


HISTOR I SCHE STEDENAT L AS VAN NEDERLAND I VENLO 

7090 
127 
8 

liblioth@@k TU Delft 

~IIU~mlill 
C 000381i014 



In de serie 'Historische stedenatlas van Nederland' 
zijn eerder verschenen: 
1 Haarlem I 2 Amersfoort I 3 Zutfen I 4 Kampen 
5 Schoonhoven en Nieuwpoort 

Uitgave 

Delft University Press 
Prometheusplein 1 I 2628 ZC Delft 
Telefoon (015) 278 3254 I Fax (015) 278 1661 
E-mail dup@dup.tudelft.nl 

Produktie 

Publikatie buro Bouwkunde 
Faculteit Bouwkunde I Technische Universiteit Delft 
Berlageweg 1 I 2628 CR Delft 
Telefoon (015) 278 4737 I Fax (015) 278 3030 
E-mail pb@bk.tudelft.nl 

Lay-out 

Henk Berkman I Publikatieburo Bouwkunde 
Druk 

Drukkerij NKB, Bleiswijk 

Cip-gegevens 

Koninklijke Bibliotheek I Den Haag 

Historische 

Historische stedenatlas van Nederland I onder red. 
van P.A. Hendrikx, P.H.D. Leupen ... [et all. -
Delft: Delft University Press, -
(Acta collegii historiae urbanae societas historicum 
internationalis). 
Afl. 6: Venlo I Frans Hermans ... [et al.]. - lil. 
Met lit. opg. 

SISO zhol 983.1 I UDC [949.2*2870+ 2965](084.4) 
NUGI655 
Trefw. Venlo: geschiedenis: atlassen 

Copyright © 1999 

P.A. Henderikx I P.H.D. Leupen I J.e. Visser 
J.G. Wegner 

Niets uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke roesteInming van de uitgever. 

ISBN 90-407-1992-6 

Deze uitgave kwam tot stand door 
financiële bijdragen van het 
Grondbedrijf van de gemeente 
Venlo (bij gelegenheid van zijn 
75-jarig bestaan in 1999), het 
Gemeentearchief Venlo en het 
Anjerfonds Limburg. 



ACTA COLLEGII HISTORIAE URBANAE 
SOCIETATIS HISTORICUM INTERNATIONALIS 

Historische 
stedenatlas van 
Nederland 
Onder redaktie van 

P.A. Henderikx I P.H.D. Leupen 
J.C Visser I J.G. Wegner 

Atlevering 6 

Frans Hermans 

Tekenwerk: 

Theo Rothfusz 

Delft University Press I 1999 

o 



Inhoud 

Inleiding I 7 

Voorwoord I 8 

1 Landschap en natuurlijke context I 11 
1.1 Het landschap in de omgeving van Venlo in 

hoofdlijnen I 11 
1.2 Het Venlose schependom: de Bantuin I 12 
1.3 Afwatering I 14 
1.4 Hoogteverschillen I 14 
1.5 Wegen I 16 

2 Geschiedenis tot ca. 1000 I 17 
2.1 Prehistorische en Romeinse bewoning I 17 
2.2 De vroege Middeleeuwen I 18 

3 Stadswording (ca. 1000-1343) I 23 
3.1 Venlo tot het midden van de dertiende 

eeuw I 23 
3.2 Gelderse bemoeienis: versnelling van de 

ontwikkeling I 24 
3.3 Voltooiing van de ontwikkeling tot stad I 26 

4 De late Middeleeuwen (1343-1543) I 29 
4.1 Venlo in de late Middeleeuwen I 29 
4.2 De ontwikkeling van de plattegrond tot het 

midden van de zestiende eeuw. Inleiding I 31 
4.3 Stadsontwikkeling in detail I 32 
4.4 De vesting I 36 

5 Venlo tijdens de Opstand en onder Spaans 
gezag (1543-1702) I 39 

5.1 Venlo van 1543 tot 1702 I 39 
5.2 Stadsontwikkeling I 43 
5.3 De vesting I 46 

6 Venlo in de achttiende eeuw 
(1702-1794) I 49 

6.1 Spaanse Successieoorlog en nasleep I 49 
6.2 Venlo als geïsoleerde enclave 0715-1794) I 49 
6.3 Een stagnerende stad I 50 
6.4 Uitbouw van de vesting I 51 

7 
7.1 
7.2 

7.3 

Venlo tussen 1794 en 1839 I 55 
De Franse tijd I 55 
Het Koninkrijk der Nederlanden I 57 
De Belgische tijd I 58 

8 Venlo van het midden van de negentiende 
eeuw tot aan de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog (1839-ca. 1950) I 59 

8.1 De laatste jaren van de vestingstad I 59 
8.2 Einde van de Duitse Bond; opheffing van de 

vestingstatus I 62 
8.3 Totstandkoming van het plan van uitleg I 64 
8.4 De uitbouw na de opheffing van de vesting; 

de eerste jaren I 67 
8.5 Aanleg van het Villapark I 69 
8.6 Ontwikkelingen rond de eeuwwisseling I 70 
8.7 Een nieuw plan van uitleg: 'Plan No. l' I 73 
8.8 De totstandkoming van de Rosariumwijk; 

het 'Plan Schaap' I 74 
8.9 Het plan van uitleg van Cuypers I 78 
8.10 Activiteiten van Jules Kayser I 79 
8.11 De Tweede Wereldoorlog; Wederopbouwplan 

Binnenstad en Brugplan I 80 

A 

B 

C 
D 
E 
F 

Legenda I 87 

Wereldlijke gebouwen I 87 
Militaire gebouwen I 92 
Kerkelijke gebouwen I 97 
Liefdadige instellingen I 100 
Kerkhoven I 101 
Molens I 102 

Gebruikte bronnen en literatuur I 105 

Verantwoording van de illustraties I 11 7 

Afkortingen I 118 

5 



_ .. , ~, . 
",-~,-_. _", --- ,;-~ .. -~~--" -_ . 

1 Gezicht op Venlo vanuit het westen (1596) 

[)C'ze anoniC'!nC' gekleurde schets hehoort hU stllkken O[ier eell grellschl1 11Issell Venlo en Kaldellkerken ( 7596). H C't //leest opL'cil!C'llde e!C'//Ie /lI in 
de lekC'l1ing is dC' ll'eerga/ 'e UCI/7 ciC' impoSa /llC' slads!orC'll. Op dC' MaaskadC' is het 'StC'/lC'/l Bo!tl'erk' IC' zie/l. 
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Inleiding 

Een van de projecten die de Internationale Commissie 
voor Stedengeschiedenis, een werkgroep van historici 
verbonden aan een groot aantal Europese universitei
ten , op haar programma heeft is het vervaardigen van 
historische stedenatlassen. Voor ons land verschijnt 
deze atlas onder de titel Historische Stedenatlas van 
Nederland. Tot nu toe zijn vijf afleveringen uitgebracht: 
de atlassen van Haarlem, Amersfoort, Zutphen, 
Kampen en van Schoonhoven en Nieuwpoort. De atlas
sen worden vervaardigd onder de verantwoordelijkheid 
van een redactie die is samengesteld uit docenten van 
de Faculteit der Letteren van de Universiteit van 
Amsterdam en van de Faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Delft. 

Het project stelt zich ten doel om de ruimtelijke ont
wikkeling van een stad van de vroegste tijden tot het 
midden van de negentiende eeuw in beeld te brengen 
door middel van enkele kaarten en een beknopte histo
rische beschrijving. Met opzet is het midden van de 
negentiende eeuw gekozen, omdat korte tijd daarna de 
ruimtelijke structuur van veel steden ten gevolge van de 
industrialisatie ingrijpend verandert. Als basiskaart is 
gekozen voor de oudste kadastrale kaart. In de eerste 
helft van de negentiende eeuw wordt in Europa het 
kadaster ingevoerd en verschijnen voor het eerst zeer 
gedetailleerde en beu'ouwbare kaarten. Deze kaarten 
geven dus nog net een beeld van de pre-industriële 
situatie. Daarbij is het een wezenlijk voordeel dat de 
kaarten in alle landen op uniforme wijze zijn uitge
voerd, waardoor een onderlinge vergelijking van de 
steden mogelijk is. In de atlas van Venlo is deze kaart te 
vinden onder de naam 'Venlo 1842' (losse bijlage ach
te rin). 

Door de Internationale Commissie is tevens afge
sproken dat elke atlas tenminste nog de volgende kaar
ten dient te bevatten: een topografische kaart uit de tijd 
van de kadastrale kaart , die de stad in haar omgeving 
laat zien (in Nederland wordt daar de Topografische en 
Militaire Kaart, circa 1850, voor gebruikt), een recente 
kaart (hiervoor is de Topografische Kaart 1:10000 uit 
1997 gebruikt) en een kaart waarop de topografische 
ontwikkeling van de stad is aangegeven. De laatste 
kaart is dus geen historisch document maar het resultaat 
van historisch onderzoek, geprojecteerd op de basis
kaart uit 1842. In de voorliggende atlas is deze kaart 

opgesplitst in meerdere kaartjes, te beginnen met het 
kaartje 'Romeins Venlo '. 

Daarnaast staat het de deelnemende landen vrij om 
door toevoegingen de nationale atlas geschikt te maken 
voor eigen doelen. De Nederlandse redactie heeft van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt omdat zij zich niet 
alleen wil richten tot de wetenschappelijke wereld maar 
nadrukkelijk ook tot de historisch geïnteresseerden 
daarbuiten , met name de inwoners van de betreffende 
stad. Dit heeft tot gevolg dat de historische beschrijving 
aanzienlijk is uitgebreid, mede met behulp van aanvul
lend bronnenonderzoek, en voorzien is van tal van 
afbeeldingen van oude kaarten en prenten. Ook zal, in 
afwijking van de vorige afleveringen in deze reeks, de 
periode 1850-1950 worden behandeld, voorzover deze 
betrekking heeft op de oude stad. Tenslotte zijn de bij
zondere gebouwen apart beschreven en aangegeven 
op de basiskaart. 

Wij danken de heer Fr.]. Hermans voor het schrijven 
van deze aflevering van de stedenatlas. Door zijn grote 
inzet heeft de atlas van Venlo de hierboven beschreven 
omvang en diepgang gekregen. Tevens danken wij de 
heer Th. Rothfusz voor het voortreffelijke tekenwerk 
aan het grote aantal kaarten. Tijdens de afronding werd 
hij hierin bijgestaan door de heer M.T. Pouderoyen. 
Ook danken wij de heer H.]. Berkman voor de mooie 
vormgeving van het boek. 

Tenslotte willen wij de instellingen en organisaties 
bedanken die deze publicatie financieel of anderszins 
mogelijk maakten. Allereerst het Gemeentearchief van 
Venlo en de Faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Delft. Zonder hun facilitaire en financiële 
hulp zou deze atlas nooit zijn verschenen. Voorts het 
Anjerfonds Limburg en het Grondbedrijf van de 
gemeente Venlo die o ns financieel steunden. Het 
grondbedrijf herdenkt hiermee tevens het 75-jarig 
bestaan van de dienst. 

Amsterdam/Delft, 1999 

P.A. Henderikx 
P.H.D. Leupen 
J.C Visser 
J.G. Wegner 
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Voorwoord 

In 1985 voltooide ik mijn studie Middeleeuwse 
Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
met de doctoraalscriptie getiteld 'De stadswording van 
Venlo. Een schets van facetten en ontwikkelingen tot ca. 
1400', waarin onder meer een hoofdstuk was opgeno
men over de ruimtelijke ontwikkeling van Venlo tot en 
met de veertiende eeuw. Deze studie, begonnen onder 
de stimulerende begeleiding van dr. P.H.D. Leupen en -
na diens vertrek naar Amsterdam - voltooid onder prof. 
dr. A.G. Weiler, werd door de redactie van de Histo
rische stedenatlas van Nederland als een voldoende 
basis gezien voor het schrijven van een aan Venlo 
gewijd deel in deze serie. Toen de redactie mij bena
derde met de vererende vraag of ik dit deel voor mijn 
rekening zou willen nemen, had ik dan ook slechts een 
korte bedenktijd nodig. 

Uitgaande van het brede stadsbegrip, zoals onder 
meer gehanteerd door Ennen, Haase, Stoob en Van 
Uytven1, werd een onderzoeksplan opgesteld dat in 
eerste instantie voorzag in het bestuderen van niet 
alleen het rijke archief van het stadsbestuur van Venlo, 
maar tevens van de archieven van de voormalige 
Venlose kloosters in het Rijksarchief in Limburg en het 
archief van de graven en hertogen van Gelre in het 
Rijksarchief in Gelderland. In een tweede onderzoeks
fase zouden vervolgens de relevante archieven in de 
Algemene Rijksarchieven in Den Haag en Brussel, het 
Hauptstaatsarchiv Nordrhein-Westfalen te Düsseldorf 
en diverse kleinere archieven worden geëxploreerd. Als 
extra steun in de rug werden gedurende vier semesters 
de Nijmeegse werkcolleges van dr. Klaus Flink gevolgd, 
die in 1987 en 1988 als bijzonder hoogleraar de geschie
denis van de Nederrijnlandse steden doceerde 2 Diens 
bijzonder inspirerende colleges reken ik - terugkijkend 
- tot de meest waardevolle en leerzame ervaringen van 
mijn studieperiode aan de Nijmeegse universite it. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het boek al 
zou verschijnen in 1993, als een van de publicaties in 
het kader van de viering van 'Venlo 650 jaar stad' . Dit 
voornemen moest in de loop van 1992 worden losgela
ten, onder meer omdat de beschikbare tijd onvoldoen
de bleek om tot een verantwoord resultaat te komen en 
omdat er op dat moment meer projecten tegelijkertijd 
moesten worden voltooid. Besloten werd toen niet 
alleen tot uitstel van de publicatie, maar tevens tot een 
drastische inkorting van het onderzoek, waardoor 
belangrijke archieven als dat van de graven en hertogen 
van Gelre, de archieven van de centrale overheidsin
stanties in Den Haag en Brussel en tenslotte dat van de 
norbertijner abdij van Averbode slechts voor een zeer 
klein gedeelte konden worden bestudeerd. Zelfs het 
eigen Venlose stadsarchief moest voor een groot deel 
ongebruikt blijven. De prachtige serie stadsrekeningen, 
waarnaar in deze studie veelvuldig wordt verwezen, 
kent in Nederland niet of nauwelijks haar gelijke; toch 
kon niet meer dan ongeveer de helft van deze rekenin
gen voor dit boek worden gebruikt. 

Een bijkomend voordeel van het uitstel was dat ik 
dankbaar gebruik kon maken van de recentelijk ver
schenen nieuwe literatuur over Venlo. Lange tijd moest 
de in het verleden van de Maasstad geïnteresseerde 
onderzoeker het vooral stellen met de studies van 
KeulIer (843) en Uyttenbroeck 0908-1914, 1931). Het 
behoeft dan ook geen bevreemding te wekken dat 
Venlo, vanwege dat ontbreken van moderne literatuur, 
onder stadshistorici lange tijd de naam had een oppi
dum incognitum te zijn.3 Inmiddels is echter een groot 

1 Ennen, Die europäische Stadt des Mille/a/Iers. 11-
12; Stooh, Forsehungen zum Städtewesen, 6-7; 
Haase, 'Stadtbegriff, 70; Van Uyrven , 'Stadsgeschie
denis', 188; vgL Pitz, 'Stadt', 2169-2173. Hier ver
meId ik slechts deze definitie van Van Uyrven: 'De 
stad is een nederzetting met centrale functies, waar
aan zij haar gediversifieerde sociaa l-economische 
structuur. haar relatief dichte bevolking en gecon
centreerde bebouwing en een tegenover de omge
ving afstekend uiterl ijk en een eigen mentaliteit 
dankt. De samenstelling van die bunde! functies 
bepaalt mede het karakter va n de agglomeratie' 

2 Flink, Die niederrhein/ärldische Sladl des Spätmit
te/a/ters als Forschurlgsaufgahe, passim; Flink ver
staat onder 'Nederrijnland' globaal het gehied tus
sen Maas en Rijn, in het noorden hegrensd door 
Zutphen, in het zuiden door Gulik. 

3 Aldus geformuleerd door prof. dr. O. Moorman van 
Kappen, hegin jaren negentig tijdens een bijeen
komst van de Werkgroep Limburgse Rechtsge
schiedenis. 



4 Vgl. Flink, 'Der Stadtwerdungsprozess von Ahrwei
Ier', 137. Ennen omschrijft het begri p 'Stadtwer
dung' als 'ein überaus komplexer Vorgang, eine 
Umgestaltung menschliehe r Wohnweise, Siedelfor
men, Wirtschafts- und Sozialstruktur, der po litischen 
Organisation, aber au eh der geistigen Haltung, 
übe rhau pt der gesammten Einstellung zum Leben'. 
(Ennen, 'Zur Typologie des Stadt-Landverhältnisses 
im Mittelalter', 183; idem, 'Die Stadtwerdung Bonns', 
316) 

aantal nieuwe titels verschenen. Ook de archeologische 
vondsten d ie in de loop van de jaren negentig in de bin
nenstad werden gedaan en die waardevolle gegevens 
over de vroege geschiedenis van Venlo hebben opgele
verd, konden in dit onderzoek worden betrokken. 

Naar de aard van de reeks waarin het boek ver
schijnt staat de ontwikkeling van de stad in ruimtelijke 
zin centraal; zoveel mogelijk wordt echter verwezen 
naar de relevante historische context. Na een hoofdstuk 
over de ligging van Venlo en de fys isch-geografische 
factoren die daarbij van belang zijn (hoofdstuk 1), volgt 
een kort hoofdstuk (2) over het Romeinse en vroeg
middeleeuwse Venlo. Op basis van archeologische 
gegevens staat nu vast dat op de plaats van de huidige 
binnenstad tussen circa 100 en 300 na Chr. een 
Romeinse nederzetting bestond en dat Venlo in de vroe
ge Middeleeuwen eveneens bewoning kende. De kiem 
van de middeleeuwse nederzetting bevond zich in de 
noord-oosthoek van de binnenstad , rondom de Sint
Martinuskerk. Later ontstond in de buurt van de Maas, 
ten oosten van het eiland De Weerd , een tweede bewo
ningskern. Uit deze twee kernen ontwikkelde zich in de 
dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw 
geleidelijk een nederzetting met stedelijke kenmerken, 
een zich over meerdere decennia uitstrekkend proces, 
dat naar analogie van de Duitse term Stadtwerdung' als 
'stadswording' kan worden aangeduid en dat culmi
neerde in de formele stadsverheffing door de Gelderse 
hertog Reinaid II in 1343 (3). In de loop van de veer
tiende eeuw smolten beide kernen samen en kreeg de 
stad ook als vesting vorm; Venlo kreeg toen de omvang 
die de stad tot diep in de negentiende eeuw zou behou
den (4). De onderwerping aan keizer Karel V in 1543 
markeerde in zekere zin he t e inde van de 
Middeleeuwen voor Venlo; de periode van de Opstand 
was er een van wisselende gezagsverhoudingen en 
ingrijpende militaire acties die hun sporen in de stad 
nalieten (5). De middeleeuwse stadsmuur werd vanaf 
de late zestiende eeuw omgeven door een uitgebreid 
stelsel van nieuwe vestingwerken; vooral in het begin 
van de zeventiende eeuw werd de onder Spaans gezag 
staande stad ook verrijkt met een aantal nieuwe bijzon
dere gebouwen. Toen Venlo na de Spaanse Successie
Oorlog in de achttiende eeuw als Generaliteitsgebied 
aan de Republiek werd toegevoegd , werd een geheel 
nieuwe vestinggordel gebouwd; gedurende deze perio
de drukte de militaire functie een onmiskenbaar stem
pel op de stad, die door haar geografisch isolement 
tevens met een economische neergang te maken kreeg 
(6). In wezen veranderde dat niet of nauwelijks tijdens 
de periode 1794-1839, toen Venlo achtereenvolgens 
onder Frans, Nederlands en Belgisch gezag stond (7) . 

Pas na het besluit tot opheffing van de vesting in 1867, 
enige decennia na de hernieuwde aansluiting bij 
Nederland , kon Venlo de drukkende last van de militai
re aanwezigheid afschudden en kreeg de stad ruimte 
voor een nieuwe toekomst. Buitengewoon gelukkig 
ben ik met het gegeven dat ik in de gelegenheid werd 
gesteld een extra hoofdstuk (8) te schrijven over juist 
deze periode , waarin de ontmanteling van de vesting 
werd uitgevoerd en waarin de stad haar vleugels kon 
uitslaan. Het boek eindigt dus niet - zoals gebruikelijk 
volgens het internationaal gangbare stramien van de 
historische stedenatlassen - bij de invoering van het 
kadaster in de negentiende eeuw, maar bij de wederop
bouwplannen na de Tweede Wereldoorlog. Dit laatste 
hoofdstuk leende zich uitstekend voor het opnemen 
van een aantal foto 's, eveneens een novum in de 
Nederlandse atlassen. 

Hoewel de omvang van dit deel in de reeks 
Historische stedenatlas van Nederland wellicht anders 
doet vermoeden, beantwoordt dit boek niet geheel aan 
de oorspronkelijke, meer ambitieuze opzet. Veel vragen 
moesten onbeantwoord blijven; er zijn nog talloze 
mogelijkheden voor aanvullend onderzoek naar de 
stadsontwikkeling van Venlo . Er is nog altijd een grote 
hoeveelheid archiefmateriaal dat tot aanvullende infor
matie en nieuwe interpretaties kan leiden; daarnaast 
mag worden verwacht dat toekomstig archeologisch 
onderzoek belangrijke gegevens over met name de 
vroegste geschiedenis van Venlo zal opleveren. Moge 
deze atlas dienen als vertrekpunt van vele nieuwe 
onderzoekers! 

Dank wil ik graag betuigen aan de redactie , die mij het 
schrijven van dit boek toevertrouwde. In het bijzonder 
geldt die e rkentelijkheid Peter Henderikx, die mij tij
dens een groot aantal besprekingen in Veere op de 
goede weg hielp, en Jan Wegner, die een essentiële rol 
speelde bij de vervaardiging van het tekenwerk, en die 
zich bijzonder heeft ingespannen bij de afronding van 
de productie. Grote dank ben ik eveneens verschuldigd 
aan het gemeentebestuur van Venlo, dat mij ruimhartig 
in de gelegenheid stelde aan dit boek te werken. De 
collega's van het Gemeentearchief en in het bijzonder 
de gemeentearchivaris drs. T.P.M. Huijs hebben jaren
lang veel geduld betoond; zonder hun steun had ik dit 
boek niet kunnen schrijven. Dankbaar heb ik gebruik 
kunnen maken van het nuttige commentaar dat door 
Rob Camps, Clara ten Oever en Leo Wessels werd gele
verd op de concept -teksten. 

Frans Hermans 
Venlo/ Nijmegen, 1 november 1999 
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2 Jacob van Deventer, 'Venloo; kaart van de stad Venlo met haar directe omgeving (ca. 1570) 

De plt/I/egrond ut/n]t/eoh /Jun Deventer geeji eell heeld /Jan het stratenputroon en de glohule hehollwing van de stud mnd het derde kWa/1vt/n 
de zestiende eeuw. Hier is de zgn. net-plattegrolld af geheeld. Een lIitsnede van de minuutplattegrolld vun Venlo is ill deze atlus cll~eheeld ill 
hoojdstuk 4 (afb. 79) 

Vt/Il f)e/Jellterlaat in/eite de middeleeuwse stad zien. De helangrijkste hurgerlijke ell kerkelijke gebouwen in de stad z ijn erop weergegeven: 
het stadimis, de Sint-Martinuskerk, de kloosters en de gasthuizen. Duidelijk zichthaar zijll teuens de stadspoorten, de tZl'ee stadsgrachten. de 
muren en de torens. De overige hehollwing is schematisch ill rood inf.wtekend. Ook het aan de overzijde van de Maas gelegen dcnp JJlerick is 
zichthaar. De plattegrond geefi een beeld uan de wegen in de Ban/u/n. Aan bijzondere gebouwen eli topogrt/.fische details zijn herkenhaar: het 
l'eerhuis IJe Staa)'. recht tegenouer de stad op de westelijke Maasoever: het klooster in Genooi (Nue) in het nOO1-den, een aan/al watermolens 
(l11ola, mole, zie afb. 2a), het huis Stalherg (met de aanduiding mola), ten oosten daarvan een hron ({ons), teu zlliden UWI de stad de Sint
Antcmillskapel. De windrichtingen zijn in het Latijn aangeduid (Septenlrio, Orien.\', Meridies, Oceidens) Aan de weg die ill zuid-oostelijke rich
ting voert is het leprozenhuis met een kapelletje ingetekend. Op de Maagdenberg in het zuid-oosten zijn galgen lI'eergege/Jen. De groene kleur 
duidt op weilanden en laag gelegen, vochtige hodem; de gele kleur op hoger gelegen zandgrond. De weerga/Je ucm de omgeving van de stad 
zoals die op Van De/Jenters minuutkaart is te zien uersehilt in sommige details va ll de netkaart. Doordat de mnden uan de minulltkam1 zijn 
l/le,!lf5eknipt staat Blerick er niet op en zijll de aanduidingen uoor het noorden en het zuiden weggeual!en . Er staa ll minder /Jerklarende woor
dell op de kaart: zo Zijll de aandllidingell /Jan de molens niet aanwezig; daarentegen is weer /lJel de leprozerie aallgeduid ('/eprosen 'J. 

De Nederlandse plattegronden uan .facoh /Jan Deventer zijn llitgegewlI tussen 1916 en 7923 door Fru.in (Nederlandsehe steden ill de 16e 
eellw); al eerder hegon een uitgal'e van de Belgische en een aalltal in het huidige Frankrijk en Nederland gelegen steden door Ruelells: 
Atlas des villes de la Belgique au XVle siécle. lmarin hij de netplattegrond van Venlo een toelichting ll'erd geschre/len door H. Obreen (l!fleve
rillg 17. 19(9). Momellteelloopt een nieuwe integrale uitgave (mder redactie van Koeman en Visser: De stadsplalfegronden van]aeob /Jan 
Del'enter; ill mup 8: Nederland. Noord-Brahant en Limhurg (1998) zijn de plattegronden (net, minuut, hijkaart) ollder nr.' 108 heschre1len 
door A. Me./lert; vgl. 1J()or Venlo uerder: Hermans in Pronkstukkeil nr. 58 ( 767-170). 
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J De oudst bekende vermelding van deze naam 
dateert van 1789 (RA Limburg, H. Geestklooster. 
inv. nr. 42). 

2 Bodemkaart van Nederland. Blad 52 OOSI Venlo, 
31. 

3 Gebruik is gemaakt va n, Bodemkaart vall Neder
land. Blad 52 Oost Venlo, 47-66; Van den Broek, 
Hodem van Limburg, passim; Pubben, 'Landschap', 
39-42; Atlas van Nederland, deel 16, Landschap, 8-
9/ landschapstype nr. 93; Vervloet, Inleiding, 124; 
Graatsma , Limhurg 1802-180 7, passim; Renes, 
'Kaste len', 62-64; ide m, 'Cultuurlandschap'; idem, 
Landschappen, 64-66; l ansen, Architectuur, 9-18. 

1 Landschap en natuurlijke context 

Tot ver in de negentiende eeuw was Venlo een com
pacte stad. De stad had al in de late Middeleeuwen haar 
vorm gekregen en werd in de zeventiende en achttien
de eeuw nog voorzien van een uitgebreid stelsel van 
vestingwerken. Stad en vesting waren gesitueerd in een 
gevarieerd landschap van akkers, beken, weiden en 
woeste gronden. In het noorden vormden zandheuvels 
verticale accenten. Dominerende elementen van dit 
Venlose buitengebied, dat 'Bantuin' wordt genoemd1, 

vormen - vroeger en nu - de Maas in het westen en de 
steilrand van het hoogterras in het oosten. (afb. 2) 

1.1 Het landschap in de omgeving van Venlo in 
hoofdlijnen 

Het huidige Noord-Limburg maakt deel uit van de 
Nederduitse laagvlakte, een uitgestrekt gebied, ge
vormd door een langdurig geologisch proces van 
opheffing , daling, erosie en sedimentatie . In het noor
den en het westen wordt dit gebied begrensd door de 
zee, in het zuiden door uitlopers van de Ardennen en 
de Eifel en in het oosten door het Bergse Land.2 

In de omgeving van Venlo kunnen enkele afzonder
lijke bodemkundige landschappen worden onderschei
den .3 (afb. 3) Het Maasdal ter hoogte van Venlo wordt 
gevormd door een smal laagterras aan weerszijden van 
de rivier. In het westen wordt dit laagterras begrensd 
door de steile rand van het uitgestrekte dekzandgebied 
op de linker Maasoever, in het oosten door de veel 
hogere steilrand van het hoogterras. Bij Venlo is de 
hoogte 16 tot 18 meter +NAP, bij Weil , zo'n twintig kilo
meter stroomafwaarts, 12 tot 14 meter +NAP. De Maas is 
bepalend voor de hoofdstructuur van het gebied. De 
rivier kan met recht de natuurlijke 'ruggengraat' van de 
regio worden genoemd. Het landschap is doorsneden 
door vele geulen: oude stroombeddingen van de Maas, 
die veelal te herkennen zijn als boogvormige groene 
gordels in het landschap. Op negentiende-eeuwse 
topografische kaarten - bijvoorbeeld die van Tranchot 

2a SamenvaUing van de kaart vanJacob van Deventer 

Op dit vereenvoud(r<de kaartje zijn enkele van de voornaamste 
toponiemen, beken, watermolens (J J, landwegen, kloosters en 
kapellen (2) in en rond de stad weergegeven. 

[:::1 1 

~2 

-o 

3 De bodem in de omgeving van Venlo 

0 6 

~7 

- ..... , 8 

l..L1l 9 
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Dil kaartje - gebaseerd op Bodemkaart van Nederland. Blad 52 
Oost Venlo, 49 - geeji een glohaal beeld van de bodemgesteldheid in 
de omgeving van Venlo. 

Legenda 
7 Dekzand 
2 Oude Rijnterrassen 
j Rivierduinen 
4 Ven nengebied 
5 Bebouwing 

6 Maasdal 
7 Het gebied van de Niers 
8 Voormalige rivierloop 
9 Stei/rand 

70 Rijksgrens 

(afb. 4) - is dit goed zichtbaar. Vaak zijn deze oude bed
dingen verland; hier en daar zijn als gevolg van turf
winning open wateren blijven bestaan. Het is een land
schap van grotere en kleinere plateau 's, terrassen met 
hoogteverschillen van maximaal enkele meters, echter 
met steile randen naar de geulen. Doordat de Maas zich 
ook heeft ingesneden in het dekzandgebied en delen 
van de rivierstuifduinen, liggen binnen deze strook geï
soleerde stukken hoger gelegen dekzand en rivierstuif
duinen. De geulen zijn meest opgevuld met jonge 
rivierklei. Plaatselijk is sprake van veenvorming. Bij 
Venlo is het dal van de Maas smal, diep ingesneden in 
oude sedimenten. Naar het noorden verbreedt het dal 
zich. De laaggelegen gronden langs de Maas (ooigron
den) worden bij hoge rivierstanden overstroomd; alleen 
de hogere delen zijn in gebruik als akkerland. 

Tegenover het relatief vruchtbare Maasdal staan de 
arme gronden ten oosten en ten westen van het rivier
dal. Voornamelijk ten oosten van de Maas, in een smal
le strook van zuid naar noord, worden stuifzanden met 
veel reliëf aangetroffen. In de lager gelegen delen is 
veen gevormd, dat later grotendeels is afgegraven, 
waardoor vennen zijn ontstaan. 

Het gebied ten westen van de Maas bestaat vrijwel 
aaneengesloten uit zwak golvend dekzand. De oostelij
ke grens tussen dit gebied en het Maasdal wordt 
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4 Manuscriptkaart van Venlo en omgeving in het begin van de negentiende eeuw (Topographie des Départements réunis de 
la Rive gauche du Rhin: begonnen onder leiding vanJJ. Tranchot, voltooid onder leiding van Friedrich Karl Ferdinand 
Freiherr v. Müffling) (1:20.000, Aachen-Trier-Koblenz, 1801·1828, blad 33 Venlo) 

111 1802 startte onder leidin[.!, {Jan de Franse geodeet en cartograajJeanJoseph Tranchot (J 752-]815) de kartering vall het door de Franse legers 
hezette Rijnland. De voltouiing (Jan het kaar/werk werd in 1814 aan het Koninkrijk Pruisen o{Jergedragen. Het prachtige en uiterst informatieve 
kam1werk kent dankzij een/acsimi/e-lIitgave (7974) tegenwoordig grote hekendheid. Hier is het originele kaarthlad 33 a/gedntkt. (Die Karten
az(jizahme der Rheinlande dureh Tra!1Chot und li.Mü/j1ing 1807-7828; Graatsma, Limburg 7802-1807.) 

gevormd door een lage, maar vrij steile terrasrand. 
Binnen het gebied bevinden zich enkele stuifzandge
bieden met wat meer reliëf. Een groot aantal diep inge
sneden beekdalen zorgt voor de afwatering naar de 
Maas. De bewoning was sterk verspreid over een groot 
aantal gehuchten; tussen deze nederzettingen bevon
den zich tot in de negentiende eeuw uitgestrekte hei
develden en woeste gronden. In het verleden vond op 
ruime schaal afplagging plaats, waardoor verstuiving 
optrad. Op de hoger gelegen en goed ontwaterde plaat
sen bij de dorpen zijn van oudsher de akkerbouwgron
den te vinden. In de beekdalen worden laaggelegen 
zandgronden en graslanden aangetroffen, hier en daar 
ook veen. Het dekzandgebied wordt in het westen 
begrensd door het uitgestrekte en tot in de negentiende 
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eeuw vrijwel ondoordringbare hoogveengebied 'de 
Peel'. 

De regio wordt aan de oostzijde begrensd door een 
breed hoogten-as, dat alleen bij Venlo en Arcen aan hui
dig Nederlands grondgebied raakt. De westelijke 
begrenzing van dit hoogterras wordt gevormd door 
steile randen, bij Venlo een terrasrand van o ngeveer 
twintig meter hoogte. Het rivierterras bestaat uit grof
zandige, grindrijke sedimenten van de Rijn . 

1.2 Het Venlose schependom: de Bantuin (afb. 5) 

In 1848 beschreef Van der Aa de Bantuin als volgt: 
'Venlo (Het schependom van), dat gedeelte der gem. 
Venlo, in Opper-Gelder, provo Limburg, hetwelk de stad 
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4 Van der Aa, Aardrijkskll nd ig lI'Oordenl?oek, XI, (\06. 
5 }-klaas kon hij dit onderzoek va nwege de zeer 

slechte matLril~lc toestand nog gee n gebn Iik wor
den gemaakt yan het Ve nlose 'p roto kadaste r', een 
gedetailleerd kaamverk in zes bladen me t bijbeho
rende registers uit 17'::;(, (GA Venlo, Stadsbestuur. 
inv . nr. 551 , register 99 e n 100; Kaarten en Prenten, 
cat. nrs. 2:;4-259) , dat u itvoerige informatie ver
schaft over Jxxlemgehruik en toponiemen in de 
Bantu in. De kaarte n zijn inmiddels gerestaureerd. 
de registers nog niel. 

(\ Zie de Bodemkat/11 /'art Nederland. Blad 520051 
\ enlo. DL' netkaal1 \'an Jaeob van Devenler (afh. 2) 
verschaft door kleu rgehru ik en door de ingete ke n
de gehouwen en topografische :landuid ingcl1 in for
matie over de omgeving der stad in de zestiende 
eeu,y Voor dive rse topon iemen en gebo uwen is 
een grote hoeveelheid archiefmate riaal bestudeerd, 
alsmede kadastrale plans in RA Limhurg en de 
'Kaan van de rivier de Boven Maas van Visé tot 
Woudrichem' (1: 10.000, 31f hladen, 1849-1856; zie 
voorts Koeman, Geschieden is, 180-181), de bladen 
13 (Venlo ) en 14 (Velden): Uyuenhroeck. /l ijdra/W II 
V 

7 Zie hierover Stadsbes(U ur, inv, n rs, 44 1-541a; 
Kaa l1en en Prenten. o nde r meer cal. nrs. 237, 240, 
24 1A en 245A. 

8 Stadsbestuur, inv, nr. 440, verslag van de visÎta tÎe en 
heleiding der limieten van her gehied van Venlo 
door magistraat. oudste bu rgers en schoolkinderen 
(vanaf 1596) . Een ouder "oorbedd : 1405 (GA 
Venlo, Str. , 18 en 30): 'doe men dye gemeynde 
bele idt toe Wylre ende andersswaer. .. ; dy gemeyndt 
bcleidt velteelt mit den rineren ende knechten' 
Uanssenl. ·Bdeydongen·. 377; Bloemen-Van der 
Grinten in I'rol1kslllkkeli. nr. 62 (17'!-183) ove r een 
'Caarte van de quest ieuse p laatsen tussen Venlo, 
Tiegelen en Kaldekirken' Cl 792). 

<) Bijvoorbeeld in 1442 (Str.. 18-19): ·doe ons st:u ver
nam dal d ie van Gre\'erade ende die van Hensheek 
der torff in der nacht halen wok":n·: 1444 (Str.. 131: 
'gegangen o m te besien den lorff der die van 
Tiegelen inde gemeynen gestekcn hadden '. 

10 Eerste vermeld ing 1487 (Str.. 26): ·eyn steynen 
cruyt7 dat o rer heide sla in soli ter plaetzen geheiten 
der kyntz cruytz'; St r. 1525, 1(\; SIr. 1607, 26. Vgl. 
verder Stadsbestuur. inv. nr, 44'1 en Frankewit7, 'Das 
Kindskreuz·. 176-177: Van den Berg, Geschichle, 7. 

11 Verwijs-Verdam, MiddellfederlCl lfdsch Wo orden
boek 2, 118-119 en 61 5: he l/ hd lel e lle/de lle : laagte. 
onvruchthare akke r. Schönfekl, 'Hol, he r , ' 93-' 99. 
m ,n, *<)6: 'laag land , moeras. poel'; idem, Veld
namen, 46: 'de hel' als 'benaming voor grotere of 
kleinere moerasgehieden'; Verw ijs-Verdam, .11idde/
nederlandsch WoordertboeÁ' 3, 300-302, ·hclle· in de 
be lekenis \'a ll dodenri jk, Hentena~lf behandelt dL' 
heinamen niel ( \ erlloemill).!.SlIamel1. IH7), 

12 Str. 1549/50, 1, I'!. 
13 Van den Be rg. Geschichle, passim. 
14 Str. 1(\17. f. I '!\': 'ae n den Herungerhe rgh gewest o m 

nat' den turf te sien', 
15 Str. 1366, 19: ·de fossu ra dicti giole I-geul mi in 

paludc '; ibidem: het meten van ·nova lia in palude·: 
Sir 1376. 2 ·de via in palude'; Str. 1.~77, JO: ·aq u:ull 
dc paludem declucentihu<: Str 1377, 11: 'in palude 
f()dientibus' 

1(, Str. 1386, lH: ·du dij schepenen die ghemcynde uyt 
soutien geVL'n inder Vynne' . 

17 Str. 1404, 20-21: 'd ie weteringe in den Vcnne geve
get' ; b Ull \\ ' \'an een brug, De \yt:'tering werd op een 
beek aangesloten voor de ah'oer \'an het ,vatL'r (Str. 

1439. 15 en 26>. 
IH Str 1482. 28. 
1<) Str. 1452. 21 Ca en der Ho llantschc ca mp' ) e n Str. 

1614, 77 Cingen Holland!) 
20 Str 1439, 15: 'Jan der Vennegrc\'e mytt synne gesel

scap diL' mede in dat Venne gL'gangen ,vaL' l"L'n' 
2 1 Tesch, 'Het landschap' , passim, 
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5 De Bantuin: overzicht van de belangrijkste in de tekst 
genoemde toponiemen 

Legenda 
1 Gemeentegreils 
2 lJeiangr(jkste wegen 
3 Seclfnda ire wegen 
4 Beek 
5 Stei/rand 
6 Silf ijauinen 
7 IJiizondere gehouwe11 

aan de noord- , oost- en zuidzijde omringd. Ten N. en Z. 
is de grond meestal hoog en heuvelachtig en grooten
deels bouwland, en ten O. is hij vrij laag en zelfs veen
achtig, meerendeels moestuinen , boomgaarden en tui
nen. Vie r hoofdwegen loopen van de stad door dit 
schependom naar Nijmegen, Gelder, Dusseldorf en 
Maastricht, allen grindwegen. - Men telt e r 180 h. en 
1100 inwoners. " 

Hie ronder zal aan de hand van een korte rondgang 
door de Bantuin een impressie van de directe omgeving 
van de stad worden gegeven. ') Waar mogelijk wordt in 
het kort nader ingegaan op hoogteverschillen, bodem
gebruik , kenmerkende toponiemen, bijzondere gebou
wen en landschapselementen() 

De grenzen met omliggende plaatsen waren dik
wijls omstreden. In de loop der tijd zijn hierover vele 
slepende processen gevoerd, waarbij meer dan eens 
instructieve kaarten werden vervaardigd 7 In de late 
Middeleeuwen voerden burgemeeste rs, schepenen en 
raad van Venlo met inwoners van de e igen stad en niet 
zelden ook met mensen uit omliggende dorpen, soms 
in gezelschap van leden van de ridderschap, jaarlijks 
een 'beleiding' uit, een tocht waarbij de grenzen van het 
Venlose gebied werden geïnspecteerd B Het precies 
vastleggen van de grenzen van het stadsgebied was 
onder meer van helang in verband met het gebruik en 
de inkomsten van de landbouwgronden, de bossen en 
het veengebied . Regelmatig moest worden opgetreden 
tegen inwoners van omliggende dorpen, bijvoorheeld 
in geval van turfdiefstal Y Twee belangrijke oriëntatie
punten waren het 'Kindskruis', een veldkruis in het 
VenlO, en de 'Loeseik', een boom onderaan de steilrand 
ten oosten van de stad. 

Ten noorden van de stad 
Direct ten noorden van de middeleeuwse stad lag een 
gebied genaamd 'de Hel', een relatief laag en oorspron
kelijk nat gebied dat waarschijnlijk een voortzetting 
vormt van een van de oude Maasmeanders in de noor
delijke Bantuinll De Helpoort in de noordelijke stads
muur ontleende hieraan haar naam. Uit het noordelijke 
deel van de Bantuin stroomde de Helbeek richting stad; 

daa rin lag een watermolen genaamd Hel(le)molen. In 
1349 is sprake van een 'domus ter Hellen' (huis ter 
Hellen).1 2 Een van de aan de stadszijde op de poort 
aansluitende straten is het Helschriksel. 

Aan de Maas, in het overstromingsgebied van de 
rivier, ligt een smalle strook zandgrond, overwegend 
grasland, genaamd Maasveld of Genooyerveld. In 
Genooi ('lngen Ooy', 'Aengen Ooy'), op een kleine 
twee kilometer ten noorden van de middeleeuwse stad, 
werd begin vijftiende eeuw het ,klooste r Mariëndaal 
gesticht. Tegenwoordig herinnert de bedevaartskapel 
van Onze-Lieve-Vrouwe van Genooi hieraan. Een oud 
toponiem ter plaatse is 'Heilige Boom'. Parallel aan de 
rivier liep hier de 'Groene Weg', wellicht een oud lijn
pad. Oostelijk van deze strook zandgrond bevindt zich 
een smalle verlande Maasmeander. Deze relatief laag 
ten opzichte van de omgeving gelegen strook is deels 
weer opgevuld met jongere sedimenten. Verder naar 
het oosten wordt een vrij brede strook zandgrond aan
getroffen , met hier en daar geïsoleerde rivierstuifduinen 
(Kruisberg, Ketelberg, Ossenberg, Duivenberg, Groet
berg, Genooyerbergen, Hoog Schoor, Zand Arabië). De 
rest van het landschap tot aan de steilrand bestaat uit 
afwisselend zand- en kleigronden, met enkele oude 
Maasmeanders. In de late middeleeuwen konden hier 
en daar vennen worden aangetroffen (Zwart Water, 
Venkuilen , Meeuwenven, He ringerven , Oeierven) ; 
tegenwoordig bestaat hiervan - op de plaats van de 
Venkuilen - alleen nog het Zwart Water. 

Het meest noordelijke deel van de Bantuin staat 
vanouds bekend als 'het Veen', in Venlo 'het Ven' 
genoemd. Het Ve(e)n maakt deel uit van een tot voor 
enkele eeuwen uitgestrekt en grotendeels ontoeganke
lijk gebied tussen Venlo, Arcen en Straelen. 13 Na de ont
ginning kreeg dit gebied overwegend een akkerbouw
functie . Tot ver in de zeventiende eeuw werd er turf 
gestoken. 14 Sommige delen van het Ven zijn pas in de 
late Middeleeuwen ontgonnenI') In 1386 vond een uit
gifte van woeste gemeentegro nd plaats. 16 Begin vijf
tiende eeuw blijkt er een wetering te zijn gegraven ten 
behoeve van de ontwatering van het gebied1 7 Nog in 
1482 vond uitgifte van 'nyer erve' plaats. l H De toponie
men Hollandse Kamp en Ingen Holland duiden wellicht 
op de betrokkenheid van Hollanders bij de ontginnin
gen en de daarmee gepaard gaande waterstaatkundige 
werken19 In het Ven werd tot in de twintigste eeuw kle i 
voor steenbakkerijen gewonnen. Het gebied werd in de 
late Middeleeuwen van stadswege beheerd door een 
speciale functionaris , de 'Vengraaf'20 Oostelijk van het 
Ven bevindt zich het hoogterras, met toponiemen als 
Op den Berg en Heringerberg. 

De belangrijkste beken in de noordelijke Bantuin 
zijn de reeds genoemde Helbeek en de Rijnbeek, beide 
vanuit het noorden in de richting van de stad stromend, 
en de Zwartwaterbeek bij Genooi. In de Rijnbeek ver
enigde zich het water van een aantal kleinere beken. 

Grote boerderijen in dit gebied waren de Genoyer
hof, Groethof, Arenborg, Goltenhof, Genraay en Loven
daa l. In de zeventiende eeuw werd in deze omgeving 
gewerkt aan het kanaal Fossa Eugeniana (zie hoofdstuk 
5), terwijl in de negentiende eeuw plannen voor de 
aanleg van een Noordervaart (zie hoofdstuk 8) in ver
gevo rderde staat van uitvoering waren. 

Ten oosten van de stad 
Tussen de middeleeuwse stad en de steilrand bevond 
zich een vrij smalle strook grond, minder dan een kilo
meter breed. Begin twintigste eeuw, toen de vesting 
Venlo was opgeheven maar de echte stadsuitbreiding 
nog op gang moest komen, beschreef de geoloog Piete r 
Tesch, tijdens een 'papieren' wandeling van Venlo naar 
het op enkele kilometers oostwaarts gelegen dorpje 
Hinsbeck , nog een relatief leeg en ongeschonden land
SCh ap 21 Zijn beschrijving - in feite een dwarsdoorsnede 
van het landschap van west naar oost - geeft een goede 
indruk van de grote landschappelijke variëteit over een 
af'itand van slechts enkele k ilometers. Ten oosten van 
de binnenstad van Venlo start de waarnemer in een 
nagenoeg vlak landschap, doorsneden door enkele 
beken; de bodem bestaat uit lemig fijn zand, en is uiter
mate geschikt als akkerland. Nadat de wandelaar de 
steilrand heeft beklommen krijgt hij een kaal hoogterras 
in het blikveld: de Grote Heide . Verder in oostelijke 
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richting passeert hij de meren rondom het kasteel 
Kriekenbeek, om tenslotte uit te komen bij de Hins
becker heuvelrug. 

Het relatief hoge zandige gebied direct ten oosten 
van de binnenstad staat vanouds bekend als 'de Laar'22 
en 'het Zand'23 Dit gebied was waarschijnlijk (ten dele) 
gemeenschappelijke stadsgrond; in 1389 werd het in 
delen verpacht of verkocht24 In 1406 vond er zandwin
ning plaats25 Het Zand was in de achttiende eeuw in 
gebruik als militair exercitieterrein en schaapsweide. 26 

Oostelijk van de Laar ligt aan de voet van het hoogter
ras het lage 'Groenveld' , een verlande Maasmeander; 
plaatselijk ligt hier ondergronds veen. In de late Middel
eeuwen fungeerde dit gehied als stortplaats van stede
lijk afval27 In 1428 werd in deze omgeving (Schaaps
dijk, Loeseik) turf gestoken28 In 1459 werden in die
zelfde omgeving nog drie morgen land verkocht, 'nijes 
erves, so lant, so heide, water, torffkuelen'29 Mogelijk is 
de al door ]acoh van Deventer (afb. 2) weergegeven en 
tegenwoordig nog steeds bestaande vijver bij de 
Panhuismolen (leg. F.7) ontstaan als gevolg van veen
of zandwinning. 

Door kwelwater vanuit de hoge terraswal is het 
Groenveld een relatief nat gebied . Aan de voet van de 
ste ilrand ontsprongen verschillende beken, waarvan de 
Panhuismolenbeek de belangrijkste is. ]acob van 
Deventer tekende hier ook een bron (fons, zie afb. 2). 
Vlakbij de steilrand, aan een van de oostelijke uitvals
wegen, ligt het belangrijkste huis in dit gebied: het uit 
de late Middeleeuwen stammende omgrachte huis 
Stalberg.30 

Op de helling van de ste ilrand (toponiemen: 
Maagdenberg, Stalberg, Galgenberg) werd zand 
gewonnen. Het eigenlijke hoogterras bestond uit heide, 
bos en woeste grond. In de zestiende eeuw rezen er 
conflicten tussen de stad en bewoners van naburige 
dorpen over houtkap op het hoogterras. 

Ten zuiden van de stad 

Aan de Maas ligt een smalle strook zandgrond, de 
Maasweerd. Een van de oudste toponiemen in dit 
gebied buiten de Tegelpoort is de 'Amer' ('Hamer', 
'Hamel') , een vermoedelijk aan een inham van de rivier 
gelegen aanlegplaats waar schepen werden gelost en 
geladen. 31 Oostelijk daarvan ligt een smalle strook 
veengrond en een verlande Maasmeander. Grote delen 
van dit gebied liggen vrij laag en zijn relatief nat Ct 
Broek, Wylrebroek, Tegels Broek, Vrij broek), hoewel er 
ook enkele hogere zandgronden zijn (Sinselberg). In dit 
gebied lagen drie grote hoeven: Hagerhof, Hulsforthof 
en Wylrehof. Het toponiem Nieuwe Erven duidt wel
licht op een enigermate systematische ontginning of 
verkaveling van dit gebied in de zestiende eeuw.32 In 
de achttiende eeuw was er in deze omgeving een 'plan
tagie', een boom- en struikenkwekerij.33 

De helangrijkste beken zijn de Sloterbeek, die van
uit het Broek naar de stad stroomt, en de Wylrebeek in 
het uiterste zuiden op de grens met Tegelen. De beken 
ontspringen in de natte delen en aan de voet van de 
ste ilrand, alwaar zich ook twee watermolens, de 
Onderste en de Bovenste Molen of Houtmolen, bevon
den. 

Het aansluitende hoogterras bestaat grotendeels uit 
een zandig leemdek. In de omgeving van de Bovenste 
Molen werd zand en leem gewonnen, vooral op een 
plaats genaamd 'de Voort '. 34 In de zuidoostelijke hoek 
van de Bantuin zijn de belangrijkste toponiemen de 
Kleine Heide en de ]ammerdaalse heide. 

1.3 Afwatering35 

Regionaal gezien zijn er twee afwateringssystemen: de 
Maas en de Niers. De Niers stroomt langs de huidige 
Duitse stadjes Wachtendonk, Geldern en Goch, om ten
slotte bij Gennep in de Maas uit te monden. Voor de 
directe omgeving van Venlo is dit riviertje niet van 
belang. De Maas is een regenrivier met sterk wisselen
de waterstanden. In de zomer, met name in de tijd vóór 
de kanalisatie in de twintigste eeuw , was de rivier 
wegens gebrek aan water vaak niet of nauwelijks 
bevaarbaar. In scherp contrast hiermee is de vaak zeer 
hoge waterstand in januari en februa ri.36 Het grote aan
bod aan water wordt vooral veroorzaakt door de com-
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binatie van regenval en smeltende sneeuw in de 
Ardennen, waar het water via zijriviertjes als de Semois, 
Sambre en Ourthe naar het Maasdal wordt getranspor
teerd. De Maas is berucht vanwege de plotseling sterke 
was, de zgn. 'Maasvloeden'; onder extreme omstandig
heden kan het water binnen enkele dagen tot vier meter 
stijgen Y 

In periodes dat de Maas veel water afvoerde kon de 
rivier gemakkelijk buiten haar oevers treden en daarbij 
grote stukken land blank zetten. Op een zeventiende
eeuws pand aan de Parade/ Grote Beek getuigen diver
se gedenkstenen van de verschillende waterniveaus die 
in de loop der tijd werden bereikt. De oudste, tevens 
hoogste steen stamt uit 1632 en geeft een waterpeil aan 
van ca. 1,70 meter boven het huidige straatniveau. Tal
loze gegevens uit de Venlose stadsrekeningen wijzen 
op overlast van de Maas ,38 Vanwege deze periodiek 
terugkerende overstromingen werden alle belangrijke 
gebouwen, zoals het stadhuis (leg, A.14), de Sint-Marti
nuskerk (leg, C8) en het hof (leg, A.4) , op de hoogste 
plaatsen binnen de stad gebouwd, 

Bij Maastricht bedraagt het verval van de Maas ca, 50 
centimeter per kilometer, Het verval blijft noordwaarts 
vrij hoog, tot even ten zuiden van Venlo een omslag
punt wordt bereikt en het verval afneemt. ·w Bij Venlo 
bedraagt het verval nog maar 6 centimeter per kilome
ter. Ten noorden van die stad neemt de Maas het karak
ter van een rustig stromende, typische laaglandrivier 
aan, Hier lag een omslagpunt in de bevaarbaarheid; Van 
Houtte spreekt zelfs van een 'drempel' ('un seuil natu
rel ') in de rivier40 Deze door de natuur geschapen om
standigheid leidde ertoe dat middeleeuwse Maasschip
pers te Venlo hun goederen veelal overlaadden op een 
ander scheepstype (zie hiervoor hoofdstuk 3,1).41 Ter 
hoogte van Venlo lag in de Maas een opwas, het eiland 
'De Weerd', een 'middelweerd' of 'middelzand'42 

De Maas had, zoals gezegd, oorspronkelijk een sterk 
meanderend karakter, In de vele oude geulen in het 
landschap stromen nu veelal de benedenlopen van de 
beken die uit het hoger gelegen dekzandgebied komen, 
De belangrijkste beken in de directe omgeving van 
Venlo zijn hierboven genoemd.43 Het door deze beken 
aangevoerde water werd tot ver in de negentiende 
eeuw benut voor het op peil houden van de vesting
grachten, Een heel systeem van dammen, sluizen en 
duikers werd in de loop van de tijd aangelegd om de 
waterstand te reguleren, Delen van de omgeving van de 
stad konden in tijd van gevaar worden geïnundeerd44 

Aan de grotere beken werden watermolens gebouwd. 
(afb, 2a) 

1.4 Hoogteverschillen 

De directe omgeving van Venlo wordt gekenmerkt door 
relatief grote hoogteverschillen , althans voor Neder
landse begrippen, Ten eerste kan worden gewezen op 
de riviersruifduinen, vooral ten noorden van de stad. 
Langs de gehele oostkant van de stad ligt de steilrand 
van het hoogterras, Met uitzondering van genoemde 
stuifduinen is het land tussen de Maas en de steilrand 
vrij vlak, met enkele lager gelegen delen in het oosten 
(Groenveld) , in het zuiden (de Broek-toponiemen) en 
in het noorden (de Ven-toponiemen), 

Binnen de middeleeuwse stad zijn beperkte maar 
niet onbelangrijke hoogteverschillen te onderscheiden, 
Een van de hoogste punten in de stad, de Lichtenberg, 
is begin zestiende eeuw om militair-strategische rede
nen grotendeels afgegraven45; wellicht geldt dit ook 
voor de direct aangrenzende Kwietheuvel. Ook als 
gevolg van bodemophoging is in de loop der eeuwen 
een zekere nivellering van het reliëf opgetreden, Aan
vankelijk waren de hoogteverschillen derhalve gepron
onceerder dan tegenwoordig, KeulIer omschreef het 

6 Venlo met omgeving, ca. 1840, schaal 1:50,000 --> 

Gedeelte van de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk 
der Nederlanden, blad 52 (beneden) en 58 (boven). Blad 52 is 
verkend in de jaren 183 7-1842 en gegraveerd in 1855; blad 58 is 
verkend in 1843 en 1844 en gegraveerd in 1859. De TMK is de 
eerste topografische kaart van Nederland, 1:50.000, uitgegeven in 
steendruk in de jaren 1850-1864. In 1973 verscheen bij de Topo
grafische Dienst-Unieboek BV een facsimile-uitgave, waarvan hier 
gebruik is gemaakt. 

IW .'., 

22 Hemenaar, 'N iederländ ische Nam<.:n ', 781: -laar 
komt van het Germaans hlêri- , ' jmensiv genutzter 
Wa ld'. 

23 Str. 1349150, 11: 'super arenam' (op hel Zand). 
24 Stro 1389, 5: 'dal wij dat lanl opden Laer uyt ghaven'. 
25 Str. 1406, 9. 
26 ARA, OPV VI\) (1735). 
27 Tijdens groochverkzaamhedeI1 in verhand met de 

aanleg van de nieuwe wijk 'Groenveld' werd in dit 
gebied een grote hoeveelheid voorwerpen in de 
bodem aangetroffen, voornamelijk metalen objec
ten als lakenloden en munten. verder aardewerk en 
gebrUiksgoederen; hel oudsle materiaal dateert uit 
de veertiende eeuw. Hel vondst materiaal berust in 
het Limburgs Museulll te Venlo . Vriendel ijke mede
deling drs. W. Huppe n: lz van genoemd museum. 

21l Str. 1421l, 29. 
29 RA Limburg, Kruisheren, inv. nr. 109. 
.jO Selen, 'Monumentale landhuizen', 69-70, Mialaret, 

Noord-Limhurg, 200. 
31 Enkele vermeldingen: SIr. 1376, 2, H: 'fodienli terram 

super pontem iuxta amer' en 'super amer ad 
molendinum'; in 1394 (Str. , 18) werd hout gevoerd 
van de 'aemer' naar hel hof; Str. 1401, 16: 'Van holt 
te vueren vander aemer aenclij Hellenport'; 1444 
(GA Venlo. Tafel H. Geesl): 'opten Hamer, buten 
den TiegelrepoI1en'; 1 '539 (RA Limburg, Maria
Weide, inv. nr. 238): land 'op ghenen hamer buyten 
der Teghelporten'; 1761 (Maria-Weide, inv. nr. 603): 
'op den soa genoembden Haemel'. Volgens Renes 
(Landschappen, 82-83) is een l"lmar/hamer/ 
hamertlamer een losplams, voornamelijk van mer
gel. Behalve te Venlo worden deze loponiemen ook 
aangetroffen in Belfeld, LOllum, Tegelen/Steyl en 
Wellerlooi. Verwijs en Verdam, Middelrwderlandsch 
Woordenboek .\ kol. 69: 'hamme' ~ inham in een 
water. De (H)Amer was een aangelegde haven , 
waar volumineuze goederen en bulkgoed werden 
in- en uitgeladen. In de vijftiende eeuw werd de 
(H)Amer zelfs specifiek als 'mergelhaven' aange
duid (Str. 1424,33: 'den mergelhamer'; SIr. 1447,27: 
'den mergelhamer voir der Tyegelreporten'. De weg 
van de Tegelpoort naar de (H)Amer werd Hamstraat 
genoemd: 'Item Jo hanni fossarori inder Hamstra
ten .. .' (SIr. 1349150, 7; Stro 140S, 18 en 23: 'in der 
Hamme stegen'; ete. vermeld ingen to t in de vijftien
de eeuw). Een va n de nieuw aangelegde wege n na 
de ontmanteling van de vesting vanaf 1867 kreeg de 
naam 'Hamelstraal' 
Hier wordt voor de volledigheid ook kort gerefe
reerd aan het in de El/ 'a quae Sf:! ad Amorem ha bel, 
een rechtsoptekening van ca. HOO waarin het 
'Amorland' figureert; Niermeyer ('Het Midden
Nederlandse rivierengebied', 146- 151) situeert dit 
Amorland in het aan de Maasgouw (Maasgouw sub
terior ~ ongeveer hel gebied tussen Roermond en 
Cuyk) grenzende Betuwe/Maas en Waal/Teister
hant; Niermeyer noeml het Venlose toponiem 
'Amer' echter niet. 

32 Str. 1573, 17: 'als bij die Holtmeule die nye erven 
gemeeten wlIrde n'. 

33 SI r. 1714, 103-107; Slr. 171 7, 33. 
34 SIr. 16'51 , 73v: 'clen die leymkuelen gewerkt'; Maria

Weide, inv. nr. 611 (1663): 'aenghen Voort achter 
den hoitmeuien ghclegen'. 

35 Van den Broek, De bodem va n Limbu~~, I , 5-6, fig. 
4; Driessen en Van de Ven, Niets is bestcl/dig, 13-29: 
Renes, Landschappeil, 78-84. 

36 Suttor, Navigaliol/, 35-48. 
37 Van de Ven, Leefbaar laagland, 26 . 
38 In l.W9 was de grote houlen hok (ijsbràerl in de 

haven vernield, waarschijnlijk door ijsgang, het 
hout moest over gro te afstanden stroomafwaarts, 
onder meer lot in Weil , worden teruggehaald (Str. , 
13); zie v()()r problemen als gevolg van ijsgang in de 
haven ook: VfH!VTHR, inv. nr. 3660 en 3652. In 
1409 en 1410 werd meI man en macht gewerkt aan 
herbouw van de Bloiaardstoren aan de Maas bij de 
Tegelpoo l1 , die als gevolg van h<x)g w ater was inge
stort (SIr. 1409, 13-1\ SIr. 1410, passim). In 1415 
werden de 'bussen ' (kano nnen) uit de torens van de 
Helpool1 naar een veiliger plaats overgebracht, 'om 
des groten water wille' (SIr., 7; stro 1455, 30). In 1492 
werden steigerpalen hij het Kolenstraats-poortje 
(leg. B.29) aan de werf weggeslagen (Str. , f. 32). In 
1602 moesten de konij nen die op De Weerd werden 
gehouden worden geëvacueerd, vanwege het 
hoogwater (Str., 6). In 1609 tenslotte werden vele 
werkkrachten ingezet, niel alleen uil de stad maar 
ook uit de dorpen Blerick, Velden en Arcen, om de 
schade aan de noordwestelijke hoek van de stads
mu ur bij de Lichlenberg Ie repareren (Str. , 83-91). 
Van de Ven, Leejbaar laagland, 35, nool 5.1. 

39 Suttor, Navigation, 36. 
40 Van Houtte, 'Le lonlieu de Lilh ', 300-301. 
41 Thurlings, Maasba ndel, 129-132; Suttor, Naviga

tion, 49-50; vgl. de grafiek (afb. 4) bij Van den 
Broek, Bodem van Limhurg, 4. 

42 Voor het verschil tussen een opwas en een aanwas; 
Renes, Landschappen, 68-69. 

43 Zie ook de kaart van walerlossingen uit 1895 
(Kaarten en Prenten, cat. nrs. 1413-1426). 

44 Een negentiende-eeuwse kaa rt van de waterstaat
kundige werken in de vestinggordel van Venlo: 
OPG VBO. 

45 De grond werd gebru ikt voor hel ophogen van de 
wallen; zie Geurts, 'Omstreden vesle', 103, noot 73; 
Van Slichlenhorst, XlV. hoeken, Ix)ek XI, 329, inza
ke het beleg van 1511 : bij de Lichlenberg was een 
'kuyl van groote verdiepinghe, waer wt hel arre
heyds-volk de aerde lot hel effenen en verhoog hen 
van de wal had wt-gekrooder'. 
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stadscentrum in 1843 als 'bijna plat en gelijk, uitgeno
men naar den Lichtenberg of aan de noordzijde , alwaar 
dezelve eenigzins oprijst'46 Uyttenbroeck maakte meer 
w erk van de beschrijving van het reliëf; zijn idee dat de 
stad op acht heuvels zou zijn gebouwd is te sterk uitge
drukt. 47 

Uyttenbroeck en KeulIer konden slechts afgaan op 
oppervlakkige waarnemingen. Aan de hand van 
mode rne meetgegevens kan een betrouwbaarder beeld 
worden gevormd van het huidige reliëf in de binnen
stad ; in de verschillende themakaartjes in deze atlas 
wordt dit weergegeven 48 Overigens dienen deze gege
vens met voorzichtigheid te worden gehanteerd, aange
zien er in de loop van de tijd dus veranderingen in het 
reliëf zijn opgetreden. De belangrijkste gebouwen zijn 
op hoog en droog gelegen plaatsen gebouwd. In de 
Parade/ Grote Beek kan men nog steeds het beekdal 
zien dat het ooit was, met aan de rechterzijde de enigs
zins stijgende Picardie- en Lohofstraat; de Begijnengang 
sti jgt in zuidelijke richting naar de Klaasstraat, telw ijl 
vanaf de Markt de Peperstraat en de Steenstraat in de 
richting van de Maas dalen. Hel- en Maasschriksel stij
gen richting Lichtenberg. De Grote en de Kleine Kerk
straat tenslotte ontmoeten elkaar op het heuveltje w aar 
in de vroege Middeleeuwen de eerste Sint-Martinuskerk 
is gebouwd. 

Op grond van het reliëf in de binnenstad opperen 
archeologen de mogelijkheid dat de Panhuismolenbeek 
oorspronkelijk via de Grote Beek/Parade en het kruis
punt van de Grote Kerkstraat en Begijnengang naar de 
Helpoort en in de richting van de Maas stroomde, in 
plaats van - zoals weergegeven bij Jacob van Deventer 
- af te buigen bij de Lohofstraat en achterlangs de Sint-
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Martinuskerk een weg naar de rivier te zoeken 49 Rond 
1100 zou de oude loop van de beek zijn verlegd. 
Toekomstig onderzoek moet de juistheid van deze stel
ling aantonen. 

1.5 Wegen 

Vergelijking tussen ene rzijds negentiende-eeuwse 
kadasterkaarten50 en de Topografisch-Militaire Kaart 
Cafb.6) en anderzijds de zestiende-eeuwse plattegrond 
van Jacob van Deventer (afb . 2) toont dat de hoofd
structuur van de wegen rondom Venlo in de late 
Middeleeuwen reeds aanwezig w as. Behalve de wegen 
van plaatselijk belang, die dienden ter ontsluiting van 
de Bantuin, waren e r verbindingen naar de dorpen in 
de omgeving en naar verder weg gelegen plaatsen.Ten 
noorden van de stad liepen wegen via Velden naar 
Arcen, Gennep en Nijmegen; meer binnenlands was er 
een weg naar Schandelo; via Herongen waren er ver
bindingen naar Straelen en Geldern. Een van de oudste 
en belangrijkste wegen moet de reeds vanaf 1380 ver
melde Hoge Weg zijn geweest. 51 Ten oosten van de stad 
liep een weg via het huis Stal berg naar de steilrand; 
over de Grote Heide liepen wegen in de richting van 
Leuth , Hinsbeck, Grefrath en verder; er was een oude 
zu idelijke route via Kaldenkerken en Viersen naar 
Keulen. Vanuit het zuiden van de stad liepen er wegen 
naar Tegelen en Roermond. Via de Maasover-gang was 
er een aansluiting op de wegen op de westelijke 
Maasoever, noordeli jk om de Peel heen naar Den Bosch 
en Grave, zuidelijk naar Antwerpen en het zuiden van 
Brabant, en tenslotte langs de Maas in zuidelijke rich
ting naar Kessel en verde r. 

46 Keulle r. Geschiedenis, 344. 
47 Uyttenbroeck. Bijd..agen Il , 2. 
48 Hiervoor is gebruik gemaakt van een kaartje dat 

door de archeologen W. Hupperetz en J. Schotten is 
sa mengesteld , opgenomen in Hupperetz, De collec
tie provinciaal-Romeinse archeologie , en in idem, 
'Romeinse bewoning', 206. 

49 Zie de tekening bij Huppe retz, 'Romei nse bewo
ning', 206. 

50 Vgl. ook de negentiende-eeuwse 'figuratieve kaart 
der buurtwegen van de gemeente Venlo' (Kaarten 
en Prenten, cat. nr. 405). 

51 Kruisheren, inv. nr. 1, reg. H. 'an den Cranenvelde, 
bi den Hogen Wege'. 



Over het noordel ijk deel va n Limburg bestaat geen 
samenvattend overzicht van de a rcheo logische 
vondsten en vrcx:gste bewoning. H el hier gepresen
teerde beeld is voornamelijk gebaseerd op inciden
tele gepubliceerde \'Ondslen . In he l geauto matiseer
de Archis-systeem van de Hijksdiensl voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek is verder een 
grote hoeveelheid informatie OVer vondsten opge
slagen; hiervan is in d it kader geen gebruik 
gemaakt. In dl' te vervaa rdigen Arch(!()l()~ische 

Ha.\;iskaaJ1 van Venlo, waaraan vanaf e ind 1997 
door mevr. urs. N. Vossen in opdracht van de 
gemeente Venlo \vo rdt gewerkt , zullen a lle beschik
bare gegevens worden opgenomen (Vossen, 
'Archeologische basiskaart" , 16-19). Eveneens in 
o pdracht van de gemeente Venlo is door X. van Dijk 
in 1998- 1999 een inventa risatie en analyse verricht 
va n de zgn. collectie 'Keus' (prehisto rische vond
sten); het resultaat va n deze studie is nog niet gepu
bliceerd. 

2 Schotten, 'Blerick' , 285; Jaarverslag ROB 1993, 84-
86; Jaarverslag ROB 1994: '32. Ve nlo, Bleriek, 
Heierhoeve', 201; '34. Venlo, Blerick , Groot Boller'; 
Schatorjé , 'Römer', 19-21; Hupperetz in Pronkstuk
ken nr. 1, 10-]] en nr. 4, 14-16; Machiels, 
'Federmesser', 60-65. 

3 Mededeling drs. N. Vossen. 
4 Vondsten thans collectie Limburgs Museum Venlo. 
5 Verhart in Pronkstukken nr. 2, 11-13. 
6 Jaarverslag ROB 1993, 84. 
7 Jaarverslag ROB 1994, '33. Venlo , Julianapa rk ', 201-

203 
8 Schollen, 'Archeologische mo numente n', 56-57. 
9 Hupperetz. in PronkslukkeIl nr. 3, 13-14; Roymans, 

'Lire u rntîeld societies', 42, 
10 \'(Iillems, 'Romeinse wegen', 6-11 ; idem in Pronk

stukken nr. 12, 41; Byvanck , F~xce1pta Romana I, 
S54-S4 1 ('Itinerarium Antoninï , 118) en 54 1-548 
( Tahula Peutingeriana', 1 '1 9); Linssen, 'Lotharin
gen', 30H (ath.); Slofst"" 'Changing selliement 
system.s', 164; Haalebos in Pronkstukken nr. 5, 23; 
Von l'etrikovits, A liertIlm, kaart op blz. 146; Renes, 
Landschappel/, 266-268. 

11 Habets, 'Découwrtes' , 170; Peeters, 'Blerick', 233-
234, geeft een beschrijving van de restanten van 
deze weg op lliericks grondgebied in 1870; over de 
betro uwbaa rheid van deze waarne mi ngen is mij 
verder n iets loekend . Vgl. Hardenbe rg , 'Bijdragen', 
passim. 

12 Goudswaa rd , 'Middelaar' , 289-292. 
13 Willems in Pronkstukken, nr. 12; Byvanck, TabuIa 

Peutingeriana . in; Exce,pla Romana J, nr. 119 op 
b lz. 541-548; Bechert e .a., 'Van de Lippe tot de 
Waal' , 73-75. 

14 Habets, 'Découvertes', 248-259. 
15 Jaarverslag ROB 1993,85-86. 
16 Braat, 'Overblijfselen', 47-53. Op korte afstand van 

deze villa zijn in een beek resten van kostbaar 
Romeins paardentuig en wagenbeslag aangetroffen 
(Habets. 'Un boucl ier Romain' , 539). Moet 
Blariacum well icht in het huid ige Ho ut-Blerick wor
den gezocht' Deze mogelijk heid werel geoppe rd 
door Hardenberg ('Bijdragen', 41, 44; 'Limburgse 
plaatsnamen', 220). Naar de mening van Willems (in 
Prol/kstukken nr. 12, blz. 41) kan Blariacum geen 
betrekking hebben op de vi lla in Hout-Blerick, 
noch op de Romeinse nederzelling in het gebied 
Romer/ Heierhoeve; hi j oppe rt de mogel ijkheid dat 
Blariacull1 moet \vorden gezocht o nder de Frederik 
Hendrikkazerne. pal tegenover de binnenstad van 
Venlo, 

17 Over het precieze verloop va n de noord-zuid-ver
hinding en over de eventuele aansluitende wegen is 
nog weinig hekend. Frankewitz, 'Su'aden' , 19-21, 
7'); Geschwendl. Geldem , 173; Schifner, Studt 
Straelen. 2: in het flinerarium An/on irz i, een lIit het 
einde va n de derde eeuw stammende en van een 
reiskaart. zoals de genoemde Peutingerkaart , afge
schreven verzameling va n namen van aan de grote 
wegen gelegen plaatsen in het Romeinse rijk, is aan 
de weg van Xamen over Heerlen naar Keulen spra
ke van een 'halte' genaamd Suhlones ('zanden, zan
dige gronden'). Ten zuiden van Straelen bevindt 
zich een toponiem ·Zandt'. Gysseling (Topo
nymisch woordenboek, 877) situeert Sablones in de 
omgeving van Venlo - is hier een relatie tnet het 
toponiem 'het Zand', even ten oosten van Venlo' -, 
te lWiji Byvanck (Excetptu Romana I, 537-538) het 
toponiem in de omgeving van Leuth zoekt. Bij Pont, 
ten zuiden van Geldern, zou de noord-zuidweg zijn 
gekruist door een verbinding in de richting van de 
Maas; Geschwendl. Geldem, 95-101; frdnkewitz, 
'He rongen' , 394. Zie verder voor deze weg' 
Rheinischer Städleatlas. Kaldenkirchen , 1 (1.1 .1) . 

18 Haalebos in ProlIkstukken n r. 5, 23; Schatorjé , 
'Nieuwe Romeinse militai re vondsten ', 4-6; W illent-" 
'Romeinse ijzer-industrie', 20-21 ; Bechert e,a" 'Van 
de Lippe lOt de Waar , 74; jawversla" ROB 7984, 
17I -I72 ;juarl'e"'lag NOB 1985, 16H. 

2 Geschiedenis tot ca. 1000 

2.1 Prehistorische en Romeinse bewoning 

Enkele archeologische vondsten 
Hieronder volgt een beperkt overzicht van de belang
rijkste prehistorische vindplaatsen binnen het grondge
bied van de huidige gemeente Venlo, gebaseerd op ver
spre ide archeologische literatuur. I (a fh. 7) 

Laat-Paleoliticum 
In verband met grootschalige grondwerkzaamheden bij 
de aan leg van een industrieterrein en van de snelweg 
A73 aan de Blerickse zijde van de Maas konden in de 
jaren negentig in het buitengebied van Blerick (Boek
end, Heierhoeve) enkele opgravingscampagnes plaats
vinden 2 (afb. 7: 3) In deze omgeving waren al in de 
negentiende eeuw vondsten uit de prehistorie gedaan. 
Uit de periode 10.000-9000 V.Chr. dateren vuurstenen 
werktuigen, gevonden nabij een afgesneden Maas
meander. Hieruit valt een tijdelijke maar intensieve en 
regelmatig terugkerende bewoning af te leiden. 

Neoliticum 
In de omgeving van de Ketelenberg, het Zwart Water en 
de Ossenberg (noordelijke Bantuin) is een groot aantal 
vondsten van vuursteen en van vroeg-neolitisch aarde
werk gedaan , welke wijzen op bewoning van dit 
gebied in het Neoliticum. 5 

Bronstijd 
In de wijk Hagerhof werden in 1996 tijdens de aanleg 
van een vijver sporen van bewoning uit de Bronstijd 
gevonden 4 (afb. 7: 5) In de Maas ten zuiden van de 
middeleeuwse stad is een tweetal bronzen zwaarden 
gevonden, één uit 1750-1100 V.Chr. en één uit 1100-700 
v .Chr .. Het betreft zeer waarschijnlijk 'rituele depots ' 
(offe rgaven); de vindplaats zelf lijkt dus geen directe 
relatie met bewoning ter plaatse te hebben.5 Tijdens de 
aanleg van het tracé van de Zuiderbrug over de Maas 
werden bij Hout-Blerick restanten van een grafveld uit 
de late Bronstijd gevonden6 (afb. 7: 6) In het Juliana
park, even ten oosten van de middeleeuwse Laarpoort, 
werden in 1994 resten van een prehistorisch akker
bouwcomplex (Bronstijd of Ijzertijd) aangetroffen 7 

(afb . 7: 4) 

{fzertijd 
Ten zuidoosten van de stad, in het 'Jammerdal ', werd in 
de tweede helft van de negentiende eeuw een complex 
van zes prehistorische gratl1euvels (tumuli) uit de vroe
ge Ijzertijd (750-500 v.Chr.) ontdekt. (afb. 7: 2) Elke 
heuvel was door een kringgreppel omgeven. 

De grootste tumulus (de 'Generaalsheuvel') is naar 
alle waarschijnlijkheid een vorstengrafB Wellicht in rela
tie tot dit vorstengraf staat de vondst van een 'Hallstatt
ketel' uit 700-600 v.Chr. in de omgeving van Venlo; de 
exacte vindplaats van dit uit brons blik vervaardigde 
object, dat hoogstwaarschijnlijk als grafgift kan worden 
be-schouwd, is niet bekend. Het betreft de tot op heden 
meest noordelijke vondst van dit soort ketels, die in 
Italië werden vervaardigd.9 

Van een vindplaats bij de buurtschap Boekend (afb. 
7: 3) is eveneens een grafveld uit de vroege Ijzertijd 
(750-550 v.Chr. ) bekend. Tenslotte kan voor dit gebied 
worden gewezen op een aantal crematiekuilen uit de 
late Ijzertijd . 
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7 Overzicht van archeologische vindplaatsen in de 
gemeente Venlo 

Legenda 
1 Antoniuslaan 

2 ./ammerdal 
.3 Blerick-Boekend/Heierhoeve 
4 ./ulianapark 
5 I-1ttgerhe}/ 
6 f-Joul-Blerick, grafveld 

Romeinse wegen (afb. 8) 

7 Romeins Venlo 

8 Genooi 
9 Romeinse pttnnenoven 

10 Romeinse hef!,rtta:fjJlttttts 
I 7 Romeinse villtt 
72 Zu iderhruf!, 

Gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling werd 
het Maasgebied in Limburg ontsloten door enkele 
belangrijke Romeinse wegen. 10 Op de westoever 
bevond zich de weg van Nijmegen naar Maastricht en 
Tongeren, die ook is weergegeven op de befaamde 
Peutingerkaart, een dertiende-eeuwse kopie van een 
laat-Romeinse wegenkaartll Over de Maas tussen Cuyk 
en Mook was een brug met een versterkte legerpost 
gebouwd1 2 Tussen Ceuclum (Cuyk) en Catualium 
(Heel in Midden-Limburg) is de plaatsnaam Blariacum 
vermeld. Deze plaats is te identificeren als Blerick.13 

Blariacum was waarschijnlijk een halte (statio) aan 
genoemde weg; wellicht geldt hetzelfde voor Lottum, 
enkele kilometers noordelijk van Blerick gelegen14 Een 
Romeinse nederzetting is in het huidige Blerick nog niet 
aangetoond . Wel is Romeinse bewoning bewezen bij 
Boekendi ') en werd te Hout-Blerick onder meer een 
villa opgegraven16 (atl). 7: 3 en 11) Deze Romeinse 
vondsten in het buitengebied van Blerick duiden er 
wellicht op dat de ligging van het middeleeuwse 
Blerick niet overeenkomt met die van het Romeinse 
Blariacum. 

Aan de oostzijde van de Maas bevond zich een weg 
van Xanten naar Heerlen en Keulen. Deze liep in de 
omgeving van Venlo westelijk langs Geldern, oostelijk 
langs Straelen en via Zandt en Kaldenkerken verder 
naar het zuiden17 Het is daarnaast zeer waarschijnlijk 
dat op de oostoever op korte afstand van de rivier een 
weg liep van Nijmegen naar Venlo en verder naar het 
zuiden. In de Venlose Jodenstraat zijn in elk geval res
tanten van een Romeins wegdek aangetroffen , terwijl in 
Venlo-Genooi overblijfselen van een stenen bouwwerk 
zijn gevonden, die wellicht eveneens verband hielden 
met een statio.18 

Tussen de noord-zuid georiënteerde wegen waren 
naar alle waarschijnlijkheid enkele dwarsverbindingen 
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• Nijmegen-NOVIOMAGUS 

enederzetting 

• militaire post 

• villa 

weg (zeker) 

- - - weg (mogelijk) 

8 Romeins 'Limburg' 

Als basis is gebruikt een door Wil/ems in Archeologie in Limburg 
(mei 1987) gepubliceerd kaartje dat een 'eerste, voorloPige inventa
risatie van een aantal belangrijke elementen in de Romeinse bewo
ning van het Maasdal' wilde geven. 

met inbegrip van een bijbehorende rivieroversteek in 
gebruik, zodat zich ter hoogte van Venlo een verkeers
knooppunt zal hebben bevonden. 19 Volgens de negen
tiende-eeuwse militaire kartograaf Ort zouden vanaf 
Venlo drie wegen in oostelijke richting aansluiting heb
ben gezocht op de grote route van Xanten naar het zui
den. 20 Verder is er sprake van een verbinding tussen 
Keulen en Venlo.21 

De Romeinse nederzetting te Venlo (atb. 9) 

De nabijheid van Romeinse lange-afstandsverbindingen 
is ongetwijfeld een belangrijke factor geweest bij het 
ontstaan van Romeins Venlo. Ook de landschappelijke 
en bodemkundige situatie was geschikt voor de vesti
ging van een nederzetting van enige omvang. 

Het bestaan van een Romeinse nederzetting te Venlo 
kwam aan het licht toen, in de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog, het puin van de zwaar gehaven
de binnenstad werd opgeruimd en een begin werd 
gemaakt met de wederopbouw. Systematisch onder
zoek vond in die jaren echter niet plaats. De naam van 
de nederzetting is niet overgeleverd, hetgeen tot de 
merkwaardige situatie leidt dat van Blerick een 
Romeinse plaatsnaam bekend is, maar dat er in de hui
dige dorpskern (nog) geen bijbehorende nederzetting 
is gevonden, terwijl het bestaan van een Romeinse 
nederzetting in Venlo zeker is, zonder dat daar een 
Romeinse plaatsnaam aan kan worden verbonden. 

Globaal kunnen in de Romeinse bewoning van 
Venlo twee fasen worden onderscheiden. 22 De eerste 
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('vroeg-Romeinse') fase - in afb. 9 gevisualiseerd door 
middel van een fijn raster - strekte zich waarschijnlijk uit 
van het eerste kwart van de eerste eeuw tot ongeveer 
het jaar 70. Deze eerste Romeinse nederzetting moet 
een militair karakter hebben gehad; zij was aangelegd 
op een relatief hoge zandrug, die werd begrensd door 
een tweetal beken en de Maas. Een vondstconcentratie 
is te plaatsen tussen de Nieuwstraat en de Havenkade. 
Wellicht kan worden gesproken van een militair ver
sterkte Maasovergang. Rond het jaar 40 moet er een 
grote brand zijn geweest. In de zomer van 1998 werd tij
dens graafwerkzaamheden voor een ondergrondse par
keergarage even ten noorden van de binnenstad (Mgr. 
Nolensplein, afb. 9: 6) een groot aantal Romeinse mun
ten gevonden uit de periode ca. 10 v.Chr. tot het jaar 
4023 Verschillende vondsten, voornamelijk van een 
Romeins straatdek in de ]odenstraat/Hakkesplaats en 
van een stenen fundering in de ]odenstraat, wijzen er 
op dat de nederzetting na die eerste brand niet werd 
verlaten. In de periode ca. 65-75 moet opnieuw een 
grote brand hebben gewoed; het is verleidelijk een rela
tie met de Bataafse Opstand (68-69) te veronderstellen. 

Een tweede ('midden-Romeinse') fase - in afb. 9 het 
grovere raster - in de Romeinse bewoning begon om
streeks het jaar 70, in een tijd waarin het aantal neder
zettingen in het Maasdal aanzienlijk toenam. In deze 
periode moet het karakter van Romeins Venlo zijn geë
volueerd van militair naar meer burgerlijk. In de 
]odenstraat is een gemetselde kelder uit het einde van 
de eerste eeuw gevonden, op een plaats waar eerder al 
een gebouw met een stenen fundering stond. Uit de 
Nieuwstraat zijn de resten van een pottenbakkersoven 
bekend, in gebruik rond het jaar 100. Ook is waar
schijnlijk in de omgeving van de Lichtenberg bewoning 
geweest. (afb. 9: 3) Te Venlo vervaardigd aardewerk uit 
deze periode is aangetroffen in een gebied van onge
veer vijftien kilometer rondom de stad. In de omgeving 
van de Hulsforthofweg is een pottenbakkersoven 
gevonden. (afb. 7: 9) In het ]ulianapark zijn onder meer 
resten van een akkerbouwcomplex uit de Romeinse tijd 
aangetroffen24 (afb. 7: 4), terwijl op ongeveer honderd 
meter oostelijk daarvan, ter hoogte van de huidige 
Burgemeester Conraetzstraat, resten van een Romeins 
grafveld zijn gevonden. 25 (afb. 7:10) Vondsten in 
Tegelen en Belfeld leiden tot het vermoeden dat deze 
plaatsen samen met Venlo dienden als productiecen
trum van tegulae (dakpannen), onder meer voor de 
huisvesting van Romeins legerpersoneel. 

In het laatste kwart van de derde eeuw werd 
Romeins Venlo verlaten. Uit de laat-Romeinse periode 
(ca. 275-400) zijn, met uitzondering van een vierde
eeuwse vondst van Mayen-aardewerk26, tot op heden in 
elk geval geen aanwijzingen voor bewoning gevonden. 

In de archeologische literatuur wordt Venlo tot de 
vici gerekend. Een vicus is doorgaans een plaats met 
een bescheiden omvang van hooguit enkele hectaren, 
gelegen aan een of meer (water-)wegen; de bebouwing 
is doorgaans compact, de bewoning intensief; het is een 
handels- en nijverheidscentrum met een zekere uitstra
ling naar het omliggende platteland, vaak ook een cul
tusplaats .27 

2.2 De vroege Middeleeuwen 

Was het 'Limburgse' Maasdal in de Romeinse tijd, gezien 
het grote aantal villae en de doorgaande Romeinse 
wegen, tamelijk intensief bewoond, vanaf de vierde 
eeuw traden hierin veranderingen Op.28 Aan het eind 
van de derde eeuw werden de Germaanse invallen van
uit het oosten intensiever; het land werd langzaam 
overgenomen door Germaanse stammen, die zich veel
al nabij de voormalige villae vestigden. Hoewel de 
bevolkingsdichtheid zeker in dit perifere deel van het 
Romeinse rijk in het algemeen sterk moet zijn afgeno
men, lijkt het er op dat in het Maasdal zelf toch een 
behoorlijke mate van bewoning is gebleven, ook omdat 
zowel de Maas als de Rijn een verbindende schakel ble
ven vormen tussen het Romeinse rijk en Brittannië. 29 In 
vergelijking met Noord-Frankrijk en het Rijndal moet 
voor het Maasdal echter vrijwel zeker van een geringe
re bevolkingsdichtheid worden gesproken.30 Niettemin 
heeft het archeologisch onderzoek de laatste jaren in 
een aantal plaatsen sporen opgeleverd van laat-

19 Er bestaan berichten over de vondst van ROlneinse 
brugpalen tijdens de bouw van de spoorbrug in de 
jaren zestig van de negentiende eeuw (Byvanck, 
Excetpta Romana 111, 56; vgl. Ort, 'Plaatsen', 462; 
Haalebos in Pronkstukken nr. 5, 23). In september 
1998 heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek in het kader van onderhoud van de hedding 
van de Maas ultrasoon-onderv.rateronderzoek ver
richt ter hoogte van Venlo. Resultaten hiervan zijn 
voorjaar 1999 niet bekend. 

20 Ort, Oude wegen, 68-72 noemt: Venlo-Niederdorf 
e.v .. Venlo-Leuth/ Kriekenbeek en Venlo-Kalden
kerken; Willems, 'Romeinse wegen' , 7, noemt Orts 
voorstelling 'ten dele bruikbaar ... vooral omdat er 
goede waarnemingen in het veld aan ten grondslag 
liggen', 

21 Ewig, Bl~,tum Köl", 150. 
22 Hupperetz, 'Romeinse bewoning', 20'5-212; idem, 

De collectie Provinciaal~Romeinse archeologie, pas~ 

sim; idem in Pronkstukken nr. 8 en nr. 11; idem, 
'Romeinse amforen'; Haalebos in Pronkstukken nr. 
5; Willems in Pronkstukken nr. 12; Swinkels in 
Pronkstukken nr. 7; Schotten, 'Archeologische 
monumenten', 57; Hiddink, 'Rural centres', 207; 
Schatorjé, 'Nieuwe Romeinse militaire vondsten'; 
idem, 'Bronzen fabeldier', 132-133; idem, 'Ontstaan 
Romeinse villae'; Braat, 'Overblijfselen', 47-53. 

23 N. Roijmans in Dagblad de Limburger van 13 okto
ber 1998. 

24 jaaroerslag ROB 1994, '33. Venlo, Julianapark', 201-
203. 

25 Hendriks, 'Romeinse graven', m.n. 114 e.v .. 
26 Hupperetz, 'Vroeg-middeleeuws aardewerk', 42. 
27 Hiddink, 'Rural centres', 204-207. 
28 Verhuist, 'Landbouw', 166; Hupperetz in Pronk

stukken nr. 11; Ganshof en Berings, 'Staats-instellin
gen', 249-251. 

29 Willems, 'Rhein-Maas-Delta', 36-41. 
30 Blok, 'Hoofdlijnen ', 147-148; Theuws en Hiddink, 

'Kontakt zu Rom', 66-69. 
31 Theuws en Hiddink, 'Kontakt zu Rom', 77-78; over 

Gennep: Heidinga en Offenberg, Op zoek naar de 
vijfde eeuw, passim; Straelen: een Frankisch graf
veld (zesde en zevende eeuw), dat echter geen rela
tie met oudere (Romeinse) sporen lijkt te hebben 
(Schiffler, Stadt Straelen, 2). 



52 Blok, 'Hoofdlijnen', 148-149; idem, 'Frankische 
periode' , 288-289, 

33 Blok, 'Frankische periode', 288-289; idem, De 
Frankell, 22-24; Willems, 'Hhein-Maas-Delta', 43; 
vgl. Niermeyer, 'La Meuse', 5)8-561, 564, over de 
Frankische expansie in noordelijke richting via het 
Maasdal, echter in de periode eind zevende en eer~ 
ste helft achtste eeuw, 

34 Ganshof en Blok, 'Staatsinstellingen', 255, Waar 
ongeveer de grens moet worden gezocht tussen 
superior en in:!erior is niet duidelijk. Volgens Ewig, 
fhihes Millelalter, 50, omvatte superior het gebied 
van Maastricht tot en met Hoermond of Venlo; het 
gehied ten noorden daarvan zou dus inferior zijn; 
volgens Niermeyer, 'Het Midden-Nederlandse rivie
rengebied', 1 'SO, omvatte inferior (door Niermeyer 
subterior genoemd) het gebied tussen Roermond en 
Cuyk. 

35 Ewig, h'Ühes Miltelalter, 49, 
36 VerhuIst, 'Landbouw', 167, 
37 Rotthoff, Studien, 164-171; over Kessel (') in de 

tiende eeuw: Gysseling en Koch, Diplomata 
Belgica, nr, 219, 369-370; Niermeyer, 'Het Midden
Nederlandse rivierengebied', 148, 

38 Theuws en Bijsterveld, 'Maas-Schelde-Demer 
Raum' , 120, 

39 Ewig, Frühes Mittelalter, 49, 144-146; Lebecq, 
'Frisian trade'; VerhuIst/De Bock Doehaerd, 
'Nijverheid en handel', 189-195; Blok, 'Frankische 
periode', 294; idem, De Frankell, 30, 33; Proos, 
'Vroege middeleeuwen', 17-21; Dhondt, 'Essor 
urbain', 68-69, 

40 Adam, Zollwesen, 70, 75-77, 87-91, 165-166, 174, 
41 Verhuist en De Bock Doehaerd, 'Nijverheid en han

dd', 204, 
42 Juamerslag ROB ]994, '33, Vmlo, Julianapark', 202-

203; Hupperetz, 'Vroeg-middeleeuws aardewerk, 
42, Opgravingen in het voorjaar van 1998 leverden 
opnieuw vondsten op van vroeg-middeleeuwse 
paalresten die wijzen op oude bewoning (vriende
lijke mededeling drs, N, Vossen), 

43 Hupperetz, 'Vroeg-middeleeuws aardewerk', 42, 
44 Schotten, 'Laat-middeleeuws stadskasteel', 306-}10, 
45 Hupperetz, 'Vroeg-middeleeuws aardewerk', 42-45; 

N.N., 'Venlo's verleden', 40; met dank aan drs. N. 
Vossen. 

46 Hupperetz, 'Vroeg-middeleeuws aardewerk' 42-45. 
47 Hupperetz, Ik collectie provinciaal-Homeinse 

archeologie, 30; idem, 'Vroeg-middeleeuws aarde
werk', 43-44, 

48 Thans collectie Limburgs Museum Venlo, 
49 Editie: MGH Scriptares IV B. Chronica, 74-77, met 

name 77; Sloet, Oarkondenboek, nr, 119; REI(], nr, 
546 

50 Sloet, Oorkondenhoek, nr, 119, dateert de ruil op 
kort voor het jaar 999; REK I, nr, 546, op 986-988, 

51 Glazen"" 'Oudheidkundige opgravingcn', 275-279; 
idem, 'Overzicht' , 33-53; voor een overzicht van de 
vooroorlogse kennis over de Martinuskerk: 
Mialaret, Noord-Limhurg, 170-182; bij Päffgen en 
Histow , 'Christentum', afh 321 op blz, 409, is - zon
der argumentatie - een Merovingische kerk in Venlo 
weergegeven. 

52 Milis, 'Kerstening', 277, 
55 GA Venlo, Sint-Martinus I, oorkonde uit 1304, 
54 Een overzicht van oudere verklaringen voor de 

plaatsnaam Venlo is elders in dit hoofdstuk in een 
kader geplaatst. 

55 Aldus Blok, 'Eigen inbreng', 235, Hentenaar rekent 
-10 (met -laar) tot de 'am frühesten auftretenden 
Grundwörtern' C'Niederländische Namen', 780), 

56 Hentenaar, 'Nieder1ändische Namen', 780-781: -10 
van het Germaanse 'lauha': Wäldchen, offene Stelle 
im Wald, Volgens Rentenaar werd vanaf ca, 900 op 
grote schaal moerasgebied ontgonnen, waarbij 
namen van oude moerasgebieden - waarvan veelal 
Grundwärter als veen, broek en woud deel uit
maakten - veelvuldig op de nieuwe nederzettingen 
zouden zijn overgegaan. Künzel e.a., Lexicon, 367, 
alwaar de vermelding Uennelon als volgt wordt ver
klaard: het oudnederlandse 10 (dativus pluralis Ion) 
= bos, venne = ven, Schönfeld, Veldnamen, 17, 
deelt de uitgang -10 in bij de bos-namen; in tegen
stelling tot de uitgang -hout en -woud zou -10 kun
nen venvijzen naar een ander soort bos en ouder 
kunnen zijn; daarnaast zou -10 wellicht kunnen ver
wijzen naar een natuurlijke open plek in een bos, in 
tegenstelling tot -rode/-rade, dat betrekking zou 
hebben op een gerooide open plek, Verwijs en 
Verdam, Middelnederlandsch Woorden hoek 4, kol. 
7)';-7';6: 100 = bos, woud, open plaats of weide in 
een bos, Toelichting bodemkaart, 29: 'Evenals "laar" 
is "100" een open plaats in een bos. Het is een ont
ginningsnaam uit de vroege middeleeuwen'. 

57 Van Osta, 'Lo, looi, looien', 172, 195-197; aldaar een 
grote hoeveelheid literatuur over de uitgang -10 en 
aanverwante vormen. 

5H Van Osta, 'Veen, Ven en Peel', 31-61, Ill,n, 53 en 56, 

Romeinse en vroeg-middeleeuwse nederzettingen)! In 
de vijfde en de zesde eeuw vond weer een langzame 
groei van de bevolking plaats52 Ten tijde van de 
Frankische koning Clovis (t511) stonden de zuidelijke 
Nederlanden en het gebied van de Rijn en de Maas tot 
Nijmegen onder Frankische invloed,33 De omgeving 
van Venlo maakte in de achtste en negende eeuw deel 
uit van de Frankische Maasgouw (pagus Mosariorum), 
het gebied vanaf Luik stroomafwaarts aan weerszijden 
van de Maas, De in 714 voor het eerst vermelde 
Maasgouw werd nog voor het Verdrag van Meerssen 
(870) verdeeld in een Opper- en een Neder-Maasgouw 
(Superior en Inferior),54 Grenzend daaraan lagen de 
Pagus Ganipia (de omgeving van Gennep), de Hetter
gouw (omgeving van Geldern en Goch, wellicht in het 
westen tot aan de Peel en in het zuiden tot de omstre
ken van Venlo) en Moilla (Molengouw, omgeving van 
de Niers),35 

In de Maasstreek worden in deze periode relatief 
veel koninklijke domeinen aangetroffen; niet zelden 
gaan die terug op Romeinse organisatiestructuren,36 
Rotthoff lokaliseerde 'Reichsgut' in Mook en Asselt; 
over de vraag of ook in Kessel konings goed bestond 
heerst geen overeenstemmingY Uit het Noord-lim
burgse Maasdal tussen Asselt/Kessel en Mook zijn tot 
op heden geen koninklijke domeinen bekend, 

De Maas was in deze tijd een onbetrouwbare en 
lang niet altijd bevaarbare rivier, met in de zomer vaak 
te weinig en in de winter te veel water,38 Desondanks 
kon het Limburgse Maasdal uitgroeien tot verbindings
schakel tussen de in de zevende eeuw opbloeiende 
handel in 'Friesland' en het gebied van de Boven-Maas, 
waar in de vroege middeleeuwen plaatsen als Hoei, 
Dinant, Luik en Maastricht een rol van betekenis speel
den,39 De lange tijd verwaarloosde Romeinse wegen 
parallel aan de rivieren werden weer in gebruik geno
men, In de Frankische tijd was er meer personen- en 
goederenverkeer dan lange tijd is aangenomen,40 Tus
sen Maastricht en Dorestad wordt voor de vroege 
Middeleeuwen echter geen handelscentrum van be
tekenis vermoed 41 

Eerste sporen van middeleeuws Venlo 
Van Venlo is inmiddels bekend dat er in de eerste tot en 
met derde eeuw een Romeinse nederzetting was, Op 
basis van recente archeologische vondsten en van 
onderzoek naar decennia geleden verzameld aarde
werk kan nu - zij het met enige voorzichtigheid - ook 
worden geconcludeerd dat Venlo in de vroege Middel
eeuwen bewoond was, Op een terrein in het huidige 
]ulianapark, dat in elk geval vanaf de Romeinse tijd en 
waarschijnlijk sinds de Bronstijd of de Ijzertijd in 
gebruik was als akkerland, zijn vondsten gedaan die 
met grote waarschijnlijkheid duiden op de aanwezig
heid van een Merovingische nederzetting uit de zesde 
of zevende eeuw in de onmiddellijke nabijheid42 (atb. 
10: 3) In de Lohofstraat, op het relatief hoog gelegen 
terrein van het latere hertogenhof in de binnenstad, 
wordt een Merovingisch grafveld vermoed,43 (atb. 10: 
4) Op het terrein van het hof zelf zijn grondsporen 
(paalkuilen en greppels) uit de negende eeuwen later 
aangetroffen, (atb. 10: 8) In een diepe greppel, even 
buiten de westelijke lange wand van de zaal van het 
latere hertogenhof, is veel negende-eeuws aardewerk 
gevonden, Door de vele bouwactiviteiten in latere tijd is 
de bodem in deze omgeving ernstig verstoord,44 Op 
korte afstand van de Lohofstraat, ter hoogte van de hui
dige Picardie, zijn resten van houten palen en van laat
Merovingisch (ca, 700-800) aardewerk gevonden, het
geen wijst op bewoning in die periode4S (atb. 10: 5) 

Merovingisch aardewerk (zesde tot achtste eeuw) werd 
eveneens aangetroffen in de omgeving van de Oude 
Markt en de ]odenstraat4(, In laatstgenoemde straat en 
in de Heilige Geeststraat zijn vondsten uit de tiende 
eeuw gedaan,47 (afh 10: 6 en 9) In 1996 werden op 
ongeveer twee kilometer ten zuiden van het stadscen
trum bij de in aanbouw zijnde Zuiderbrug over de Maas 
munten uit de negende, tiende en elfde eeuw aange
troffen,48 (atb. 7: 12) 

9 Romeins Venlo 

De Romeinse nederzetting te Venlo is hier geprojecteerd op de mid
deleeuwse stad Venlo, De gearceerde gebieden geven de grens van 
de Romeinse vindplaatsen aan, naar de stand van de kennis van 
/995, Als basis is gebmikt een kaartje van W, Hupperetz, gepubli
ceerd in zijn al1ikel De Romeinse bewoning in de binnenstad van 
Venlo', 206, Ingetekend zijn tevens de moderne hoogtelijnen in de 
Venlose binnenstad, Deze gegevens zijn afkomstig van een kaal1je 
dat Schotten tekende op basis van een moderne hoogtepuntenkaal1 
van de landmeetkundige dienst van de gemeente Venlo, Schotten 
publiceerde dit kaal1je in Tussen Rome en Gelre, 14, op alle in deze 
atlas afte dmkken thematische kaal1jes van de binnenstad van 
Venlo worden deze hoogtelijnen weergegeven , 

Legenda 
7 jodenstruat/Hakkesplaats 
2 1'v'ieUIL'slraal 

3 Lichtenberg 

Eerste vermelding 

4 julianapark 
5 Grafveld Burg, Conruetzstraat 
6 /Hgr Nolemplein 

Venlo wordt, voorzover bekend, voor het eerst vermeld 
in een kroniek uit omstreeks 1100 over de stichting van 
de Sint-Vitusabdij van Mönchengladbach (ongeveer 25 
kilometer ten zuid-oosten van Venlo), in een passage 
die handelt over een kerkenruil tussen de diocesen 
Keulen en Luik. 49 Kort voor zijn overlijden sloot de 
Keulse aartsbisschop Everger Ct999) een overeenkomst 
met de bisschop van Luik, Notger, so De aan elkaar gren
zende parochies Venlo, Tegelen en Lobberich gingen in 
ruil voor Mönchengladbach en het naburige Rheydt 
over van Keulen naar Luik. Op grond hiervan mag het 
bestaan van de Venlose kerk tegen het einde van de 
tiende eeuw voor zeker worden aangenomen, Op basis 
van gegevens uit in 1945 uitgevoerde opgravingen in de 
door oorlogsgeweld getroffen kerk, waarbij onder meer 
de aanwezigheid van een zaalkerkje uit de negende of 
tiende eeuw kon worden vastgesteld, kan een hogere 
ouderdom worden vermoed, 51 De naam van Venlo's 
patroonheilige Sint-Martinus sluit aan bij de archeologi
sche gegevens en de eerste vermelding,52 Aan deze hei
lige gewijde kerken stammen doorgaans uit de Fran
kische tijd, Het Martinus-patrocinium in Venlo wordt in 
schriftelijke bronnen pas voor het eerst genoemd in 
130453; in het Noord-Limburgse Maasdal zijn ook de 
kerken van Tegelen en Gennep aan Sint-Martinus 
gewijd, 

De plaatsnaam (zie tekst in kader) 

Uit de oudste schriftelijke bron - de hierboven genoem
de kroniek - is de plaatsnaam Vennelon (Uennelon) 
bekend, In het verleden zijn voor de plaatsnaam Venlo 
verschillende interpretaties gegeven,54 De naam Venlo 
is een oude, landschapsbeschrijvende naam, De uit
gang -10 of -Ion duidt op een vroeg-middeleeuwse oor
sprong, wellicht uit de periode vóór het jaar 700,55 
Doorgaans wordt hiervoor de verklaring 'bos, open 
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De oudst bekende verklaring voor de plaatsnaam Venlo, 
als 'natte, laag gelegen weide', is te vinden bij Pontanus 
(Historiae Gelricae libri XlV, 1639, 32): 'Nomen habere 
à vocibus veenen & 100 / pascua depressa ac humilia 
indicantibus, res ipsa logui videatur'. Van Slichtenhorst 

legde in zijn bewerking uit 1653 van Pontanus' werk 
(XIV boecken, 60) het accent iets anders: 'Venloo ... in 
den begin, zoo men vermoedet, Veen-loe geheeten heb
bende na sijn turf-achtigen en veenighen grond; die des 
niet tegenstaende zeer vet en groeyzaem is'. ]aniçon gaf 
in zijn État présent (1730; tome second, 401) de volgen
de verklaring: 'Elle (=Venlo) tire son nom de ces deux 
mots Flamands, Veen & Loo, gui signifient une terre 
marêcageuse & basse; c'est à dire de sa situation dans un 
pareil terrain'. Wagenaar (Tegenwoordige staat, Gene
raliteitslanden, 570) vermoedde - zich baserend op Van 
Slichtenhorst - 'dat de stad eertyds Veen-loe geheeten 
hebbe, naar de Veenagtige Landstreek, in welke de zelve 
gelegen is'. Een andere verklaring wordt gegeven in een 
uit 1754 daterende verhandeling over Valuas, de mythi
sche stichter van Venlo, getiteld Kleyne historie (zie hier
over: Camps, in Pronkstukken nr. 64, blz. 189-193). Een 
door Valuas gestichte burcht kreeg de naam Venlo, 'om 
datse op eenen Broeckachtigen Heuvel gebouwt was ... 
synde op Nederlants Broecker Heuvel gesegt, soo dat 
Venlo ende Broecker Heuvel een ende de selve bedie
denisse heeft'. Grambusch schreef in zijn De staat der 
gereformeerde kerkgemeenten (1789, 45-46): 'Wat den 
oorsprong des naams betreft ik gisse dat van de gehug
ten op het tegenwoordige gebied der stad gelegen, oud
tijds het eene deel het "Veen", of gelijk men daar spreekt 
het "Ven" en het andere deel het "Loo" geheten heeft, 
beide dus genoemd naar de gelegenheid des gronds. En 
dat, als die in het vervolg van tijden bij den aanwas der 
ingezeetenen tot eene gezamenlijke Bank of Gericht 
gebragt zijn, men toen gezegd heeft het Gericht van Ven 
en Loo en dus de naam van Venloo daar uit geboren is. 
Immers zoo wordt nog hedendaags het lagere gedeelte 
van 't stadsgebied zich naar Straalen uitstrekkende het 
Ven en de boeren daar woonende "de boeren uit het 
Ven" genoemd. "Loo" betekent een hoogere meer ver
heven streek, en zodanig is de grond waar op de stad 
ligt en van het land zich naar Kaldekerken uitstrekken
de, In den naam van Laerpoort, uit welke men naar dien 
kant uitgaat, wordt naar mijn gisssing die naam nog 
bewaard,' De aan de Kleyne historie ontleende verkla
ring wordt overgenomen in een Korte aardrijkskundige 
schets door Meerman van der Horst (1821, 34-35): 
' ... men gaf dezen burgt den naam van Ven-Ioe (Venlo) of 
Broeker-heuvel; om dat dezelve in een veen- of broek
achtig oord, op eenen heuvel, gelegen was .. .'. KeulIer 
schreef in 1843 (Geschiedenis, 10): 'Venloo of Venloe, 
hetwelk beteekent Broek en Heuvel; want ven wil zeg
gen veen, broek of moeras, en 100 of loe, hoogte of heu
vel'. Ook Van der Aa (Aardrijkskundig woordenboek 
ll, 1848) verklaarde de naam als 'hoogte in het veen': 
'De naam wordt afgeleid van de woorden ven, dat veen 
of broekland, en 100 of loe, dat eene hoogte beteekent, 

zoo als ook uit de ligging der stad is op te maken, zijn
de het zuidelijke gedeelte laag en het noordelijke hoog 
gelegen en deze beide deelen juist vereenigd door een 
straat, thans de ]odenstraat genaamd, welke de oudste 
of eerstbewoonde buurt is'. 

De veel toegepaste verklaring van de uitgang -10 als 
'hoogte in moerassig gebied' schijnt van de zestiende
eeuwse auteur Becanus afkomstig te zijn, Hoewel zij in 
de literatuur een taai leven heeft geleid wordt zij tegen
woordig niet meer geaccepteerd (Van Osta, 'Lo, looi, 
looien', 157-159), Hardenberg, 'Limburgse plaatsna
men', behandelt geen namen op -10. Uitman, Aardrijks
kundige namen, 51: 'Venlo = veenbos', Vgl. verder de 
situatie in Veenendaal, alwaar in een veenachtige om
geving twee geïsoleerde verhogingen in het landschap 
bestaan, genaamd 'Grote Venlo' en 'Kleine Venlo', 
Oorspronkelijk maakten beide heuveltjes deel uit van 
een stuwwal die door erosie is versneden (Stol, 
Veenendaal, hoofdstuk 2,2). 

ww 

10 Topografie en archeologische vindplaatsen tot eind 
tiende eeuw 

Legenda 
1 Vleesstraat 
2 LichtenhergiKwietheuvel 
3 julianapark 
4 Lohofstraat 
5 Picardie 

6 jodenstraat 
7 Oude Markt 
8 Lohofstraat/Hof 
9 Heilige Geeststraat 

10 Sint-Martinuskerk 

plek in een bos' gegeven. 56 Daarnaast is recentelijk de 
verklaring 'poel, moeras' aangevoerd.57 Ven ('venne'/ 
'vene') van het Germaans fanja (slijk, slib, slik, modder) 
houdt verband met de bodemgesteldheid in de omge
ving van de stad: moeras, veen,5S 

Een vroegere Maasmeander, waarvan delen zowel 
ten noorden als ten zuiden van de tegenwoordige ste
delijke bebouwing zijn aangetoond, heeft waarschijnlijk 
midden door het huidige stadscentrum gelopen, De 
toponiemen Hel en Weide in het centrum wijzen in elk 
geval op lage, relatief natte grond,59 

Verklaringen van de plaatsnaam 'Venlo' zouden 
kunnen zijn: ontginning of open plek in het veen, poel 
in het veen, bos in het veen, open plek in bebost/bos
rijk veengebied, 

Bleriek 

Blariacum is een (Gallo-)Romeinse plaatsnaam60; tot op 
heden is er - zoals vermeld - geen Romeinse nederzet -
ting ter hoogte van het huidige centrum van Blerick 
gevonden, De oudste schriftelijke vermelding van 
Blerick dateert uit het einde van de achtste eeuw, toen 
de abdij van Fulda door een schenking van een zekere 
Albericus in bezit kwam van een landbouwcomplex in 
villa nomine Blariege, gelegen in de Maasgouw (in 
pago Masao).61 

Dat in de huidige kern van Blerick, gelegen op 
enkele honderden meters zuidelijk van de binnenstad 
van Venlo op de westelijke oever van de Maas, al in de 
vroege middeleeuwen bewoning aanwezig was blijkt 
uit recente archeologische opgravingen,62 (afb, 7: 1) 

Met name de parallel aan de Maas lopende Antonius
laan is een zeer oude weg, Hier is een grafveld uit de 
vierde tot zevende eeuw gevonden; een grafinventaris 
duidt op een Germaans-Romeinse mengcultuur. In deze 
omgeving zijn ook nederzettingssporen uit ongeveer 
700, een speerpunt uit de zevende eeuwen boerderijen 
uit de elfde eeuw aangetroffen. Deze waren met de 
kopgevel op de Antoniuslaan georiënteerd, Ook de 
oorspronkelijk aan Sint-Lambertus gewijde parochie
kerk, die overigens pas vermeld wordt vanaf 121963 , ligt 
aan deze weg. In de omgeving van het hoog gelegen 
dorp Hout-Blerick, ten zuiden van Blerick, zijn in 1994 
enkele munten uit de achtste eeuw aangetroffen,64 

59 Tenslotte wijzen wij nog op Tummers CTopony
mische gegevens' , 34-50), die een vroeg-middel
eeuwse kolonisatiegolf stroomafwaarts van de Maas 
heeft heschreven, als gevolg waarvan een aantal 
Limburgse plaatsnamen zou zijn overgegaan op 
nederzettingen in Noord-Brabant. Zo zou ook de 
naam Venlo zijn overgegaan op Loon-up-Zand, een 
dorp dat oorspronkelijk bekend stond als 
'Venlo(on)'; de ontwikkeling van 'Venlo' naar 'Loon
op-Zand' zou hehben plaatsgevonden omdat de 
aardrijkskundige gesteldheid van de plaats niet 
overeen kwam met de oorspronkelijke naam. Lo-in
het-Veen zou aldus Loon-op-Zand zijn geworden. 
Door latere onderzoekers wordt deze migratietheo
rie althans wat dit voorbeeld betreft niet overgeno
men (Blok, 'Ortsnamenmigration', 13-16; Rente
naar, Vernoemingsnamen, 412). 

60 Künzel e.a, Lexicon, 91; vgl. Hardenberg, 'Limburg
se plaatsnamen', 224. 

61 Dronke, Traditiones, kapittel 7, nr. 17 en lIS: Sloet, 
Oorkondenhoek, 21. Vgl. Van Hout e.a., KesCI'else 
tyns/egger, 13; Van Hout, 'Albericus van Utrecht', 7-
S. A/herieus de pago Mosao schonk aan de ahdij van 
Fulda een aantal goederen in Fresia in pago 
Masao iuxta jlumen Mose (Morel in villa nomine 
Blaricge (Blacrigel domum scilicet unam honam 
cum casis et curte magna ac suis adiacentiis et in 
alia villa Walaren po~erium et pratum et XI man
sos et dimidium cum manczpUs supra sedentihus, 
Biaricge kan als Bleriek worde n geïdentificeerd 
(Künzel, Lexicon, 91); Walaren is onbekend, wordt 
door Künzel (Lexicon, 9]) in (Belgisch?) Limburg 
geplaatst, terwijl Gysseling 'onhekend' opgeeft 
(Toponymisch woordenhoek, 1035). 

62 Hupperetz, 'Romeinse hewoning', 209-212; idem, 
'Vroeg-middeleeuws aardewerk', 42; Schotten in 
Pronkstukken nr. 13, 42-44; idem in Pronkstukken 
nr. 14, 44-45; Jaarverslag ROB 1994, 'Venlo, 
Antoniuslaan', 200-201. 

63 AAA, charter nr. 93; vgl. Van Hout, 'Boer en zielzor
ger',I1. 

64 Jaarverslag ROB 1993, 84; Schotten, Tussen Rome 
en Ge/re, 28-30; het gaat om een zilveren denarius 
uit Dorestad (voor 800) en een zilveren Friese munt 
uit de achtste eeuw, 

65 Theuws en Bijsterveld, 'Maas-Demer-Schelde 
Raum', 117-118; Milis, 'Kerstening' , 279. 



66 Milis, 'Kerstening' , 279, 281-282; Theuws en 
Bijstervekl, 'Maas-Demer-Schelde Raum', 127, 131. 

67 Oediger, 'Die ältesten niederrheinischen Kirchen', 
41 -42; idem, 'Die bischöflichen pfarrkirchen', 29-50; 
idem, Die Kirchen, kaarten en 102. 

De tiende eeuw 
Over het Maasdal ten noorden van Luik in de tiende 
eeuw is weinig bekend, Nauwkeurig begrensde staat
kundige eenheden zijn niet of nauwelijks vast te stellen, 
Kerkelijke grenzen volgden niet altijd de wereldlijke65 

De bisschoppen van Luik en Keulen streefden, veelal 
op basis van koninklijke bezittingen66, naar uitbouw 
van hun territoria, hetgeen nogal eens leidde tot con
flicten in de grensgebieden, Met name de Keulse bis
schop Bruno (953-965) en aan Luikse zijde Notger (972-
1009) speelden in dit verband een belangrijke roL 
Keulen wist zich aan de oude weg Keulen-Odenkir
chen-Venlo 'nahezu lückenlos'67 een groot aantal ker
ken te verwerven, waardoor een hechte basis voor de 
machtspositie in de streek van de Nederrijn en de 
Nedermaas (dekenaat Xanten) werd gelegd, Bij de 
Maas stuitte Keulen op Luik. De hierboven beschreven 
kerkenruil tussen Luik en Keulen , waarbij Venlo van 
Keulen naar Luik overging, past in dit kader, De Maas 
vormde ter hoogte van Venlo aanvankelijk de grens tus
sen de bisdommen Keulen en Luik, want voor zover 
bekend heeft de aan de overzijde van de rivier gelegen 
kerk van Bleriek steeds onder de bisschop van Luik 
geressorteerd, De overeenkomst tussen Everger en 
Notger kan worden geïnterpreteerd als een correctie 
van de bisdomsgrenzen, De vraag of het tevens om een 
uitruil van eigenkerken ging moet voorlopig nog open 
blijven, 

Venlo rond het jaar 1000 
Op archeologische en naamkundige gronden mag wor
den aangenomen dat de nederzetting Venlo is ontstaan 
in de vroege Middeleeuwen, Hieraan vooraf ging 

Romeinse bewoning van ongeveer het eerste kwart van 
de eerste eeuw tot het derde kwart van de derde eeuw, 

Over de vroeg-middeleeuwse periode is nog maar 
weinig bekend, al begint er dankzij recente vondsten 
van bewoningssporen vanaf de zesde eeuw enig licht 
op de vroege bewoningsgeschiedenis van Venlo te val
len, Bij het ontstaan van de nederzetting speelden ver
schillende fysisch-geografische factoren een roL Op de 
eerste plaats kan worden gewezen op de aanwezigheid 
van de Maas als verkeersweg, In de overwegend lage, 
natte en deels veenachtige omgeving bevonden zich 
enkele hoger gelegen gronden, die gunstige gelegen
heid boden voor bewoning en een veilige schuilplaats 
in geval van hoog Maaswater. De hoogteverschillen zijn 
niet groot, maar voldoende om permanente vestiging 
nabij de wispelturige rivier mogelijk te maken, De aan
wezigheid van het natuurlijke eiland De Weerd bood 
goede mogelijkheden voor een haven, Daarnaast 
stroomden door het (latere) stadsgebied enkele beken, 
die de nederzetting van vers stromend water voorza
gen, 

Op korte afstand waren in voldoende mate akker
bouw-, weide- en visgrond, bos, heide en veen aanwe
zig, De steil rand ten oosten van de nederzetting bood 
gelegenheid tot zandwinning; ten behoeve van potten
en steenbakkerij was er in ruime mate klei aanwezig, 
De kiem van middeleeuws Venlo moet worden gezocht 
in de omgeving van de Sint-Martinuskerk, met een uit
loper naar de hoog gelegen plaats waar later het lands
heerlijk hof zou komen en naar het hoge gedeelte van 
de Picardie, (atb, 10: 5 en 8) Het is daarbij niet uitgeslo
ten dat tegen het einde van de tiende eeuw ook in de 
directe omgeving van de Maas al enige bewoning was, 
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I Hierover in het algemeen: Hermans, 'Rondom 
1343'; Hermans en Van l'inxteren in Pronkstukkerz 
nr.17. 

2 Flink. 'Entstehung Gekkrn', 60 , 72; Frankewitz, 
Ce/dern, Coch IlIId Slmeten, 58-62. 

3 AAA, charter nr. 173: editie: OBCZ lil , 1246. 12.3 1; 
vgl. Sloet, Oorkondellhoek. nr. 660bis; af,chrift in 
RA Limburg, Munstl'ralxlij, inv. nr. 43. reg. nr. 52. 

4 Philips was aa rtsbisschop van 1167 tot 11 91: hij 
bevorderde de materiële bloei van stad en aartshis
dom Keulen en niet in de laatste plaats die van zijn 
eigen geslacht, dat aan Maas en Niers vele bezittin
gen ~vist te venverven. Van belang in de omgeving 
van Venlo was onder meer de verwerving (voor het 
aartshisdom) van het a/lodium de Kriekenheke in 
1188 (Sloet, Oorkondenboek, nr. 635; Rh'K 11 , nr. 
1386; Frankewi tz, 'Das Amt Krickenbeck', 42: 
Bauermann, 'Güterlisteo' , 66 en 76; Corsten, 
'Erzhischof l'hilipps Familie ', 7-32; Esser, Studien, 
passim; Haass , 'Filips von Heinsberg' , k. 451: 
Engels , Die Stauferzeit, 227-237; Oediger, 
'Erzbistum Köln', 230-241 ; Kutsch , St. Cangulfus, 
43-48 

5 Sloet, Oorkondenboek, nr. 329; Lacomhlet, 
Urkul/denhllch I nr. 436; RI!K 11 nr. 952. 

(\ AAA. charter nr. 201 (1246) en nr. 215 (1262). Vgl. 
AAA, charter nr. 203 (JO juli 12(0), nr. 204 (juli 1260) 
en nr. 206 (oktober 1260). Later werd over de rech
ten op patronaat en tienden te Venlo nog regelma
tig getwist; zie Hermans, Stadswording, 175-178. 

7 RA Gelderland, Aanwinst 194 1, A.Lb.16 (25 juli 
1339) 

8 Hermans, 'Tolfheffing' , 22-26; idem, Stadswording, 
211-212. 

9 Breuer, Die lv/aas, met name 46-74; Fanchamps, 
'Étude' ; Joris, 'Handel' ; Thurlings, Maashandel; 
SuUor, Nauigatio1l. 

10 Geldern wist desondanks tOl o ngeveer 1370 een 
zeker aandeel in de Maashandel op te houwen. 
Naar het schijnt heschikte deze plaats in de veer
tiende eeuw over havenfaciliteiten in Arcen , alsme
de over een 'freie Strasse' naar die plaats (Flink, 
'Burg und Stadt Geklern', 92; Frankewitz, 'Geldern -
Arcen - Venlo', 291 , 295); Kuppers, S/adtrech
nllngell, 36. In 1412 trokken vertegenwoordigers 
van Geldern · ... tot Venlo tot onsen genedigen heren 
om der stat oir rechten te beha lden tot Arsschen ... ' 
(Str. Geldern, editie Klippers, 205-207); een jaar 
later is sprake van een tf'dnSpOn van 6.500 leien, 
bestemd voor Geldern, die in de Ven lose haven arri
veerden en van daar via Arcen naar Gekiern wer
den getransporteerd (idem, 217). 

11 Fra nkewitz, 'Städte', 29-30; ide m, Ce/dem , Coch 
lIl/d S/rae/en, 345-354. 

12 Linssen, 'Stichting Roermond '; Moorman van Kap
pen, "Roermond'; Moorman VJn Kappen, 'Nog
maals Roermond'; Venner, II/liell/ar;" Hoofdp,erecht 
Noermond, 5-6. 

13 Linssen, 'Stichting Roermond', 130. 

3 Stadswording (ca. 1000 - 1343) 

In dit hoofdstuk staat de periode centraal waarin Venlo 
zich ontwikkelde van een landelijke nederzetting (rond 
het jaar 1000) to t een min of meer volgroeide stad, Deze 
ontplooiing moet in de loop van de elfde en twaalfde 
eeuw langzaam op gang zijn gekomen. In de dertiende 
eeuw trad een stroomversnelling op en groeide Venlo 
uit tot een plaats met een aantal stedelijke kenmerken, 
Deze ontwikkeling werd afgerond met de formele 
stadsverheffing op 1 september 1343. 1 

3.1 Venlo tot het midden van de dertiende eeuw 

Lokale gezagsverhoudingen 
Anders dan bij veel steden is het in het geval van Venlo 
niet eenvoudig een pre-stedelijke kern aan te wijzen, 
die als uitgangspunt voor de stadsontwikkeling kan 
worden beschouwd, bijvoorbeeld een kerkelijk of 
w ereldlijk bestuurscentrum. Zo vormde in het naburige 
Geldern de landsheerlijke burcht een stimulans voor de 
stadsontw ikkeling, 2 

Tenminste sedert de late dertiende eeuw bezat de 
Gelderse graaf in Venlo een versterkt huis (zie hierna 
3,2), verworven in een tijd dat Venlo al een geleidelijke 
ontwikkeling tot stad aan het doormaken was, Het is 
echter niet uitgesloten dat deze hof ook voordien reeds 
een centrale plaats als bestuUfs- en beheerscentrum 
innam, Van belang is in dat verband de ligging van de 
hof, namelijk vrijwel direct naast de Sint-Martinuskerk; 
hof en kerk vormen als het ware één complex, 
RealiseeI1 men zich dan dat de kerk al in de tiende 
eeuw bestond, dan is het aannemelijk dat ook de hof uit 
de vroege Middeleeuwen stamt en mogelijk samen met 
de kerk het centrum vormde van een domein. Wie dan 
in de tiende eeuwen eerder deze hof heeft bezeten is 
onzeker, al zou men in verband met de hiervoor 
genoemde kerkenruil kunnen denken aan de bisschop 
van Luik of van Keulen. Iets vastere grond onder de 
voeten krijgen wij in de twaalfde en dertiende eeuw. Er 
bestaat een oorkonde uit 1246, waarin Hendrik, heer 
van Heinsberg als leenheer, met instemming van zijn 
vrouw Agnes, dochter van wijlen Dirk van Heinsberg, 
instemt met de verkoop van de tienden en het patro
naatsrecht van de kerk van Venlo door Gozewijn van 
Millen aan de Munsterabdij te Roermond voor de som 
van 125 mark Keuls; Gozewijn hield deze tienden en dit 
patronaatsrecht in leen van zijn velwant Arnold van 
Millen, en deze op zijn beurt van de heer van 
Heinsberg,3 Wanneer de heren van Heinsberg in de der
tiende eeuw leenheer waren van patronaatsrecht en 
tienden van de kerk van Venlo, en kerk en hof deel 
hebben uitgemaakt van een en hetzelfde goederen
complex, dan bestaat de mogelijkheid dat de he ren van 
Heinsberg ooit tevens de bezitters zijn geweest van de 
hof. 

In de twaalfde eeuw waren de Van Heinsbergs 
inde rdaad reeds in Venlo gegoed. Dit blijkt uit een oor
konde van 1170, waarin de aartsbisschop van Keulen, 
Philips van Heinsberg4, de stichting goedkeurt van de 
Sint-Gangulfuskerk in Heinsberg door zijn grootmoeder 
Oda. Dit stuk bevat een opsomming van de goederen 
en inkomsten die Oda en anderen aan deze kerk had
den geschonken , waaronder inkomsten uit bezit 'in 
Venia ') Duidelijker zijn op dit punt de gegevens uit de 
dertiende en veertiende eeuw, Toen Gozewijn van 
Millen in 1259 het patronaatsrecht van de kerk van 
Venlo aan de norbertijnerabdij van Averbode overdroeg 
- kennelijk is de overdracht aan de Munsterabdij te 

Roermond niet doorgegaan of herroepen - was het 
opnieuw Agnes van Heinsberg die in 1262 deze trans
actie goedkeurde, handelend als degene, zo staat in de 
betreffende oorkonde, van wie Gozewijn het patro
naatsrecht met de tienden van de villa Venlo en andere 
goederen aldaar in leen hield,6 Die 'andere goederen ' 
en tienden hielde de Van Millens ook in de veertiende 
eeuw nog steeds van de heer van Heinsberg in leen. 
Althans, tot 1339, want toen droeg Dirk, graaf van Loon 
en heer van Heinsberg, aan de hertog van Gelre over, 
'alle overheerlicheit, recht, gherichte, manscap mit allen 
sijnen toebehoeren' te Venlo, die Willem van Millen -
deze was kort tevoren gestorven - en zijn voorouders 
van de heren van Heinsberg in leen hadden gehouden.? 
Van een deel van deze lenen vindt men de sporen terug 
in de hertogelijke rekeningen van na die tijd, Zo zullen 
er toe behoord hebben de halve grote tol van Venlo, de 
halve zomertol , de gruit, de halve zoutOlaat, een deel 
van de grote tienden, en verder het een en ander aan 
cijnzen8 Daarnaast geeft de oorkonde van Agnes van 
Heinsberg uit 1262 aan, dat ook een deel van de rechts
macht te Venlo door Wille 01 van Millen van haar in leen 
werd gehouden. Weet men dan dat van dit complex tot 
midden del1iende eeuw ook het patronaatsrecht van de 
kerk deel uitmaakte , dan lijkt het niet te gewaagd aan te 
nemen dat de naast de kerk gelegen hof oorspronkelijk 
eveneens tot het bezit van de heren van Heinsberg 
heeft behoord, Hun leenmannen, de Van Millens, en 
voordien misschien de heren van Heinsberg zelf, zui
len, voor de graaf van Gelre in Venlo voet aan de grond 
kreeg, de lokale gezagsdragers in Venlo zijn geweest, 
waarbij de hof wel vanouds als beheers- en bestuurs
centrum zal hebben gefungeerd, 

Handel en markt: de basis voor de stadsontwikkeling 
De handel en de regionale marktfunctie vormden de 
basis van de stadswording van Venlo, Begunstigd door 
de ligging aan de belangrijke verkeersader de Maas9 

groeide in Venlo een bloeiend bandels- en transportwe
zen . De oriëntatie van het - weliswaar dun bevolkte -
omliggende platteland op Venlo werd bevorderd door 
de barrièrewerking van de Peel in het westen, Binnen 
het Overkwartier lagen op de westelijke Maasoever 
geen plaatsen van betekenis. De oostelijk van de Maas 
gelegen stadjes Geldern lO en Goch, later ook Straelen 11 , 

waren in het nadeel vanwege het feit dat ze geen direc
te toegang tot de Maas hadden, Op ongeveer 25 kilo
meter stroomopwaarts van de Maas ontwikkelde 
Roermond zich in de eerste decennia van de dertiende 
eeuw tot stad ; Roermond zou tevens uitgroeien tot de 
hoofdstad van het Gelders Overkwartier. 12 De natuurlij
ke omstandigheden waren te Roermond echter minder 
gunstig dan in Venlo. De bedding van de Maas moest 
daar nog in 1342 worden verlegd om een betere toe
gang tot de rivier te krijgen,13 Belangrijke handels-, 
markt- en bestuurscentra als Nijmegen, Maastricht, 
Dordrecht en Keulen lagen op een zodanig grote 
afstand dat de Venlonaren erin slaagden een eigen posi
tie in het handelsverkeer op te bouwen. 

De natuurlijke omstandigheden waren in Venlo dus 
relatief gunstig, De stad beschikte door de aanwezig
heid van het eiland De Weerd over een goed beschutte 
natuurlijke haven, Als gevolg van het ter hoogte van 
Venlo gelegen omslagpunt in de stroomsnelheid van de 
Maas moest hier veelvuldig worden overgeladen, het
geen de bedrijvigheid ter plaatse stimuleerde, Boven
strooms van Venlo waren doorgaans relatief kleine en 
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11 Het oudste schepenbankzegel van Venlo 

Het schepenhankzegel (doorsnede 70 mmJ vertoont op een met 
gestileerde planten versierd veld een met hlokken hezaaid wapen
schild, met in het hovenste gedeelte een naar heraldisch rechts 
gekeerde halve leeuw met een enkele staart; in de henedenheifi een 
anker Dit zegel was in elk geval in gehmik van 1269 tot 1343. Het 
randschrift lu idt.' +SIGlLLUM SCABINORUM DE VENLE. 

lichte schepen zonder dek en met een geringe diep
gang in gebruik C'hoogaers', 'paetschip/patune'), telWijl 
benedenstrooms 'Nederlendse scippe' in de vaart 
waren, die een veel grotere diepgang en dus meer laad
vermogen hadden. 14 Gezien het wispelturige karakter 
van de Maas, die zoals eerder opgemerkt zeer hoge met 
zeer lage waterstanden afwisselde, kon soms ook voor
bij Venlo stroomopwaarts nog worden gevaren met 
relatief grote schepen, en moest - anderzijds - beneden
strooms van Venlo wel eens gebruik worden gemaakt 
van kleinere scheepstypen. 

Het belang van de Maas voor de ontwikkeling van 
Venlo kan niet genoeg worden benadrukt. Het feit dat 
in het oudste Venlose schepenbankzegel van 1269 naast 
het landsheerlijke element (de Gelderse grafelijke 
leeuw) als plaatselijke component een anker figureert l5 , 

illustreert de vooraanstaande positie die schippers en 
andere aan de rivierhandel verbonden beroepsgroepen 
al vroeg moeten hebben bekleed. (afb. 11) 

De nederzetting 
Interessant is een min of meer terloopse formulering in 
een oorkonde uit 1244. In dat jaar sloten de aartsbis
schop van Keulen en de hertog van Brabant een 
bestand met Willem van Gulik apud Loithe juxta Venlo 
(Leuth bij Venlo)16 Bescheiden als zij is, mag uit deze 
formulering voor Venlo een zekere functie als referen
tiepunt worden afgeleid. 

Over de fysieke omvang van de nederzetting in deze 
periode is weinig bekend. Er zijn nog geen systemati
sche opgravingen geweest. De beperkte archeologische 
gegevens kunnen niet meer dan een fragmentarisch 
beeld geven. Op het terrein van het hertogenhof zijn 
bewoningssporen uit de elfde en twaalfde eeuw (afb. 
12: 1) gevonden en op enkele percelen even westelijk 
van het stadhuis zijn een houten waterput, aardewerk 
en andere restanten van bewoning uit de twaalfde 
eeuw aangetroffen. (afb. 12: 2) Ook op de hoek 
Minderbroedersstraat -Parade-Lohofstraat zijn resten van 
bewoning uit eind twaalfde, begin dertiende eeuw 
gevonden17 (afb. 12: 3) Voorts zijn in de omgeving van 
de haven (Havenkade, ]odenstraat, Heilige-Geeststraat) 
enkele vondsten uit dezelfde periode gedaan. (afb. 12: 
4-5) 

Voorzichtig zou kunnen worden geconcludeerd dat 
het zwaartepunt van de bewoning tot het midden van 
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12 Overzicht van archeologische vindplaatsen uit de 
elfde en twaalfde eeuw 

Legenda 
1 Loho/straat/hof 
2 Westelijk van het stadhuis 
3 Loh~rstraat/Parade/Minderhroedersstraat 

4 Havenkade 
5 Heilige Geeststraat 

de dertiende eeuw nog zal hebben gelegen in de hoge
re gebieden rondom de Sint-Martinuskerk en het terrein 
van het hof. Daarnaast was er sprake van (waarschijn
lijk beperkte) bewoning op de laag gelegen terreinen 
bij de Maas. 

3.2 Gelderse bemoeienis: versnelling van de 
ontwikkeling 

De graaf in Venlo 

In de loop van de dertiende eeuw gaven de Gelderse 
landsheren vorm aan wat later het 'Overkwartier' van 
Gelre zou gaan heten. Geprobeerd werd de oude, ver
spreid liggende machtsbases rond Geldern en Roer
mond/Wassenberg meer samenhang te geven. Ook 
werd aansluiting gezocht bij de noordelijke delen van 
het graafschap, de 'Nederkwartieren' .18 Als verbinden
de factor fungeerde bij deze operatie de Maas. In 1273 
zetelde op de burcht Grebben op de linker Maasoever, 
enkele kilometers ten noorden van Venlo, een Henricus 
de Gelra, bastaardzoon van graaf Otto Il.19 Deze was 
getrouwd met Elisabeth, de weduwe van Willem Cl) van 
Millen, voordien de bezitter van de burcht. Toen 
Hendrik echter in 1288 kinderloos sneuvelde in de slag 
bij Woeringen - die de Limburgse Successieoorlog beze
gelde - kwam de burcht in handen van Willem (II) van 
Millen en bleef hij voorlopig buiten het machtsgebied 
van de graaf van Gelre. Delen van het graafschap Kessel 
op de linker Maasoever werden in 1279 door aankoop 
velWorven. 20 De omgeving van Venray vormde in de 
landsheerlijke rekening van 1294/95 samen met Kessel 
één ambt (bestuursdistrict); later stond dit gebied 
bekend als het Land van Kessel.21 (afb. 13) 

In Venlo kreeg de graaf van Gelre in ieder geval voet 
aan de grond voor 1269; op het oudste Venlose sche
penzegel, dat uit dat jaar dateert, staat namelijk de 
Gelderse grafelijke leeuw afgebeeld. 22 Mogelijk kreeg 
de Gelderse graaf in 1243 ook in Venlo voet aan de 
grond, toen graaf Otto Kriekenbeek kocht van Adolf 
van de Mark. 23 Het is niet helemaal zeker of Venlo 
betrokken was bij deze transactie. Venlo en Krieken
beek vormden in de veertiende eeuw binnen de 
Gelderse administratieve organisatie één ambt. 24 Hoe 
deze band is ontstaan is niet duidelijk; eind dertiende 
eeuw waren Venlo en Kriekenbeek - weliswaar onder 
de Vlaamse pandschap als gevolg van de Gelderse 

14 Thurlings, Maashande/, 130-132; Van Beylen in 
Pronkstukken nr. 68. 

15 Hermans, 'Venlo', passim. 
16 Bondam, Charterhoek, nr. 42. 
17 Schonen, Tussen Rome en Ge/re, 38; ]anssen, 'Stads

kernonderzoek', passim; mededeling W. Hupperetz 
(Limburgs Museum); datering vondsten W. Alberts 
(idem). 

18 Zie hierover: Venner, 'Grafschaft Geldern'; idem. 
'Territoriale ontwikkeling', 23-26; ]anssen, 'Landes
herrliche Verwaltung'; idem, 'Niederrheinische 
Territorialbildung'; Kuys, 'Landsheerlijkheid', 327-
329. 

19 AAA, charter nr. 289. In 1272 is dezelfde persoon 
aangeduid als Henricus de Grebben (AAA, charter 
nr. 286>; Flokstra, 'Burcht Grebben'; idem, 'Hendrik 
van Gelre' ; Dilz, 'Gebroken slot'. 

20 Aders , 'Regesten', nr. 69 (27 september 1279); Van 
Hall, Inventaris schepenbank Kessel, inleiding, 5-8 
(vervvijst naar ARA Brussel, Manuscrits divers, nr. 3, 
f. 176); Venner, 'Grafschaft Geldern', 254. 

21 Meihuizen, 1294/95, 23-24. 
22 Oorkonde in areh. Stift Xanten; editie: Weiler, 

Urkundenhuch, nr. 233. 
23 RA Gelderland, graven en hertogen van Gelre, char

terverzameling, nr. 5; ed. Sloet, Oorkonden-hoek, nr. 
635. Frankewitz, 'Hinsbeck', 83; ]anssen, Grefrath, 
17-20. 

24 Frankewitz, 'Amt Kriekenbeek' , passim; idem, 
'Hinsbeck', 78-84. 
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13 HelOverkwartier van Gelre aan hel eind van de 
dertiende eeuw 

nederlaag in de slag bij Woeringen 2~ - nog afzonderlijke 
officia of ambten, 

Het is inderdaad niet onmogelijk dat de graaf van 
Gelre omstreeks 1240 zijn gezag in Venlo heeft weten te 
vestigen. AI wordt de graaf niet genoemd in de oorkon
de van 1246 inzake de verkoop van tienden en patro
naatsrecht van de kerk van Venlo aan de Roermondse 
Munsterabdij, het valt wel op dat Gozewijn van Millen 
zijn rechten verkoopt aan juist een abd ij in het Gelderse 
Roermond, Het is dan niet ondenkbaar dat de graaf van 
Gelre invloed op die transactie heeft uitgeoefend en op 
dat moment al gezag in Venlo kan hebben gehad, 
Misschien heeft hij niet lang daarvoor de hof en een 
deel van de wereldlijke rechten van de heer van Millen 
gekocht en ook de leen hoogheid van de heer van 
He insberg daarover afgekocht. Zoals gezegd bezat de 
graaf eind deJ1iende eeuw een versterkt huis in Venlo, 
een complex waarvan onder meer dankzij recente 
archeologische opgravingen een goed beeld is verkre
gen, (leg, A.4) Op basis van de minuut en de netkaaJ1 
van Jacob van Deventer werd op een terrein in de 
noordoostelijke binnenstad al een groot gebouw ver
moed, In 1991 konden inderdaad de resten van een ver
sterkt huis worden blootgelegd, Met deze gegevens kon 
het grondplan van een omvangrijk stenen gebouw, het 
graven- of hertogenhof, worden gereconstrueerd, dat in 
het laatste kwart van de dertiende eeuw moet zijn ont
staan, Oe graaf za l dus in die tijd de o ude gebouwen 
van de hof hebben vervangen door een nieuw versterkt 
huis, 

Economisch karakter van Venlo 
De eerste schriftelijke bronnen die duiden op een 
opbloeiende handel en nijverheid dateren eveneens uit 
de tweede he lft van de de rtiende eeuw, Uit 1270 stamt 
een oorkonde met betrekking tot tolheffing in Venlo op 
wegtranspoJ1 ( theloneu111 nostrum de carrucis) door 
Willem van Broekhuizen (Wille/m us mi/es de Brug
husen)26 Aan de hand van een groot aanta l gegevens 
uit de periode 1270-1345 kan een vrij gedetailleerd 
beeld worden gevormd van de verschillende tollen die 
te Venlo in deze tijd werden geheven, De veelheid aan 
heffingen , niet alleen door de graaf maar ook door 
andere heren, vormt een aanwijzing voor de bloei van 
handel, transpoJ1 en markt. 27 Een oorkonde uit 1272 
verschaft uitvoerige informatie over de handel te 
Venl0 2 H Uit de gedetailleerde opsomming van goede
ren die door Venlonaren werden getransporteerd en 
verhandeld , kunnen handelscontacten over grote 
afstanden worden afgeleid, met name met het midden-

Maasgebied, de Ardennen, het Rijnland en Holland, Be
langrijker nog is de oudste bewaard gebleven Gelderse 
landsheerlijke rekening uit 1294/ 9529 De aanwezigheid 
van een zevental zoutmeters en van een wijnmeters
ambt (offiCium virgationi!» in Venlo wijst op de nodige 
activiteit in de haven, die een zekere regionale beteke
nis moet hebben gehad, gezien bijvoorbeeld het kit dat 
er in 1294/ 95 grote hoeveelheden materialen voor de 
bouw van een 'groot huis' in de burcht van Geldern 
(pro structura magne domus in castro Gelre) werden 
aangevoerd, Bovendien was e r een lakenhal en waren 
er verschillende molens, waaronder drie watermolens 
aan de Maas (de tribus molendinis in Mosa), Uit een 
oorkonde uit 1299 blijkt dat er een Venlose maat (men
sura Venlonensis) in gebruik was, een uiting van een 
zekere economische centrumpositie. 30 De oudste reke
ning van de Gelderse landsheerlijke tol te Lobith over 
1306/ 07 biedt zicht op de activiteiten van Venlose han
delaren op de Rijn,31 

In economische zin was Venlo aan het einde van de 
dertiende eeuw het dorpsstadium ontgroeid, Venlo
naren gingen zichzelf in de tweede helft van de der
tiende eeuw (1272) dan ook zelfbewust als oppidani 
betitelen, een term die in het Gelre van eind deJ1iende 
eeuw met 'stedelingen' kan worden vertaald)2 In tek
sten opgesteld door derden werden echter nog over
wegend kwalificaties als locus (1262) of villa 0262, 
1272) gehanteerd.33 Locus kan als een vrij neutrale term 
worden beschouwd; villa kan zowel 'stad ' als 'dorp' 
betekenen maar het lijkt een toch wat neutralere term 
dan o ppidum.34 Goswin, heer van Born3", duidde in 
1285 een Venloos echtpaar aan als oppidanis de Venlo, 
per,mnis consenatorihus,36 Graaf ReinaId I sprak in 1286 
in een in oud-Frans gesteld document van me ville de 
Venle,57 In de landsheerlijke rekening van 1294/95 heet 
Venlo opidum ,3H 

Het stedelijke karakter kan tenslotte nog worden 
geïllustreerd door het gegeven dat Venlo tot de steden 
behoorde die in 1290 het accoord bekrachtigden russen 
Reinaid van Gelre en Gwijde van Vlaanderen betreffen
de de verpanding van Gelre aan Vlaanderen. ·w 

Lokale heren 
Vermoedelijk bestonden er binnen her stadsgebied van 
Venlo in deze tijd nog enkele aanzienlijke niet-lands
heerlijke machtscomplexen. Het is wellicht van belang 
een onderscheid aan te brengen tussen twee groepen 
lokale heren, namelijk een groep mer rechten in de 
'publieke' sfeer en een groep bezitters van goederen
complexen, Tot de eerste groep kunnen worden gere
kend de heren van Heinsberg en van Millen, over wier 
rechten en bezittingen in Venlo hierboven al uitgebreid 
is gesproken. Overigens bezat de familie Van Millen 
ook allodiaal goed in de nabije omgeving van Venlo, 
namelijk , zoals al aangestipt, de burcht Grebben te 
Grubbenvorst en een in 1308 voor het eerst genoemde 
tol aldaar40 In 1311 droeg Willem CII) van Millen zijn 
kasteel Grebben met toebehoren - waaronder waar
schijnlijk de tol - als open huis op aan ReinakI I van 
Gelre , om her in leen terug te ontvangen.41 Toen dan in 
1327 graaf Reinaid lIaan Elisaberh , echtgenote van 
Frederik van den Bergh en dochter van Willem van 
Millen, beloofde haar na de dood van haar vader te 
belenen met al de goederen die deze van de graaf in 
leen hield, za l dat onder andere betrekking hebben 
gehad op deze burcht en deze tol. 42 

Naast de graaf en de heren van Millen bezat, zoals 
gezegd, ook de heer van Broekhuizen tolrecht in Venlo; 
een tol op her vervoer per paard en wagen. Hij maakte 
deel uit van het allodiaal bezit te Venlo dat Willem van 
Broekhuizen in 1270 als leen opdroeg aan de graaf van 
Gulik, bestaande uit een molen, een cijns en de 
genoemde tol. 43 Een nazaat van deze heer verkocht in 
1368 aan een burger een omvangrijk complex bestaan
de uit een huis en verschillende andere goederen en 
gebouwen, waaronder een molen , in de nabijheid van 
de Sint-Martinuskerk gelegen.44 

Tot de tweede groep lokale heren behoorde een 
zekere Gerard van Bocholr. In 1374 kocht het stad-;be
stuur van Van Bocholt het 'Steenen Huys', een gebouw 
dat op dat moment volgens de formulering in de oor
konde reeds als raadhuis in gebruik was. (leg. A,14) 
Over de oorsprong van het bezit van de Van Bocholts, 
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noch over de rol die deze familie in Venlo speelde, is 

iets bekend45 Daarnaast was er het bezit van Jan 
Albrechtzoon van Wylre, gegoed in de omgeving van 
de Wylrebeek ten zuiden van de stad. Diens vader was 
in 1326 beleend met 'tguet te Wilre ... , de kerckgijft van 
Caudekerke. Item eijne molestat beneden der mole te 

Wilre ter Mase wert ende eijn gewelde van water ende 
van we ij de binnen Venlo ... '46 Laatstgenoemd terrein is 
waarschijnlijk het gebied 'De Weide' in de zuidoostelij
ke binnenstad, waar in de vijftiende eeuw het klooster 
Maria-Weide werd gebouwd. 

Opmerkelijk is ook het goederencomplex in Genooi 

aan de Maas van Frederik van den Bergh, een telg uit 

het belangrijke Gelderse geslacht van die naam. In 1361 
verkocht Frederik aan een burger van Venlo 'den hof 
dee genant is inghijr Oyen ... et sij mit hoefneresinge47, 
et sij met lande, et sij mit beende, et sij mit bossche, 
ende et sij mit broeck, bennen den vier graven ende 

mitten vie r graven, ende daertoe eyn stuck lants daer bi 
opter Masen gelegen'48 Dit omvangrijke complex lag 
tegenover de burcht Grebben aan de overzijde van de 
Maas, welke in 1361 eveneens in handen van Frederik 
van den Bergh was. Ter plaatse van deze hof in Genooi 
ontstond in de vijftiende eeuw het klooster Mariëndaal. 

(leg. C.5) 

Stadsbeeld 
De bebouwing ontwikkelde zich in de dertiende eeuw 
verder in de richting van de Maas. (afb. 14) Eind der
tiende eeuw bevond zich in de omgeving van de Oude 

Markt, Maasstraat en Jodenstraat, in de nabijheid van de 
haven en de rivieroversteekplaats , een concentratie van 
handels- en nijverheidsactiviteiten. Waarschijnlijk moet 
ook de in 1294/95 vermelde lakenhal hier worden ge
zocht. De parochiekerk en het op een ruim perceel 
gelegen landsheerlijke hof domineerden het stadsbeeld 

in het oosten. De belangrijkste toegangswegen tot de 
Maasstad werden gevormd door de oude landwegen, 
de Lomstraat in het noorden, de Grote Beek (later 
Parade genoemd) in het oosten en de Vleesstraat in het 
zuiden. Aan de Vleesstraat lag het oudste Venlose gast
huis, vermeld in 1299. Met de o ntwikkeling van de 

havenbuurt zal het belang van de Jodenstraat zijn toe
genomen. Deze straat groeide uit tot de hoofdweg van 
de havenbuurt; westelijk van de Jodenstraat daalden 
straatjes af naar de kade en de haven. Of de ]odenstraat 
ook tot de oude, pre-stedelijke landwegen mag worden 

gerekend, is twijfelachtig. Uit het feit dat deze straat 
slechts ten dele veilig was voor overstromingen - het 
uiteinde van de straat bij de Oude Markt en de omge
ving van de latere Tegelpoort in het zuiden zijn relatief 
laag - zou kunnen worden geconcludeerd dat deze 
straat niet tot de oudste van de stad behoort maar eer
der een secundaire ontwikkeling is. 

Volgens Linssen zouden er in de late dertiende eeuw 
twee afzonderlijke nederzettingen met de naam Venlo 
hebben bestaan. Linssen baseerde zijn theorie op het 
tegelijkertijd voorkomen van de te rmen villa en oppi
dum in één jaar (1272) Aan de Maas zou een door de 

graaf gedomineerde 'stad' Coppidum) Venlo hebben 

gelegen, terwijl bij de Sint-Martinuskerk een door de 
Van Millens beheerst 'dorp' (villa) Venlo moest worden 
gezocht. Beide nederzettingen zouden in 1343 zijn ver
enigd tot 'de stad Venlo'. 49 Dit is een al te strikte inter
pretatie van de terminologie. Afgezien van het feit dat 

een al te scherp onderscheid tussen beide termen niet 

kan worden gemaakt, dient te worden gewezen op het 
verschil in gezichtspunt van de oorkonders. In de ene 
tekst, opgesteld door iudex , scabini ceterique opidani 
in Venle (richter, schepene n en andere burgers van 
Venlo) , is sprake van opidi nostri ('van onze stad').50 In 
de andere door Linssen aangehaalde tekst spreken 

Goswinus van Borne en Sigerus van Swalmen over de 
villa (volge ns Linssen 'het dorp') Ven1o. 51 Er waren rond 
1300 geen twee strikt aparte nederzettingen, maar er 
was één nederzetting Venlo, w aarbinnen hooguit spra
ke was van accentverschillen. Het stadsbeeld van de 
havenwijk aan de Maas, die werd gedomineerd door 

handel en nijverheid, zal hebben afgeweken van dat 
van het oostelijke stadsdeel, waar het beeld werd 
bepaald door de kerk en het landsheerlijke hof. 
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14 Venlo ca. 1300 

Dit kaartje geeft een beeld van Venlo rond het jaar 1300 De bebou
wing is geprojecteerd op de laat-middeleeuwse situatie, zoals die is 
weergegeven door jacob van Deventer. Rondom de Sint
Martinuskerk Cl) en het hof (2) ligt de oudste kern van het middel
eeuwse Venlo. De jongere bebouwing in de omgeving van de haven, 
achter het eiland De Weerd, moet eind dertiende eeuw een hehoor
lijke dichtheid hehhen gekregen. De Oude Markt en de jodenstraat 
vormen het centrum van deze handelswijk. De oude landwegen 
vanuit het noorden (Lamstraat) en het zuiden (Vleesstraat) ontmoe
ten elkaar bij het Stenen Huis (3) waar later de Markt zou ontstaan. 
Aan de Vleesstraat lag het oude gasthuis (5). Links van de oude 
landweg uit het oosten (de Grote Beek) lag de jaarmarkt (4). 

Legenda 
1 Sint-Martinuskerk 
2 Hof 
3 'Steenen Huijs ' 
4 jaarmarktterrein 
5 Gasthuis 

3.3 Voltooüng van de ontwikkeling tot stad 

Venlo's concurrenten in de directe omgeving 
In 1329 en 1342 werd Venlo in oorkonden van de graaf 
van Holland 'hoochste marct' op de Maas genoemd, 
hetgeen betekent dat de Hollandse schepen de Maas 
niet verder stroomopwaarts bevoeren dan tot Venlo. 52 

Venlo was voor Holland de eerstvolgende stapelmarkt 
op de Maas. Rond 1350 werd het oudst overgeleverde 
Venlose toltarief op schrift gesteld. 53 Een van de belang
rijkste straten in het stadsdeel aan de Maas werd al in 
1351 als ]odenstraat aangeduid, hetgeen wel moet bete
kenen dat er op dat moment al geruime tijd een aantal 

joden in Venlo woonachtig was. 54 Rond 1340 was ook 

een aantal Lombarden in Venlo actief. 55 De aanwezig
heid van deze twee bevolkingsgroepen kan als een 
indicator voor groei en bloe i van de hande l worden 
gezien. 

Hiervoor zagen wij a l dat nabijgelegen stadjes als 

Gelde rn, Straelen en Goch een minder gunstige ver

keersligging hadden dan Venlo. In het begin van de 
veertiende eeuw leek het er even op dat Venlo in de 
directe omgeving op de linker Maasoever concurrentie 
zou gaan krijgen. Uit de jaren 1314 en 1317 dateren oor
konden waarin roomskoning Frederik Reinaid I van 
Gelre toestond aan de dorpen Wanssum (Wansheim 
[super Mosam}) en Geysteren C Geystern) stedelijke vrij
heden te verlenen.56 De achtergrond van deze teksten is 
niet bekend; kennelijk spelen zekere verdiensten van 
Reinaid I van Gelre jegens de Roomskoning hierin een 
rol. Kan de privilegering van beide dorpjes worden 
gezien in het licht van - al dan niet reële - territoriale 
ambities van de Gelderse graaf?57 In elk geval zou 

Reinaid, door op de linkeroever van de Maas op relatief 
maagdelijk terrein de ontwikkeling van een nieuwe 
stad te bevorderen, zijn greep op een groot gebied heb
ben kunnen verstevigen. 

45 Uit de jaren 1345, 1349 en 1364 zijn oorkonden 
overgeleverd waaruit hlijkt dat leden van de familie 
Van Bocholt een groot huis met land verwierven in 
de omgeving van de Sinselberg en Wylre, ten zui
den van de stad (Maria-Weide, inv. nrs. 254-256, 
reg. 3·5). Verruilde de familie het stenen huis in de 
stad voor een woning buiten de muren' In 1349 
bezat Gerard van Bocholt een molen bij de 
Tegelpoort (Str. 1349/50, 11 : 'iuxta molam domini 
Gerardi de Bucholt iuxta Tilgelreporten'). 

46 Van Doorninek, ]3 26, 7. 
47 Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woorden

boek 3, kol. 466: 'hoefrisinge' zie 'hoverisinge' (kol. 
683): 'misschien hetzelfde als hofreide, de open 
ruimte, het erf bij eene hofstede' 

48 RA Limburg, Annunciaten, inv. nr. 44. 
49 Linssen , 'Venlo', passim; vgL Driessen , 'Twee sche

penbanke n', waar Lin~sens theorie wordt uitge
oouwd met een beschouw ing over het vermeende 
bestaan van twee afzonderlijke rechtskringen. Zie 
hierover Hermans, 'Venlose schepenbank'. 

50 Stadshestuur, inv. nr. 2166. 
51 AAA, charter nr. 286. 
52 In genoemde teksten wordt Keulen als 'hoogste 

markt' op de Rijn genoemd. Niermeyer, Beneden
Maasgebied, 269 en 331; idem, 'Vijftiende-eeuwse 
handelsoorlog', 4: 'Het Dordtse stapelrecht had een 
welbegrensd rayo n; he t strekte zich stroomop
waarts tot Keulen en Venlo uil, en berustte op de 
concentratie van de handel in deze hoogste mark· 
ten enerzijds, in Dordrecht anderzijds.'; Van 
Schevichaven, 'Bijdrage', 124-1 25. 

53 Stadshestuur, inv. nr. 849, editie in Niermeyer, 
Beneden~Maasgehied, nr. 473; Hermans, 'Tol· 
heffing', 28. 

54 Graven en hertogen van Gelre, inv. nr. 207, lands· 
heerlijke rekening 1342-1 343, f. 5r. ; aanwinsten, 
1953 !I.2, rekening van het Overkwartier, 1346-
1347, f 37v 

55 RA Gelderland, aanwinsten, 1941 A.I.h.14. , oorkon
de uit 1337, regeling van Reinaid !I ten aanzien van 
twee Lombarden, medebezegeld door Roermond 
en Venlo; Graven en hertogen van Gelre, inv. nr. 
208, landsheerlijke rekening 1343-1344, f 37r.-v; 
Stadsbestuur, inv. nr. 5; de Lombard Peterman was 
in 1369 provisor van de Tafel van de Heilige Geest 
(Tafel H. Geest, inv. nr. 1); REK Vl , nr. 1098, 1088 en 
1089; RA Gelderland, arch. Mechteld, inv. nr. 158, 
schuldbekentenis t.b.V. twee Venlose Lombarden, 
1367 (zie Fahne, Urkundenhuch, nr. 28, blz. 48-49). 

56 RA Gelderland, charters München (Meij, Gelderse 
charters, nr. 57 en 60); Linssen, 'Wessem', 18-19. 

57 Wiens geestelijke vermogens in deze jaren overi· 
gens, misschien als gevolg van een hoofdwond 
opgelopen in de slag bij Woeringen, achteruit schij~ 
nen te zijn gegaan (Venner, 'Grafschaft Geldern', 
261; Kuys, 'Hertogdom Gelre', 21). 



5H Zie hierover Van Hall , Inventaris schepenhank 
Kessel, inleiding, 10; Fmnkewitz, 'Städte', 23 en 26; 
Renes, Landschappen, 222-223. 

~9 Frankewitz, 'Amt Krickenbeck', 51. 
60 Jan,sen de Limpens, Rechtsbronnen, hlz. LXIX. 
61 Zie hierover Fîdnkewitz, 'Geldern - Arcen - Venlo"; 

Flink, 'Burg und Stadt Geldern', 92; Stoel, 'Arcen'. 
62 In publicatie, van Stoel C'Ka'teien van Arcen', 206-

20K: 'Omwalling van Arcen', 66-67; 'Arcen', passim) 
wo rdt melding gemaakt van zware muren en poort
gebouwen en wordt de Schan'toren als tol vesting 
aangemerkt. Het meest recente overzicht Smeets, 
'Arcen ', passim. 

63 Stadsbestuur, inv. nr. 1; naast dit exemplaa r zijn nog 
drie andere expedities bekend; editie: )anssen de 
Limpen" Rechtshronnen, 427-428 (naar een exem
r 1aar in arch. Schloss Haag bij Geldern, inv. nr. 
1530); Frankewitz, Pri/Jilegien Goch, 35-37, nr. 2. 

64 Nijhoff, Gedenkwaardigheden deel I , nr. 174. 
65 GA Arnhem, oud-arch ., inv. nr. 1103, reg. 39. 
66 GA Zutphen, oud-arch., inv. nr. 734, reg. 72. 
67 Van Mieris, Groot Charterhoek, 11, 582. 
M GA Zutphen, oud-arch., inv. nr. 740, reg. 98-99, 23 

augustu, en 27 september 1339 (editie Nijhoff, 
Gedenkwaardigheden deel I , nr, 355); GA 
Nijmegen, oud-arch" inv. nr. 3671-3672, reg, 51-52, 
21 augustus en 27 september 1339, 

69 GA Arnhem, oud-arch" inv, nr, 1110, reg, 65-71. 
70 Hermans, Stadswording, 186-204, 
71 Zie hiervoor: Janssen, 'Erhebung', passim. 
72 Volgens Eussen ('l3ijdrage', 52) zouden Reinaid en 

Willem va n Millen eerde r al een overeenkomslover 
de uitbouw van Venlo hebben gesloten, Hier
omtrent hehben wij geen enkel gegeven aangetrof
fen, Uit 1339 stammen enkele oorkonden met 
betrekking tot de (afronding van de) Overname 
door ReinaId van Van Millens bezit in Venlo (RA 
Gelderland Aanwins! 1941, A.l.h.16 en 17; vg!. 
Lacomblet , Urkundenhuch 111 , 346; Baerten, LoolI, 
141-146). De stadsverheffingsoorkonde van 1343 
beval passages d ie erop wijzen dal de Oezi((ingen 
van de Van Millens, de Van Broekhuizens, cle Ter 
Maesens en de Ter Meulens voor 1343 in hezit van 
de landsheer waren gekomen (Stadsbestuur, inv, nr, 
3), Details over de omvang en samenstelling van dit 
hezit kunnen worden aangetroffen in de verschil
lende landsheerlijke rekeningen uit de jaren rond
om 1343 (Graven en hertogen van Gelre, voor!. inv, 
nrs, 20H en 1374; Aanwinst 1953, 11 .2), 

73 RA Gelderland, Aanwinst 1941, A.l.h.14. 
74 Stadsbestuur, inv, nr, 2. 
75 StA Köln, Haupturkundenarchiv, nr, 171 5'; Huys

kens en Mummenhoff, Regesten, reg. 690. 
76 Stadshestuur, inv, nr, 3; edities: ]anssen de Limpens, 

Rechtshronllen, 184 -187; idem, Venlo 625 jaar stad 
(met facsimile). 

77 Zie hiervoor: Hermans, 'Stadsboek', passim, 
7H Hermans, 'Venlo', 243-244, 

De opkomst va n nieuwe concurrerende steden vlak
bij Venlo bleef echter achte rwege, Wa nssum en 
Geysteren hebben zich niet to t reële steden ontwikkeld, 
Ook de rol van het ruim tien kilometer te n zuiden van 

Venlo op de westelijke Maasoever gelegen Kessel , dat 
zich rond 1290 als stad in opkomst leek te manifeste 
re n58, moe t ko rt na 1300 zijn uitgespee ld, Frankewitz' 
hypothese dat de Gelderse landsheren lange tijd heb
be n vastgehoude n aan de fictie dat Kriekenbeek zou 
uitgroeien tot centrum van het ambt Kriekenbeek , 

waarvan Ve nlo in de veertiende eeuw deel uitmaakte , 
lijkt onwaarschijnlijk59 De voorspoedige o ntwikkeling 
van Venlo moet deze optie a l ruim vóór 1343 tot een 
gepasseerd station hebben gemaakt. 

De rol van Arcen is vooralsnog onduide lijk en ver
dient zeker nadere studie , Deze heerlijkhe id, die oor

spronkelijk deel moet hebben uitgemaakt van 
Straelen60, pretendeerde over o udere stape lrechten aan 
de Maas te beschikken dan Venlo, hetgeen le idde tot 
een lange reeks van incidente n tussen beide plaatsen61 

Resten van muren en van een torenachtig gebouw 
( 'Schanstoren') wijzen wellicht op een enigermate ste
delijke ontwikkeling; een schriftelijke bron waarin 
Arcen als stad wordt aangeduid is echter niet bekend,62 

Geen van de genoemde p laatsen stond de ontwik
ke ling van Venlo in de weg; Venlo groeide in de eerste 
decennia van de veertiende eeuw uit to t centrumplaats 
van het noordelijk gedeelte van het Ove rkwartier. Het 
landrecht van het Overkwartier werd in 1328 te Venlo 
opgesteld6 .1 De hoofdstad van het Overkwartier was 
Roe rmond, 

Venlo tussen de Gelderse steden; terminologie 

Venlo ging na 1300 steeds meer meetellen als een vol
waardige Ge lderse stad, Dit b lijkt bijvoorbeeld onmis
kenbaar uit het gegeven dat Venlo in 1318 samen met 
zeventien andere steden e n de voornaamste edelen van 
het graafschap a ls getuige optrad bij de uitspraak van 
graaf Willem III van Holland in het geschil tussen de 
oude Reinaid I van Gelre en zijn zoon Re inaId 1I , welke 
in fe ite een machtsoverdracht aan laats tgenoemd e 
inhield64 In 1324 stond Ve nlo met Arnhe m , Nijmegen 
en Roermond borg voor de jonge Reinald 65 Een jaar 
later gebeurde dat weer, nu met twaalf andere steden 
en een groot aantal edelen ,66 Uit 1336 dateert een 
tweetal relevante akten, In de eerste w ordt Venlo door 
g raaf Re inaId o pgevoerd temidden van de Gelderse ste
de n Zutphe n , Nijmegen, Arnhem, Harderwijk , Tiel e n 
Zaltbommel, d ie als borge n optreden voor Reinaid in 
een conflict tu ssen het graafschap Ho lland en Roer
mond, In de tweede tekst worden dezelfde steden elk 
afzonderlijk als stad aangeduid ('van de r stat van 
Zuutphen' etc.), alleen bij Venlo wordt die kwalificatie 
achterwege gelaten ('van Ve nle')(,7 Uit 1339 tenslotte 
d ateert een aantal akten , waarin de verzamelde 
Gelde rse steden borg staan voor enige re n testellingen 
van Reinaid IJ. In enke le gevalle n wordt Venlo opge
voerd in een gezelschap Ge lderse 'stede'óH In een zestal 
akten, alle van 14 juli, wordt Venlo echter als villa aan
geduid, naast de met name genoemde Ge lderse steden 
(oppida) , Het juridische argument gaf hier kennelijk de 
doorslag, Venlo ke nde nu eenmaal nog steeds geen for
meel stadsrecht. Een tekst van 20 augustus daaropvol
gend kent dit onderscheid echter weer nie t.69 De voor 
Ve nlo gehanteerde benam ingen wisselde n met grote 
regelmaat. 

Steun van ReinaId 11 
Het lijkt er op dat de ontwikkeling van Venlo werd ge
stimuleerd door Reinaid 1I , Wellicht speelde Venlo's 
steun aan de jonge pretendent in 1318 hie rin een rol. 
De landsheer ve rbleef rege lmatig in zijn versterkte huis 
in de Maasstad, Onder zijn rege ring werd deze residen
tie ook uitgebreid; het oude zaalgebouw werd vergroot, 
onder meer me t een tore nbouw, Uit de grafelijke reke
ningen van de vroege jare n veertig blijkt dat de lands
heer aanzienlijke financieel-econo mische be langen in 
Venlo had, 70 De plaats behoorde tot de steden die hem 
in 1339 financieel bijstonden, De in 1339 to t hertog ver
heven71 Reinaid moet al voor 1343 het nodige in het 
werk hebben gesteld om de stadsverheffing mogelijk te 
maken, Zoals hie rvoor (3,1) be handeld, verwie rf hij in 
1339 van Dirk, g raaf van Loon e n heer van Heinsberg 

15 Het oudste stadszegel van Venlo 

Na de p rivi/egering van Venlu in 7343 werd hel oude schepenhank
zegel vervangen door een stadszef!,el. Exemplaren Vllll dit eerste 
stadszegel (doomlede 50 mm,) z ijn overgeleverd uit de periude 
1346-1359, Hel randschriji luidl SIGILLUM BURGENCIUM DE 
VENLE. De CI/beeldinf!, is, vergeleken met het schepenbankzegel, ver
anderd: de leeuw is nu gekroond (het f!, raafschap /lias inmiddels 
hertugdom geworden) en bezit twee staarten , De blokjes in hel 
schild z ijn verdwenen, ten/lijl de randversieringen eveneens zijn 
veranderd, 

'a lle overheericheit, recht, gherichte , manscap mit alle n 
sijnen toebe hoeren' te Ve nlo, die de kort daarvoor over
leden Willem van Millen en z~n voorouders van de 
heren van Heinsberg in leen hadden gehouden, Op 
deze manier wist de hertog met name de rechtsmacht 
over hee l Ve nlo aan zich te trekken, 72 

Onde rtussen werd in landsheerlijke oorkonden nog 
steeds een o nderscheid gemaakt tusse n het oppidum 
Roermond en de villa Venlo (1337)73 In 1339 richtte 
ReinaId zich tot 'scepe nen , raet, burghe rmeyster ende 
Onsen ghemeynen dorp van Venlo'74 De landsheer 
duidde Venlo in 1342, met Roermond en Nieuwstad, 
echter weer als stad aan, te r nadrukke lijke ondersche i
ding van de dorpen Echt en Erke lenz75 Op Sint
Egidiusdag (1 septembe r) 1343 bekrachtigde Re inaid op 
de burcht van Montfort in aanwezigheid van zijn raad 
en van 'vele goeder liever lude' een oorkonde waarin 
hij verklaarde 'onsen goeden luden van Venlo ,,' ghe
vrijt he bben ende '" vanden dorp van Venle ene stat 
maken ende geven hem stat rechte, abo dat si voert ane 
stat recht hebbe n suelen ende burge r wesen" ,'76 Ve nlo 
werd hiermee definitie f losgemaakt uit het in 1328 vast
gelegde landrecht van he t Overkwartie r e n kon voor
taan e ige n keuren uitvaa rdigen77 

Deze stadsverheffing maakte een einde aan een 
periode waarin Venlo feite lijk een aantal stedelijke ke n
merken vertoonde, maar waarin de plaats formeel de 
status van dorp be hie ld, In zekere zin vormt de oor
konde van Re inaId dus het eindpunt van een ontwikke
ling, Maar zij vormt oo k een nieuw begin: mede op 
basis van de bepalingen in de oorkonde ontwikkelde 
de stad zich na 1343 in snel tempo verder (zie h oofd
stuk 4, 1), De nieuwe status werd ook uitgedrukt in het 
nieuwe stadszegel, waarvan het oudste bewaard geble 
ven exemplaar dateert van 134678 (atb, 15) 

Stadsbeeld 
De bebouwing rond 1343 zal vergeleken met de situatie 
rond 1300 (atb, 14) zijn ve rdicht, zeke r rond de Oude 
Markt, de ]odenstraat en de rest van de havenbuurt. De 
landsheerlijke residentie in het ooste lijke stadsgebied 
was vergroot. Aan de late re Markt lag het 'Steenen 
Huys' van Van Bocholt, dat waarschijnlijk vanaf 1343 a ls 
stadhuis fungeerde en dat in 1374 door de stad werd 
aangekocht. He t zuidoostelijke en het noordwestelijke 
deel van de stad zulle n nog relatief leeg zijn geweest. 
Hier o ntwikkelde de be bouwing zich pas vanaf de 
tweede he lft van de veertiende eeuw. 
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I 1 . 

16 Jacob van Deventer, vereenvoudigde plattegrond van Venlo, ca. 1570 

Van Deventer vervaardigde naast de minuut- en netkaarten van Nederlandse steden ook deze 'bijkaart jes', sterk vereenvoudigde plattegrondjes 
die een overzicht van het stratenpatroon, de belangrijkste gehouwen en vestingwerken geven. Aangegeven zijn de stadspoorten (porta), molens 
(mola of mole), de Sint-Martinuskerk (templum), de kapellen van het Sint-joris- en het Sint-jacobsgasthuis en van de kloosters. Het kruisheren
klooster is abusievelijk aangeduid als 'dominicani '. 
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Thurl ings, Maashande/, 138-1 51, brengt een onder
scheid aan rus."ien he t recht van o pslag zoals ve r
leend in 1343, en een (ouder) interregionaal stapel
recht dat op basis van de gunstige na tuurlijke 
omstanuigheden door gewoonte zou zijn ontstaan. 

2 'Voert so en suele wi niet laten ghescien noch ge
hengen, dat enich opsiach oft comenscap van en i
gerhande goede ergent si tuschen Moudic [~ Mookl 
ende Venle an die siele daer Venle gelegen is, dan 
tot Venie' (Stadsbestuur, inv. nr. 3; editie janssen de 
Limpens, Rechtsbronnen, nr. E.6, blz. 184-186). 

3 'Voert vrye wi hem drie jaerrnercten in den jaer. 
eiken acht dage voer ende acht dage na te duren . . 
in alle dien rechte ende ghewoenten, dat ander jaer
mercten in onsen lande syn gelegen ... '; 'Voert so 
vrye wi hem ene wekemerct, alle dynxdage te 
wesen, vri te syn ghelikelyc dat die wekemerct tot 
Gel ren is, hynnen der hanmilen van Venle in onsen 
lande ende voert, daer wys macht hebben.' 

4 GA Roermond, oud-arch., inv. nr. 790 (afschrift uit 
1595), reg. 44. 

5 Hi rschfelder, K<Ï/ner Hande/sbeziehungen. 349 , 
onder verwijzing naar Unger, 'Middelburg', 7 en 33; 
Van Schevichaven, 'Bijdrage', 125. 

6 Voor Keulen: Hirschfelder, Kölner Hande/sbezie
hungen, 273-274. Enkele voorheelden uit de 
Venlose stadsrekeningen: contacten met Neuss (Str. 
1424, 10, inkoop van wijn), Keulen (Str. 1451, 27), 
Boppard (Str. 1435, 18) en Kohlen7. (Str. 1435, 18). 

7 Hirschfelder, Kö/ner Hande/sheziehu ngen, 273 ; 
Thurlings, Maashandel, 40-4 1; Von Looz-Cors
warem, 'Handelsstrassen', 95-96; Bruns/Weczerka, 
Hansische Hande/sstrassen Atlas, kaart nr. V en nr. 
17; lapf'" Alherts en lansen, Welvaart in word ing, 
217-21 8; Rheinischer Städteal/as, Strae/en, 1 nr. I.l ; 
Wachtendonk, 1, nr. 1.1 ; Ka/dellkirchen, 1.1 , alwaar 
een citaat uit 1664 met betrekking tot d e weg tu~sen 
Kaldenkerken en Venlo, die toen 'so grawsam böss 
... dass selbige ohne grosse Gefahr nicht brauchbar' 
was. 

8 Een oorkonde inzake het sta pelrecht van Dordrecht 
uit 1351 verklaart dat voor inwoners van Middel
burg, Zierikzee en Dordrecht die zout vervoerden 
op de Rijn Keulen de hoogste markt was en op de 
Maas Venlo (Niermeyer, Beneden-Maa~,&ehied, nr. 
3il3); verder nr. 401 en 402 (1 354), nr. 434 (357); 
GA Dordrecht, stadsarch. 1200-1 572, inv. nr. 93 
( 355); Unger, 'M iddelburg', 7. 

9 Stadshestuur, inv. nr. 1555-1557. 
10 Vermeldingen van een lakenhal in 1294/95 

(Meihuizen, 7294/95, tekst van de rekening, 26), 
1344/45 (Graven en hertogen van Gelre, inv. nr. 
1374 . 3v; inv. nr. 208, 9r), 1364 (Habets, Tborn, 233: 
'den gewanthuyse') en 1366 (Str., 4: 'de domo pan
norum'). In 1399 werd er een ·tangen ... daer men 
on se laken mede ziegeit' aangeschaft (Str., 10). 

11 Al vermeld eind de rtiende eeuw: zie Meihuizen, 
1294/95, tekst van de rekening, 26. 

12 Stro 1402, 8: 'den wijnscroyderen'. 'Schrooien' is het 
over ondergeplaatste ligge rs en met omgeslagen 
touwen vaten voortrollen, omhoog hijsen of laten 
zakken. 

13 Vgl. Thurlings, Maashal1de/, 123-127. Uit de zeven
tie nde eeuw zijn vermeldingen van een 'accijnshui~' 

(St r. 1628, 79) en een 'ijkhu is' (Str. 1681, 35v) 
bekend . De ligging van be ide huizen is onbekend . 

14 Stro 1421, 25; in 1455 ging een vertegenwoordiger 
van de stad naar Den Bosch om 'den kraen te 
hesien' (Str., 1 I); in datzelfde jaar werd een nieuwe 
houten demontabele kraan gebouwd (Str. , 19, 32-
33, 38; vgl. Str. 1456, 16). 

15 Str. 1433, 20: 'vander koell summeren op die Mase' 
(Velwijs en Verdam, Midde/nederlandsch Woorden
boek 7, kol. 1520: maat van verschillende koopwa
ren a ls vis, zout en koren). 

16 Stro 1349/50, 16 en 20: 'mensur'; in 1453 (Str., 21) 
waren burgemee~ters , sche penen e n mden op het 
stadhuis vergaderd 'om de r stat koe re nsummeren' 
te ijken. 

17 Stadsbestuur, inv. nr. 12 (ed. Nijhoff, Gedenkwaar
di~heden 11 , nr. 183); in 1394 bepaalde hertog 
Willem dat inwoners van Venlo in Mook halve tol 
verschuld igd waren; bij de van Heerewaa rde n naar 
Ravenstein verplaatste tol hoefde van het aandeel 
van de hertog slechts de helft te worden betaald, 
terwijl na diens overlijden ook dit gedeelte zou ver
va llen (Stadsbestuur, inv. nr. 32). 

18 Venlo hetaaide voor de gedeeltel ij ke vrijstelling van 
de Ravensteinse tol een bedrag van 400 gulden (Str. 
1394, 10-12, 14-15). 

19 Str. 1432, 17; Stadsbestuur, inv. nr. 49. 
20 Stadsbestuur, inv. nrs. 23 en 24. 
21 Stadshestuur, inv. nr. 27. 
22 Aanwinst 1953 11.2, rekening van het Overkwa rtier, 

1346/47, 9r en 17v: 'de domo qui fuit Caligarts ... et 
mOrantu r in ea Lo mbardi'; 'de pensione do mus 
Lomhardorum '. 

23 Str. 1366, 11 en 19; Stro 1377, 7: 'Item scahinis con
g regatis in domo Lombardorum cum o fficiato 
Henrico de Wickerade .. . 

4 De late Middeleeuwen (1343 - 1543) 

4.1 Venlo in de late Middeleeuwen (afb, 16) 

Economische bloei 
De stadsverheffingsoorkonde van 1343 bevat enkele 
bepalingen die van grote betekenis waren voor Venlo 's 
ontwikkeling, Ten eerste werd aan Venlo een geogra
fisch beperkt stapelrecht - in Venlo aangeduid als 'recht 
van opslag' l - toegekend,2 Tevens werd het recht vast
gelegd driemaal per jaar een jaarmarkt en wekelijks een 
gewone markt te houden. 3 

Het is de vraag in hoeverre hier nieuw recht werd 
geschapen; vrijwel zeker ging het om de formele beves
tiging van een gegroeide situatie . Dat Venlo eind der
tiende eeuw zeer waarschijnlijk de functie van een 
regionale centrummarkt vervulde - de in 1299 vermelde 
'mensura Venlonensis ' wijst in die richting - is hierboven 
duidelijk geworden, en wordt wellicht het beste geïllu
streerd door de in hoofdstuk 3,3 reeds aangehaalde tek
sten uit 1329 en 1342, waarin Venlo vanuit Hollands 
perspectief als 'hoogste markt' aan de Maas wordt aan
geduid, De positie van Venlo als markt- en overslag
plaats kreeg in 1343 door de toekenning van het recht 
van opslag een stevige stimulans, welke pas in de loop 
van de zestiende eeuw zou zijn uitgewerkt Op dezelf
de dag dat Reinaid II Venlo tot stad verhief vaardigde hij 
een oorkonde uit waarin hij Venlo dezelfde vrijheden 
bij transport over land en water in het hertogdom Gelre 
verleende als Roermond,4 

Venlo was in de late Middeleeuwen de centrale 
markt van het noordelijke Overkwartier. Er waren veel
vuldig contacten met steden als Antwerpen, Dordrecht, 
Middelburg5, Den Bosch , Nijmegen, Deventer, Keulen 
en andere grote steden aan de Rijn6 Venlo was door 
middel van een uitgebreid wegennet met de omgeving 
en met verder weg gelegen steden verbonden7 In 
Ho llandse en Zeeuwse bronnen werd de Maasstad ook 
na 1342 nog aangeduid als hoogste markt, 1l 

Via Venlo werden voornamelijk bulkgoederen 
getranspo rteerd en verhandeld, Stroomafwaarts werden 
vooral kolen , kalk en bouwmateriale n (hout, mergel , 
Naamse steen) aangevoerd, stroomopwaarts vooral 
zout en vis, Venlo vervulde tevens de functie van 
exportmarkt voor het graanoverschot van het omlig
gende platteland, zowel aan de west- als aan de oostzij
de van de Maas, Ook was de textielproductie in dit 
gebied niet zonder betekenis. Ve rgeleken met de situ
atie in Roermond, was de omvang van de Venlose 
lakennijverheid bescheiden, al was er in Venlo in de late 
Middeleeuwen tenminste één volmole n in bedrijf (leg, 
F.12), kende de stad in de vijftiende eeuw een 'wollen
amt' en in de zestiende eeuw een linnenweversgilde.9 

Ook was er al aan het einde van de de rtiende eeuw een 
lakenhal, hetgeen in elk geval w ijst op textielhandep o 

Ten dienste van de handel en markt ontwikkelde zich in 
Venlo een uitgebreid marktapparaat: zoutmeters ll , 

'wijnschroeders' (lossers en laders van wijnvaten)12, 
makelaardij en wissel- en opslagfaciliteiten, 13 Op de 
w erf aan de Maas bevond zich een demontabele 
kraan] 4 Buiten de Tegelpoort, op de (H)Amer, was een 
losplaats voor mergel. Tevens was er aan de Maas, naar 
alle waarschijnlijkheid bij de Kolenstraat, een kolen
maat 15 In het stadhuis bevond zich behalve de waag 
ook een mensura of 'maat' , een voorziening voor het 
meten van inhouden, in elk geval van graan ,16 

Belangrijke stimulansen voor het Venlose handels
en transportwezen waren de tolvrijdommen die de stad 

in de loop van de veertiende eeuw wist te veIWerven, 
onder meer in 1371 in Mook e n Nijmegen17 Met dit 
soort regelingen waren overigens forse betalingen van 
stadswege gemoeid, 18 In 1432 verleende hertog Arnold 
Venlo algehele vrijdom van tol te water en op het land 
in geheel Gelre, waarmee Venlo in dat opzicht een 
gelijkwaardige positie kreeg aan de hoofdstad Roer
mond,l') Van belang was ook dat de stad in 1379 het 
gru itrecht (het oorspronkelijk regale recht op een 
heffing op gruit, een van de grondstoffen bij het brou
wen van bier) en het accijnsrecht wist te veIWerven, 
hetgeen een belangrijke verbetering van de financiële 
positie moet hebben opgeleverd 2o Hetzelfde geldt voor 
het gegeven dat hertogin Maria - eveneens in 1379 - de 
burgers van Venlo kwijtschelding gaf van alle smalle 
tienden die haar toekwamen, 21 

Op de aanwezigheid van joden en Lombarden in 
Venlo rond het midden van de veertiende eeuw is hier
voor in hoofdstuk 3,3 al gewezen, In 1346/ 47 was spra
ke van een 'Lombardenhuis ' in Venlo 22 In 1366 schonk 
het stadsbestuur in dit gebouw wijn aan Wal ram van 
Valkenburg en aan de heer van Broekhuizen , teIWijl het 
in 1377 diende als vergaderruimte voor de schepenen 
en de ambtman23 De ligging van het Lombardenhuis is 
onbekend. Hetzelfde geldt voor een 'Lombaerd schu
re n', een stenen gebouw dat in 1392 werd afgebro
ken 24 Mogelijk moete n deze gebouwen worden 
gezocht in de omgeving van de Tegelpoort, die immers 
'Klein Italië' werd genoemd, 

De economische bloei van Venlo wordt ook eniger
mate geïllustreerd door de omstandigheid dat de stad in 
de loop van de vijftiende eeuw bij de Hanze betrokken 
raakte . De eerste contacten dateren uit de jaren rond 
14302s In 1487 machtigde het Venlose stadsbestuur de 
raden van Zutphen en Arnhem om haar te vertegen
woordigen op de Hanzedag in Lübeck 26 In een 'Copy 
der vereynong der Hansestede' uit 1494 worden als 
Gelderse Hanzeleden genoemd Zutphen, HardeIWijk, 
Elburg, Staveren, Roermond, Arnhem en Nijmegen; 
Venlo ontbreekt in deze opsomming27 In 1562 trad 
Roermond op als vertegenwoordiger van de Gelderse 
plaatsen Venlo , Geldern, Erkelenz, Straelen, Wachten
donk en Echt 28 Meer dan een marginaal lid zal Venlo 
niet zijn geweest; meestal werd de Maasstad vertegen
woordigd door Nijmegen of Roermond, Tijdens de ver
gadering van het Keulse kwartier in Wesel in 1540 ver
zette Venlo zich tegen de relatief hoge bijdrage die de 
stad moest betalen. 29 

Politieke rol 
Maakte Venlo in economische zin vooral in de vijftien
de eeuw een bloeiperiode door, ook speelde de stad 
een belangrijke rol in de politieke en militaire structu
ren in het Gelre van de late Middeleeuwen, De jonge 
stad werd onmiddellijk na de stadsverheffing in de gele
deren der politiek volwaardige Gelderse steden opge
nomen, Al in december 1343 behoorde Venlo tot de ste
den die een overeenkomst sloten inzake de opvolging 
van de kort daarvoor overleden hertog Reinaid 11.30 Ook 
in 1359, bij gelegenheid van de landvrede tussen Gelre 
en Kleef, was de Maasstad van de partij.31 In 1381 trok
ken Roermond en Venlo gezamenlijk op in een han
delsconflict met Maastricht, 32 Onbetwiste hoofdstad van 
het Over kwartier bleef echter Roe rmond, dat minder 
dan Venlo een markt-en handelsstad was, maar vooral 
een draperiestad en een bestuurscentrum, De voor
naamste schepenbank van het Overkwartier was even-
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eens in Roermond gevestigd. Venlo was in sterke mate 
gericht op de hoofdstad, niet alleen wat betreft de juri
dische aangelegenheden (bijvoorbeeld hoofdvaart van 
de Venlose schepenen op de Roermondse schepen
bank), maar ook voor de regeling van intern-stedelijke 
aangelegenheden. Een voorbeeld hiervan is een ver
melding in het zogeheten 'Keurboek' of 'Stadsboek' van 
Venlo, waaruit blijkt dat het Venlose stadsbestuur zich 
in 1367 bij het vast,>tellen van het gewicht van het brood 
conformeerde aan de Roermondse praktijk.33 

De hertog verbleef veelvuldig in Venlo, waar hij 
bepaalde voorrechten genoot. In de stadsverheffings
oorkonde van 1343 verklaarde de landsheer dat 'onse 
herberge ... suelen bliven in allen den rechte dat si 
huden op den dach sijn'.34 In 1371 ontsloeg ReinaId III 
de stad van de verplichting hem bedden, lakens en 
ander linnengoed ter beschikking te stellen, wanneer 
hij de stad bezocht.3~ 

De stadsrekeningen bevatten vele vermeldingen van 
samenkomsten te Venlo, zowel op het niveau van het 
Gelderse Overkwartie r als op gewestelijk Gelders 
niveau .36 Hiervoor werd gebruik gemaakt van het stad
huis en het hof. In 1409 vergaderde de ridderschap van 
Kriekenbeek en Kessel met de schepenen van Venlo en 
Roermond in het Venlose stadhuis.37 In 1441 vergader
de het Venlose stadsbestuur met de ridderschap en de 
steden drie dagen lang op het hof. 38 Speciaal voor het 
o nderbrengen van grote gezelschappen bezat de stad 
enkele grote tenten, die tijdelijk op het terrein van het 
hof konden worden opgeste ld.39 

Voor bijzondere gasten werden speciale maatrege
len getroffen. Toen in 1437 hertog Arnold en zijn doch
ter met hun gevolg in Venlo verbleven werd de wacht 
in de stad opgevoerd en werden extra bedden voor het 
hoge gezelschap geplaatst. 4o Grootscheepse voorbere i
dingen werden getroffen voor een bezoek van rooms
koning Sigismund in 14164 1 Ook minder hooggeplaats
te lieden die een bijzondere reis hadden gemaakt of bij 
een hoge autoriteit op bezoek waren geweest konden 
rekenen op een ontvangst door het stadsbestuur42 

Binnen het Overkwartier nam Venlo een positie in 
tussen de hoofdstad Roermond en de kleine steden 
Geldern, Goch, Straelen, Wachtendonk en Erkelenz. 
Dat blijkt onder meer uit het feit dat Roermond op 
gezette tijden alleen met de ridderschap en Venlo con
fereerde, zoals bijvoorbeeld in 1428 gebeurde.43 Ook 
voerde Venlo soms buiten Roermond om, samen met de 
andere kle ine steden, overleg met de hertog (449)44; 
niet zelden trad Venlo op als woordvoerder van de klei
ne steden in besprekingen met de hoofdstad (1449)45 
In 1449 kwamen de rentmeester en scholtis van Goch 
om raad naar Venlo, in verband met een conflict tussen 
Goch en de hertog van Kleef; in 1454 bemiddelde Venlo 
in een grensconflict tussen Kessel en het ten zuiden 
daarvan gelegen dorp Neer. 46 

Stadsbeeld 
De toegenomen bloei van de stad kwam tot uitdrukking 
in enkele bijzondere bo uwprojecten. Het 'Steenen 
Huijs' (afb. 17; leg. A.14) dat in 1374 was aangekocht, 
werd enige malen vergroot en verfraaid. Tussen 1410 
en 1430 werd de Sint-Martinuskerk (leg. C8) geheel 
vernieuwd en vergroot. Tenslotte werd in de vijftiende 
eeuw - naar alle waarschijnlijkheid naar Roermonds 
voorbeeld, waar voor 1483 'der Stadts Thoren' of 
'Grauwe Toren' was verrezen47 - vóór de bestaande 
klokkentoren van de Martinuskerk een nieuwe grote 
toren gebouwd. (leg. A.18) 

Rond het midden van de vijftiende eeuw streefde 
het stadsbestuur ernaar de Markt te vergroten en te ver
fraaien ('die plaetsse opten cruitz wijder, gerumer ende 
meirre te maken'48), waarmee de florerende stad aan
zien zou winnen. Om dit doel te bereiken werden enke
le huizen aangekocht en gesloopt. Begonnen werd in 
1437 met een huis aan de Lomstraat, gelegen tussen het 
stadhuis en de hoek Steenstraat/Kruis49 , gevolgd door 
het hoekpand Steenstraat/ Kruis50 en door een belen
dend pand aan de Steenstraat. Dit laatste huis grensde 
weer met de achterzijde aan het 'stat erve van VenIe ' , 
waarop het stadhuis stond en waar ook het vleeshuis 
was gesitueerd. 51 
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17 Het middeleeuwse stadhuis, detail uit de plattegrond 
van Blaeu uit 1649 

Eind zestiende eeuw werd een nieuu' stadhuis gebouwd. Huewel de 
plattegrond van Blaeu pas een halve eeuw later verscheen is daarop 
toch het middeleeuwse stadhuis weergegeven . De voorgevel lag in de 
veertiende eeuw aan de Lomstraaf. De aangrenzende hebouwing 
van het stadhuis verdween in de vijftiende eeuw, waardoor de 
Markt untstond. 

Opvallend is de relatief late vestiging van kloosters 
in Venlo. Uit 1320 stamt een vermelding van een termi
narishuis van het minderbroedersklooster van Wesel, 
gelegen in de Gasthuisstraat. 52 (leg. CI0) Pas met de 
komst van de kruisheren (leg. C 9) van Sint-Agatha in 
1399 kreeg Venlo een echt klooster. In de vijftiende 
eeuw werden in de zuid-oostelijke hoek van de stad 
nog twee grote kloostercomplexen gebouwd: Maria
Weide (leg. C4) en Trans-Cedron (leg, C3). In 1429 
voerden 'ii broeder van Sent Bernartz oerden' (de cis
terciënserorde) overleg met het stadsbestuur over hun 
voornemen het aan Sint-Antonius gewijde kapelletje 
ten zuiden van de stad (leg. C7) in gebruik te nemen.53 

Tot een nieuwe klooste rvestiging heeft dit echter niet 
geleid. 

Venlo kende in de Middeleeuwen geen bedelorde
klooster; wel verschenen regelmatig broeders uit elders 
gelegen bedelordekloosters in de stad. 54 In het Over
kwartier werden alleen in Roermond en in Geldern 
bedelordekloosters gesticht, in beide gevallen in de 
vroege veertiende eeuw.55 De carmelieten van Geldern 
zouden in 1402 een terminarishuis in Venlo hebben 
gehad. 56 

Inwonertal 
Op basis van belastingregisters schat Van Schaïk het 
inwonertal van Venlo rond 1475 op ongeveer 3400, een 
getal dat rond 1533-1535 met ongeveer duizend was 
toegenomen. 57 De bevolkingsdichtheid in de ca. 25 ha. 
grote stad nam in diezelfde periode toe van ca. 135-140 
naar ca. 175-180 inwoners per ha., hetgeen als een rela
tief hoge waarde moet worden beschouwd.5R Deze 
groei met ruim een kwart illustreert de bloei van de 
stad , die wel een 'bescheiden commerciële groeipool' is 
genoemd 59 Met dit inwonertal kan Venlo binnen de 
Nederlandse verhoudingen tot de middelgrote middel
eeuwse steden worden gerekend. Binnen het Over
kwartier had Roermond verreweg het hoogste aantal 
inwoners. Eind veertiende eeuw telde deze stad onge
veer 6700 inwoners. Daarentegen volgden de andere 
steden in het Overkwartier Venlo op ruime afstand. 
Geldern telde rond 1500 ongeveer 1600 inwoners, 
Goch 1500, Straelen 950 en Wachtendonk niet meer dan 
650.60 Dat de groei van Venlo in de vijftiende eeuw voor 
een belangrijk deel tot stand moet zijn gekomen door 
vestiging van mensen die niet uit de directe omgeving 
van de stad kwamen, mag worden afgeleid uit een oor
konde van hertog Arnold uit 1437, waarin bepalingen 

24 Str. 1392, 1 L 'vanden steynen aef ro breken aen der 
Lomherden schuren '. 

25 Str. 1430. 28; Str. 1431. 19. In beide rekeningen is 
sprake van contacten met Lübeck. Volgens Van 
Sche\'ichaven zou Ven lo in 1364 tot de Hanze zijn 
toegetreden (' ll ijdrage', 125). 

26 GA Zutphen. oud-arch .. in\' . nr. 1825, reg. 1224. 
Janssen publiceerde in 'Hanze', 382, enkele pasages 
uit stadsrekeningen, handelend over regionale 
voorbesprekingen van Hanzes(eden , o nder meer lC 

Arnhem (1 486) en Emmerik 051H), over de con'es
pandentie tussen Venlo en de Hanzesteden, alsme
de over de contributie die Venlo nog in 1559-1 560 
be taalde. Er bestaat een '1'la tzordnu ng de r 
Gesandten auf der Tagu ng in Lübeck' (Museen der 
Stadt Köln/ Rheinisches Bildarchiv, 'Platten-Num
mer 13.499'), waarop de Venlose vertegenwoordi
ging een plaats werd toegedacht tussen Roermond 
en Bolsward, Raddatz, 'W Allen the ilen inss Mitte l 
gelegen' , de tabel op blz. 37 en het 'Orga nogram' 
op blz. 35; Stadsb<:stuu r, inv. nrs. 2092-210 1. In het 
u itputtende overzicht van ~I Jl e Hanzeleden zoals 
gepubliceerd in Bracker, /-lanse, 6H2-683, is Venlo 
opgenomen. 

27 Afgebeeld in Bracke r. Hal'lse. 16-17. Door Henn 
('Was war d ie Hanse", 16-1 H) wordt he t belang 
gerelativeerd van d it soort contemporaine opsom
mingen, die niet waren hedoeld om een uitputtend 
overzicht van alle leden te geven. 

28 GA Nijmegen, oud-arch ., brief nr. 651 0 3 mei 1562). 
29 Priem, 'Ha nsestadt Wesel'. 50. Volgens Van 

Schevichaven (' Bijdrage' , 125) verschenen Venlose 
afgevaardigde n voor het laa tst in 1557 op 
Hanzedagen, 

30 Nijhoff. Gedenkwaardigheden 1I , nr. 1. 
31 Nijhoff, Gedenkwaardigheden 1I , nr. 89, 
32 Lacomblet, lJrkllndenhllch III nr. 858, 2 juli 1381. 

De oorkonde verhaah niet waar het con flict precies 
over ging ; beide part ijen werden door de Gelderse 
landsheer en de bisschop va n Lu ik 'gesoenr ... van 
allen zwiste, stoisse inu schelingen, d ie si under

lincgen mit rove of mit brande of mit eynghen ande
ren sachen gehadt haint zu desem dage zu'; we 
mogen aa nnemen dat het om handelsbelangen o p 
de Maas ging . 

33 GA Venlo, arch , schepenbank. register nr. 269'5, 
aantekening op h lz. 5; over dit register: Hermans, 
'Stadsboek', passim. 

34 Arch, stadsbestuur. inv. nr, 3; editie Janssen de 
Limpens. Rechtsbrmll1en, nr. E.6, blz. 184-186, 

35 Stadsbestuur, inv, nr. 14. Dit beslu it is echter niet, of 
slechts zeer kort , geëffectuee rd. want ta lloos zijn de 
posten in de stads rekeningen to t d ie p in de vijftien
de eeuw waaruit blijkt dat de stad genoemde voor
zieningen voor de landsheer verzorgde. 

36 In 1377 waren de vertegenwoordigers van het land 
van Kriekenheek voor een bespreking naar Venlo 
geroepen (Str., 10). In 1431 vergaderde het stadsbe
stuur met 'der ritterscap uyt den lande van 
Krekenbeck' over een brief van de keizer (Str. , 18). 
In 1428 vergaderde te Venlo de ridderschap van de 
landen van Kriekenbeek en . Kessel 'van der vrede 
tussen ons ende den Berghschen '; aansluitend 
gebnlÎkte m en de maa ltijd met 'die van Roermond, 
Gelre, Straelen en zommige vander ritterscap' (Str., 
47-49), Dit soort b ijeenkomsten zal overwegend 
van beperkt regionaa l belang zijn geweest; dat 
besprekingen tussen Venlo en de ridderschap van 
de o mliggende gebiede n Kessel en Kriekenbeek in 
d e centraal gelegen slad p laatsvonden is logisch te 
noem en . Ook bijeenkomsten op hoger n iveau en 
van meer dan regionale betekenis vonden echter hi j 
tijd en w ijle in Venlo plaats, In 1434 waren de 'stede 
vander Nyersen opwert 1= van h<:t Overkwartierl to 
Venlo' (Str. . 29), te lwijl in 1440 d rie kwartie rsdagen 
in de Maasstad werden gehouden (Str. . 2 ]). Derge
lijke bijeenkomsten konden ook o p initiatief van 
Venlo plaatsvinden, zoa ls b ijvoorbeeld in 1427. toen 
vertegenwoord igers van Hoermond , Geldern, Goch 
en Erkelenz in Venlo vergaderden (Str.. 30) , In 142H 
was de hertogelijke raad met de vier hoofds[eden in 
Venlo vergaderd (Str., 20). De hertog schreef in 1433 
een bijeenkomsten van de ridderschap en k nech ten 
en de Gekie rse steden in Venlo ui t (St r. , 32). 

37 Str. 1409, 20. 
38 Str. 1441, 25. 
39 Bijvoorbeeld Str. 1402, 19; Stro 1405, 10; Stro 1412, 

28-31; Str. 1427, 57; Stro 1428,52, 
40 Str. 1437, 2H. 
41 Str. 1416,21-22. 
42 Zo de heer van Heinsberg in 1415 (Str., 17, 'doe he 

van den keiser q uam'); Otto va n Buren in 1416 (Str., 
18, 'doe he van der he li gen grave coemen was'). 

43 Str. 1428, 32. 
44 Str. 1449. 14. 
45 Str. 1449. 13: een bode 'mit eynen brieve van wegen 

der ritterschap ende cleynre stede van der Nerssen 
opwart an die stat van Ruremunde gesant.. .'. 

46 Str. 1449, 9; Str. 1454, 19. 
47 Linssen , 'Stichting Roermond '. 71-72; Bruijnzeels 

e,a., Momentopnamen, nr. 29. blz, 53, 
48 Stadsbestuur, inv. nr. 601 (J465), In dezelfde oor

konde is sprake van een ander huis en erf 'op [en 

selven Cru itz gelegen, dat affgebraken ende dair die 
plaetsse mede gemeerret is' 

49 Stadsbestuur, inv, nr. 589. 
50 Stadsbestuur, inv. nr. 593 ([449). 594 (1 451) en 595 

(J451l 
51 Stadsbestuur, inv. nr. 597 (1453), 
52 Stadsbestuur. inv, nr. 2040-1; Uyttenbroeck, Bijdra

gen IV, 83; Meijer. 'Pred ikheren', 107. 
53 Str. 1429, 13. 
54 Str. 1391, 9: 'de p reeeken bruederen van Zuut

pheen'. O p het bijkaart je van Jacoh van Deventer 
(afb . 16) is het kru isherenklooster abusievelijk aan
gegeven als 'dominica ni'. 

55 Verkerk, 'N ijmegen' , 39-40; Kuppers, Sladlrech
nungen Geldem, inleid ing, 33. 

56 Schoengen, Monasticon lll . 126. 
57 Van Schaïk, 'Venlo' , 60; vgL idem, Belasting, 204-

21 4, m.n. 210. 



58 Vgl. de cijfers bij Visser, 'Dichtheid van de bevol
king', 15-17; Van Schaïk, 'Venlo', 70-71; Blockmans 
e.a, 'Tussen crisis en welvaart', 51 (tabel). Te beden
ken is dat veel ruimte werd ingenomen door de 
kloosters (kruisheren, Trans-Cedron, Maria-Weide), 
en dat de bevolkingsdichtheid in de stad dus feite
lijk hoger was, 

59 Blockmans e.a ., 'Tussen crisis en welvaart', 50. 
60 Van Schaïk, Belasting, 149. 
61 Stadsbestuur. inv. nr. 52 . 
62 Kruisheren, inv. nr. 214, f. 514v, regest 72, 7 sep

tember 1404. Vgl. een verklaring uit begin vijftiende 
eeuw van het Venlose stadsbestuur omtrent een 
geschil met de heer van Arcen, met een lijst van 
Venlose bezittingen in Arcen (Schepenbank, inv. nr. 
269'5) 

63 Str. 1412,46; Str. 141'),26; Stro 1428, 29b; Str. 1432, 
44; Str. 1442, 12, 20. 

G4 Stro 1412, 46: 'gegangen te Arssen om te be.;ien of 
daer yCIrwnt rogge loede' 

6'5 Frankewitz, 'Geldern - Arcen - Venlo', 297-300; GA 
Venlo, huisareh. Arcen-Wymar, doos 25 nr. 75, edi
tie; Stoel. Oorkondenboek 1400-1782, bil. 18. 

66 Str. 1457, 11-39; Arcen-Wymar, doos 25 nummer 19 
en doos 25 nr. 53 en 75 (editie van beide laatstge
noemde teksten; Stoel, Archief Kasteel Arcen. 
Oorkondenboek 1400-1782, blz. 41-42 en 46-47); 
Frankewitz, 'Geldern - Arcen - Venlo', 297-300. 

67 Schepenbank, inv. nr. 2695 Cstadsboek'), 62. 
68 Een gedetailleerde weergave van de periode 1473-

1543 bij Geurts, 'Omstreden veste', passim. 
69 Die waarschijnlijk welbewust werd stukgeschoten; 

zie Geurts, 'Omstreden veste', 103, noot 72. 
70 Allerlei reparaties zouden nog jaren in beslag 

nemen; zie bijvoorbeeld Str. 1512, 26-27, 33-36, 42, 
47; Str. 1514, 25, 25-26; Str. 1515, 22; Stro 1516, 33; 
Stro 1517,30-32; Str. 1518, 13,33. 

71 Een uitgebreid verslag van het beleg bij Van 
Slichtenhorst, XIV. hoeken, boek XI, 329-330. 

72 Stadsbestuur. inv, nr, 2422/99, d.d. 31 oktober 1511; 
vgl. inv . nrs. 2422/98 en 2422/100. 

73 Stadsbestuur, inv. nrs. 89 en 90, beide van 2 maart 
1512. Onder meer werd het de inwoners van cle lan
den van Kessel en Kriekenbeek voor een periode 
van tien jaar verhoden zelf hier te brouwen. 
Voortaan moest men zijn hier te Venlo kopen. 
Inwoners van Venlo zouden gedurende zes jaar vrij 
worden gesteld van scha Hingen en andere betalin
gen aan de hertog. De Venlose weekmarkt werd 
verlengd, terwijl de stad tevens vrijdom van alle 
Gelderse tollen kreeg; tenslotte werd de cijns op 
huizen en landerijen van stadsingezetenen kwijtge
scholden. 

74 Zie hierover de bijdragen in de meest recente stu
die: Keverling Buisman (eindred'), Verdrag en 
Tractaat van Venlo; Geurts in Pronkstukken nr. 21, 
blz. 63-66. 

75 Thurlings, Maashandel, 151-157. 
76 In deze tijd was dat - scheepstechnisch gezien - ken

nelijk mogelijk. 
77 Thurlings, Maashandel. 135-136, 142-144, 150-151 
78 Fockema Anclreae (Duizend jaar houwen I, 77) 

onderscheidde twee pre-stedelijke kernen, de ene 
in de omgeving van de Grote Kerkstraat en de Grote 
Beek de andere rond de Maasstraat. 

79 Zie hiervoor hoofdstuk 5.2, noot 47; Janssen de 
Limpens, Venlo 625 jaar stad, passim; Jappe 
Alberts, Arnhem, 10. 

80 Fockema Andreae, Duizend jaar houwen J, 77. 
81 Str. 1402, 15; 'opten Cruyts'. 
82 Bijvoorbeeld in 1427; 'die gater gestopt opten alden 

merckt doe dat spuel gespuelt was' (Str. 1427, 36); 
1484: 'van den gaeteren opter alder men,'kt weder to 
te straeten dair die steigeringe van den spoelI inne 
gestanden hadde' (Str. 1484, 34). 

83 Van Schaïk. 'Venlo', 69-70. 
84 Stadsbestuur. in\'. nr. 562: fragmenten van soortge

lijke lijsten uit 1651 in hetzelfde inv. nr.; in 1637 
heklaagden 'de semptlicke nahueren des quartiel'." 
vande Maespoort" zich hij de magistraat over de 
achterstand in de uithetaling van het 'serviesgeld', 
logiesgeld voor ingekwartierde soldaten (Stads
hestuur, inv. nr. 1426/1. rekest van 23 septemher 
1637: Vaessen, Staats Interregnum, 145); in een aan
besteding van het \vegvoeren van straatvuil uit 1695 
is eveneens sprake van vier naar de poorten 
genoemde kwartieren (Stadsbestuur, inv. nr. 672). 

85 Bogers, 'Stadspompen', passim; Müller, 'Vagebon
denjacht", passim; Bloemen, 'Quartiermeesters', 
passim. 

86 Van Schaïk. 'Venlo', passim. In de Stro vele voor
beelden van straatsgewijs of anderszins georgani
seerde publieke activiteiten. Zo groeven in 1386 
(Str.. 8) de inwoners van de Steenstraat een gracht; 
in 1426 (StI'., 31) idem de inwoners van de 
Jodenstraat; in 1448 werkten de 'waerden' (Verwijs 
en Verdam, Middelnederlandsch Woordenhoek 9, 
154R-1549; wachters) van de Jodenstraat, het 
Schriksel en de (Grote) Beek samen met de 'hoe
verlude' - de inwoners van cic Bantuin - aan een 
nieu\ve landweer op de heide ten oosten van de 
stad . De 'naberen totter putt optel' Cruytz' werkten 
in 14'51 (Str., 24) aan de aan hun zorgen toever
trouwde put. In 1456 (Str., 15) repareerden 'die hoe
verlude mytten beckeren' de dijk 'dar men int 
Venne geit'. Een laatste voorbeeld uit 1600; 'opten 
wall mit den Luseickers [de omwonenden van de 
Loeseikl die schietgaten helpen maken' (Str., 42). 

werden vastgesteld over zekere taalmoeilijkheden bij 
het afleggen van de burgereed door nieuwkomers, 
Omdat zich veel 'lude uyt allen landen ende van meni
ger spraken' in Venlo hadden gevestigd, waren com
municatieproblemen gerezen Ó1 

Handhaving van de marktpositie 
De stapel of het recht van opslag was voor Venlo een 
economische steunpilaar van betekenis, Handhaving 
van dit recht was voor de Maasstad van vitaal belang, 
Voor zover bekend hebben zich in de veertiende eeuw 
wat dit betreft geen problemen voorgedaan, Anders 
was dat in de vijftiende eeuw, toen Venlo met grote 
regelmaat de naleving van het recht van opslag langs de 
Maas ten noorden van Venlo moest controleren, Vooral 
met Arcen moest menig conflict worden uitgevochten, 
In 1404 kwam Johan van Buren, heer van Arcen, met 
burgemeesters, schepenen en raden van Venlo overeen 
dat Venlose burgers onder zekere voorwaarden niet 
schatplichtig waren over hun bezittingen te Arcen62 De 
heren van Arcen stelden pogingen in het werk Venlo's 
positie te verzwakken, dit niet zelden in samenwerking 
met Geldern, dat het bezit van stapel- en havenrechten 
te Arcen claimde,M Vertegenwoordigers van Venlo zak
ten regelmatig de Maas af om te controleren of de 
Venlose rechten niet werden geschaad64 In 1413 en 
1434 werden conflicten tussen Arcen en Venlo door de 
landsheer in het voordeel van Venlo beslecht65 In 1457 
ontstond een ernstig conflict, toen inwoners van plaat
sen ten zuiden van Venlo hun handelsgoederen te 
Arcen te koop aanboden, zonder zich iets aan te trek
ken van het Venlose recht van opslag, Venlose burgers 
trokken op naar Arcen om naleving van het privilege 
met geweld af te dwingen66 

Van groot belang voor Venlo was ook de bevaar
baarheid van de rivier. Uit kort na 1432 dateert een 
regeling tussen Venlo en de heren van Grebben 
(Grubbenvorst) en Arcen omtrent de doorvaart bij de 
'steill' (aanlegsteiger) van Grubbenvorst, waarbij afspra
ken werden gemaakt in verband met vergoeding van 
eventueel door Venlose ingezetenen te lijden schade67 

Venlo tussen Gelre, Bourgondië en Habsburg 

Gedurende het grootste deel van de vijftiende eeuw 
was de positie van Venlo stabiel; schermutselingen met 
regionale concurrenten liepen doorgaans af in het voor
deel van de Maasstad, Aan de relatieve rust kwam een 
einde in 1473, toen - na de dood van hertog Arnold - de 
Bourgondische hertog Karel de Stoute aanspraken op 
Gelre maakte68 Hiermee werd een langdurige periode 
ingeluid waarin het hertogdom Gelre vocht voor zijn 
zelfstandigheid, Decennia lang zou ook het strategisch 
gelegen Overkwartier, waar het Maasdal immers de 
noord-zuid-corridor bij uitstek vormde, toneel van mili
taire operaties zijn, dit met grote gevolgen voor de han
deL De inkomsten uit stapel en tol liepen drastisch 
terug, Karel de Stoute nam Venlo in 1473 na een hevig 
beleg in, waarmee de eerste Bourgondische bezetting 
van Gelre werd ingeluid, Bij de dood van Karel in 1477 
kwam voor korte tijd een einde aan deze overheersing, 
maar in 1478 bezette Maximiliaan van Habsburg Venlo 
opnieuw; deze situatie duurde - met een kort intermez
zo in 1480 - voort tot het jaar 1492, toen hertog Arnolds 
zoon Karel uit Franse gevangenschap vrijkwam, Karel 
van Gelre voerde tot aan zijn dood in 1538 een grimmi
ge strijd met de Habsburgers om de zelf'itandigheid van 
zijn land, De inmiddels tot keizer gekroonde Maximili
aan viel Gelre in 1499 opnieuw binnen, maar liep vast 
op Venlo, Een aantal jaren van relatieve rust volgden, 
totdat regentes Margaretha van Oostenrijk in 1511 een 
uiterste poging deed om Venlo, de 'sleutel tot het 
Overkwartier', te heroveren, De kastelen van Grebben, 
Arcen en Baarlo alsmede de stad Straelen werden inge
nomen met als doel Venlo te isoleren, In het najaar van 
1511 werd de stad belegerd en intensief beschoten, De 
schade in Venlo was groot, vooral in het noordelijke 
deel van de stad CHelpoort, Lichtenberg, Fellenoord, 
Sint-Martinuskerk, stadstoren(9 ), maar ook aan de 
Maaszijde en aan de Laarpoort70 Alle pogingen de stad 
stormenderhand in te nemen liepen echter stuk, waar
door de Habsburgers opnieuw in de zelfstandigheid 
van Gelre moesten berusten71 Nog tijdens het beleg 
dankte Karel van Gelre de in het nauw gebrachte stad 

voor de sterke weerstand en sprak zijn medeleven uit 
over de 'schaide aen poirten, toirnen, mueren, huyse
ren, schiepen ind anders'72 In 1512 vaardigde de hertog 
enkele privileges uit om de stad, die 'zeer hart ,,, myt 
gantzer macht inc! heercracht benauwet ind belegen is 
geweest', in de gelegenheid te stellen de nodige finan
ciële middelen voor herstel te verwerven, Tl De gevol
gen van de intensieve militaire operaties deden zich 
gevoelen; Venlo's economische positie werd steeds 
benarder. 

Keizer Karel V legde zich een paar decennia later 
niet neer bij de opvolging van hertog Karel van Gelre in 
1538 door Willem van Kleef en besloot in 1543 de al zo 
lang slepende strijd met Gelre te beslechten, Als sluit
stuk van zijn veldtocht sloeg de keizer in 1543 het beleg 
voor Venlo, Geconfronteerd met de overmacht van het 
enorme keizerlijke leger droeg hertog Willem de stad 
en daarmee het hertogdom bij het zogeheten Verdrag 
van Venlo op 7 september over aan Karel V, waarmee 
de zeventien Nederlanden waren verenigd in een per
sonele unie onder één en dezelfde vorst,74 

De handhaving van de aloude Venlose stapelpositie 
werd in de loop van de zestiende eeuw steeds moeilij
ker. Al kC)jt na 1511 ontwikkelde zich de gewoonte dat 
schippers uit Luik en Maastricht Venlo voorbij voeren, 
Toch won Venlo nog in 1523 een cont1ict met de naas
te buurstad Roermond over de houthandel op de 
Venlose stape)75 Door de uitputting van het Overkwar
tier als gevolg van de slepende oorlogen tussen Gelre 
en de Habsburgers moet de vraag op de Venlose markt 
zijn afgenomen, Daarbij kwam dat in de eerste decen
nia van de zestiende eeuw de kolenexport uit het 
Luikse naar Holland fors toenam, Maastricht en Luik 
hadden er belang bij Venlo voortaan voorbij te varen en 
rechtstreeks koers te zetten in de richting van Holland,76 

In 1543, toen Venlo met het Overkwartier bij de 
Nederlanden was ingelijfd, zag Maastricht zijn kans 
schoon, De stad eiste voor het Hof van Gelre in Arnhem 
voortaan vrije doorvaart naar Dordrecht. In de belan
genafweging moest Venlo het onderspit delven, In 1545 
werd dit recht verleend, niet alleen aan Maastricht maar 
ook aan Luik en de dorpen stroomopwaarts van Venlo, 
In de loop van de zestiende eeuw verwaterde ook het 
recht van opslag in het gebied tussen Venlo en Mook,77 
Deze ontwikkelingen waren voor Venlo van ingrijpen
de betekenis; in feite zou de stad deze klappen eeu
wenlang niet meer te boven komen, Van een stad met 
een overwegend handels- en marktkarakter zou Venlo 
zich in de periode na 1543 ontwikkelen tot een stad met 
vooral een militair-strategische functie, 

4.2 De ontwikkeling van de plattegrond tot het 
midden van de zestiende eeuw. Inleiding 

In het noordoostelijke deel van het middeleeuwse 
Venlo, in de omgeving van de parochiekerk, ontstond -
zoals in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde is geweest 
- ruim vóór het jaar 1000 het middeleeuwse Venlo, In de 
loop van de twaalfde en de dertiende eeuw ontwikkel
de zich het stadsdeel aan de Maas, Het oude stadsdeel 
rond de kerk en de jongere handelswijk aan de Maas 
kunnen worden beschouwd als min of meer afzonder
lijke wijken, elk met eigen functionele accenten,78 Het 
gaat, zoals gezegd, echter te ver om, zoals Linssen en 
nadien andere auteurs deden, uit te gaan van twee 
geheel onafhankelijke nederzettingen,79 Fockema 
Andreae's mening dat Venlo te beschouwen is als 'een 
nieuw-gestichte oeverstad met marktplein' en 'een 
jonge stad, ten jare 1343 eerst verrezen' mag, gezien het 
feit dat Venlo al in de tweede helft van de dertiende 
eeuw stedelijke kenmerken vertoonde, als achterhaald 
worden beschouwd8o Het formele moment van stads
verheffing wordt in deze visie als een te scherpe schei
ding beschouwd, De stadsontwikkeling van Venlo vol
trok zich veel geleidelijker; '1343' was niet meer dan 
een momentopname in een ontwikkeling, 

In de loop van de veertiende eeuw groeiden beide 
kernen geleidelijk aan elkaar. Op het snijpunt van de 
oude hoofdwegen ontstond de Markt. (afb, 18) Het 
plein kreeg pas vorm na de aankoop door de stad van 
het 'Stenen Huis' in 1374; daarvoor was er slechts een 
kruispunt, het 'Kruis,,sj 
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18 Het stratenkruis en de vier wijken 

Hel stralenkruis dal de grenzen lussen de vier stadskwartieren aan
geeji. De oude hoofdstraten (Grote Beek/Gasthu.isstraat/Steenstraat 
en Lomstraat/Vleesstraat) kl1lisen elkaar op de Markt, die oorspron
kelijk als Knlis' ( Opten Cruytz) werd aangeduid. In 2 lag het 
oudste deel van de middeleeuwse stad, in 4 dejongere havenwijk. 
Wijk 1 (Lichtenherg en omgeving) en 3 (de Weide) zijn pas in de 
veertiende eeuu' en later hehouwd. 

De Steenstraat - gezien de naam een oude en 
belangrijke straat - verbond de Markt met het vlakbij de 
Maas gelegen oudste plein van Venlo, de Oude Markt. 
De Oude Markt was het hart van de havenbuurt; het 
plein werd onder meer gebruikt voor wagenspelen H2 

De bebouwing binnen de stadsmuren was tot ver in 
de vijftiende eeuw in het westelijk stadsdeel dichter dan 
in het oostelijke stadsgebied. Dit blijkt onder meer uit 
vele transportoorkonden van onroerend goed. Betreft 
het in de westelijke helft van de stad meestal overdracht 
van huizen en erven, in het zuid-oostelijke deel van de 
stad ging het in veel gevallen om 'kampen' (al dan niet 
omheinde percelen) en 'coelhoeven' (moestuinen). Dit 
verklaart waarom in het zuid-oostelijke deel van Venlo 
in de vijftiende eeuw plaats was voor de stichting van 
de kloosters Maria-Weide en Trans-Cedron, die samen 
een aanzienlijk oppervlak innamen. 

De kaart van Jacob van Deventer (afb. 2 en 19) 
bevestigt dit beeld. De straatdichtheid is met name in 
het zuidwestelijke stadsdeel aanzienlijk hoger dan in 
het oostelijke stadsdeel. De binnenterreinen van de 
bouwblokken zijn in het oosten doorgaans heel wat 
groter. Daarnaast wordt een groot deel van de grond 
aldaar in beslag genomen door het bezitscomplex van 
de landsheer, de parochiekerk en de kloostergebou
wen. In de loop van de zestiende eeuw nam de bewo
ningsdichtheid met name in De Weide (Nieuwstraat) en 
aan de Grote Beek toe, terwijl die in het westelijke 
stadsdeel toen juist daalde.H3 De oppervlakte van de 
stad zou tot aan de opheffing der vesting in 1867 niet 
worden vergroot. 

In het hierna volgende wordt het stadsbeeld op een 
meer gedetailleerd niveau beschreven. Hierbij wordt 
om praktische redenen uitgegaan van een verdeling 
van de stad in vier wijken, een verdeling die grofweg 
overeenkomt met de kwartierindeling die Venlo sinds 
(het midden van) de zeventiende eeuw kende. In een 
'schatzedel der quartieren binnen Venlo' uit 1654 wor
den de kwartieren genoemd naar de vier stadspoor
ten84 Deze wijkindeling functioneerde niet alleen in het 
kader van de belastinginning, maar ook op het gebied 
van brandbestrijding, openbare hygiëne en handhaving 
van openbare orde H5 In alle oudere belastingIijsten - de 
oudste dateert van 1474 - worden de belastingplichti
gen per straat vermeld H(, De kwartierindeling lijkt in 
Venlo dus geen middeleeuwse oorsprong te kennen. 
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19 'Venlo; minuutplanegrond door Jacob van Deventer 
(ca. 1570) 

Vanjacoh van Deventers minuutplattegrond van Venlo wordt hier
als illustratie hij de heschrijving van de vier stadskwartieren - alleen 
het gedeelte afgeheeld waarop de stad ze!! staat. 

4.3 Stadsontwikkeling in detail (afb. 19; zie ook 
de losse kaart achterin deze atlas) 

Enkele opmerkingen over het specifieke spraakgebruik 
in het Venlose bronnenmateriaal zijn op hun plaats. 
Steegjes die kleine verbindingen tussen hoofdstraten 
vormen of die toegang geven tot het binnenterrein tus
sen hoofdstraten, heetten in Venlo doorgaans 'gang', 
'gas', 'gats ' of 'miste'; waar een dergelijk steegje een ver
breding kende wordt wel gesproken van 'plaats'. De 
benaming 'miste' lijkt te verwijzen naar een oorsprong 
van een particulier open plaatsje (mestplaats) bij een 
stadswoning of -boerderij. 

In deze paragraaf worden alleen die straten 
genoemd die op de plattegrond van Jacob van Deventer 
zijn weergegeven. Uit latere gegevens, vooral het ka
dastrale minuutplan van 1842, blijkt dat er in de negen
tiende eeuw enkele steegjes bestonden die niet bij Van 
Deventer zijn terug te vinden. Dit kunnen dus straatjes 
zijn die na ca. 1570 zijn ontstaan. Verder zijn er uit bron
nen enkele namen van in de Middeleeuwen bestaande 
steegjes bekend, waarvan deels ook de ligging kon 
worden achterhaald, maar die niet door Van Deventer 
zijn getekend ('Bruesen misten' in de Peperstraat, 
'Adam Monts misten' in de (Grote) Kerkstraat). Ook zijn 
er diverse steegjes bij naam bekend, die niet door Van 
Deventer zijn weergegeven en tot nog toe evenmin zijn 
gelokaliseerd. Wellicht zijn sommige van deze straatjes 
identiek aan de op de negentiende-eeuwse kadastrale 
minuutkaart aangegeven steegjes H7 

Van één straat binnen de stad kon de ligging niet 
worden achterhaald: de in veertiende-eeuwse bronnen 
enkele malen genoemde 'Schoolbeek'8K 

Het noordwestelijke kwartier 

In dit kwartier bevinden zich twee opmerkelijk hoge 
terreinen: de Lichtenberg en de Kwietheuvel.89 Beide 
heuvels waren aanvankelijk hoger; vanaf 1506 vond 
afgraving plaats om grond te winnen voor de aanleg 
van stadsversterkingen.9o 

De Lomstraat (oudste vermelding 135591 ) is een licht 
gebogen, vrij lange en brede straat. Aan het zuidelijke 
uiteinde lag in de westelijke gevelwand het oudste stad
huis. (afb. 17) De Lomstraat is een pre-stedelijke hoofd
straat. Wellicht heeft de naam te maken met vestiging 
der Lombarden in de veertiende eeuw. 

87 De 'gats aan Hyllen van Kuyck 's huis' (Str. 1393, 9); 
Jacob Dries gats". zeer \\raarschijnlijk ten westen 
van de Jodenstraat (Str. 1412, 51-54); 'Ruyspotz
steeg' (Str. 1496. 42r; Stro 1623, 66) , waarschijnlijk in 
de omgeving van de Maaspoort (Jacoh van 
Deventer tekent een kort straatje van de Maasstraat 
in de richting van de stadsmuur); de 'Steigergats', 
wellicht identiek aan de 'Ruyspotzsteeg' (Str. 1551, 
26): 'Schildersgats' (Str. 1636, 56). 

88 Reeds in 1367 vermeld (Annunciaten, inv. nr. 66, 
reg. 4): een schuur 'in de Scoelbeke'; in 1582 (H. 
Geestklooster. inv. nr. 45, reg. 1): een moestuin 'hi 
der Scoelheke' 

89 In Kruisheren, inv. nr. 214, cartularium, r 3Hv39r 
(1}S)). wordt de Kwietheuvel omschreven als 'aen 
gheynre Helleporten opten herghe·. 

90 Geurts. 'Omstreden veste'. 10:\. noot 7.'\. 
91 Kruisheren. inv. nr. 214. reg., f. 3Hv3<)r, reg. 3: een 

huis en moestuin 'op ter Lommestraten' 
92 Str. 1(,70. 44v. 
93 Tafel H. Geest. inv. nr. 3: 'opten Scrixel': in dl' schat

ting."lijsten vanaf 1474 wordt steeds gesproken v~m 
'Schrixel ' (Stadsl,,:stuur, inv. nr. 560, lijst van 
1474/ II). 'Schrikse!' (idem. lijst van ca. 1500l, 
'SchrickzelJ' (idem. lijst van 1 '5.'l3/ll, 'Schrieczel' 
(idem. lijst van 1554. eerder gedateerd op 1538), 
'Schrixell' (idem. lijst van 1573/1, eerder gedateerd 
op 1574). 

94 Stadsbestuur. inv. nr . .'\30 (636); op de kaart van 
Blaeu is de benaming 'Hoogh Schrixsel' ingetekend 
op de plaats van het Helschriksel. 

95 Kmisheren. inv. nr. 310: 'opt Maesschricxel' (1686): 
inv. nr. 166: 'opt Heelschrixse!' (1697); Stadshe
stuur. inv. nr. 677: 'Maeschrikscl' en 'Helschriksel' 
(I 726). 

96 Stro 1377. 5: Stro 1386, 27; Tafel H. Geest, inv. nr. 72, 
1443: 'der Visscherengatzen ... opten Schrixel'. 

97 In 1402 \\'crd 'den steiger opten Scrixel gemaeckf 
(Str .. 17). 

98 Schepenbank. oorkonde van 27 februari 1434, 
'Bruesen misten' , aan de noordelijke zijde, Een 
ander wordt vermeld in 1535 (Schepenbank, oor
konde van 28 maan). een derde in 1704 (Stads-
bestuur. im' nr. 380a). 

99 Kruisheren . inv. nr. 214, f. 161', reg. HO: een huis en 
erf 'opten alden maerckt bij der stat muren tuschen 
Gerat." hu)'ss ind erve van Lomme .. , ind luschen der 
gemeynder gatzen van der .1\.1aessen pasterne' 

100 Stadsbestuur, in\'. nr. :NO (ITló): een huis en erf 'in 
d e Maesstraet': inv. nr. (,77 (172(,): de 'Maasstraa!' 

101 Vermeld in 1404 (Schepenbank, oorkonde van 10 
november 1404: 'der gemeynre gatzen daer men 
doer in dat vleisshuyss geer') en in 141'5 (Str., 41: 'in 
den gatsen aen den vleischut.'sT 

102 Uyttenbroeck. 13ijdrageIlIV. 124. 
103 Maria-Weide, inv. nr. 2':;H, reg. H, 13 mei 1374. 

Enkele gegevens uit de periode vóór 1374 lijken er 
op te duiden dat het stadsbestuur gebruik maakte 
van een ander (niet geïdentificeerd) gebouw: 'Item 
in expensis factis per dominum Henricum officia
tum et scabinos in domo I.ubbeni' (Str. 1349/50, lil); 
'in domo Ade Mont fuerunt scabini congregati cum 
domini de Broychusen' (Str. 1366, 15). Volgens 
Verzijl ('Vrijborg', 145) hevond zich aan de Oude 
Markt. op de hoek van de Houtstraat en cle Joden
straat, een eerste Venlose raadhuis. In de leenregis
ters van het Overkvv'artier in het jaar 1405: 'Een huys 
binnen Venlo op de aarde van der joedenstraet 
gelegen, tot eencn Gelderschen leenrechte .. ' In 
1451 was er op de hoek van de Oude Markt en de 
Jodenstraat een 'scholteden huis ' (Str. 1451, 25); in 
1690 \voonde de stadscommandant in het huis 'De 
Vrijborg' (Str. 1(,90. 20r). 

104 Aanvankelijk werd hel archief bewaard in een hou
ten kist in het stadhuis (Str. 1414, 16); later werd 
deze kist naar d e vei liger geachte Sint-Martinuskerk 
overgebracht (Str. 142H, 22, ,:;ó). 



!O5 Str. 1424. 13-14: Str. 1428. 20, :iR. In 1423 wordt 
vool15 een 'hurgerlllt'isteren hlles' genoemd, waar 
de schepenen van Roermond en de drossaard va n 
het Land van Kessel werden ontvangen (Str. 1423, 
1(,). Onn'angsten v,m officiële gasten vonden in de 
jaren deI1 ig (or en Illel \'ijft ig \'an de vijft iende eeuw 
rIaats in het 'Wijnhues' (Str. 1435, 21,27: Str. 1437. 
9: Stro 143H. 16; Stro 1445,15; Stro 1455 , 10). Tenslotte 
was cr de '\\'isse\' (Str. 1366. 19: 'de camhio': 1377, 
H: 'super can1biull1': Stadsbestuur. inv. nr. 8ï6: 'op 
den wesselen tho Venlo '; Nijho ff, C;e"ellklcaard(~
bedelI 11. nr. 183 (1 371): 'monte ind wissel'). Be
halve als geld\\'isscl was dit rand in de veertiende 
en vijftiende el'U\V in gebruik ab ont\'angst- en 
feestgehouw ten hehoeve van het stadsbestuur (SIr. 
1377. H: Str. 141 4. 26: Str. HlS , 16, 27): in 1406 (Str., 
3) is sprake \"an 'der aldl'f wesseten', 

106 Str.1 396, !O. 
107 Tafel H. Geest, inv, nr. 5, 1366: een huis 'opter 

Kerestracten' In 1438 werd de ligging van een huis 
in de Kle ine Kerkstraa t aanged u id als in de 
Kerkstraat ·te r Hellen porte n wa irt aen' (Tafel H. 
Geest. inv. nr. (4). In 1713 werd de Kle ine Kerk
straat aangeduid als 'Korte Kerkst",et' (Str. , 7H) . In 
1722 is sprake van huis en erf 'op de Groote 
Kerckstraete' (Kruisheren, inv. nr. 16tn. 

108 Scherenhank. oorkonde van 4 april 1401. 
109 Stadshestuur. inv. nr. 560. schaningslijsl uit IS73; slr. 

16 11 , 114-11'); Stro 16')0. 52r: 'opt Knibbelstraetgcn '. 
110 Maria-Weide, inv. nr. 663, reg. 2H, 1390. 
111 Str. 1590. 10. 
112 RA Limhurg. areh. kapittel Venlo , L 'oplel' 

1.( >ystegen ' 
11 3 Sladsbeslu ur, inv, nr. 3H8a, 
1 1·\ Stro 1431. 23: Str. 1490, 118; Str. 1505, 40. 
115 Martens "an Se\·cnhol'<m. 'Hc t hertogel ijke ho r , 

IHS; Van Veen, 'Verhouding' , 1(,7. 
11 (, Str. 1547, 27: strJ temake n 'va n der vriJboreh bis ain 

die sch ij\'e': vgl. Sint-Martin us I, oorkonde nr. 4 1: 
'Van der schijven ind den anderen 11l1yseren dair 
llmh gelegen' 

117 Uyttenhroek, Biidragen IV, :.: 'lleick' ( 1438); Jlt74 
'Upter Becck "ander Laerpail1 aen', vervolgens 
meestal 'Upter lkeck (Stadsbestuur. inv , nr. "(JO, 
schattingslijsten 1474-1476: in 1500. I '533-153'5 en 
later heet het 'Beek' of 'Be ick ', terwijl ook 
'Beeckstraat' (ct. 1500-1520) voorkomt (Stadshe
stuur, inv. nr. 560, schatt ingslijsten 1500. ca. 1500-
I~Q I ~~I~~ I~Q I ~~ I~~I~~ I~~ 

I IR Schepenbank. oorkonde ui t 1375: 'op de Beke·. 
119 Str. 1·11 5. 19.29-:10. 
120 Stro 1600, 7: 'op den Verckcnsmerckt': zie de pbtte

g ro nd van Blac u; Str. 161-1, 47r; St!'. 1714) 79: betaa ld 
aan ~ I acobus Kalis beelthouwer voor een lecLiwen
beeldt op de pomp aen de Ve rckensl1lerckt '; 
Stadshestuur, inv. nr. 677 (J72(,): 'den Ve rekens-
11l1'rckt' , 

121 Stadsbestuur. inv. nr. 312: 'op de (;more Ikeck': inv. 
nr. 677: 'Groote Beeck' (I 726) . 

122 Stro 1428. 29a. 
123 Str. 1615, 471': Str. 1674, 65r: 'stee ne brugge voor de 

Minnebroederskerckl"; nieuwh()lIw van deze brug 
in 1692 (StI' .. 53r), zie ook de pbttegrond \'an 1llaeu. 

124 St r. 1427, 2H. 
125 Stro 1454. 19: in 140(, (Str. , 16) moest men zand stor

len in H::, rhand met l'en processie, 
126 Str. 1436, 25-26 en 55 . 
127 Str. 171 '5 , 29: 'ten ti jde da t de Groote Beek is O\'er

"'e1ft' 
12H Str. 156-1. 2H: stra~H\\'e rk 'in Picardie', Van de aanwl'

zigheid van 'Pickarden ' in de stad is reeds sprake in 
1447 (Str, 24) 

LN Stadsbestuur, inv, nr, 298, 
1511 Uyttenhroeek. BIJdragelI IV. HH. 
l:i 1 Stadshestuur. inv. nr. 677. 
1:12 AAA . charter nr. 926 (] 360): 'der moederkercken 

"an VenIc' In 14112 (Schepenhank , oorkonde van 16 
januari 1402: 'den prochien kireken van Venlo, 
Sinter Claes kiI'eken, des he ilige n Gheists capellen 
ende den gasthuys van Ven lo '; Kruishe ren , im', nr. 
214. r. -i5f\/ reg. 69: Tafel H. Geest , inv. nr. 39 
(1 -1 24 ): Ghijst' Storm \"<.,: nnaakt zij n bezir hi j testa 
ment aan de vie r kerken van Ve n lo, 

133 Str. 1577. R: 'super cymiterium·. 
134 AAA, charter nr. 574: 'jurL'patronallls cline l'cclcsie 

de Venloe, o>llalionihus beJ1efici()ruln hospitalilatis, 
a llariu111, sC<Jlarum, matricularie et aliorum hl'nefici
oru m, clomo in qua invL'st irus ibidem consuclus est 
morari, horreo et pertinl'ntiis eorundem ,' 

135 Het toponiem is vermeld in 1'5 11 (StI' .. :. ~: 'op ten 
toren in gen Dael'l: in 1527 (Str., 23) \\'mdt 'clie 
mller aen onss lieve vrouwen in gen Oaell affge
hra iken· . .!aan·e,,'/ug NOB 79119. 189. vondst van 
'c nige funderingsrestanten , ' van een La: Il -Middei
eeuwse kapel en de Middeleeuwse stadsllluur' , 

156 In 1376, een erf ·t usehe n den huysse c1air Heyn 
1.1I mkcn ynnc \\'{)enl \'an der cynre sijden ind den 
jaermarckt van dranderen s ijdl'n' (Kruisheren, in \', 
n r. 214. reg. 14): 13K3, 'hi j ghenen jaermerckt' 
(Kruisheren. im' nr. 6. reg. 2H); 13H5 Crafel 11. 
Geest. in\' nr. 1':; ): een '!locfswet opten jacr-
merckt ': 1386: 'Scheelken gegeven dat hij die 
gateren stoppet opter Jaerlllcrcktstraten d ie dij cre
mer ghcmaeckt hadden' (Str" 20). 

157 Schepenhank, oorkonde \ ';111 28 juli 1569: een erf 
'optel' Jaermarcktstraten ', [n de belastingregisters tot 
1580 (Stadsbest uur. inv, nr, !)60) kOlllen uitsluitcnd 
\'arianten \'an Jlirmercktstrait' voor. 

UH Stadshestuur, inv. nr. 385 ( 1709): Kruisheren. il1\' nr. 
11 3: hu is op de 'Jaermercktst rate' ( 17:i 1). 

1,i9 Stadshestu u r. inv. nr. 677. 
140 Annu nciaten. in\'. nr. H'), reg. 57, 1476): 'Senter 

Klaesstege': Stadsbestu ur. im' nr . . 1 10 (1 62'5): 'Sint 
!\ïcob csstraet ': arch, sche pennank , oorkonde \'an 
16 maart 1654: l'en hu is en erf. met achterhuis, 
hrouwhuis, plaats en ()p\ 'a ~lIt 'in S, Niclaesstraet': 
Stadsbestuur, inv. nr. '105: 'Clacsstraet' (]72~). 

Bij de Helpoort, westelijk van het uiteinde van de 
Lomstraat bij de Kwietheuvel bevond zich een steegje 
'aen den Qu itheuve1'92 

Het te rrein tussen de Lomstraat en de Maas werd 
ontsloten door twee straten die in de Middeleeuwen 
onder één naam (Schriksel) bekend stonden. De oudste 
vermelding dateert van 1359.95 Het Schriksel liep vanaf 
de Maaspoort over de Lichtenherg met een scherpe 
hoek in oostelijke richting naar de Helpoort. De ver
melding 'Hoochschrixel''}4 heeft naar alle waarschijnlijk
he id betrekking op de hoek van Hel- en Maasschriksel , 
hij de Lichtenberg. Later werd het Schriksel onderschei
den in Helschri ksel (van de Lichtenberg naar de 
Helpoort) en Maasschriksel (van de Lichtenherg naar de 
Maaspoort),95 Tussen de Maas en het Maasschriksel is 
een 'Vissersga ts ' vermeld% Vanaf het Maasschriksel 
kon via trappen de Maas worden hereikt. ')7 In de noor
delijke straatwand van het Helschrikse l bevond zich het 
'Rozendaal', een klein steegje dat ook op de kadastrale 
minuut is ingetekend. In heide Schrikseistraten bevon
den zich nog enkele kleine steegjes die toegang gaven 
tot het binnenterrein; hiervan zijn geen namen hekend . 

Vanaf de Maaspoort liep de Peperstraat in oostelijke 
richting naar de Lomstraat. Volgens het kadastrale 
minuutplan van 1B42 bevonden zich in deze straat vijf 
steegjes, drie aan de noordzijde en twee aan de zuidzij 
de, waa lvan er geen enkele op de plattegrond van Van 
Deventer is aangegeven, maar er een, de 'Bruesen 
Misten', toch al in 1434 wordt genoemd yH 

De ve rbinding van de Oude Markt met de 
Maaspoort en het veer werd gevormd door de in 140799 

voor het eerst vermelde Maasstraat, een korte , relatief 
brede straat, die in de schattingslijsten steeds onder de 
Oude Markt of de Maaspoort is gerekend. De naam 
Maasstraat raakte pas echt ingeburgerd in de achttiende 
eeuw. 100 In de oostelijke straatwand bevond zich een 
uiterst smal steegje dat toegang gaf tot '(Op) De Miste ', 
een zijstraatje van de Steenstraat dat uitkwam op het ter
rein achter het vleeshuis. lol In de westelijke straatwand 
was oorspronkelijk een kle in straatje dat naar de haven
kade voerde. Een plaatsje vlakbij de aansluiting van de 
Maasstraat op de Oude Markt werd wel Turfmarkt 
genoemd. lOL 

Hoewel het stadhuis aan de Markt pas in 1374 eigen
dom van de stad werd, was het al eerder in gehruik hij 
het stadshestuur, zoals de formulering in de koopakte 
aangeeft ('dat steynen huys dat nu on ss raethuys ende 
vle isshuys is')1 05 (leg. A.14) Het stadhuis kende ver-

20 'Venloo: gezicht op de stad Venlo vanuit het oosten, 
door Pieter van den Keere, opgenomen in 
Guicciardini's 'Descrittione' (J 613) 

(;lIlcclardIIlÏs bekellde beschrijvil7p, ('Descrill itJl7e'J van de Lage 
/'alldell I'e /:,'cheell 111 l'ele edities . ~'t/l/(/f' 1673 z ijn In stJmmip,e 
edities stadsjJrojielen opgelIomen L'Ul1 de ha lid L'a/1 Pieter va ll den 
Keere. [Jeze tekellillp, va ll Venlo geeji eenji-aaie indmk uan de stad 
zoals zij el' aall bet eillde 1'([/1 de Mic/deleellll'en uitzag. Venlo is 
,qetekelld uanll it het ooste/I. Zichth({({r Is de Lampuort met de daar~ 

u!Or gelq~el1 hru,q en de dubbele stadsgracht. [Je s/adsturell I'our de 
SllIt -, l!({rlinliSkerk (1Illerst rechts) dom ineert het beeld. Een aallta/ 
andere ,qebuu 11 'e li sprlilgt el' uit doordat ze bugel' Zijll en mei een 
torenIjl' z ijn getekend. VanafiflIks Zijll dit l/'aan'chljnlijf?- de kloos
terS 7iwls-Cedroll 1'11 jV1aria~Weide, de f-leilige-GeestkajJel, het kruls
berellkloosle/: bet (m/de) stadblIIs. FelIenoord en hel Sint:/acohs
gastb lI is. Tn de latijnse editie vall 76 76 o I/Isch reef' Gllicciardini 
Veil 10 11 Cl als 'oPldu m sanequam honum, 6 validlll/l·. Hetfeit dat 
Vall del' Keere IIlet het zojuist {'oltooide IIleuwe stadhuis weergal 
toOllt aan dal de lekelllilg niet tel' ph/a/se Is gem({ak/. Van der Keere 
baseerde z ich op een oudere lekening <!lplat/ep,rol/d va ll de slad. 
Ditz el/de stwlsprojlel Is - met die van een achttal alldere Gelderse 
stec/ell - afgeheeld 111 de ralld I'{//I eell z eldzame kaart val1 Gelder
It/ml door j allssonius en HOlldills (russe/l ca. 76 10 el1 7(27). 
IKo('man. (;('sehlede/ lis. 126-127; Van ·t HojJ; Bijdrap,e·. 65; Boele 
{Jt/ II 1-lellShmek. Luc/ol'im Gil Iccia rellll!' . .799-287; De Zeeuw, 'hell 
zeldzame kumt vall Ge/derla lid ', passilIl ) 

schi llende functies. Naast die van officieel o ntvangst- en 
vergadergebouw van het stadsbestuur, fungeerde het 
als zete l van de schepenbank en aanvankelijk ook als 
hewaa rplaats van het stadsarchief. lo4 In de veertiende 
eeuw was het vleeshuis erin ondergebracht (zie hieron
der) ; vanaf de late veertiende eeuw was er ook de 
lakenhal en de waag gevestigd. Het stadhuis werd eind 
veertiende eeuwen in de loop van de vijftiende eeuw 
diverse malen vergroot en verfraa id. Eind zestiende 
eeuw werd een nieuw en groter stadhuis gebouwd. 

Overigens maakte het stadsbestuur ook wel van 
andere gebouwen in de stad gebruik voor alle rlei doel
einden; van geen enkel van deze gebouwen is de (pre
cieze) ligging bekend, In de jaren twintig van de vijf
tiende eeuw is zelfs sprake va n een 'raethues op die 
Heke' (Grote Beek/ Parade); de functie hiervan is ondui
delijk. 105 

Aan de westzijde van de Markt stond vanaf ca, 1396 
het vleeshuis,I()() (leg. A.22) Buiten de Maaspoort be
vond zich tenminste vanaf het micklen van de vijftiende 
eeuw de vismarkt, met een overdekte visbank, de 'vis
scher loeffen', waarschijnlijk een open houten con
structie. (leg. A.21) 

Op de hoek van het Hel- en het Maasschriksel 
begon rond 1533 de bouw van het Sint-Jacobsgasthu is 
(leg. D.7) , dat het Oude Gasthuis aan de Vleesstraat 
(leg. D.5) verving. 
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Het noordoostelijke kwartier 
Evenals het noordwestelijke kwartier kent deze wijk 
een hoofdstraat die aanvankelijk één naam had 
(Kerkstraat, oudste vermelding 1366107) en die later 
werd onderscheiden in twee delen (Grote en Kleine 
Kerkstraat), Het snijpunt van beide straten ligt - net als 
bij het Schriksel - op een heuveltje, Deze brede straat 
was in de Middeleeuwen zeker een van de aanzienlijk
ste der stad, Een steegje in de westelijke wand van de 
Grote Kerkstraat werd in 1401 naar een bewoner aan
geduid als 'Adam Monts misten '108 In de Kleine 
Kerkstraat gaf het Knibbelstraatje (eerste vermelding 
15731(9) toegang tot een ruim binnenterrein, 

De noordoostelijke hoek van de stad werd in de late 
Middeleeuwen geheel in beslag genomen door het in 
de deltiende eeuw gebouwde landsheerlijke hof, dat 
bestond uit een hoofdgebouw met verschillende bijge
houwen, (leg, A.4) 

Vanaf de Grote Beek leidde het 'straetken dy tot der 
hertoghe hoeve waert gheyt' II0 of 'den weegh bider 
hertoghen hoeve' naar dit hof111 Toen in de zeventien
de eeuw de minderbroeders zich hier vestigden, raakte 
de naam Minderbroedersstraat in zwang, 

Tussen dit terrein en de Kerkstraat stroomde het bin
nenstadse deel van de Panhuismolenbeek. De parallel 
aan de beek lopende straat werd aanvankelijk 
Looisteeg genoemd, later Lohofstraat (Looihofstraat); 
zowel de straat als de Lohofwatermolen aan de beek 
(leg, F.4) ontlenen hun naam aan de hier gelegen looi
plaatsen van leerbewerkers112 Naast de naam Lohof
straat kwam ook voor Crispinusstraat of Crispijnstraatje, 
naar de patroonheilige van de schoenmakers, Nog in 
1714 was er een huis genaamd Sint-Crispinus,113 Aan de 
overzijde van de Lohofstraat stond de toren 'FeIlen
oord' (leg, B,S), waar in de Middeleeuwen gevangenen 
werden opgeslotenl14 Ook fungeerde een van de 
muurtorens achter het hertogenhof als gevangenis1l5 

Het gebouw 'De Schijf' bij de Helpoort, vermeld vanaf 
1547, werd na de Middeleeuwen gebruikt als gevange
nis,I16 (leg, A.1l) 

Vanaf de Laarpoort liep de Grote Beek (Beek, 
Beekstraat, Op de Beek117 ; vanaf eind achttiende eeuw 
Parade genoemd) stadinwaarts , een lange, brede enigs
zins gehogen straat die haar naam ontleende aan de 
Panhuismolenbeek. De oudste vermelding dateert uit 
1375118 Het gedeelte tussen de Laarpoort en de 
Klaasstraat is in de vijftiende eeuw ook aangeduid als 
'Laarstraat'119 Tussen de Gasthuisstraat/ Kerkstraat en 
de Lohofstraat heette de Grote Beek vanaf 1600 ook wel 
'Varkensmarkt' I20 Het voorvoegsel 'Grote' bij Beek -
voor het eerst in 1657 voorkomend121 - diende ter 
onderscheiding van de 'Weg met de Kleine Beek' in het 
zuiden van het stadsgebied, die ook wel Weistraat werd 
genoemd, 

De beek zelf vormde een beletsel voor het verkeer 
op de Grote Beek. In 1428 werd de eerste brug 
gebouwd bij de Picardie l22 ; bij de Lohofstraat was in de 
zeventiende eeuw een stenen brug123 In 1427 werd 
werk verricht om afkalving van de beekoevers tegen te 
gaan 124, terwijl in 1454 melding werd gemaakt van pro
blemen 'om des slijx wille opter Beke'125 In 1436 werd 
(een deel van) de beek overkluisd en werd de straat 
voorzien van een gootstelse l dat loosde in de beek. 126 

Begin achttiende eeuw was de beek ter hoogte van de 
Grote Beek en de Picardie geheel overkluisd,127 

De oudste vermelding van de Picardie, een kort 
straatje tussen de Grote Beek en de stadsmuur, dateert 
uit 1564,I2S Waarschijnlijk waren hier de nodige 
ambachts- en nijverheidsactivite iten geconcentreerd, In 
1604 was er het gildehuis van de wevers, de 'wevers
gaffel ' (leg, A,23), gevestigdl29; aan de beek lag de 
Picardie- of Roffartsmolen, 130 (leg, F.8) 

In het gebied tussen de stadsmuur, de Grote Beek en 
de Picardie bevond zich een steegje dat in 1726 werd 
aangeduid als 'het klein straetje tusschen de huijser 
ende de stadtsmuure'; in de negentiende eeuw raakte 
de naam 'Vildersgats' in zwang, 131 

De Sint-Martinuskerk (leg, C.8) dateert in eerste aan
leg in elk geval uit de tiende eeuw, De uit het oudste 
zaalkerkje ontstane kerk werd begin vijftiende eeuw 
vervangen door een grote hallenkerk, De Sint
Martinuskerk werd in de veertiende eeuw aangeduid 
als de 'moederkerk' van de vier Venlose kerken,1 32 De 
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21 Ligging van de torens in de stadsmuur, naar Van 
Deventer 

1 Lich/enhergs/uren 
') Daeltoren uf Pulvel10ren 

1 J Fiolen/oren 
14 Kwak/oren 
1 7 Toren hij de Tegelpuorl 

of Schillentoren 

18 Blodaal-/s/oren 
19 Weerstoren 
22 Maastoren of Witte Toren 
23 Dikke Toren 

Van de overige torens zijn 
geen namen bekend, 

kerk lag temidde n van een ruim 'kerckhof' 133; bij de 
kerk lagen in 1299 een pastorie (leg, Cn) en een 
school (leg, A.17)1 34 Ten noorden van de kerk, tegen 
de stadsmuur op een plaats genaamd het 'Duister 
Kerkhof' of 'Ingen Daal', lag een kapel genaamd 'Onze 
Lieve Vrouwe ingen Dael'13\ deze kapel was in gebruik 
bij de broederschap van 'Onze-Lieve-Vrouwe ingen 
Daell', het latere Akkermansgilde, (leg, C.2) 

De voor de kerk gebouwde vijftiende-eeuwse stads
toren of 'Grote Toren' was een indrukwekkende con
stlUctie, (leg, A. 18) Bij het beleg van 1511 werd de toren 
heschadigd, Het gebouw verviel in de loop der tijd in 
ernstige mate, zodat in de achttiende eeuw tot sloop 
moest worden besloten, 

Het Sint-]orisgasthuis in de Gasthuisstraat stamt uit 
de veertiende eeuw, (leg, D,4) Dit ge houw werd, waar
schijnlijk in 1626, vervangen door nieuwbouw aan de 
Lohofstraat. (leg, D,3) 

Het zuidoostelijke kwartier 
In de veertiende eeuw moet het zuidoostelijke kwartier 
van de stad nog vrij leeg zijn geweest. Het zuidelijke 
deel van dit kwartier stond bekend als 'De Weide' , De 
Laarpoort ontleende zijn naam aan 'De Laar', het gebied 
ten oosten van de middeleeuwse stad, Door het zuide
lijk deel van het kwartier stroomde de Sloterheek, die 
na de stichting van het klooster Trans-Cedron Cedrons
beek werd genoemd, naar het Kidron-dal in ]erusalem. 

Tussen de Grote Beek en de Vleesstraat lag het rela
tief hoog gelegen jaarmarktterrein, Dit was waarschijn
lijk aanvankelijk een open terrein; hierop wijzen passa
ges in laat-veertiende-eeuwse stadsrekeningen, waarin 
geen sprake is van ']aarmarktstraat' maar van 'de jaar
markt' (als plaatsaanduiding, niet als evenement)I36 
Toen de bebouwing zich verdichtte ontstond hier de 
jaarmarktstraat, die later Klaasstraat werd genoemd 
naar het aan Sint-Nicolaas gewijde kruisherenklooster 
in die straat. De oudste vermelding van de benaming 
]aarmarktstraat dateert uit 1369,137 Dit bleef tot in de 
zestiende eeuw de meest gangbare naam, Sporadisch 
kwam deze naam nog voor tot in de vroege achttiende 
eeuwl38; in 1726 was sprake van de Jaermerkt- offte de 
Claesstraet'I39 De vanaf de late vijftiende eeuw vOüI-ko
mende varianten van 'Klaasstraat' verdrongen de oude
re naam definitief in de loop van de achttiende eeuw1 40 

De tussen de Grote Beek en de Vleesstraat gelegen 

141 Str, 1400, 14: 'l\agynensll'atcn'; SIr. 1425, 27: 'dat 
beghinen straetke n '; Tafel H. Geest, in\". nr. 73 
(1443): huis cn erf 'op tel' ,1airmercktstraten opten 
oerde van den hegynen galzen'; op de kaart van 
Blaeu wordt de Begijnengang ter onderscheiding 
van de Kleine Ilegijnengang of Ursulastraatje aan
geduid als 'Groote Bagijnenganck' In de belasting
registers figureert "Begijnengang' voor het eerst in 
1500; in 1560 is sprake van de 'Ilegijnengaetz' 
(Stadsbestu ur, inv. nr. 560). 

142 Maria-\Veide, iny nr. 208. reg. 18: een 'hoefstat ende 
erve ... opter Nyerstraten'j Tafel H. Geest , inv. nr. 17 
(390): een erf op de Vleesstraat. 'uyt streekende op 
die nye straete' 

143 Str. 1550, 16: 'dat straetgen .. , ga inde nae der kirc
ken in die weyde'; Str, 1637, 2Kv: 'den cleynen begij
nenganek schoon gemaeckt": Maria-\X'eide. in\'. nr. 
197 (1651): twee huisjes 'inden deynen hegeynen 
ganck na est aender kerck va nt t ]ol'ster inde weyde'; 
Str, 1677, 80: 'St. Ursulastraet '; Stadshestuur, inv, nr, 
422 (752): 'Ursulaslraatje', 

144 Str. 1714, 84: 'in de Floddergang aen der LIerpoort'; 
Stadsbestuur, inv, nr. 677: 'de Floddcrganck, ga ende 
achter het magazijn achter de Wcijde' (1726), 

145 Maria-Weide, inv, nr. 1 H~, reg, 16ï (1439), 
146 Kruisheren. in\', nr. 49. feg. 248 (14':;): een huis op 

de Stcenstraat , tegenover hel gasthu is, ' l e l' Becck 
wan acn". 

147 Stadsbestuur. inv. nr. 560. 
148 Schepenhank, oorkonde uit 1434: 'Weyslraet'; 

Stadsbestuur, inv, nr, 5(,0, schattingslijst uit 1'533: 
'Weijdestraet' en 'Weystrael': 1534: 'Weystraet': 1';35: 
'Weydestraitt' 

149 Annunciaten, inv, nr, 70 (I';HO), 
I SO Stadsbestuur, inv. nr. 560, schattingslijsten van 1572 

en 1573, 
1'11 Stadshestuur. in\'. nr. 560. sl'hattingsl ijst van 1576. 
1';2 Sint-Martinus 1. oorkonde nr, 94 07';1): huis en 

moestuin 'gelegen op de kleijne heecke': 17';<)-

1760: in Stadsbestuur, inv, nr, 425a (17';9), is even
eens sprake \'an de Kleine Beek, Aldaar waren over 
de beek al vroeg drie bruggen gebouwd (Str, 1393, 
16) 

153 Arch, Clen, oorkonde nr, R 
154 Tafel H, Geest, im' nr, 'il (1 '.51): 'hues emle erve, 

aen den ynde van der Vleisstraeten bi der Weiden'. 
15':; Er zijn al vermeldingen van een "baghinen huus' uil 

U96 (Str., 6), 1401 (Sir, 11) en 1402 (Str, 25), ech
ter zonder plaatsaanduiding, Een oorkonde uit 1405 
vermeldt een gemeenschap van 'begijnen ende 
gemenen ,'iusteren' die in meerdere huizen bij de 
Heilige Geest \vas gehuisvest (Ma ria-Weide, inv. nr. 
171. reg, 51), 

156 Van Dijk, COl/stitutie" ';91-648, 
157 Str. 1486,41: 'in Robben huyss dair die Cellehroeder 

inne woenen': Str. 14H7, 13: 'van der coelhoff dair 
die cellebroeder huyss gerymmel1 is' 

158 Annunciaten, inv. nr. 66a, overeenkomst inzake erf
scheiding, 

159 Bijvoorbeeld in 1437 (Sir .. 11 ), toen schepenen en 
raden onderhandelden mei Gerard van Bocholt 'als 
van den broick', 

160 Vermeld in Franqu ine t. ' Inventaris', nr. 8: thans 
Schepenbank. oorkonde n; een half huis "OP der 
]udenstraten .. ,opden over van der Masen', 

161 Zelfs in een achttiende-eeuwse, zeer gedetailleerde 
opsomming van de Venlose straten \\'ordt de naam 
Hakkespiaats niel genoemd: 'plaetse walwarts ach
ter den heere borgermeesrer de Paderborn' 
(Stadshestuur, inl', nr, 677, 1726): wel in im', nr, ,'193, 
1717: 'Haekens plaelSe', 

162 Tafel H, Geest, inv, nr, 45, 1426: huis en erf 'optel' 
Koellstraten'; inv, nr. 46, 1429: ~oelstr..leten ' ; in de 
schattingslijst van 143S (l;ytlenbroeck, Bijdrage1l 
IV, 4: ' Kaelgats': Stadsbestuur, in\', nr. 560: 'Kail
gass' ([474), 'Kailgatz' (1474-1475), 'Kaellstraet' 
(1533), 'Kallgaiss' Cl ,;60), 'Calgaetz' ([ ';73), 'Kall
strat' C15HO); Stadsbestuur, im' nr, 677 (1726 ): 
'Coelstraatc', 

163 Wellicht al in 1451 (Str" 25): 'dat straelken inder 
Koelgatzen'; Stadsbestuur, inv. or. 560: 'Kailgass inel 
die Heide' (1474): 'Heitgen' (J 5(0): 'Heytgen' 0573, 
1 ';76): 'op Heytten' ( I 'iHO); Tafel H, Geest, inv, nr, 

172 OSIS): 'opgen Heytgen'; St1'.1614, 12'): 'tegen 't 
Heidtghen'; Stadsbestuur, inl', nr, 677 0726J: 
'Hettje', 

164 Schepenbank, oorkonde \ , In 2 december 1772: hu is 
en erf 'op het Wijngaertsstraetje', 

165 Uyttenbroeck, Bijdragel/ IV, 62, 
166 Str, 1618. 9r: 'in kleen Italicn aen dil' Tichgelport'; 

Str. 1619, 30\': 'tot die brugge in nieuw Italien': 
Stadsbestuur, inv, nr, 677 ([726): 'Italien', 

167 Stadsbestuur, inv, nr, 349, 1663: 'op den plaetz aen 
der jo(\enstraet': ti jdens de wederopbouw na cle 
Tweede Wereldoorlog is dl' naam Kwartelenmarkt 
gebruikt voor een nieuw pleintje in deze buurt, 

168 Str. 14'54, 11: Thurlings, Maashcl11de/, 11 9, 
169 Str. 1574, f. 23, 
170 Schepenhank, oorkonde uit 1362: 'opter 

Steynstraeten' 
171 Tafel H, Geest, inv, nr, 19, 1394: 'opter Koomerstra

ten': Schepenbank, reg, 2650: Kremcrstf<lat; nog in 
1560 werd van 'up ler Commerstraten ' gesproken 
(Stadsbestuur, inv, nr, 274), terwijl toch al in 1494 de 
benaming 'Holtstraet" werd gebruikt. Een tekst va n 
1583 (Schepenbank) verklaart de naamsgelijkheid: 
'upten oert [ ~ hockl vander Holtstraten Oller 
COlnmerstraten gelegen '. In dL' schattingsregisters 
van 1474-1476, 1500 en 1534-1535 is sprake van de 
'Komerstrait' o f 'Kommerstraete', in die van ca. 
1500-1520,1533,1560, 1572,1573,1576 en 1';80 van 
'Holtstraet' (Stadshestuur, inv, nr, 560): 1726 
(Stadsbestuu r. inv. nr. (77): 'Houdtstraete', 

172 Str. 1401 , 11: zand gevocrd en stralen gemaakt bij de 
Heilige Geestkapel ; Tafel H. Ceest, inv. nr. 4a 
(430); Knlisheren, inv, nr, 1 5,~h : 'opten st raetken 
neven den Heiligen G he istz ca r e llen' ; H. Geest
klooster, in\'. nr. 27, 16.,2: huis e n e rf ' inde heylige 
geest straet'; Stadsbesluur, inv. nr. .,60, schauingsre
gisters: 1500: 'Heligeisl st rait', ca, 1500-1520: 'die 
Hillige Geiststraele', 1572: 'Heiligeistraet', 1 ';73 en 
1576: 'Heligeyststraet'; arch, stadsbestuur, inv, nr, 
677 (1726): 'Heilighengheeststraate' 



17.'\ Maria-Weide. inv. nr. 201. reg. 21, 1387: een huis 
'opter Stralense misten acht e r de n He ilighen 
Ghei~t' , 

174 S[adshes[uur. inv. nr. 560: 'Hoichs[rail ' (1 474); 'die 
Hoges[rae[h ' (1 475); 'Hoechs[rae[' (533); 1489 
(Kruisheren, inv. nr. 214, f. 45r): 'op[er Hoichstrde
ten'; Stadsbestuur. inv. nr. 677 ( 726); 'Hoogh
strdate '. 

175 AAA. charter nr. 926: burgemeesters, schepenen 
'ende die ghemene S!a[ van Venlo' verklaren dal 
pastoor Johan onder zeke re voorwaarden 'sinen 
consent gegeven heft lOl den gestiech[ der capellen 
des heligen geysLs bennen onser stat van Venle 
gelegen' 

176 AAA, charter nr. 574; Kruisheren, inv. nr. 214, f. 
60rv, reg. 6 (1366). 

177 H. Gees[kloos[er, inv. nr. 36-111. 
178 S[r. 1457. 45-47. Maria-Weide, inv. nr. 226, 1472: 

achte r Weerstoren , 'tegen de r stat hussenhuyss 
over'; in\'. nr. 227, 1472: '[gher Tyegelreporten wart 
aen recht legen der slat bussen huyss over'; SIr. 
1506, 35; 'da[ buschuys·. In 1532 werd het gebouw 
ontruimd. de bussen werden overgebracht naar de 
[oren achter Ingendael (S[r. , 18). In 1536-1539 werd 
o p de plaats van het oude gebouw een nieuw hus
senhuis gehouwd (S[r. 1536, 26-28; Stro 1538, 27-28, 
Str. 1 '539, B: 'als men dat geschut van der weyden 
cloester in 't nye husshuyss voe rde n'). 

179 In 138') (S[r .. 12) en in 1386 (Su'., 4) is sprake van 
een 'steynweghe aender Masen' ; Graven en herto
gen van Gelre. inv. nr. 1'526, rekening amhtman 
Venlo 1390-1391. f. 68r en 90r, 'opten werve'; Stro 
1411. 20: 'bi de Maseport OP[ werfken '. 

180 Stro 1432. passim: zeer veel werk aan bouw; 1444 
(Str., 11 ): 'gevoirt va n d e r a lde n werve opLe r nijen 
werff . 

181 SIr. 1492, 9, 22.40-4 1. 
182 Str. 1530, 8; Str. 1532, 24-26, 39; SI r. 1539, 60; 'der 

raed[ den nyen werff ind Wierdt besichtich[; Str. 
1540, 13. 

183 Stro 1500. 21. 
184 Zo bijvoorbeeld in 1534 (Str., 27, 33): 'den wierdt to 

b reyden, to tuenen ind die haeven baeven to koert
ten' . 

185 Stro 1671 , 48v. 
186 Str. 1497. 72. 
187 Str. 1583, 107. Het eiland bood ook nog andere 

gebruiksmogelijkheden; konijnen houden (Str. 
1614, 32), zieken isoleren (Str. 1633, 71). 

188 Str. 1517, 29. 
189 St r. 1540. 11-12. 
190 Str. 1384; aanschaf van elzenhou[ en bouw van een 

ste iger: Str. 1449, 9r: smidswerk 'aen d e r iii trappen 
ae n der Mazen' . 

1<) 1 Stro } ')6'), 46-'59: ho uw van de stenen ho k. 
I Y2 Str. 160H. 40: 'den Ixx:k aen den sten van denn Wiert 

hoeger te maecken, doer gevahr de r schippers sor
gende voÎr groit water, mitt den eyssganck ... omrn 
dan sich (bu e is niH over den Wiert strecken kondt' 

193 Stro 1,-\90. 18; 'steine aen dy buck geworpen'; bouw 
van een nieuwe bok in 1400 (Str., IS, 18): 'Dit heeft 
der boyck gecost'; in 1447 (Sir., 9) werd een partij 
Naamse steen aangeschaft ·totte r hock', waartoe 
werd onderhandeld met 'rwe Walen den bock te 
verdingen van gra wen steyne te m:J ke n' In 1448 
arriveerden acht schepen mei 'bocksteyne·. In 1455 
werd ,vee r een nieuwe bo k gebo uwd; uit Namen 
arriveerden dertien schepen met stenen (SIr. , 10, 
25). In 1456 werd een gemetselde 'pyler' om de bok 
gebouwd (Str.. 12); in 1457 waren er problemen met 
de nieuwe constnlCtie : me n ging voor advies naar 
Luik naar 'die meisteren van den bock'. 

194 Stro 1451. 37: 'ditz van der balten boeven den wier
de'. In 1677 werd een nieuwe aanlegplaats 
gebouwd (5tr. , 100-103: 'Betaelinge vant Baedt 
gemaeckt aender stee ne brugge bij den 
Lichtenbergh·). 

195 Stro 1537, 61: 'als der raet mil meister Michiell van 
Naemen den stevnhouwer averkoemen was van 
den banen opren 'Wierdt' ; St ro 1561, 17-20; Sir. 1565, 
60-61. 

1% De rechten op hel veerschip kwamen van oudsher
re toe aan de landsheer. In het stadsrecht van 1343 
worden allerlei vormen va n lijfgewîn opgeheven, 
'uylgenomen dat li jfgew inne vanden veerscepe van 
Venlo, dat in sinen rechte hlijft sta en als nu is ende 
van auders geweest heeft" (Stadsbestuur, inv. nr. 3; 
editie: Janssen de Limpens, Rechtshr()nnen, nr. E.6, 
hlz. 184-186). 

197 Van Rensch, Inuenlaris annunciaterl, 7. 
19H Kruisheren. inv. nr. 214. 210v-211r/reg. 63: '"en den 

gruythove' In 1664 (Stadshes[uur, inv. nr. 354) 
Ol11vat 'den gruydthoff niet alleen de 'spijker' maar 
ook een huis, hof. boomgaard, bosje e n een perceel 
houtgewas. Volgens Sleeger C'Gebäudenamen', 233) 
was een 'Spieker' of 'Berfes' in het Duitse Neder
rijngebied een meesta l apart van de eigenlijke boer
de rij gelegen , soms o mgracht, vaak een u it Ineer 
verdiepingen bestaand gebouw dat niet alleen als 
opslagplaats van voorraden diende maar ook kon 
fungeren als een soort vluchtburg in tijden van 
gevaar. De Venlose Spijker werd in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw afgehroken in verband met 
de aanleg van het industrieterrein 'Veegtes' 

199 Uyttenbroeck. Bijdragen IV, 93; Camps, 'Vagebon
den', 255. Waarschijnlijk is met de in een oorkonde 
uit 1511 genoemde 'Galbergh' de Maagdenberg 
bedoeld (Tafel H. Geest, nr. 163, 17 mei 1511); Str. 
1600, 36: 'als op den bergh de justitie gedaen word'; 
Stro 171 1. 23: 'den goudgraver 1- de putjesschepper] 
voor dat het gericht op den berg heeft gevisiteerd 
om te s ien off het selve n(X'h in staet was'. 

200 Stro 1626. 13r; 'die huissluyden inl Ven gebaedt om 
die galgh buyten die Hellpoort te richten'; Str. 1677; 
'den goltgraever dat hij den gehangenen huyten die 
Heelpo rte heeft afgesneden ende hegraave n'. 

201 Str. 134960. 12. 14; SIr. 1392, 10: 'dy dat ghelt hael
de opten lolhuys·. 

22 De vermoedelijke ligging van het FeUenoord (detail 
uit de plattegrond van Braun en Hogenberg, (afb. 29) 

Begijnengang is een klein in noordelijke richting aflo
pend straatje dat - gezien de w isselende be namingen -
nog in de vi jftiende eeuw het midden hield tussen een 
echte straat en een gats, een steegje141 

Vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw 
werd het zuid-oostelijke deel van het kwartier, De 
Weide, ontsloten door de aanleg van de Nieuwstraat, 
die voor het eerst wordt vermeld in 1382142 In de vijf
tiende eeuw werden in dit gebied de kloosters Maria
Weide en Trans-Cedron gebouwd. Tussen het klooster 
Maria-Weide en de Grote Beek bevonden zich twee 
straatjes: de Kleine of Enge Begijnengang, ook wel 
Ursulastraatje geheten, naar de patroonheilige van het 
kloosterl 43 , en de 'Floddergang' of 'Floddergats', later 
Keizerstraatje I H Tussen het erf van Maria-Weide en de 
stadsmuur lag een 'Miste' waarvan geen naam is over
geleverd. 14') 

De Gasthuisstraat, genoemd naar het Sint
] o risgasthuis, vormde de verbinding tussen de Grote 
Beek en de Markt. Dit is een relatief smalle straat, waar 
twee karren elkaar slechts met moeite konden passe
ren. Aanvankelijk werd dit straatje nog geacht te beho
ren tot de Steenstraat. 146 De naam Gasthuisstraat komt 
pas voor in de schattingsregisters vanaf 1572147 

Het zu idelijke stadsgebied werd begrensd door een 
straat die aanvankelijk, naar het toponiem De Weide, 
'Weistraat' of ook wel 'Weg met de Kleine Beek' werd 
genoemd148 Later werd ook wel gesproken van 'upter 
Cedrons beeck'149 of 'Cedronsstraet'150 In 1576 werd de 
straat aangeduid als 'In de ketelij ', een aanduiding die 
verder n iet meer voorkomt1 51 Aanvankelijk zal de 
gehele straat de naam Kleine Beekstraat hebben gedra
gen , ter ondersche iding van de Grote Beek. 152 Toen na 
de bouw van de Roermondse Poort in 1725 de 
Vleesstraat in zuidelijke richting werd verlengd, werd 
deze straat in twee stukken verdeeld. In de negentien
de eeuw, toen de straatnaam Parade ter vervanging van 
Grote Beek definitief was ingeburgerd, kreeg het ooste
lijk deel de naam Kleine Beekstraat, terwijl het westelijk 
deel tussen de Vleesstraat en de ] odenstraat voortaan 
als Grote Beekstraat werd aangeduid. 

De langste straat van Venlo was de Vleesstraat, voor 
het eerst vermeld in 13581 53 Dit is een van de ouebte, 
pre-stedelijke straten. In het zuiden van de stad boog de 
Vleesstraat bij de beek in De Weide af naar de 
]odenstraat en de Tegelpoortl54; aan deze situatie kwam 
een einde na de opening van de Roermondse Poort in 
het verlengde van de Vleesstraat. 

In 1413 werd op De Weide door een gemeenschap 
van begijnen, die voordien bij de Heilige Geestkapel 
gevestigd was, een aan de Heilige Ursula gewijd augus
tinessenklooster gesticht: 155 (leg. C.4) Het klooster raak
te bekend onder de naam 'Maria-Weide '. In de vijftien
de eeuw zou dit klooster een leidende rol gaan vervul
len binnen een 'kloostervereniging' van eerst vier en 
later acht buiten Venlo gelegen vrouwenkloosters, het 
zogeheten Kapittel van Venlo. I 'i6 

! I 

In 1486 vestigden zich op het zuidelijke deel van De 
Weide een gemeenschap van cellebroeders uit Maas
tricht. Aanvankelijk bewoonden de broeders een ge
woon huis, in 1487 werd een nieuw klooster op deze 
plaats betrokken: Trans-Cedron ('over de beek')157 
(leg. C.3) In 1519 kwamen Maria-Weide en Trans
Cedron een erfafscheiding overeen. 158 Begin zeventien
de eeuw ging het gebouw van de cellebroeders over in 
handen van de zusters van Sint-Catharinadal, die hun in 
1410 in Genooi gestichte klooster ten tijde van de 
Opstand hadden moeten verlaten. (leg. C.5) 

Het terrein tussen de ]aarmarktstraat/Klaasstraat, 
Vleesstraat, Begijnengang en Gasthuisstraat werd vanaf 
het begin van de vijftiende eeuw grotendeels in beslag 
genomen door het grote gebouw van de kruisheren, 
(leg. C.9) Het kruisherenklooster werd bij gelegenheid 
ook door het stadsbestuur als vergaderplaats 
gebruikt. 159 

Het zuidwestelijke kwartier 
In het gebied ten westen van de Vleesstraat ontwikkel
de zich in de twaalfde en dertiende eeuw de hande ls
wijk , met als belangrijkste verkeersader de ]odenstraat. 
De oudste vermelding van deze straat dateert van 
1351 1 (,0 Met de Oude Markt vormde de ]odenstraat in 
de late Middeleeuwen het hart van de havenwijk. 
Westelijk van de ]odenstraat liepen e nkele zijstraatjes in 
de richting van de stadsmuur en de haven. Van noord 
naar zuid waren dat: de Hakkesplaats, een achteraf
straatje dat wel op de kaart van ]acob van Deventer 
staat, maar dat in geen enkele belastinglijst apart wordt 
genoemdl61; het Kolenstraatje of de Kolengas, vermeld 
vanaf 1426162, met het 'Hetje'163; het Wijngaardstraat
je164 met het Rozenstraatje165 en bij de Tegelpoort het 
door de beek doorsneden '(Klein) Italië'166. In de ooste
lijke gevelwand van de ] odenstraat bevond zich een 
open plaats die na de Middeleeuwen wel als Kwartelen
markt werd aangeduid.167 

Volgens Thurlings lag midden vijftiende eeuw aan 
de O ude Markt een kolenwaag. 168 

Vormde de omgeving van de ]odenstraat en de 
Oude Markt in de late Middeleeuwen een welvarend 
deel van de stad, vanaf de zestiende eeuw kwam aan 
deze situatie een einde. Door de geïsoleerde positie van 
het verarmende Venlo (zie hoofdstuk 5 en 6), kwijnden 
handel en nijverheid, en nergens werd dit meer zicht
baar dan in juist deze wijk. In 1574 is sprake van 'de n 
armen naberen aen die Tiegelport ind opt Heytgen '169 

De verbinding tussen de O ude Markt en de 
(Nieuwe) Markt werd gevormd door de in 1362 voor 
het eerst vermelde Steenstraat. 170 

Tussen de Vleesstraat en de ]odenstraat ontstonden 
dwarsverbindingen. Van noord naar zuid waren dat: de 
Kommer-, Kremer- of Houtstraat l7l , de smalle Heilige 
Geeststraat172 , waar een tot op heden niet geïdentifi
ceerd straatje genaamd 'Straelense Miste' wasl73, en de 
Hoogstraat. 174 Tussen de Houtstraat en de Heilige 
Geeststraat bevond zich een steegje dat na de 
Middeleeuwen als Ariënsplaats bekend stond en dat 
toegang gaf tot het binnenterrein tussen Heilige Geest-, 
Vlees- en Houtstraat. Op de ZU idelijke hoek van de 
Heilige Geeststraat en de ]odenstraat werd in of kort na 
1360 de kapel van de Heilige Geest gebouwd,175 (leg, 
D.1) Aan de Vleesstraat, op de noordelijke hoek met de 
Heilige Geeststraat, lag het vanaf 1299 vermelde Oude 
Gast-huis. 176 (leg. D.5) 

Aan de ]odenstraat stond het gildehuis van de huur
vaarders , vermeld vanaf 1541. 177 (leg. A.8) In de omge
ving van de Tegelpoort lag in de vijftiende eeuw het 
stads-bussenhuis.1 iS 

Haven en werf, De Weerd en 't Bat 

Aan de Maasoever was al in de veertiende eeuw een 
verharde kade aangelegd179 De kade werd in de jaren 
dertig en veertig van de vijftiende eeuwl80, in 1492181 en 
in de jaren dertig van de zestiende eeuw 182 vergroot en 
vernieuwd. In 1500 is sprake van een 'werff bij de 
TegeipoortI 83 Op de kade bevonden zich in de vijftien
de eeuw een hijskraan en een kolenmaat. 

Dankzij de aanwezighe id van het natuurlijke eiland 
De Wee rd beschikte Venlo over een beschutte haven. 
De instandhouding van zowel het eiland als de haven 
vroeg veel aandacht. 184 Zo waren er problemen in ver-
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band met ijsgang en met afslag door het Maaswater. In 
1671 werd gezocht naar 'het bequaemste holt om Venlo 
om den rugh van den Werdt daermede te flochten , 'IH~ 

Eind vijftiende eeuw w e rd op het eiland een bolwerk 

aangeiegdIH6 Stad en eiland waren in 1583 door een 
brug verbonden,IHï 

De haven, in de luwte van De Weerd, werd in 1517 
uitgebaggerd188 In 1540 werkten voerlieden uit omlig
gende dorpen aan de haven en de werf.189 In de haven 

bevonden zich meerdere steigers en trappen, 190 Aan de 

zuidelijke ingang van de haven was zeker al eind veer

tiende eeuw een houten, en vanaf de zestiende eeuw 
ook tenminste één stenen bok gebouwd]91 Deze dien
den voornamelijk om de haven en De Weerd te 
beschermen tegen ijsgang,192 (afb, 30) De kwetsbare 

constructies vroegen om intensief onderhoud en regel
matige vernieuwing,193 

Noordelijk van de Maaspoort lag de aanlegplaats 
voor het veerschip, 'het Bat' ]94 Ook op De Weerd werd 
een stenen aanlegplaats gebouwd,195 Op de westoever 

bevond zich het veerhuis, op een plaats genaamd 'de 

Stade', later 'de Staay'196 Het veerhuis is afgebeeld bij 

Jacob van Deventer. (afb. 2) 

Gebouwen in de Bantuin 
Even ten noorden van de stad, in Genooi, vestigden 
zich in 1410 vier begijnen. Uit deze gemeenschap zou 

het tertiarissenklooster Marïendaal ontstaan, ook 

genoemd Catharinadal of eenvoudig 'het klooster In der 
Oede' (= in Genooi).197 (leg, C5) Na de verwoesting 

van het klooster tijdens de Opstand, vestigden de zus
ters zich in de stad in het klooster Trans-Cedron, De 

kapel van het oude klooster in Genooi werd in 1631 

hersteld, 

Westelijk van de weg naar Straelen, in de noorde
lijke Bantuin, bevond zich het Gruithuis of de Spijker, 
vermeld vanaf 1402]98 

Van de late vijftiende eeuw tot eind achttiende eeuw 

stond 'op den bergh', op de steilrand bij de Maagden

berg, de stedelijke galgl99; in de zeventiende eeuw be

vond zich buiten de Helpoort een terechtstellings
plaats200; op de plattegrond van Blaeu is op het bastion 
Lichtenberg een galg afgebeeld. 

Buiten de Tegelpoort lag midden veertiende eeuw 

een stedelijk tolhuis .201 In die omgeving bevond zich 

toen ook een steenoven.202 In 1367 is ook al sprake van 
een 'tegelrie' in Het Ven in de buurt van de Loeseik203 
Eind veertiende eeuw waren in het gebied dat tegen
woordig de 'Tichelarie' wordt genoemd, ten noordoos
ten van het huidige stadscentrum, steenbakkerijen in 
gebruik 204 

Op een terrein ten zuid-oosten van de stad (afb. 2) 

stond het leprozenhuis, (leg. D.2) Vermeldingen zijn 

bekend vanaf 1349/50.205 

Vanaf 1445206 wordt aan de Schaapsdijk een 'berg
vrede' genoemd, waarschijnlijk een torenachtige con
structie met een luidklok, gelegen in de landweer. 207 

Even ten zuiden van de stad stond in de vijftiende en 

zestiende eeuw een kapel, gewijd aan Sint-Antonius2oH; 

zij is afgebeeld bij Jacob van Deventer, (leg, C7; afb. 2) 

4.4 De vesting209 

De plattegrond van Jacob van Deventer (afb, 2, 16 en 

19) en het stadsprospect van Guicciardini (afb. 20) 

geven een beeld van de stadsversterkingen van Venlo 
aan het ein<} van de Middeleeuwen, Een groot deel van 
de stedelijke financiën was bestemd voor de vesting. De 
stadsrekeningen leggen daarvan voortdurend getuige
nis af. In 1383 verkreeg de stad van de hertog het recht 

om accijnzen te verhogen ten behoeve van de verbete

ring van de vestingwerken210 In tijden van politieke en 

militaire spanningen nam de activiteit op dit terrein nog 

toe. Dat was bijvoorbeeld zo ten tijde van de al geme
moreerde langdurige strijd tussen Karel van Gelre en de 
Habsburgers, globaal de eerste decennia van de zes
tiende eeuw, Vooral gedurende de jaren 1500-1508 
werd veel werk verzet211 ; hiertoe werden op ruime 
schaal arbeidskrachten, voerlieden en karren uit de 
omgeving van de stad (de landen van Kessel en 

Kriekenbeek en de heerlijkheid Arcen) ingezet. 212 

De Venlose stads rekeningen bevatten, zoals opge-
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merkt, een enorme hoeveelheid gegevens over dit 
onderwerp, De informatie is topografisch gezien door
gaans weinig exact, waardoor het schetsen van een 

gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van de ves

tingwerken niet goed mogelijk iS 21 3 Soms kunnen aan 

de hand van gecombineerde gegevens concentraties 
van werkzaamheden worden vastgesteld, Zo blijkt dat 
in de periode 1389-1391 veel werk werd verricht aan de 
muren in de noordoostelijke hoek van de stad, achter 
het hertogenhof.214 

Stadspoorten 

Hoofdpoorten 
In de oudste bewaard gebleven stadsrekening 

0349/50) worden de vier grote stadspoorten al 

genoemd: de Helpoort (leg, B.13) in het noorden, de 
Laarpoort (leg. B,23) in het oosten, de Maaspoort (leg, 
B.25) in het westen en de Tegelpoort (leg, B,36) in het 
zuiden2 15 Met uitzondering van de Tegelpoort, die in 
de achttiende eeuw werd vervangen door de meer oos

telijk gelegen Roermondse Poort (leg, B,32), zouden 

deze poorten in gemoderniseerde vorm dienst doen tot 

in de negentiende eeuw, 

Kleine poorten 
Naast de vier hoofdpoorten zijn in de stadsrekeningen 

gegevens aangetroffen over een aantal kleinere poor

ten, in Venlo ook wel 'pasternen' genoemd, Deze wer

den, in tegenstelling tot de hoofdpoorten, niet perma
nent bewaakt. De grootste van deze kleine poorten was 
de Nieuwe Poort of Kolenstraatpoort. (leg. B.29) 

De ligging van de overige kleine poorten is ondui

delijk Niet zelden werden ze genoemd naar een aan

palend huis of naar een belangrijk gebouw in de buurt; 
met uitzondering van de Nieuwe Poort, die onder meer 
bij Blaeu is afgebeeld, worden ze niet op plattegronden 
weergegeven, Vrijwel alle poortjes moeten aan de 

Maaszijde hebben gelegen: Visserspasterne216, Katten

pasterne217 , Jacob de Weldichs pasterne218, Ruysputs

pasterne219, een pasterne aan de Oude Markt220 , 
Battenpasterne22l , Schrixelspasterne222, jannes Dries
pasterne223 , Maaspasterne224 , Blodaartspasterne22'5, een 
Werfpoort226, 'Cloenbijlspasterne'227 en de pasterne aan 

de jodenstraat228 Aan de landzijde is sprake van een 

pasterne bij de Martinuskerk 229 Over de ligging van 
'Dries Zoilerpasterne'230, de 'porta sagittaria'231 en de 
'Latinser porten'232 is niets bekend, 

Torens 

Aantal, ligging en namen 
Wat betreft het aantal torens in de middeleeuwse stads
muur zijn verschillende getallen genoemd. Müller ging 
uit van een aantal van veertien, waarbij hij kennelijk de 
torens op de plattegrond van Blaeu telde 233 Uytten
broeck noemde dit getal eveneens, maar veranderde dit 

later in 38, een getal dat zeker veel te hoog iS. 234 

Hieronder zal worden uitgegaan van het aantal torens 

dat door jacob van Deventer werd getekend, Op basis 

daarvan kan worden aangenomen dat de vesting in het 
midden van de zestiende eeuw 25 torens telde, 

In de bronnen worden vele namen van torens 
genoemd; zelden wordt echter een (precieze) ligging 

aangegeven. 23'; Toch kan door combinatie van gege

vens van een aantal torens de zekere of waarschijnlijke 
ligging worden vastgesteld. (afb, 21) 

1 Lichtenbergstoren, oudste vermelding 1439.236 

2 Geen naam bekend, 

3 of 4 In 1401 is sprake van een nieuwe toren bij de 

Helpoort237 ; onduidelijk is of hier de toren wes
telijk of oostelijk van de poort is bedoeld, 

5 Daeltoren, naar het toponiem 'Dael' en de kapel 

Ingen DaL Deze toren was in de zestiende eeuw 

in gebruik als kruittoren; op de plattegrond van 
Blaeu aangeduid als 'Pulvertoren'238 

6 Toren op het kerkhof, gebouwd in 1397239 

7-10 Geen namen bekend. 
11 Fiolentoren, oudste vermelding (wellicht ook 

bouw) in 1385240 Deze toren werd in 1916 als 

laatst overgebleven toren van de vestingmuur 

gesloopt. 

202 Stro 1:\4960, '5e; Str. 1:\85. 9: Str. 1.)95, 9: 'vanden 
alden tyghelovL'n ende van dL'11 lande daerhy gele
ghen in der weyden'; Maria-Weide. in\'. nr. jlH, reg. 
100 (]424): land 'huten der Tiegelreporten dair die 
tiegehye op plach te staen' 

203 Tafel H. Geest, im' nr. 7. 
204 Str. 1393. 12. 
205 Str. 1.'349/';0. 11. U-14, l(l: Str. 13GG, 9,17; Stro 1376, 

9,,: Str. 1500. 21: Str. 1550, 8; Stro 1696, 26r. 
206 Stro 1415: 'totter herffvrede aen den schaipsdijck'; 

Stro 14';6. lï-18. 
20ï Zie hiero\'er: Steeger, 'Gebäudenamen', 230-231: 

idem. ·Orts-. Hof- und Flurnamen', 321; Frankewitz, 
'Ouyckers hoff, 103. In Geldern werd in 13RR 
gebouwd aan een vlakbij een van de stadspoorten 
gelegen bergvrede: deze houten constructie op een 
stenen fundament had een duidelijke verdedigings
functie (Nettesheim. Celdern, 54; vg. Kuppers, 
Stadtrechnllngen, uitgave van de rekening van 
1386/89. 36) 

208 Str. 1429. 13: Str. 1482, 18: 'die wege ... bij Sente 
Antonius capelle'. 

209 Zie voor de Venlose vestingwerken: Müller, 'Venlo', 
305: idem. ·Vestingwerken·. lTI: vgL Uyttenbroeck, 
Bljdra[<eJ/ 11. passim. 

210 Stadsbestuur. inv . nr. 29. 
211 Stro 1500-1 ~OH, passim. 
212 Str. 1'500.39 
215 Vaak is sprake \'an 'x dagen ge\verkt aan de stads-

muur', of 'werk aan de toren hij het huis van x' 
214 Str. 1389-1391. passim. 
21'5 Str. 134960, H, 11 -12, 14, IK, 21. 
216 Vermeld tussen l.'\Kï (Str. I)H7, K: 'aen dy vischer 

pasternc') en 145.-) (Str. 14)3, jo): de poort werd tocn 
hij \\"ijze yan uitzondering hewaakt), Dit poortje lag 
vrijwel zeker in de Vissersgats. een verbinding tus
sen het Maasschriksel en de rivieroever, ergens ten 
noorden van de Maaspool1. 

217 Vermeld tussen 1402 (Str. 1402.20: 'in katten paster
ne') en 143ï (Str. 143ï. 30). Gezien een vermelding 
in 1415 (Str. 1415. 46: 'katten pasterne aen der 
Nlasen') lag dit poortje aan de Maaszijde. 

218 Gebouwd 1433, ergens aan de Maas (Str., 24-27, 31-
32) 

219 Bij een put op het (Maas-)schriksel, vermeld tussen 
1530 (Str. 1530, 8 en 10) en 1539 (Str. 1539, 23) 

220 Str. 1500,27: 'pasternen opter Aklen Merckt'. 
221 Vermeld 1454 (Str., 2]), bij Het Bat. 
222 Str. 1393. 28. 
223 Str. 1384, lï. 
224 Str. 1392, 12: hier is niet de Maaspoort bedoeld. 
225 Str. 1400. 11: de Blodaartstoren lag aan de Maas. 
226 Stro 1650 . 47v; 'de werffpoort': Str. 1666, 16r. 
22ï Str. 1400. 8: 'den steyger gemaket aen cloenbijls pas-

terne'. 
228 Str. 1407, 17 
229 Str. 1366, 8-9: 'ad pOrlam sitam iuxta ecclesiam'. 
230 Stro 1455,32 
231 Stro 1366. 10. 12. 
232 Stro 1398. 14 
233 Mülll'f. ·Vesting\verken·. 172; idem, 'Venlo', 30'). 
234 Uyttenhroeck. J3(/druf.!.ell I, '11-'),); idem, J3(/draf.!.en 

11. 77-79. 
2.)) Bijvoorheeld dl' hou\\' \/~111 dl' 'Nieuwe Toren' in 

1385 (Str .. 52-55, .)6, 40) zonder enige plaatsaandui
ding. 

236 Oudste vermelding 1439 (Str. 1139, 23); in 1453 (Str., 
25) is sprake van een 'nyer thorne achter 
Lichtenbergh': in 14H3 werd de toren afgehroken 
(Str.. 28. 35) en daarna kennelijk weer opgebouwd, 
\vant in 1516 werd er aan de 'cappe van der 
Lychtenberg' gewerkt (Str., 24, sn In 1616 is deze 
toren aangeduid als 'Banvitstoren' (Camps, 'Onder 
den hlaeuwen hemel', 15; Uyttenbroeck, Bijdragen 
IV, 8ï). De 'Barwitskestoren' fungeerde in 181ï als 
reserve-kruitmagazijn (RA Limburg, Militaire areh .. 
in\'. nr. 17. memorie F. Bnmsveld van Hulten). 

237 Str. 1401, lï. 
238 Eerste vermelding 1539 (Str., 22), in 15ï5 (Str., 14) 

\verd kruit \'an Helpoort naar deze toren overge
bracht: 1620 (Str. , 53v): 'aen den Daelthoiren daar 
het polver ligt'. 

239 Str. 1397, passim over de bouw. 
240 Str. 1385. 21. 30. 32, 35, 57. 40: Str. n86, 25; Str. 

1388, 24. 
241 Str. 15ï8. 66: Str. 1655, 18r. 
242 Str. 1366, 10, 11 -12,20,22: Str. 1399,33. 
243 Str. 1386,22,24-26: Str. 1387,5 (voltooiing bouw). 
244 Str. 1386.4,7. JO. 14, 16, 21, 26-2H; Str. 13Hï, 5, 31; 

Str. 1394. 7: in 1409 stortte deze toren in als gevolg 
van hoog water (Str., 11. 1.'\-15): Str. 1410, 25: de 
herhouw werd voltooid in 141 ~ (Str., 32, 56). 

24'5 Str .. 17r. 
246 GA Venlo, str. 1576.2: str., 137ï, 4; str. 1388,28: 'hol

\Vere aen Peter \X1erstoeren' In 1458 is srrake van 
'Arnt Wcers erve'. hij de weg die langs de stadsmuur 
loopt en hij 'Alartzrasterne' (de Nieuwe Poort in de 
KolenstraatJ (Tafel H. Geest. inv. nr. 6n 

247 Maria-\Xleide. inv. nr. 226, reg. 252 en inv. nr. 227, 
reg. 251: in 1456 werden kanonskogels ('cloyten') 
opgeslagen in de Weerstoren. 

248 Str. 1434, 29, 43: bouw van het fundament en met-
selwerk: Str. 1435. 22: bouw van het dak. 

249 Stro 1402.24: Str. 1486,38. 
250 Stro 1600. 85 
251 Stro 1394. 20-21: verder onder meer in 1394 (Str., 23), 

1413 (Str.. 15), 1417 (Str, 29-33). 
252 Uyttenbroeck. Bijdra[<en II, 39: vermeldingen van 

een Witte Toren. zonder plaatsaanduiding, zijn mij 
bekend vanaf 1490 (Str., 38): Str. 1505, 131: 'bol
werek by de witte toren': anderzijds wordt er in de 
zeventiende eeuw een Witte Toren vermeld bij de 
Tegelpoort (Str 1676, 96r-105r). 

253 Stro 1553, 14: 'ain der batten by den Dieken toren': 
eerder is een Dikke Toren vermeld in 1490 (Str., 40). 

254 Vgl. de opsomming bij Uyttenbroeck, Bijdragen 1, 
52-53 

255 Str. 13ï6, 2: verder Str. 1384, IS: Str. 138';, 13, 1'5,2'5, 
27,31. 40-42: Str. nRc" R 

256 Str .. 51 
257 Stro 1589, 17, 2.">, 27, 50: voltooiing houw. 
258 Stro 1593. 27: een .... wederhaen op Voge!sanc' 



259 Str. 1401, 19, 
260 Str. 1496, 53 
261 Str. 1606. 10. 74. 
262 Stro 1608, 130. omge\"ing Laarpool1 
263 Str. 1634, 22v. 
264 Bijvoorbeeld in 1366 een toren hij de Tegelpoort 

(Str., 12). 
265 SIr. 1575, 14: SIr. 1620,53\'.: in 1532 (Str., 18) werd 

kruil uil de Helpoorl naar de Daeltoren overge
bracht. 

266 SIr. 1431, I') 
267 Str. 1456, I '): 'die doyten (gevuert) in Weers tl1Oe

ren' 

268 Str. 1387, 31: in verhand mei de ligging van hel 
stadsbussenhuis in deze buurt? 

269 Str. 1582, 51: 'aen den schorsten des toren darinne 
der scherprichter woent'. 

no Hij"oorheeld de Nieuwe Toren (Str. 138'), 40: bouw 
v'an een schoorsteen). 

271 Voor de Maastoren werden in 1417 (Str., 29-35) 
10.000 le ien gebruikt: in 1439 werden nog eens IH,') 
roeden leien geleg(L waarvoor 37.000 'leincgel' 
werden gebnIikt (Str., 34): voor de toren achtLT 
Jacob de Weldichs huis werden in 1435 (Str., 22) 
23.025 leien, lH.500 nagels en 413'/2 pond lood 
gebruikt. 

272 Edelmanstoren, 1385 (Str., 42): ',an ii wympelen': 
Schilientoren (SIr. 1387, 5): 'Item van wimpelen dl' 
opter \·urss. toerne staen woeghen (38 pont); in 
13R6 werd naar alle waarschijnlijkheid het stadswa
pen op een wimpel geschilderd (Str.. fO: "den 
mdeer ghegeven ... cly den "vympd maler' 

273 Edelmanstoren. 1385 (SIr., 41); 'weerhaen': 810-
daartstoren, (Str. 13H6, 27): 'om eyn bleyck claer 
men den wederhaen af maeckt' 

274 Vogelzang kreeg in 1393 (Sir., 27) een weLierhaen': 
Fiolentoren, 1385 (Str.. 40): 'van xxii pon I loets dy 
men laght online den knoyp op Fiolen toren': toren 
achter Jacob de Weldichs huis, 1435 (Str. , 22): Van 
dc:n knoep te overgolden ende die wiL'rhaen te 
maden' (dit werk werd uitgevoerd door dc stads
schilder Hein Piddel!): Lichtenbergstoren, 1516 (Sir., 
24): 'Gerit POlIgyter gemaickt eynen knoep opten 
Lichtenborch, woich (45 pondL; meister Huebert 
den knoep mit eyn del'n knoepken overguldt', 

275 Onder meer Str. 1590, 30: 'dy toerne hoger to 
maken': Vogelzang in 1393 (Str., 28): 'dat hy boeger 
gemuert is dan dy tynne van der mueren'; de 
Maastoren werd nog in 1422 verhoogd (Str., 24-2S). 

276 Str. 1459, 12: het sladsbestuur ging met Herman 
Wegge, gedurende de eerste helft van de vijftiende 
eeuw decennia lang stadsbollwmcester, en met de 
stadstimmerman rond de stad 'ende hesagen die 
thoerre OIil dye staL 

277 VgL Van Lieshout, "'FelIenoord''', 17')-177. 
278 Str. 1366, 23: 'Item Tbeoderico theolonario de lapi

dibus et arena dllCendis ad plateam ct de mortario 
ducendo ad mLlrum per integrum annum·. 

279 Bijvoorbeeld rond 1 SI7 de muur achter de 
Martinuskerk en de Daalkapel (Str., 25, 25-26). 

280 Str. 1349/50, 12-13: 'duahus mulierihus portantihus 
arenam et lapides iuxta munml retro domum 
dleolonarii'. 

281 In 1431 werden in totaal ongeveer 825.000 hakste
nen en grote partijen mergelsteen aan de nieuwe 
muur bij de Maas verwerkt (Str., (,(,). 

282 Str. 1416, 15, IS, ongenummerde bladen lussen 49 
en 50, 50-54: Str. 1426.52: Str. 1431, 66. 

283 Begin tVv'intigste eeuw waren hiervan nog rc:sten te 
zijn in de tuin van hd voormalige hertogenhof. (atll. 

71) 
284 Bijvoorbeeld in 1407 (Str., 57): 'den coelhoven 

gegeven voeren oeren schade daer die mure 
gemaickl wairt': Str. 1431,41: 'van oer erve dal oen 
anden nyen toer ander Hellen porten aefgegraven 
\vas ende vair oeren oncos1.. ' 

28'5 Str. 1400, 16: 'c1y muerre byder Hellen porten mit 
eerden overdragen': Stro 1401 , 16: 'dy Illuer bider 
Hellen porten Illit eerden bedragen' 

2Hó Str. 151H, 13: \verk 'opten nyen 'wall tuschen dcn 
Lichtenhcrg ind Helpaert, der nedergeschaten \\"as 
inti aen den \vcch aen der nycn ll1uere< 

287 Str. 1566, 10: Tafel H. Geest. in\'.nr. 14: land bij de 
'stat wave bi den Hellenponen': in 1.'349/50 (Str" 14) 
is al sprake van l'en dam. 

288 Str. 15K7, 29: 'nien wave' bij de Laarpoorl: 23: 
'indem dam van der nien grave bider HellenpoI1en'; 
Str. 1388, 15: vander goyten to sniden dy inden 
alden grave liggen achter den kerchoeve acndcr 
beke' De binnensle grachl (de oude gracht) werd 
in 1424 aangeduid als 'm iddelgrave' (Str., 33-:\'), in 
1427 als 'midde1sten grave' (Str., 27) en in 1487 als 
'bynnensten grave' (Str., 22). 

289 Str. 1386, 19: 'Tylman Tegelbeekers kna pen gege
ven ... dat sy dat \vater leyden van Wylre ende die 
graven vegeden'; Stro 1417, 19: schepenen en raad 
'gegangen te hesien die waterlei<..' wie dat '\\'ater loe
pen solde in der stat grave'; Str. 1424, 39: 'gegraven 
aen den W'ylrc hroick dat dat \vater in ons grave 
loept'; Str. 1426, 18: 'op dat broick om Ie besien 
\vaermcn dic grave ... dat beste graven ... solde': Stro 
1433, 31l: 'dat water van ghenen Wylre broick in 
onse graven geleydt': Stro 143':;, 19: 'dat water vander 
holtmoelen geleyt in der stat grave', In 1':;'50 \vas <..'1' 
een conflict met Tegelen, in verhand met het aftap
pen van water uil de Wl'lderheek (StI'" 25). 

290 Dam bij de Laarpoort (Str. 1349/50, 14: Str. 1387,28-
29): Helpoort (sir. 1387,25): I-lamel/Tcgelpoort (Str. 
1388, 1 n Lichtenherg (SIr. 1405,3): achier de kerk 
(Str. 13H7, 22-23: SIr. 1424, 59): achter de henogen
hof (Str. 1487, 2). 

291 Str. 14')1 , 28-31: zeer veel werk aan de gracht hij 
Lichtenherg, onder meer werden 9.750 mergelhlok
ken 'int fundament vanc.Jen grave verlacht' In 14S2 
(SIr., 20-22 en passim) opnieuw veel \\'Cfk. In 14')3 
(Str.. 17: 26-27) idem: (hurgemeesters, schepenen 
en raad) 'inden grave hy Lichtenbergh gegangen te 
besien wie hoige man die muere maken solde' 

292 Str. 1 ')34 (22-54), Str. 1555 (19-22) en Str. 1556 (22-
24): men sprak in die jaren van de 'gefoerden grae
ve hy de Helpoerten', hetgeen wijst op gemetselde 
oevers. 
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Geen namen bekend, 
Kwaktoren, oudste vermelding 1578241 , maar 
vrijwel zeker stammend uit de veertiende eeuw; 
bij Blaeu aangeduid als 'Groot Pulvertooren', 
Geen namen bekend, 
'Toren bij de Tegelpoort', vermeld in 1366242; 
waarschijnlijk identiek aan Schillentoren, ver
meld in 1386 en 1387243 

Bloyaartstoren of Blodaartstoren, vermeld vanaf 
1386244; in de zeventiende eeuw ook aangeduid 
als 'den thoren in Cleen Italien' 2,') 
Weerstoren, vermeld vanaf 1376246; deze toren 
lag tegenover het stads-bussenhuis217 

Dit is waarschijnlijk de 'tl1Oer achter ]acops 
Weldigen hues '; gebouwd in 1434-1435 248 

Waarschijnlijk de 'toren achter Johannes Dries' 
huis', genoemd in 1402249 Van Deventer tekent 
op deze plaats een toren; in 1600 is sprake van 
een 'gebroken toren aan de trap van de Oude 
Markt' (de Blauwe Trap, leg, 13.3)2')0 
De westelijke toren van de Maaspoort, afgebeeld 
door Jan de Beijer in 1741 (atb. 105) wordt vanaf 
1394 vermeld als 'Maese toren'251 en is ook wel 
'Witte Toren' genoemcL252 
In 1553 is sprake van een Dikke Toren hij het 
Bat25~ 

Geen namen bekend, 

Van een aantal andere torens kon geen plaats worden 
vastgesteld254: het zijn de Edelmanstoren 037625'»), 

Baerkestoren (387256), 'toren in Ymmel Schunkens hof' 
(389257), Vogelzang (393258), 'toren achter Cranevelds 
huis' (401259), Zillentoren (1496260), Meiboomstoren 
(1606261 ), Amonissetoren (608262) en Pap-eterstoren 
(634263), 

Functie 
Behalve voor de verdediging van de stad werden de 
torens ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals voor 
opslag van bouwmaterialen,2M De zware stenen con
structie maakte deze bouwwerken ook geschikt voor 
het opbergen van bijvoorbeeld buskruit (Daeltoren265, 
Kwaktoren, Blodaartstoren en Dikke Toren) en wapen
tuig als pijlen (de 'nieuwe tore n'266, kanonskogels 
(Weerstoren2(,7) en kanonnen (Blodaartstoren26H ), Een 
van de torens achter het hertogen hof werd gebruikt als 
gevangenis, Sommige torens werden bewoond,2(,9 

Constructie, omvang 
De bouw van een toren nam doorgaans enkele jaren in 
beslag, Op een zwaar mergelstenen fundament werd 
een gebouw van meerdere verdiepingen en een of 
meer zolders opgetrokken, De kap werd met lei gedekt 
Sommige torens waren voorzien van een stookplaats no 
De grote omvang van sommige torens kan bijvoorbeeld 
worden afgeleid uit de hoeveelheden leien die voor de 
dakbedekking werden gebruikt271 

De torens werden voorzien van een stadsbanier272 , 

een weerhaan27,o en een - in sommige gevallen vergul
de - bol als bekroning,271 

De oorspronkelijke hoogte van een aantal torens 
werd eind veertiende eeuw kennelijk onvoldoende 
geacht, want rond 1390 bevatten de rekeningen opval
lend veel posten inzake het verhogen van torens,275 

Het onderhoud van de torens kostte jaarlijks veel tijd 
en geld; rege lmatig werd de situatie door het stadsbe
stuur geïnspecteerd 276 

Fellenoord27ï (atb. 22) 
Vanaf de late veertiende eeuw tot in dc zeventiende 
eeuw wordt in de stadsrekeningen talloze malen het 
'FelIenoord' C'Feloord', 'Fellort' ete. (leg, 13.5)) ge
noemd, Uit een aantal omschrijvingen in de rekeningen 
kan worden afgeleid dat het FelIenoord vlakbij het her-

23 Venloa, profiel van het Maasfront van Venlo (1654) 

in Arend /Jal! Slichlenhorsls XIV boekel! is een aantal stadsplatte
gronden en projielen opgenomen /Jan de hand /Jan IVicolaes /Jan 
Geelkercken, waaronder eel/ /Jan Venlu. De plattegrond wijkl niel cif 
nauwelijks o//Jan die L't/Il Blaeu, die enkelejaren eerder was gepu
hliceerd. Bouen de eigenlijke plattegrond is een profiel {lan het 
Maasfrolll /J(m Venlo a/geheeld. In hel pn!/iel zijn /Janajïinks Ie 
zien: hel Grool Ho()rnwerk met 1'1'11 luatermolen, Lichtenbergslorell, 
de kapel UW{ hel Sil!l,1acoh\,<asthuis, de Sinl-Marlinuskerk mei de 
,,<mte stadstoren, het Steenen Bolwerk mei daarachier ll'aarschijnlijk 
het torenlje can de kapel /Jan het Sint}orisgasthuis aan de 
Gasthuisstraat, het (cmde) stadhuis, de kapellen mn de kruisheren, 
de Heilige Geest, Ma ria-Weide en 7i-ans-Cedron en tenslotte de 
Tegelpuort. Ui/el:,'t rechts, huiten de stad, een torenachtig uerdedi
gingsu'erk IJUilel! de Tege/pooI1, dat hij Blaeu wordt aangeduid als 
'Redout'. 

togenhof en dichtbij de stadsmuur lag, Dit torenachtige 
gebouw werd onder meer als uitkijktoren en gevange
nis gebruikt Tijdens het beleg van 1511 werd het 
'nedergeschoten', maar kennelijk niet definitief ver
nield, Was het FelIenoord een restant van het gebou
wencomplex dat Jan van Broekhuizen in 1368 verliet 
(zie hoofdstuk 3,2)? 

Stadsmuur 
Vanaf het midden van de veertiende eeuw werd een 
stenen omwalling gebouwd, Het aantal posten in de 
stadsrekeningen met betrekking tot werkzaamheden 
aan de stadsmuren is zeer groot 27H Uit concentraties 
van posten in de rekeningen kan men afleiden dat som
mige delen van de muur in de loop van enkele jaren 
geheel werden vernieuwd279 Het werk werd doorgaans 
voor de stad uitgevoerd door een plaatselijke meester
metselaar, die met zijn mannen en soms ook vrou
wen 2HO jaarlijks grote aantallen bakstenen verwerkte2Hl 

De bakstenen werden gefabriceerd in de directe omge
ving van de stad, Voor fundamenten en specifieke 
onderdelen van de muren werd wel mergel en Naamse 
steen van elders aangevoerd, 

Voor bijzondere projecten werd soms het advies van 
een specialist van buiten de stad gevraagd, Zo werd tus
sen 1416 en 1431 de gehele muur aan de Maas vervan
gen; een 'meister Dries' en 'meister Willem ons heren 
metseler' kwamen naar Venlo om de stad van advies te 
dienen,2;;2 

De dikte en hoogte van de muren werden in de loop 
der tijd aangepast; vooral rond 1390, toen ook veel 
torens werden verhoogd, is in de stadsrekeningen veel
vuldig sprake van verhoging en verbreding van de 
stadsmuur, Aan de binnenzijde werden spitsbogen 
gemetseld2K~ (afb, 71) Soms kwamen eigenaren van 
percelen die aan de muur grensden door de uitbrei
dingswerkzaamheden in het nauw; het stadsbestuur 
stelde hen dan schadeloos284 Bepaalde delen van de 
muur werden rond 1400 van een aarden binnenwal 
voorzien,2K') 

Op de Oude Markt bevond zich vanaf de vijftiende 
eeuw de 'Blauwe Trap', een van Naamse steen vervaar
digde grote opgang die toegang gaf tot de muur aan de 
Maaszijde, (leg, B.3) 

Tussen Lichtenberg en de Helpoort is bij Jacob van 
Deventer, l3laeu en op andere hiervan afgeleide platte
gronden een dubbele muur te zien, In 1518 werd hier 
grootschalig gebouwd2H6 Deels was er nog sprake van 
herstel van de schade van de belegering van 1511, 

Grachten 
Uiterlijk tegelijk met de bouw van de stadsmuur zal de 
natte gracht rond de stad zijn aangelegd, De eerste ver
melding van de gracht dateert van 13662;;7 In de jaren 
tachtig van de veertiende eeuw werd ter verbetering 
van de veiligheid een tweede gracht aangelegd: er is 
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dan sprake van de 'nie grave' en de 'alde grave'. 288 (afb. 
2, 16, 19 en 20) 

De grachten werden gevoed door de beken die uit 
de Bantuin via de stad afwaterden op de Maas. Om een 
voldoende hoge waterstand in de grachten te handha
ven, werden sluizen gebouwd en soms beken ver
legd289 In de grachten werden dammen ('beren') aan
gelegd om het water op te stuwen290 De noordelijke 
stadsgracht bestond feitelijk uit een bundeling van de 
Panhuismolenbeek, de Rijnbeek en de Helbeek. De 
stroming was hier relatief sterk, hetgeen de bouw van 
een aantal watermolens mogelijk maakte. (afb. 2a) In 
1451-1453 werden er grootschalige werkzaamheden 
aan de grachten uitgevoerd; onder meer werd bij de 
Lichtenberg een zware dam gebouwd. 291 In de jaren 
dertig van de zestiende eeuw werd hieraan opnieuw 
gewerkt. 292 Vanwege het hoogteverschil tussen de 
gracht en de Maas ontstond er aan de rivierzijde van de 
dam een waterval, die in de volksmond 'den broezer' 
[broezen = bruisen] werd genoemd293 

In de grachten werd vis uitgezet294 De grachten 
hadden voldoende diepgang en waren breed genoeg 
om bevaren te kunnen worden. Toen in 1412 aan de 
Helpoort werd gebouwd voerde men bouwmaterialen 
aan per schip.29'5 

Bolwerken 
Aan het eind van de veertiende eeuw werden voor de 
stadspoorten, aan de buitenzijde van de grachten, 
gemetselde bolwerken aangelegd. In 1388 is sprake van 
bolwerken bij de Tegelpoort, de Helpoort en bij de 
Lichtenberg296 Bij de Laarpoort wordt pas in 1498 een 
bolwerk vermeld; vrijwel zeker is dit echter veel 
ouder. 297 Ook op De Weerd werd een bolwerk aange
legd; de oudste gegevens dateren van 1497-1498.298 

Geen van de genoemde bolwerken is bij Jacob van 
Deventer weergegeven. 

Op de Maasoever voor de Maaspoort stond sinds het 
midden van de vijftiende eeuw een zware verdedi
gingsconstructie, het 'Steenen Bolwerk'. (leg. B.35) On
geveer honderd jaar later kreeg dit bolwerk de vorm 
zoals die te zien is bij Blaeu (afb. 30) en op het stads
prospect van Van Geelkercken (afb. 23). 

Voor de Lichtenberg werd in 1528 een groot aarden 
rondeel aangelegd. 299 Het werk werd grotendeels ver
richt door inwoners van ' de ambten Kessel en 
Kriekenbeek. 

Landweren 
In de Bantuin lag op een afstand van enkele honderden 
meters van de stadsmuren een landweer, een aarden 
wal beplant met doornige struiken en rijshout. 300 De 
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landweer diende om inwoners van naburige dorpen te 
beletten om het Venlose grondgebied te betreden om 
bijvoorbeeld illegaal turf te steken.30l Daarnaast had zij 
een defensieve functie. In 1435 waarschuwde ambtman 
Van Wickrade het stadsbestuur dat 'onse viande doir 
ons lantwer wolden trecken'; de stad zette vijf mannen 
in die 'dat ga et gehoet hebben die nacht',302 

Waarschijnlijk bestond de landweer al aan het eind 
van de veertiende eeuw.303 Uit verschillende vermel
dingen blijkt dat de landweer de hele stad aan de land
zijde omringde: van het Meeuwenven en Het Ven ten 
noorden van de stad, via De Laar en achter het lepro
zenhuis ten zuid-oosten van de stad naar Wylre in het 
zuiden. 304 In 1432 en 1433 werd met man en macht 
gewerkt aan de vernieuwing van de landweer.305 

In 1444 werd ten oosten van Venlo op de heide een 
nieuwe landweer aangelegd. Hiertoe werd samenge
werkt met de inwoners van de plaatsen ten oosten van 
de stad (Straelen, Herongen , Wankum en Krieken
beek). 306 In 1448 werd nog aan deze tweede landweer 
gewerkt door inwoners van de stad, die hiertoe straat
gewijs waren georganiseerd. 307 Het werk ging door tot 
in 1456, toen het Venlose stadsbestuur in Straelen om 
assistentie verzocht. 308 Ook in 1508, tijdens het Gelders
Habsburgse conflict, werd intensief aan de Venlose 
landweer gewerkt. 309 Uit een vermelding uit 1550 kan 
worden afgeleid dat ook in het zuid-oosten van het 
stadsgebied, bij de grens met Kaldenkerken, een land
weer bestond,310 

'De Stade' 
Aan de overzijde van de Maas, recht tegenover de stad, 
was in 1461 op een plaats genaamd 'de Stade' ('de Stae', 
'de Staai') een versterking aangelegd311 , die na korte tijd 
werd verlaten. 312 Nadat op deze strategische plek in de 
loop van de zestiende eeuw opnieuw een tijdelijke 
schans was gebouwd313, verrees hier in de zeventiende 
eeuw het fort Sint-Michie \. (leg. B.I0) 

Overige militaire gebouwen 

In de noordelijke Bantuin lag een schietterrein 
C'Schutroede') voor de stedelijke schutterijen. Vanaf 
1399 worden schuttersdoe len in de stad genoemd; de 
ligging hiervan is onbekend. In 1624 werden de doelen 
omgebouwd tot 'adminutiehuyss' ,3 14 

Op De Weerd stond tot 1555 een 'blochuyss' , waar
schijnlijk een gevangenis, die in genoemd jaar werd 
gesloopt. 315 

Buiten de Tegelpoort bevond zich tot het jaar 1609 
een 'polffermuelen' (kruitmolen) voor de aanmaak van 
buskruit.316 

________ I I 
lILl 

293 Uyttenbroeck. BijdragelllV, 32; idem, Bijdragen Il, 
14. 

294 Str. 1417, 33: 'om visse die men in der stat grave 
gesat heft' 

295 Str. 1412, 48. 
296 Str. 1388, 26. 
297 Str. 1498, 26; in 1388 (StI'" 23), 1389 (Stl'., 14). 1403 

(Str, 131, 1409 (Str" 13 en passim). 1426 (Str. 43) is 
sprake van een holwerk zonder nadere aanduiding 
van de ligging. 

298 Str. 1497,72; Str. 1498, 38: StI'. l ')05. 5R 'I":In der hol
werck orten \yiert' : Stro 1:; 12. 50-51 , SR 'doe men 
dat nye holwerck hestaen sokl (e maecken' (op De 
Weerdj; Str 1540, 5'5: 'der ra it dat holwerck opter 
wierdt besichticht' 

299 Str. 1528. 37. 
300 Str. 1428, 24: 'die lanlweer op ghenen Loer, die inge

vallen was ende weder ITIit Iyssen ende l11it doernen 
up geset was: van jongen doerncn diemen in die 
Iant\vere poetet ... ' 

301 Stl'. 1445, passim. 
302 Stro 1435, 30 
303 Toen was al sprake van 'renboumen' (slagbomen) 

in de doorgangen van de landweer: in 1387 (Str. , 7) 
aan de Schaapsdijk, in 1388 (Stl'. , 3) op de Laar, in 
1433 (Str. , 1 ';-16) bil Wambach. in het grensgehied 
met Tegelen. 

304 Meeuwenven: 1428 (Annunciaten, inv. nr. 57); Ven: 
1621 (Str. , 65v-68r); Laar: 1428 (Sir. , 24); idem. 1620, 
'achter dem me lalen gelegen heneven der stadt 
lantwher' (Schepenbank. oorkonde van <) mei 
1600); Wylre: 1455 (Maria-Weide, in\'. nr. 27'5, reg. 
212). 

305 In 1432 (Str., 36-39) werd volop gegraven; hurge
meesters, schepenen en raden gingen kijken waar 
de 'reynhoume' moest komen. Str. 1433,19: 'ix man 
die dat heghyn vander lantweren maeckden: Item 
doe myn îoncher~ van Wiek rade di Illit den scepen 
eyns wa irt die lantwere te gra ven hoven Stalbergen 
hoeve ... ; doe men die lantwere began te graven'; 
[de heer van Wickrade was amhtman van Venlol: 20: 
'om eyn Iyne dair men mit maet ander lantweren '; 
23, 30. 

306 Str. 1444, 18, 20-21. 
307 Stro 144H, 31-33, de waerden' (wachters) van de 

Jodenstraat. de (Grote) Beek en het Schriksel, als
mede de 'hoeverlude' (inwoners van de hantuin), 

308 Stro 1456, 9-10: met de amhtman 'avercomen dat 
men die lantwer hove nsbe rghs mitten J.mpt van 
Krekenbeck ende van StraeJen graven sulde ... ; aen 
die stat van Stralen gesant mit i brieff als om elie lant
wer hovensberghs helpen te graven'; op donderdag 
na pasen werd 'mitter ganser gemeyntten' gegraven. 

309 Str. 1508. 18. 45, 48, 64. 
310 J<heinischer Slädteatlas, Ka/denÁ?irchen, 3 (11.2.2). 
311 Graven en hertogen van Gelre, inv. nr. 196. register 

van renten etc, in he t kwanier van Roermond 1342-
1492. f. VI/JO: 'dat seJigen hertoeh Arnolt in den jaer 
van LXI [~ 1461 J as he die stat Venlo heJegert hadeIe 
... daer hij eyn blockhuyss vur Venlo op dede slaen 
op die Maze·. 

312 Waarschijnlijk na het beleg van 1511. Aantekening 
in een register uit 1543 (GA Venlo, arch. par. 
Bleriek, ev. nr. 3263: 'In vorbyen tyeden is eyn 
belech voer Venlo gevest. do hevel Sunt Anthonis 
tho Blerick groten scade gehaet van hoelt gevaes 
dat do stoend op su nt Anthonis guet voor den 
Stae ... '). 

313 Stro 15H6, 5: 'mester Hans den scherprichter up der 
Thegelportten durch bevell geven dat er den huiss
man sein hein he fft genesen so hie uber der Maesen 
inder schansen gehroccken hadde'; zie ook bijlagen 
Str. 158';. 

314 Stro 1624, 60. 
315 Stro 1555, 34, 36 
316 Str. 1609, 50, 64: 'den dyk aen die Tichgelport daer 

die polffermuelen geslaen hedl. 



1 Moorman van Kappen, 'Vrede van Venlo', 7- 10; 
Wouters. 'Het Limburgse Maasdal'. 157-15H; 
Keverling Bllisman, Verdrag en Tractaat van Ven/u, 
passim; janssen. 'Kleve - Mark - jülich - Berg -
Ravensberg'. :\2-.05. 

2 Zie hierover: Keverling Buis11lan, 'Bestuurlijke orga
nisatie'. 53-63; Berkvens. Land- en Stadsrecht. xi; 
Venner. 'Rechnllngen', 194. 

5 Schatorjé. ·Faher' . 120: in 153.1 trok een Venlose 
hoedenmaker met enige regelmaat naar het naburi
ge Kaldenkerken. kennelijk om daar te prediken 
(Rheinischer Slädleatlas. Kaldenkirchen. 12 OV9): 
Hendriks. 'Tegelen', 97-1(IH. 

4 Schatorjé. Regeerders, 120-131; idem, 'Faher', pas
sim: idem in Pronkstukke/l nr. 24 , passim. 

5 Voor de gebeurtenissen in het Overk~vartier in 1572: 
Schat()rj(>, '\Xiittenhorst' 

6 Deze formulering in de preambule van een nieuw 
reglement voor het ernstig in verval geraakte onder
\\'ijs in de stad; geciteerd bij Evers en Geurts, 
'School", 146, noot 6. 

5 I Venlo tijdens de Opstand en onder 
Spaans gezag (1543-1702) 

5.1 Venlo van 1543 tot 1702 

Het Verdrag van Venlo vormde vanuit Gelders perspec
tief vooral het sluitstuk van een lange strijd voor het 
behoud van de zelfstandigheid van het gewest, een 
strijd die in 1543 definitief werd verloren. Voor Karel V 
betekende de inname van Venlo en de inbezitneming 
van Gelre de afronding van zijn 'Nederlandse' territoria. 
Door de incorporatie van Gelre in de Nederlanden 
werd tevens de vorming verijdeld van een belangrijke 
territoriale staat aan de Rijn, bestaande uit Kleve, Gulik, 
Berg, Mark, Ravensberg en Gelre. 1 Gelre werd voortaan 
geregeerd door een stadhouder als vertegenwoordiger 
van de vorst en een college van kanselier en raden (het 
Hof van Gelre) te Arnhem. 2 

De eerste tekenen van de opkomst van het protes
tantisme in Venlo dateren van de jaren rond 1530 en van 
15493; in de late jaren zestig is er sprake van een toena
me van protestantse activiteiten in de Maasstad, vooral 
door toedoen van de predikant Engelbert Faber. 
Predikaties vonden in eerste instantie buiten de stad 
plaats; in de loop van de jaren zestig kon gebruik wor
den gemaakt van de kapel van het cellebroederskloos
ter (leg. C.3) binnen de muren. Het rumoerige jaar 1566 
bracht ook voor de Maasstad schermutselingen tussen 
katholieken en gereformeerden. 4 Dit was het begin van 
een langdurige periode van wisselende gezagsstructu
ren en veel wapengekletter. Vanaf 1566 onderdrukte de 
magistraat de protestantse beweging. Op verzoek van 
het stadsbestuur voorzag Alva de vesting Venlo van 
extra soldaten; hieraan zal de eerste veldtocht van de 
prins van Oranje door Gelre (1568) niet vreemd zijn 
geweest. Enkele jaren later, in 1572, concentreerde de 
prins opnieuw een grote troepenmacht in het Over
kwartier. Roermond werd ingenomen en geplunderd; 
de kleinere stadjes Geldern, Wachten donk en Straelen 
werden tijdelijk bezet en het platteland van het Over
kwartier werd gecontroleerd door huurlingen in dienst 
van de prins. Deze dreigende situatie gaf aanleiding tot 
een behoorlijke versterking van de verdediging van 
Venlo. De gevreesde bestorming door Oranje bleef uit. 'i 
Venlo bleef vooralsnog aan koningsgezinde zijde. Hoe
wel Oranjes manoeuvres in 1574 - die een einde von
den op de Mookerheide - Venlo zelf niet direct beroer
den, ondervond de stad met het gehele Overkwartier de 
nadelige gevolgen van het voortdurende oorlogsge
weld. De inkwartiering van de grote aantallen soldaten 
en de voedselleveranties aan Alva's troepen waren nau
welijks op te brengen. De scheepvaart op de Maas 
kwam zo goed als stil te liggen en de graanhandel werd 
zwaar getroffen. Door toedoen van Alva's streven de 
contacten met de opstandige gewesten af te snijden 
werd het Overkwartier in een isolement gedwongen. 
Zo kwam na 1572 een einde aan de intensieve handels
relaties met Dordrecht. Een gevolg hiervan was dat veel 
kooplieden en handwerkers Venlo verlieten. Genoot de 
door Oranje geleide beweging in het Overkwartier in 
deze jaren weinig sympathie, daar tegenover stond dat 
ook de trouw aan de kroon na de 'Spaanse Furie' van 
1575 onder druk kwam te staan. Toen Jan van Nassau in 
1578 stadhouder van Gelderland werd, keerde ook in 
Venlo het tij ten gunste van de gereformeerde partij. In 
1579 maakte de katholieke magistraat plaats voor een 
protestantse; de stad trad als enige in dit deel van 
Gelderland toe tot de Unie van Utrecht. Zeker toen 
Parma in datzelfde jaar erin slaagde Maastricht in te 
nemen, ging Venlo voor de opstandige gewesten fun-

24 Plattegrond van Venlo, anoniem en ongedateerd 
(begin zeventiende eeuw?) 

[Jit plattegrolldje <~eeft een heeld uan de uesting Venlo tijdens de 
jaren uan o/Jel:~ang. Een l'el:~elijkbaar kaartje /Jan Roermond wordt 
in Atlas Ruraemundensis, I1r 4, gedateerd op ca. 1635. Vergelij
king met de plattegronden uan]acob uan /Jeventer (afb. 2 en 19) 
en BrauIl en J Jogenberg (afb. 29) leen dat de uesting bij Lichten
herg. /JOOl' de Helpo()11. achter het hof hij de Lampoorl, hij de 
Kwaktoren ('Jl hij de Tege!po0l1 is versterkt door middeluan 
hastions. Op De Weerd ell op de hauenkade zijn uersterkillgen 
gehouwd, terwijl het Stellen Bolwerk voor de Maaspoort is uitge
houwd. /Je stadsmuren zijn aan de binnenzijde u()orzien van aar
den Il'a//en. /Je aarden lila! tussen heide stadsgrachlen is eveneens 
versterkt. [Je echte uithoulI' van de liesting, zoals die onder meer hij 
Blaeu is te zien, moet nog op gang komen. 

geren als 'slot' op het Maasdal. De stad werd geacht de 
opmars der Spanjaarden naar het noorden te dwarsbo
men. 

Aan de zijde van de Opstand 
Vanaf 1579 vormde Venlo een Staats eiland in een ver
der nagenoeg geheel door Spaanse troepen beheerst 
Overkwartier. De stad was ingesloten door de konings
gezinde steden Roermond, Straelen, Weert en de kaste
len van Horst, Bleyenbeek, Middelaar en Kriekenbeck. 
Om die reden moest een groot garnizoen op de been 
worden gehouden; de kosten hiervan drukten zwaar op 
de stadsbevolking. De economische bestaansgrond van 
de van haar achterland afgesneden stad werd verder 
aangetast; de handel op de Maas werd getroffen door 
blokkades. Bronnen uit deze jaren weerspiegelen de 
problemen 'turbatissimis temporibus'(i, die de stad en 
haar inwoners doormaakten. Het klooster Maria-Weide 
zag zich in 15HH en 1589 door de 'quaede tijden' 
genoodzaakt bezittingen te verkopen, omdat het onder
houd van de kerk niet langer kon worden opgebracht.7 
Militair gouverneur Schenck van Nijdeggen drong er bij 
de Staten-Generaal op aan Venlo's positie te verbeteren, 
daar de 'uitgemergelde' vesting anders niet behouden 
zou kunnen blijven. Hulp bleef echter uit. 
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25 'Possa Sanctae Mariae quae et Eugeniana dicitur 
vulgo De Nieuwe Grift' ljoan Blaeu, 1628, voor het 
eerst gepubliceerd in 1630) 

Het kanaal moest de Rijn Ier hoogte van Rheinberg verbinden mei 
de Maas hij Venlo; de aanleg hegon in 7626, het werk werd 
gestaakt hl de loop van 7629; op korte a/stand van elkaar waren 
versterkingen aangelegd. Alleen het deel tussen Rheinherg en 
Geldern werd aangelegd. 

Opbloei onder de Aartshertogen 
Parma - die een groot offensief voerde in de zuidelijke 
Nederlanden, dat in 1585 resulteerde in de val van 
Antwerpen - sloot Venlo in 1586 met een enorme troe
penmacht in. Vanuit een bij de Blerickse kerk opge
worpen schans werd de vesting intensief beschoten, 
totdat het garnizoen zich onder druk der inwoners 
overgaf8 De val van Venlo in 1586 vormde een belang
rijke stap in het proces van scheiding tussen de drie 
voormalige Nederkwartieren van Gelre en het Over
kwartier. Vanaf omstreeks 1590 was deze scheiding 
definitief. Het Overkwartier kreeg eigen instituties in de 
vorm van een Hof en een Rekenkamer, die onafhanke
lijk van de vergelijkbare Arnhemse instituties functio
neerden. '> 

Na het herstel van het koninklijk gezag volgde een 
periode van relatieve rust en bloei. Onder de aartsher
togen Albelt en !sabella (Clara Eugenia) maakte Venlo 
een periode van stabilisatie door, hoewel - gezien 
Maurits' mislukte pogingen de stad in te nemen (1597 
en 160610) - de situatie dreigend bleef. Initiatieven in 
1602 van de kant van de Staten-Generaal om Venlo te 
verleiden naar de Unie terug te keren , mislukten. l1 In 
het netwerk van Opper-Gelderse vestingen (naast 
Venlo waren dat Roermond, Geldern, Wachtendonk, 
Straelen, Erkelenz, Arcen, Weil, Montfort en Nieuw
stadt) nam Venlo een vooraanstaande positie in; veel
vuldig kozen stadhouders Venlo als residentie]2 Tijdens 
het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd de nodige 
aandacht besteed aan de verbetering van de vesting
werken. (afb. 24) 

In hoeverre handel en nijverheid van de relatieve 
rust profiteerden is niet duidelijk. In ieder geval konden 
vanaf 1617 de Venlose jaarmarkten, die vanwege de 
oorlogstoestand al geruime tijd niet meer functioneer
den, weer worden gehouden. Hieraan lagen bemoeie
nissen ten grondslag van de in Venlo geboren humanist 
Erycius Puteanus, die sinds 1606 in Leuven hoogleraar 
was en goed was ingevoerd te Brussel. 13 

In het kader van de Contrareformatie werd groot 
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belang toegekend aan het onderwijs. Vooral het Latijns 
onderwijs werd door de katholieke kerk als een belang
rijk middel gezien voor het terugdringen van protes
tantse invloeden. 14 In Roermond wist bisschop A Castro 
het Latijns onderwijs in handen van de jezuïeten te krij
gen. In Venlo lukte dit niet, omdat de magistraat besloot 
zelf een nieuwe Latijnse school op te richten en de sala
riëring van de onderwijzers op zich te nemen. De 
school werd in 1611 geopend. 

Naast de nieuwe school kwamen meerdere belang
rijke nieuwbouwprojecten van de grond, die als illu
stratie van het vertrouwen in de bestendiging van het 
koninklijk gezag kunnen worden uitgelegd. Binnen 
enkele decennia verrezen een nieuw stadhuis, een gou
vernement, een vleeshal, het nieuwe Sint-]orisgasthuis 
en een monumentale fontein op de Markt. Er kwamen 
nieuwe kloostergebouwen: Trans-Cedron, het Heilige
Geestklooster en het minderbroedersklooster. Door 
Brussel en de Roermondse bisschop werd in 1617 aan
gedrongen op de vestiging van een jezuïetenklooster te 
Venlo . De magistraat wilde een terrein naast het min
derbroedersklooster ter beschikking stellen, maar voor
al vanwege verzet van de minderbroeders ging dit niet 
door1 5 Al met al kan worden geconcludeerd dat Venlo 
in het eerste kwart van de zeventiende eeuw in bouw
kundig opzicht een bloeiperiode doormaakte. In de 
geschiedenis van Venlo tot aan de ontmanteling van de 
vesting in de negentiende eeuw is geen andere periode 
aan te wijzen waarin in zo'n korte tijd zoveel belangrij
ke gebouwen verrezen. 

Toen in 1621 een einde kwam aan het bestand 
maakte de handel in Venlo een kortstondige bloei door. 
In 1623 kende de Maasstad de hoogste licenten-inkom
sten van de zuidelijke Nederlanden. 16 De blokkade van 
de Maashandel in 1625 maakte hieraan een einde. De 
Spanjaarden ontwikkelden daarop een spectaculair 
plan om de handel van de Republiek een zware slag toe 
te brengen: de aanleg van een kanaal van de Rijn bij 
Rheinberg naar de Maas bij Venlo l 7, de Fossa Sanctae 
Mariae, later naar de infante Isabella Clara Eugeniana 
veelal Fossa Eugeniana genoemd. (afb. 25) Van dit 
door de Spaanse legeraanvoerder Spinola geïnitieerde 
project werd niet alleen verwacht dat het de Rijnhandel 
van de Republiek zwaar zou treffen, maar ook - nadat 
er eveneens een verbinding tussen de Maas en de 
Schelde zou zijn gegraven - dat het de positie van 
Antwerpen aanzienlijk zou versterken. IR Tevens zou 
door de aanleg van 24 schansen aan het kanaal een 
nieuwe militaire verdedigingslinie tegen de Republiek 

7 Maria-\Veide , inv. nrs. 624 en 454. 
8 Schatorjé in Pronksill/.,ken nr. 24, 7H-79. 
9 (J .l Venner, 'Grote llevisi,' . 33.~-33~ : (G.l Venner. 

'Territoriale o ntwikkeling', 27: ide m. ' !kchnungen", 
196. 

10 ···Cort verhaer' , passim. 
11 Wou ters. 'Maasdar , 217. 
12 Wouters , ·Maasdal ', lH7-IHH. 
13 Evers en Geurts, 'Bijzonderheden', 33-34 . 
14 Evers en GeuIts, 'Schoor . passim. 
1'5 Vaessen , Hel Staa rse interregnum. 22: Hesse , 

. Minderhroedersklooster'. H. 
16 Vaessen, Het Staatse interregn um, 1 L 
17 Eerdere plannen C161Hl om een kanaal niet bij 

Venlo maar noordelijk van Arcen in de Maas te laten 
uitmonden werden na protesten van Venlo losgela
ten (Smeets in Pronk.slll/.,kel/. nr. 59. blz. 170; 
Dassel. "Navigare necesse cst' , 11 ). 

IR Lyhme. 'Winsl'hartliche Aspekte', passim. 



N·'" /." , ."" 

~~.~ ~.':·:~,:1 /.,' ~'~','. ~:;, . jG 

t:F7::,:~'t!t,:~"<;::, :':;"'" " 
7." .;'~,.t 't'#'-(:" ~,"""" :, .... ~ ."" <,,,,-
'V .. C:' .. , .. ~ .... • ./L .c:,, :J .. .. 

19 Zie hierover: Pistor, 'Fossa Eugeniana', passim: 
Pistor en Smeets, /-«)ssa I:'uf!,cniana, passim: Smeets 
in Pronkstllkkcn, nr. 59, hlz. 170-173. idem, '4, 
Fossa Ellgelliana', passim; Stol. 'Rijn-Maas-SdH:lde
verbinding': Van der Heijden, 'NogmaalS! de Fo",a': 
artikelen in de bundel Oassel en Plütz, hlss" 
Hup,eniuJlu, belichten diverse aspecten van dit pro

ject. 
20 Uit het Latijn vertaald door Van der Heijden, 

'Nogmaals: de Fossa' , 27 

27 'Raedthuijs te Venlo, 1741', door Jan de Beijer 

Links naasl het stadhuis de rellaissallcegel'ell'r/Jl het t'ieeshuis uit 
Jó12: daan;!Îór eell h()utell straj'ezel. Rechts lI'inkelpanden aan de 
Markt en een d()urkijkje in de lalllstraai. (A/~eheeld in 13mijnzeels 
e,a" red" ,',lomentopnamell, lil', 16. blz. 40-47: De Werd Jan de 
Beijer, nr, 755, hlz. 85-86 eli 257: eell kleinere en meer sohere ver
sie berust ill Roermolld. gemeentemuseum, cat nr. 890: De Werd, 
Jan de Befjer, nr, 154, blz, 85 en 25ó: Haans in PronkslukkeIl 
IIr, 63a) 

ontstaan en tenslotte hoopten de Spanjaarden het 
waterpeil in de Rijn te kunnen verlagen,19 De graveur 
Michel Florent van Langeren vervaardigde in 1627 een 
kaart van het project, met een tekst waarin Venlo als 
volgt wordt aangesproken: 'En gij, Venlo, befaamd door 
de handel, gij zult niet alleen aan de Maas maar ook aan 
de Rijn liggen; door van beide te profiteren zullen uw 
bronnen rijkelijker vloeien,' En Geldern: 'Gij Gelder, 
zult tot uw verbazing de goederen over water zien 
komen en schepen zien in plaats van karren, '20 Met het 
enorme werk werd in 1626 een begin gemaakt; in 1629 
- de uitvoering verkeerde in een vergevorderd stadium 
- moest het project echter worden stilgelegd onder druk 
van de militaire dreiging van Staatse troepen, die - zeker 

26 Het beleg van Venlo in 1646 

DezC' wldtC'kC'/Zing is waarschijnlijk voor militaire doeleinden wr
I'aardigd hetgeen doC't verll1oedC'1/ dat dC' vestingwerken vrij C'xact 
zijn lI'eergC'geuen, Vel;rJ,eleken mei ajb, 24 is de vesting vader lIil
gehollll'C/, Duidelijk zichtbaar zijn he! grote verdedigingsll'erk in de 
noordjlank I'an de uesting (in de le,genda omschreuen als 'Le horne
lI'erck de la uilte', /) en bet k0/1 /JOOl' dC' belegering voltooideji)/1 
Sint-lvJicbiei (N), ()p de lekening is bet zllidelijke hoorI111'erk, ll'aar
uan Blaeu ( 1(49) opmerkl dal het 1111 ganlsch geslechl' is, 
niC'! te zien. El'en ten /Zoorden 1'(/// de stad luas een tijdelijkC' brug 
geslagen (El, terwijl len zuiden I'CIII de stad een gierhrug was aan
gelegd (T'). Verder zijn zichtbaar de kapC'1 in Genooi (E) en de 
gekanaliseerde Rijnheek ( 'Le /ZOiwau Rbin ', M), Deze lekening is 
gehruikt als injórma/iehmn 1'001' eel1 schilderij ual1 de Zuid
,Vederlal/dse schilder lamhert de Hondl (uoor 7ó20-Zó65J, waarop 
bel onlzel /WI Venlo onder leiding uall cle prins De Ligne is ver
heeld, In tegenslelling lot de hier aj,~ebeelde tekelling is op dit scbil
derij ook dC' stad zeil aj,~eheeld, (Dickhaut, Beleg U/lil Venlo', meI 
detailopnamen urm hel schilderij) 

na de inname van Groenlo in 1627 en van Den Bosch 
en Wesel in 1629 - voortdurend aanvallen op de graaf
werkzaamheden en de reeds voltooide schansen uit
voerden, Daarnaast speelden geldgebrek en technische 
problemen een rol. 2 I Het lot van het project werd 
definitief bezegeld toen in 1632 zowel het hegin- als het 
eindpunt van het kanaal (Rheinberg en Venlo) door de 
Staatsen werd veroverd, 

De Maasveldtocht en het Staats Interregnum 
Na de inname van Den Bosch door Frederik Hendrik 
velwachUe men in Venlo een Staatse aanval. Die kwam 
in 1632, in de vorm van de Maasveldtocht. 22 Het Staatse 
leger van ongeveer 25,000 man - dat een enorme hoe
veelheid geschut, belegeringsmateriaal en een schip
brug meevoerde - trok eind mei vanaf de Mookerheide 
in zuidelijke richting, Tevoren was met de stadhouder 
van het Spaans Overkwartier van Gelder, Hendrik van 
den Bergh23 , gemene zaak gemaakt. Deze legde de 
prins van Oranje geen strobreed in de weg, waardoor 
het kleine Venlose garnizoen voor een onmogelijke 
taak stond, Na enkele dagen van onderhandelingen 
werd een voor de stad relatief gunstig capitulatiever
drag gesloten, De katholieke eredienst zou onaangetast 
blijven, de protestanten (dat waren toen vooral soldaten 
en kooplieden) kregen de beschikking over de kapel 
van het Sint-Jorisgasthuis, die echter - zoals spoedig zou 
blijken - veel te klein was voor dit doel. Na Venlo wer
den ook Straelen en Roermond ingelijfd; in het Over
kwartier bleef alleen Geldern in Spaanse handen, 

De door de Spanjaarden begonnen verbetering van 
de vesting werd door het Staatse bewind vool1gezet. 
Venlo werd opgezadeld met een groot garnizoen, In 
sommige maanden in de jaren 1633-1634 verbleven 
ongeveer 3000 tot 3500 soldaten in de stad, in 1635 
gemiddeld zo'n 1000; een jaar later was dat aantal weer 
gestegen tot gemiddeld 1500, De lasten van de inkwar
tiering en proviandering drukten zwaar op de bevol
king, De door de Raad van State toegezegde compen-
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28 Ontwerp voor eenfontein op de Markt te Venlo 
(1617) 

De geleerde Erycius Puteanus adviseerde vanuit Leuven het bestuur 
van zijn vaderstad over de bouw van een fontein op de Ma rkt. Deze 
tekening, die hij in januari 16 17 naar Venlo stuurde, draagt zijn 
handschrift. (Evers en Geurts in Pronkstukken nr. 52) 

satie (het 'serviesgeld') was te laag en werd met steeds 
grotere vertraging uitbetaald. In alle openbare gebou
wen (stadhuis, vleeshuis , school, torens) werden solda
ten gelegerd en munitie en andere voorraden opgesla
gen. De kosten van 'wachtbrand' (brandstof en kaarsen 
voor militairen) stegen vanwege de blokkade op de 
Maas, waardoor geen kolen uit het Luikse beschikbaar 
waren, telw ijl het turfsteken in de Peel te gevaarlijk was 
vanwege de oorlogstoestand. De stad raakte hierdoor in 
grote financiële problemen. Ondanks herhaaldelijk 
aandringen kreeg men te weinig hulp vanuit Den Haag. 
Daar kwam nog eens bij dat Venlo in 1635-1636 te 
maken kreeg met de opvang van ruim 2000 zieke en 
gewonde Franse soldaten, een gevolg van de Frans
Staatse veldtocht van 1635-1636, waarbij onder leiding 
van Frederik Hendrik een legermacht van zo'n 50.000 
man vanuit Brabant door het gebied tussen Venlo en 
Roermond trok om uite indelijk Schenkenschans te ont
zetten. De achtergebleven zieken en gewonden - waar
onder veel pestlijders - veroorzaakten in Venlo en ande
re steden een epidemie . In de Maasstad werd het eiland 
De Weerd als quarantainekamp gebruikt; de kapel 
Ingen Daal werd tot gebedsruimte voor de zieken 
bestemd. 

De versteviging van de positie van het protestantis
me in het Staatse deel van het Overkwartier verliep aan
vankelijk verre van soepel , onder meer omdat de gere
formeerden stuitten op massieve tegenwerking van de 
kant van de katholieke meerderheid en omdat zij in alle 
veroverde plaatsen slechts moeizaam de beschikking 
over geschikte gebedsruimtes wisten te verkrijgen.24 In 
strijd met het capitulatieverdrag van 1632 werden door 
gouverneur Nicolaas van Brederode toch maatregelen 
tegen de clerus genomen; in 1634 werd niet alleen een 
p rotestante magistraat door het Hof van Gelre te 
Arnhem aangesteld, ook werden naast de kapel van het 
Sint-]orisgasthuis de gebedsruimtes van het Sint
] acobsgasthuis, de Heilige-Geestkapel en het kruis
herenklooste r door de protestanten in gebruik geno
men . Pogingen om ook de Sint-Martinuskerk over te 
nemen konden echter worden verijdeld. 25 
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'Ville perdue' 
Het Staatse bewind bracht de Maasstad alles bij elkaar 
genomen weinig goeds. Het zal niet verwonderen dat 
menig Venlonaar een zucht van verlichting slaakte toen 
Don Ferdinand, landvoogd der zuidelijke Nederlanden, 
in augustus 1637 met een grote troepenmacht voor 
Venlo verscheen. 26 Na twee dagen van intensieve 
beschietingen, die onder meer branden in de stad ver
oorzaakten , gaf vestingcommandant Nicolaas van 
Brederode zich gewonnen. Dit veroorzaakte veront
waardiging bij de Staatse partij, die niet kon geloven dat 
een zo spoedige overgave van de stad nodig was 
geweest. 27 Van Brederode beriep zich erop dat hij tot 
zijn stap was gekomen onder druk van de burgerij , die 
hiertoe was aangezet door de geestelijkheid, welke 
kans zag om onder hernieuwd Spaans gezag de touw
tjes weer in handen te krijgen. De voormalige vesting
commandant werd door de krijgsraad bij verstek - hij 
was gevlucht, vermoedelijk naar Keulen - ter dood ver
oordeeld. Constantijn Huygens betitelde hem als 'un 
homme perdu dans une ville perdue' . Deze formulering 
van Frederik Hendriks secretaris doet vermoeden dat 
de Staatsen zich met het verlies van de Maasvesting 
Venlo hadden verzoend. 

De positie van het Overkwartier was wederom wei
nig benijdenswaardig. Beide partijen, de Staatse en de 
Spaanse, stelden om strategische redenen belang in het 
gebied. Vanuit Den Haag zal met gemengde gevoelens 
zijn gekeken naar de Maasstad. De Venlonaren hadden 
zich lastig tot de 'ware' religie laten bekennen en ze 
waren in 1637 dan ook weer gemakkelijk overgegaan 
naar de tegenpartij . Hooft kwalificeerde het verlies van 
Venlo (en Roermond) in een brief uit 1637 als 'een 
wolxken, dat de glans dezer doorluchtighe zeghe [= de 
herovering van Breda] eenighszins verdujstert; ende 
daerom te wenschen dat men 't moghte doen verdwij
nen'.2H De laatste poging van de Staatsen om Venlo te 
heroveren dateert van 1646, ten tijde van de laatste fase 

21 Latere plannen voor een ve rbinding tLlssen Rijn en 
Maas , onder meer in 1664 en 1764: Dassel, 
'Navigare necesse est', 11-12; Pistor en 
Kwialkowsk i, · ... wcg<:n der 50 genanmen Fossa 
Eugenia na ', passim; in l H06: zie hoofdstuk 7 van 
deze at las). 

22 Vaessen , 'Maasvekltocht' , rassim; Vaessen, Het 
Staatse interregnum; )enn iskens, Consolidatie. 

23 Over de rol van Van den Bergh: Van Pinxteren in 
Pronkstukken, nr. 53, blz. 157-159. 

24 Hierover: ) enniskens, 'Invoering gereformeerde 
religie ', passim. 

25 Zie hierover Vaessen, "'Den raep"', passim; Hans
sen, 'Gereformeerdgezinde magistraat', passim. 

26 Vaessen, '''Dn homrne perdu''', passim; Dingemans, 
'Perpetuïte it' , 156. 

27 Volgens sommige bronnen had Venlo da nkzij de 
verbetering van de vesting zeker zes tot acht weken 
stand moeten houden; de Spanjnrden schenen te 
hebben gerekend o p een weerstand van maximaal 
drie weken. 

29 Braun en Hogenberg, 'Venlonum opp, arte et natura munitum Mosae ripa iUustre' (Civitates Orbis 
Terrarum, III.I7, 1581) 

De oudste p lattegrond van Venlo na die van j acob van Deventer verscheen in de Civitates orbis Terrarum, het grote steden
boek van Braun en Hogenberg, waarin 52 Noord-Nederlandse steden zijn opgenomen. De graveur Frans Hogenberg ont
leende de weergave van het stratenpatroon en de vestingwerken aan j acob van Deventer. Het is niet bekend aan welke bron 
Hogenberg de detaillering in de Venlose plattegrond ontleende. (Koeman, Atlantes Neerlandici Il, 19; Koeman, Geschiedenis, 
124-126; Van 't Hof!, 'Bijdrage ', 36, 38-41, 53; Skelton, Facsimile edition) 



28 Brieh'an P.e. Hooft aan J. Baak, Muiden, 1;' oktober 
1()37. in: Van Tricht kLU. Bri~fll'iss(!lill,~. dl. 11, nr. 
R9ó; ook geciteerd in Vaessen. Het Staatse interreg
num, 237. 

29 Zie hierover: Dickhaut, 'Beleg van Venlo'. passim: 
Linssen, "'Laat den Pays toch niet heswijeken" ', 244-
2i(,. 263: Van Maarseveen, 'Schilderijen', 79-HO, 
Schukking. ·Krijgsbouvv·. 364-366. Er is sprake van 
'(\ocrschoeten huysen", onder mccr op het Schriksd 
(Str 1646, f. 19r, "i2v) 

30 Stro 1646, f. 24v. 
31 Linssen, "'Laat den Pays toch niet heswijeken''', 2()1-

26'5. 
32 In 1650 \'verd betaald voor een 'tolsiender' dil' de 

opslag van goederen tussen VL'nlo en Mook contro
leerde (Str. Hl"iO, f. !lr). 

33 Str. 1675, passim; Str. 1676, 77r-I)Or. In 167) werd 
een inkwartieringshuis op de Oude !vlarkt - \V:larvan 
de zolders 'door de Spaeniaers onfatsoenlijck voll 
gemaeckt sijn' - gereinigd (Str., ':;3v). 

34 Str. 1675. f. )rv. 
35 In 1633 werden bepalingen afgekondigd die het 

verhuren van huizen en kamers 'aen eenigc \Te mb
de, die gheene burgerschap alhier hehhen. offte 
ooek aen eenige soldaten' moesten tegengaan 
(Vaessen. Het Staatse interregnum, 140~ 

Stadsbestuur. inv. nr. 240. magistraatsreso]utie van 
22 januari 1633, f. 50v). Het is niet duidelijk of hier 
alleen problemen van ruimtelijke aard (overbe\'ol
king) een rol speelden of dat wellicht ook politieke 
motieven in het geding waren, hijvoorbeeld het 
\\"eren \"~m spionnen of in religieuze zin ongew-ens
te personen" 

30 joan. Blaeu, Venloa, Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, 1649 

Van dl' IIll'l'ste stl'den maaktl' H!(/I'/I nil'uwe koperplatl'll; hl'l is u/lhekend o/dill'oor j/I'nlu ook is gebl'urd o/dat een ouder voorbeeld is gl'bmikl. 
HI'I kaarthl'eld m(/akl dUidelijk d(/I in elk gel'ol uiet de situalie /Jall 1649 is aJ.~ebeeld. H1'I Uil'llll'e sladhuis (1597 eu laler) is niet a/geheeld; de 
il1 /(, /7 op de IV/arkl gehollu';lejiillleiu ece/IIJ/ill: het minderhmederskloosler ( /G14-J62()) l/'ordt //'el ill de Iq;el1da "erll/eld maar niel getekend; 
eeJl huilen de ï'ep,l'!j}()ort gelepeJl b()()lïlll'Crk i: .. ' {'oo/zicJl l'a}! de t()eL'oepiJl/l, "1111 gant"ch l-W, ... .-/echt'. Da(Jn)J(/(:~eJl is l{'el de iJl 1511 (Jnlshllu! 

hescbadiging uall de stadstoreu hij de Silll-;Harlill/lskerk Il'ee/;!iegel'ell 1'11 is hetji!l1 Silli -Michiel (1641-1643) ingelekelld. (Van Ennell. UmbUl;f< 
iu /"(/(/rlel1 el1 pre/II. 136-137: !\oemarz, Geschiedenis, 130-1,) /: idem. Alltlll/i's .\'eer/alldici 1. 295-331) 

van de Tachtigjarige Oorlog, toen werd geprobeerd 
zoveel mogelijk gebied op de Spanjaarden buit te 
maken. Frederik Hendrik bracht een troepenmacht op 
de been die de inmiddels door de Spanjaarden aan
zienlijk versterkte Maasvesting aan alle kanten insloot,2') 
Intensieve bombardementen richtten grote schade aan 
in de stad, maar het beleg kon door het sterke garni
zoen - er waren soldaten gelegerd in het 'Groote 
Hornewerck', de Sint-Martinuskerk, de kapel van het 
Sint-]acohsgasthuis, het stadhuis en het vleeshuis51l -

worden afgeweerd. De belegering werd opgebroken 
toen Spaanse versterkingen onder leiding van de prins 
De Ligne de stad ontzetten. (ath 26) 

1648: de Vrede van Munster 

Nog in 1646 hadden de Staten van Gelderland terugga
ve van het Overkwartier verlangd; zoals opgemerkt 
mislukte echter Frederik Hendriks poging Venlo in dat
zelfde jaar terug te veroveren. Bij de Vrede van Munster 
van 1648 werd in artikel '52 ten aanzien van de positie 
van het Overkwartier nog bepaald dat dit gebied tegen 
een nader te bepalen equivalent aan de Repuhliek zou 
kunnen worden overgedragen) 1 Zover kwam het ech
ter niet, Het 'Wolkje' was in Staatse ogen niet helangrijk 
genoeg meer; alle aandacht ging uit naar Maastricht, de 
stad die als vooruitgeschoven vesting essentieel voor de 
veiligheid van de Republiek werd geacht. Venlo, 'ville 
perdue' voor de Republiek zou voorlopig de meest 
noordelijke Spaanse vesting zijn, gelegen in een betrek
kelijk geïsoleerde landstreek. Met Roermond vormde 
Venlo het centrum van een uitgemergeld gebied, dat 
ook na 1648 bleef zuchten onder oorlogsgeweld, onder 

meer toen Lodewijk XIV in 1667-1668 delen van de 
Zuidelijke Nederlanden bezette en tijdens de Franse 
inval van 1672-1673. 

De geschiedenis van Venlo gedurende de tweede 
helft van de zeventiende eeuw is nog nauwelijks bestu
deerd. Venlose pogingen iets van het begin zestiende 
eeuw zwaar aangetaste stapelrecht overeind te houden 
zullen van niet meer dan marginale betekenis zijn 
geweest)2 De lasten van de inkwartiering bleven even
wel onverminderd drukken op de bevolking. De stad 
hetaaIde veel geld voor het onderhoud van panden 
waarin soldaten waren gehuisvest,3:\ Ook het vleeshuis 
werd ingericht voor het onderbrengen van soldaten. 34 

5.2 Stadsontwikkeling 

Gedurende de zestiende en de zeventiende eeuw ble
ven de middeleeuwse muren de grenzen van de stads
bebouwing vormen. Er zou geen stadsuitbreiding 
plaatsvinden; hetzelfde geldt overigens voor alle steden 
in het Overkwaltier. De voortdurende oorlogstoestand 
en de economische stagnatie in deze regio zijn hier 
debet aan. 

Er zijn wel aanwijzingen dat Venlo begin zeventien
de eeuw volgebouwd was. Met name tijdens het Staatse 
interregnum was er onvoldoende plaats om de vele 
ingekwartierde soldaten te herbergen)5 ]acob van 
Deventers plattegrond (afh 2 en 19) toont al een geheel 
bebouwde stad; andere zestiende- en zeventiende
eeuwse plattegronden (ath. 29, 30 en 34) bevestigen dit 
beeld. De stelling dat Venlo als zoveel andere steden in 
die tijd een 'ommuurd dorp' was, met veel vee, moes-
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31 Manuscriptkaart van de vesting Venlo, waarschijnlijk 
getekend rond het midden van de zeventiende eeuw 

Deze anonieme en ongedateel-de tekening geeft een nagenoeg iden
tieke weerw<ve van de vestingwerken als Blaeu . 

tuinen en boomgaarden tussen de huizen, lijkt overdre
ven .36 

In 1619 lanceerde de al eerder genoemde Erycius 
Puteanus plannen voor de aanleg van een nieuwe straat 
van de Kerkstraat dwars over de Lomstraat naar het 
(Maas-)Schriksel, 'tot grote verbeteronge der stadt' . Op 
deze manier zouden enkele grote binnenterreinen kun
nen worden ontsloten. Puteanus' plan werd niet uitge
voerd. In hetzelfde jaar stelde de humanist een plan op 
om de Maasstad te 'beschryven'. Hij verzocht de magi
straat daartoe een 'afteekeninge te hebben, der straten 
ende principaele huysen'. Ook dit voornemen van de 
Venlose geleerde bleef onuitgevoerd, naar zijn eigen 
zeggen 'omdat die van myn eygen landt, Gelderlandt, 
segge ick, daernae niet veel en vraeghden'Y 

Kwam het niet tot een uitbreiding van de stad, wel 
onderging het stadsbeeld wijzigingen doordat vooral in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw diverse grote 
bouwprojecten tot stand kwamen, zoals hierboven al 
kort werd aangegeven. Onder de aartshertogen Albert 
en Isabella werd Venlo verrijkt met een aantal belangrij
ke nieuwe gebouwen. Ten eerste mag worden ge
noemd het fraaie stadhuis, dat onder leiding van bouw
meester Willem van Bommel uit Emmerik vanaf 1597 
aan de Markt tot stand kwam. (leg. A.14, afb. 27) 
Hoewel het uit de veertiende eeuw stammende oude 
gebouw in de loop van de zestiende eeuw verschillen
de malen was uitgebreid en verbeterd, werd eind zes
tiende eeuw toch besloten tot nieuwbouw. 
Opmerkelijk is - we refereerden hier al even aan - dat 
verschille nde zeventiende-eeuwse plattegronden 
CBlaeu, afb. 30) het oude stadhuis nog weergeven; pas 
bij Lowis (ca. 1650-1680) (afb. 34) is het nieuwe stad
huis te zien. Wel schilderde de lokale kunstenaar Frans 
Everts in 1613 het nieuwe stadhuis op een van zijn grote 
historiedoeken . 38 

Aan de westzijde van de Markt verrees in 1612 een 
groot nieuw vleeshuis. (leg. A.22, afb. 27) Recht tegen
over de Sint-Martinuskerk werd in 1611 de nieuwe 
stadsschool voor Latijns en 'Duits' onderwijs gebouwd. 
(leg. A.17, afb. 93) 

Begin zeventiende eeuw werd de Markt vergroot, 
toen de stad een aantal huizen aankocht en sloopte.39 

De Steenstraat werd in 1650 verbeterd door de sloop 
van enkele huizen en de aanleg van een nieuwe bestra
ting.40 

Het hertogen hof (leg. A.4) verkeerde e ind zestiende 
eeuw in vervallen toestand. Het oude hof ruimde het 
veld voor het minderbroedersklooster. Naast dat kloos
ter werd rond dat jaar een nieuw complex gebouwd 
voor de militaire commandant van de stad, op het ter
rein dat eerder was toegedacht aan de jezuïeten; daar
naast diende het als onderkomen voor de stadhouder 
tijdens diens verblijf in de stad, reden waarom het 
gebouw werd aangeduid als Prinsenhof of Gouverne
ment. (leg. A.3) 

De sociale zorg in de stad werd - nadat al in 1533-
1539 een nieuw Sint-]acobsgasthuis aan het Helschrik-
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32 Math. Merian, Venlo, ca. 1650 

op deze kaart van de stad en vesting zUn de vestingll,erken globaal 
weergegeven als bU Blaeu. Binnen de stad is nauwelijks detaillering 
getekend. Alleen de kerken, kloosters (bebalve dat van de minder
broeders), gasthuizen en het stadhuis zUn duidelijk aanp,ep,even. 
Het gouvernement ontbreekt. In de legenda is .\prake van een 
Bolwerck vom Grossen Runde/' (noord-oosthoek) en 'Bo/werck vom 
Klein Rundeel' (zuid-oosthoek). Opvallend is de vaste bntg, die in 
die tijd vermoedelijk niet heeli bestaan. 

sel was gebouwd (leg. D.7) - verder verbeterd door de 
bouw van een weeshuis in de Grote Kerkstraat (577) 
(leg. D.8) en een nieuw Sint-]orisgasthuis aan de 
Lohofstraat (1626). (leg. D.3) In 1640 is sprake van het 
'timmeren' (bouwen) van een 'Spaens hospitael'4 1 Het 
is niet duidelijk waar dit gebouw lag en hoe lang het 
heeft bestaan. Evenmin is iets bekend over het 'dol
huyss anden wall' waaraan in 1644 werd gewerkt. 42 In 
hetzelfde jaar werd de oude buiten de stad gelegen 
leprozerie of het 'lazarishuyss' (leg. D.2) gesloopt. In de 
omgeving van de Tegelpoort is verder sprake van 
'armenhuizen' (aan het Het je, 164843) en van een 
'armenschuer' (Klein Italië, 167544). 

In de eerste decennia van de zeventiende eeuw ver
rezen ook drie nieuwe kloosters in de stad. Het groot
ste was het minderbroedersklooster (leg. c.6) , dat tus
sen 1614 en 1616 werd gebouwd op de plaats van het 
oude hof. De kloosterkerk werd gebouwd tussen 1617 
en 1620. De zusters van Mariëndaal of Catharinadal, die 
in de beginfase van de Opstand uit hun klooster in 
Genooi werden verdreven en die voor enige tijd een 
onderkomen in Roermond hadden gevonden, keerden 
in 1599 terug naar Venlo, toen naar het gebouw van het 
sinds 1578 gesloten cellebroedersklooster Trans
Cedron. De zusters, die inmiddels waren overgegaan 
naar de orde van de annunciaten45, besloten tot de 
bouw van een nieuw groot klooster. In 1619 werd de 
kerk voltooid, in 1625 het klooster. (leg. C.3) Tenslotte 
vestigden zich in 1623 de begijnen die eerst in de 
Begijngang bij het kruisherenklooster ('Achter 
Sinterklaas') woonden, zich bij de Heilige-Geestkapel , 
om daar een tertiarissenklooster te stichten. Op de 
plaats van enkele aangekochte huizen verrees op de 
hoek van de Heilige Geeststraat en de ]odenstraat een 
bescheiden kloostergebouw. (leg. D.l). 

In 1616 begonnen werkzaamheden ten behoeve van 
de verbetering van de watervoorziening in Venlo. Bij de 
Onderste Molen in de zuid-oostelijke Bantuin werden 
in de steil rand van het hoogterras waterreservoirs 
gemetseld; het water werd via een ruim twee kilometer 
lange leiding van uitgeholde elzenboomstammen door 
het Broek naar de stad geleid. Bij de Keulse Poort, op 
de Varkensmarkt en op de Oude Markt werden tappun
ten aangelegd; de bekroning van deze werkzaamheden 
vormde de bouw in 1617 van een indrukwekkende fon
te in op de Markt. (leg. A.2, afb. 28) In de jaren twintig 
en dertig van de zeventiende eeuw werden de water
putten in de stad vervangen door pompen 46 

36 Ubachs, Twee herel1, 10. Zoals overal elders werd 
ook te Venlo vee in de stad gehouden; in 1631 
bepaalde de magistraat dat e igenaren van va rkens 
hun dieren langs de kOIlSte weg v:m hun huis naar 
de weide buiten de stad moesten drijven en dat de 
mest moest wOftkn opgeruimd (Stadsbestuur, inv. 
nr. 240, reso lutie van 19 mei 1631: Vaessen , Het 
Staatse interregnum, j'S). 

37 Stadshestuur, inv. nr. 1405, brief v.\I1 Puteanus aan 
de magistraat (1619); Evers en Geurts, 'Bijzonder
heden', 42-43. 

38 Afheelding bij Huiskamp in Prol1k,tllkken nr. 51c: 
Van Maarseveen, ·Schilderijen·. 74 , 77. 

39 Str. 1609, .ol , 66: Str. 1610, 48; Stro ](;11 , 76-81; in 
1613 werden naast het nieuwe vleeshuis aan de 
Markt nieuwe huizen gebouwd (Str., 172. 175, 198, 
217). 

40 Stro 1650, 12,: huizen gekocht en gesloopt ·tot ver
beteringe vander straet' : 51 v: een Nijmeegse strate
maker meet 60 roeden nieuw aan te leggen bestrJ
ting. 

41 Str. 1640, f. 25" 39v; Stro 1641, f. 25r; Str. 1648, f. 20v: 
'dat Spaense gasthuys schoon te maken'. 

42 Stro 1644, f. 40v. 
43 Str. 1648, f. .07,. 
44 Str. 1675, f. 94v. 
45 Nissen in Pr01lkstukkel'l nr. 36, passim. 
46 Rogers, 'Stadspompen', passim. 
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33 Manuscript-plattegrond van de vesting Venlo met het 
fort Sint-Michiel, door ( .. ) Janssens, 1645 

Deze fraaie manuscriptkaart geefl een vergelijkbaar beeld van de 
vesting als de overige hier weergegeven kaarten. Een belangrijk ver
schil is de gedetailleerde weerp,ave van het dan net voltooide fort 
Sint-Michiel. 

De Helpoort is aangeduid als Porte de Straelen '. Het grote 
hoornwerk hij Lichtenwerk als 'Les ouvrages dehors' (buitenwerken), 
terwijl het hO~)1·nwerk huiten de Tep,elpoort 'demo!y ' (verwoest) is. 
Opvallend is dat de heide inp,angen van de haven zo goed als dicht
geslihd zijn. 

Legenda: 
A. La po/1e de la Meuse 
B. La porte de Straelell 
C. La porte de Coloww 
D. La porie de TegeleJl 
E. La porte Yleuve 

FLes murailles de la ville 

G. Les hastions et remparts 
de la vil/e 
H . Les ouurages dehors 
K. OuuraRe demo~v 
L. Lefort de S. Michiel 

M. Le magasin 
N. Les ba racq ues 
O. La porte el pOI1l 
P. La (contr..! 

34 Cornelis Lowis, 'Venlo: ongedateerd (tussen 1650 en 
1680) 

Deze kaart van de pastorale goederen te Venlo is in opdracht van 
de abdij van Averhode tussen 1650 en 1680 vervaardigd door 
koninklijk landmeter Cornelis Lowis. De tekening geeft informatie 
over een deel van de Bantuin in de onmiddellijke omgeving van de 
stad. De stad zelf en de vestingwerken zijn schematisch weerp,ege
ven, alleen het stadhuis, de stadstoren en de pastorie met tuin zijn 
duidelijk inp,etekend. 

In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag herust van de hand 
van Lowis een 'Caerte van de g roote aude thiende rontsom Venlo', 
(,eptember 1677; OPV-14). Dit is een eveneens in opdracht van de 
abdij van Averbode gemaakte kaart van de tiendgronden in de 
parochie Venlo. (Van Ermen, Limburg in kaart en prent, 65; Van 
Ermen, Kaartboek, 11-23, 1 72- 773; Vaessen in Pronkstukken nr. 
61, 177-19) 
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De in gilden georganiseerde handwerkslui hadden 
doorgaans de beschikking over een e igen gildehuis of 
'gaffel'. Dat gold in elk geva l voor de wevers (leg. A.23), 
de kramers (leg. A.9), de schippers47, de huurvaarders 
(leg. A.8) en de zakdragers 4R De waag op de parterre 
van het stadhuis werd in 1686 voorzien van een 'groote 
nieuwe ijse re balance'49 In 1699 werd een huis aan de 
Oude Markt aangekocht om er een nieuwe meel waag 
in te vestigen. 50 

Vanaf he t begin van de zeventiende eeuw kende 
. Venlo een schip- of gierbrug ('vliegende brugge') tussen 

het Bat aan de Venlose zijde en de Staay op de Blerickse 
oever. 51 Bij Lowis (afb. 34) is deze brug voor he t 
eerst afgebeeld. 

Uit de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn twee 
beschrijvingen van Venlo bekend, die nogal van elkaar 
verschillen. In Van Slichtenhorsts XIV Boeken (1654) 
wordt Venlo omschreven als 'naest Ruermond de groot
ste en beste van de steden' (van he t Overkwartier) , een 
stad met 'groote neeringh van koorenkoopmanschap 
en goede aentocht van schippe rs' .52 

In de ogen van de Toscaanse prins Cosimo de 
Medici, die in 1667 en 1669 door de Nederlanden tro k , 
was Venlo weliswaar de belangrijkste vesting van het 
Overkwartier ('la piu riguardevole fortezza delle depen
denze del gaverno di Ruremonda '), maar verder was de 
stad in zijn ogen binnen haar oude stenen ommuring 
klein, dunbevolkt en armoedig ('piccolo, non molto 
popolato e povero').53 De prins werd op zijn re is verge
zeld door de architect Pier Maria Baldi die van de 
bezochte steden tekeningen vervaardigde, waaronder 
een fraaie impressie van Venlo. (afb. 35) 

5.3 De vesting 

In 1552 werd de toestand van de vesting opgenomen 
door de stadhouder en 'der bouwemeister Marcelis ' 
ofwel de 'bouwemeister des ke ijsers'.'54 Bedoeld zal zi jn 
Marcelis Keldermans, telg uit het beroemde geslacht 
va n Zuid-Nederlandse bouwmeesters, die in verschil
lende Gelderse steden (Roermond, Geldern, Wachten
donk) aan de vestingwerken bouwde.'55 Twee jaar later 
was Marcelis opnieuw in Venlo , waar hij samen met 
andere bouwmeesters met het stadsbestuur overleg
de.56 We mogen ervan uitgaan dat in deze jaren gespro
ken is over de modernisering en uitbreiding van het 
middeleeuwse Venlose vestingsysteem, zoals dat is 
weergegeven door ]acob van Deventer en door Braun 
en Hogenberg. (afb. 29) In 1568 vonden grootscheepse 
werkzaamheden aan de wallen plaats door 'die burge
re, huysluyden ind dorperen in stat diensten'.57 Op vier 
plaatsen werden nie uwe ronde le n gebouwd: aan 
Lichte nberg 0569-1574'58), bij de Laarpoort (57559), op 
De Weerd (57860) en bij de Tegelpoort (57861). In 
1579 werd veel werk verricht aan 'HaeirondelI' (wellicht 
bij de Helpoort).62 De benodigde aarde voor de ves
tingwallen werd veelal uit Het Ven gehaald.63 Op de uit 
1581 daterende plattegrond van Braun en Hogenberg is 
van de nieuwe werken nog niets te zien; het beeld op 
deze plattegrond is zo goed als identiek aan de situatie 
bij ]acob van Deventer. Waarschijnlijk geeft een onge
dateerd plattegrondje uit het begin van de zeventiende 
eeuw (afb. 24) een be ter beeld van de situatie na de eer
ste verbeteringen aan de vesting. 

Ook nadat de stad in 1579 tot de Unie van Utrecht 
was toegetreden, w erd het werk aan de vesting voort-
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35 Pier Maria Baldi, 'Venloo '. Gezicht op Venlo en het 
fort Sint Michiel vanuit het noorden, 1669 

Pier Maria Baldi arriveerde in het p,ez elschap van prins Cosimo de 
Medici op 14 juli 1669 vanuit Ni;megen in Venlo, waar de nacht 
werd doorgehracht. Baldi vervaardip,de ter plekke een schets, d ie 
later werd uilp,ewerkt ten behoeve van het reisverslag. Links beneden 
staat ahusievelijk het wapen van Roermond. Zichthaar z;;n vanaf' 
links: een muurtoren (Daaltoren); de Sint-Martinuskerk met de 
stadstoren en de oude kerktoren erachter; de hoofJ,houw van de 
Helpoort; de kapel van het minderhroedersklooster; de kapel van het 
Sint-jorisp,asthuis: het stadhuis; de kapel van het Sint
jacohsfJ,asthuis; het hastion Lichtenherp,; aan de haven rechts naast 
de Maaspoort de vissersloef(visbank): in de verte de kerktoren van 
Blerick, rechts het veerhuis De Staay en hetpm Sint-Michiel. Het 
Steenen Bolwerk is inmiddels ajgehroken. (HoofJ,ewet:lf Cosimo de 
Medici, 222, 286-287, 290; vg/. (Van Veen], 'Een Italiaan over 
Venlo ', passim; Bru;;nzeels e.a. , red. , Momentopnamen, nr. 12, 
blz. 36; Blok, Verspreide studiën , 188 ev.) 

gezet. Nog in hetzelfde jaar adviseerde 'der scho ltiss 
van Gorckum' (?) de stad over de aanleg van bolwerken 
en rondelen.64 In de jaren tot 1586 werkte me n intensief 
aan de versterkingen rond de stad65 In 1583 werd zand 
van de landweer aan de Schaapsdijk aangevoerd ter 
versterking van de muren bij de Laarpoort66 In 1583 
w erd het veerhuis op de Staay aan de overzijde van de 
Maas gesloopt; tevens we rden in dat gebied alle heggen 
verwijderd, naar we mogen aannemen om een vrij 
schootsveld te krijgen 67 Enkele jaren later 0585-1586) 
werd hier een schans met wachthuis aangelegd68 Het 
rondeel bij de Kwaktore n op de zuid-oostelijke hoek 
van de vesting is in 1583 aangeduid als 'Quacx ronde ll ', 
een jaar later als 'den groeten rondeell '69 In 1584 werd 
he t 'Nije Werck' tussen Lichtenberg en Helpoort vol
tooid70 Buiten de Laarpoort stond in 1583 een groot 
kanon, geheten 'den groeten steynen lew'71 Het water
peil in de grachten w erd in 1585 verhoogd door omlei
ding van de Houtmolenbeek of SioterbeekJ2 De steen
ovens brandden dat jaar op volle kracht om grote hoe
veelheden extra bakstenen te kunnen leverenJ3 In 1586 
werden nog grote hoeveelheden oude stenen gewon
nen van he t niet lang daarvoor verwoeste klooster in 
Genoo i.74 

Dit alles kon niet voorkomen dat Parma in 1586 de 
stad innam. Het wapen van de Spaanse koning werd in 
dat jaar - samen met dat van Gelre en dat van Venlo - in 
steen boven de Nieuwe Poort op de Werf aange
bracht75 Onder he t herstelde koninklijk gezag gingen 
de werkzaamheden o nverdroten voort. Op de 
Lichtenberg werd in 1600 het kanon 'den Roden Hondt' 
geïnstalleerd76; op het rondeel bij de Kwaktoren sto nd 
in 1613 een 'coepere slange'77 Bij de Wylderbeek ten 
zuiden van de stad, op de grens met Tegelen, werd een 
'staketzeIl ' (pa lissade) in de Maas gebouwd, aansluitend 
op de zuidelijke landweer.78 In 1602 werden halve 
manen aangelegd buiten de Helpoort79 en op de werf 
buiten de Nieuwe Poort80; ook werd in dat jaar intensief 
gewerkt aan de verste rking van de wallen overal rond
om de stad.81 Een jaar late r werd het bolwerk bij 
Lichtenberg vernieuwd.s2 

In 1618, tijdens de nadagen van het Twaalfjarig 
Bestand, werd door 'bouwmeester Pasquelijn ', een telg 
uit he t Italiaanse geslacht Pasqualini dat in de Neder
landen vooral in de zestiende eeuw een indrukwek
kende staat van dienst op he t terrein van de vesting
bouw opbouwdeH3 , een begin gemaakt met de bouw 
van een groot verdedingswerk bij Lichtenberg. Deze 

47 Str., f. 9r. 
4K Str. 1704, f. 90. 
49 Str. 16K5. f. 4.or. 
50 Str. 1(,99, f. 46-47: 'Oncosten van de meelwage'. 
'51 Stro ](;07, 101: 'uptreckendcr hrugge': Str. 1645. lOr: 

'betadt aen dl' schie rtimmerluyden voor twee 
booten aen de vliedende brug'; Str. 1668, 105r-106r: 
'timmeragie van de brugge': Str. 1674. 92r: 
'Reparatie deser stadts gleebrugge en oncostc van 
derselve'; Str. 1675, 69r: 'op de vliegende brugge 
gearbcyt'; Str. 1676, 20r: 'Aen meester Jan den bleec
kenslager voor drij ble<:cke plalen om op de vlie
gende b rugge een reglement op re sla en wat een 
ieder sal betalen om over de Mal'se te varen', 

52 Van Slichtenhorsl. Xl V. Hoeke". 60. 
53 Hoogewerff, «)simo de Medici. 222, 286-287. 290; 

vgl. [Van Veenl. 'Een Italiaan over Venlo'. passim; 
Bntijnzeds e.a .. red .. J1omen!ojJ1lC1men , nr. 12, blz. 
36; \3lok. Verspreide studiii", 188 e.v .. 

54 Str. 1552, f. 49, 50 
55 Westra . Nederlandse ill,f.!, (! Jlie lin", 12; Van den 

Heuvel, "Italiaanse vestingh()uwkunde', 12-14; Van 
Wylick-Westcrmann, 'Keldermans', 23. 

56 Str. 1554. f. 37 
57 St r. 1568, f. 2'S-Zi. 
58 SIr. 1569, 29-32, 35-36, 47-48; SIr. I ~71. 28-33; Str. 

1574, f. 75. 
59 Str. 1575, f 16 en 38 
60 Str. 1578, f. 7). 
61 Stro 1578. f. 10: ontwerp door ·Mr. Jelis van WieselI '. 
62 Stro 1 ::;79, passim. 
63 Str. 1575, f. 14. 
64 Str. 1579. 11 2. 
6) Str. 1 ,)H2, passim, en SIr. 1585, r. 43-7H. In 1585 (Str, 

f. 108) werd door de 'l1uysluiden van Rae und Sie
venheim' (Venray en Sevenum) gewerkl aan verste
viging van de wal bij de Tegelpoorr. 

66 Stro 1583, f. 4. 
67 Stro 1583, f. 77. 
68 Str. 1585, f. 116 en Stro J586, 58-62 ('van der schans-

sen oever der Maesen ' ). 

69 Stro 15R3, f. 45; SIr. 1584. f. 61. 
70 Str. 15R4. f. 9, 43-52, 70. 
71 Str. 1583,78-79. 
72 Str. 1585. 11 1. 
73 Str. 1585. f. 142. 
74 Str. 1586, 23, 26, 42. 44. 
75 Str. 1586, 49. 
76 SIr. 1600. 42. 
77 SIr. 1613, f. 19. 
78 Str. 1602. r. 9. 
79 Waartoe 'sijn eX.de: [= Spinola?J in de stad L'en hoe

veelheid meetband liel halen, 'omh die halff maen 
buten de Helpool1 daermee aff to teickenen' (Str. 
1602, f. 18). 

80 Str. 1602,46-47. 
81 Str. 1602, f. 63-68. 
82 Str. 1603, f. 47 e.v .. 70-80. 
H3 Weslra , Nederlandse ingen ieu rs, 8, 13-14; Van den 

H euvel , 'Ital iaanse vL'stingbouwkunde', 12: Labou
chere. 'Pasqualinï, passim; Bers en Doose , 
Pasqllalini, passim. 



84 Stadsbestuur, inv. nr. 2579, memorie van het stads
bestuur van 30 augustus 1618. Op 27 april 1618 had 
het stadsbestuur 'gerecessiert , dat de Lichtenbergh 
met steenen opgemaeckt ende dat Pasquelijn, of 
sunst een ander hou Mr. daer toe moght ontbaeden 
werden, om dat werck te disponieren' (jnv. nr. 240; 
geciteerd bij Evers en Geurts, 'Bijzonderheden', 
noot 18); Stro 1618, f. 27v, 58v, 68r- 103v; 
Stadsbestuur, inv. nr. 240, magistraatsreso luties 
1614-1696, 27 april 1618. 

S5 Stadsbestuur, inv. nr. 2579. 
86 Evers en Geurts, 'Bijzonderheden ', 36-37. 
87 Str. 1619, 3r, 68r-86r; Str. 1620, 75v-12Ov; Stro 1621 , 

3r; Stadsbestuur, inv. nr. 2579, een brief van Iand
rentmeester Gramaye inzake financiële bijdrage aan 
de bouw. 

88 Over deze periode Vaessen, Het Staatse interreg
num, m.n. 151-156. 

89 Van Slichtenhorst, Xl V. Boeken, 6 1. 
90 Van Wieringen, 'Overgang', passim; Sneep, 'Men no 

baron Van Coehoorn', passim. 
91 In 1615 en 1622 waren militaire barakken gebouwd 

bij de Laarpoort (Str. 1615, f. 43v-44v) en bij de 
Tegelpoort/ ltalië (Str. 1622, 24v). In 1667 zijn 
'stadtsbaracquen' vermeld bij de Lichtenberg (Str., f. 
75r) 

92 Stro 1685, f. 11 r. 

hoek van de vesting was - dat blijkt uit de vele werk
zaamheden die aldaar steeds weer werden uitgevoerd -
van cruciale betekenis voor de defensie van de stad, In 
oorlogstijd was de 'conservatie ende verlos deser stadt 
principaelick hieraen gelegen'84 Een bestaand aarden 
bolwerk op deze plaats was, aldus het stadsbestuur in 
een verzoek om financiële bijstand aan de Roermondse 
Rekenkamer, 'niet teghenstaende die excessive costen 
veel jaeren heerwarts tot onderhaldinge desselvigen 
daeraen gelacht', niet langer bestand tegen 'de hoeghe 
wateren' (de Maas). Het was de bedoeling om het aar
den bolwerk te vervangen door een moderner bouw
werk, met fundamenten van mergelblokken en Naamse 
stenen, en opgaand metselwerk van bakstenen85 Ook 
voor dit project zocht en vond Venlo de steun van 
Puteanus, die in Brussel bij de aartshertog succesvol 
pleitte voor een financiële bijdrage voor de stad , die -
volgens Puteanus' formulering - toch als 'jJropugnacu
lum provinciae', een bolwerk voor het Overkwartier, 
moest worden beschouwd.86 

De eerste steen werd op 8 juli gelegd door burge
meester Daemen; de Venlose huurvaarders en inwoners 
van Arcen, Bleriek, Hinsbeck, Grubbenvorst, Baarlo, 
Grefrath, Maasbree, Tegelen en Helden verrichtten het 
grondwerk. Tot aan de voltooiing van het werk in 1621, 
werden in totaal ongeveer 1.000.000 bakstenen ver
werkt, daarnaast grote hoeveelheden mergelsteen, 
Naamse steen, kalk en ijzer87 Blaeu duidt dit werk aan 
als 'Groot Hornwerck'. (atb, 30) Een in de zuidflank van 
de stad gelegen werk van vergelijkbare omvang als het 
Groot Hoornwerk is bij Blaeu voorzien van de opmer
king 'nu gantsch geslecht' , 

Tijdens het Staatse interregnum van 1632-163788 

werden de Laar- en de Tegelpoort versterkt. Bij alle 
poorten werden aarden wallen opgeworpen en buiten 
de Laarpoort werd 'op de Bleyckery' een halve maan 
aangelegd, Gouverneur Brederode maakte een begin 
met de bouw van een palissade rondom de gehele stad; 
na klachten over de kaalslag in de bossen van Elmpt ten 
zuid-oosten van Venlo werd dit werk op last van het 
Hof van Gelre stilgelegd, Toch was de algehele conditie 
van de vesting volgens inspectierapporten van de Raad 
van State matig tot slecht. De voornaamste oorzaak was 
geldgebrek: kleine vestingsteden als Venlo konden de 
kosten onmogelijk geheel zelf dragen, terwijl de parti
cularistische belangen van de verschillende provincies 
verhinderden dat de Generaliteit voldoende geld ter 
beschikking stelde voor deze buiten de eigenlijke 
Republiek gelegen vesting. 

Na de herovering van de stad in 1637 voerden de 
Spanjaarden enkele grote bouwprojecten uit. De 
Tegelpoort werd in 1641-1644 vernieuwd; later zouden 
werkzaamheden volgen aan de Maaspoort 0644, 1665) 
en de Laarpoort (674), Het grote stenen bolwerk vóór 
de Maaspoort (leg. 8.35) werd in de loop van de zeven
tiende eeuw afgebroken, Het grootste bouwproject was 
de aanleg van het nieuwe vijfhoekige fort Sint-Michiel, 

I , 

36 Constantijn Huygens jr., 'Over de Maes by Venlo, 
23 oct. 1673~ gezicht op Venlo vanuit het oosten 

In het najaar van 76 73 trok stadhouder prins Willem lIJ met een 
troepenmacht naar Bonn, dat door Franse en Keulse troepen was 
bezet. De bedoeling was de Republiek een steunpunt aan de Rijn te 
verschaffen. In zijn gevolg reisde mee geheim secretaris Constantijn 
Huygensjr. (1628-1697), die de reis vastlegde in een aantal pente
keningen, waaronder een gezich t op Venlo. Op 22 oktober sloeg het 
leger z ijn tenten op in Baarlo, op enkele kilometers ten zuiden van 
Venlo op de westelijke Maasoever gelegen. Huygens maakte een u it
stapje naar Venlo, 'a dessein d :y faire fa ire un bonnet'. De volgende 
dag werd bij Venlo de rivier overgestoken. In zijn dagboek noteerde 
hij: Je desseignay a la haste la Veue de Venlo du hauf d 'une colline 
et S.A. l 'ayant sceu, voulut voir ce petit dessin . ' Het is inderdaad 
een haasti/!,e schets; de stad is slechts vluchtig weergegeven. Het 
beeld van Venlo, vastgelegd vanaf de steilrand ten oosten van de 
stad, wordt gedomineerd door de gmte stadstoren en de Sint
Martinuskerk. (Heijbroek, Met Huygens op reis, 77, 83; Bruijnzeels 
e.a., red ., Momentopnamen, 37, noot 22) 

'eene nieuwe Schants tot des Stads verzekernis'89, die 
op instigatie van Don Ferdinand begon op Sint
Michielsdag 1641 en werd voltooid in 1643. (leg. 8.10) 

Plattegronden als die van Blaeu uit 1649 geven een 
beeld van de vesting zoals zij voornamelijk ten tijde van 
de Spaanse bezetting tussen 1586 en 1632 tot stand is 
gekomen. (atb. 30-32) 

Na de Vrede van Munster van 1648 brak voor Venlo 
wat betreft de bouwactiviteiten een rustige periode aan, 
dit in tegenstelling tot de situatie in de Republiek, waar 
vanaf de late zeventiende eeuw - zeker na het Rampjaar 
1672 - het vestingwezen vooral onder invloed van 
Menno van Coehoorn op relatief grote schaal werd 
gemoderniseerd.90 Omdat er onvoldoende kazernes 
waren bleef Venlo kampen met het probleem van de 
inkwartiering. 91 De toestand van de oude muur, die 
nauwelijks nog een functie vervulde, moet slecht zijn 
geweest. In 1685 moest in de stad worden omgeroepen 
dat 'niemandt van der stadts mueren steenen soude bre
ken ',92 

37 Bonaventura Peeters, Gezicht op Venlo vanuit het 
westen, ca. 1649-1652 

Waarschijnlijk heeft de Vlaamse kunstenaar Bonaventura Peeters I 
(7614-1652) op een van zijn reizen naar de noordelijke 
Nederlanden (1634-1638) ook Venlo bezocht. Een ter plaatse 
/!,emaakfe schets is later uit/!,ewerkt, hetgeen tot een wonderlijke ver
menging van de werkelijkheid met de fantasie heeft geleid. Links is 
het Groot Hoornwerk of bastion Licbtenberg met de Lichtenbergs
toren te z ien; direct aan de Maas ligt het Stenen Bolwerk, met daar
achter de toren van de Maaspoort; verderop aan de werf is de 
Nieuwe Poort afgebeeld. Geheel rechts de Tegelpoort. Het silhouet 
van de stad wordt beheerst door de Sint-Martin us-kerk, die abusie
velijk met twee even hoge westtorens is getekend; daarnaast zijn er 
vier torens te zien, de meest linkse is die van de kapel van het Sint
jacobsgasthuis, gevol[!,d door een fan tasievoorstelling van bet stad
huis; recbts van de Sint-Martinuskerk z ijn nog twee torentjes (de 
kruisherenkerk en Maria-Weide?) a/gebeeld. Op het eiland De 
Weerd is een vestingwerk in de vorm van een halve maan getekend. 
Perspectivistisch is de Sint-Marti/wskerk te centraal [!,eplaatst. 
Mogelijk berust de weergave van het stadhuis op Blaeu; in dat geval 
kan de datering van de kaart (de uitwerking van de schets uit de 
jaren dertig) op dejaren tussen 1649 (verschijnen Blaeu) en 1652 
(dood Peeters) worden geschat. (Voermans in Pronkstukken, nr. 60, 
173-1 76) 
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1 Berkvens, 'Inlerimhew incr ; Ve nner, 'Leenrecht' , 9; 
idem, Territoriale ontwikkeli ng' , 27-28; idem, 
Inventaris H (!I' van Venlo; Van Henseh, 'Hof van 
justitie' , 196-197; Schut~ens . 'Ve nlo ', 25; Seelen, 
;Verueling' ; KeulIer, Geschiedenis, 145- 154; Oerkx 
e n Van Pinx:[eren in Pronkstukken nr. 46, passiIn. 

2 SchuIten, Militaire topogmjische kaarten , 30-34; 
Cedenkschrifi Mermo haron van Coehoom, 47-49. 

3 Str, 1702, f. 78. In Str. 1703, passim, staan opmerke
lijk veel posten in verband met het dekken van 
daken (leien en pannen), In dezelfde rekening (f. 
47) worden posten in verband met sloopmateriaal 
van het 'Manhuis ' (Sinl-jacobsgasthuis) en het 
klooster Trans-Cedron aangetro ffen. 

4 Pirenne . 'General ile its lande n ', 319 ; Seelen , 
'Verdeling' , passim. 

5 Morreau. Bolwerk. XXI-XXVI. 
6 Aldus de woorden va n de Venlose magistraat, ~eci

teerd hij Venner. Irwentarls Ho/van Venlo, 15, 
7 Te r illustratie deze passage bij Thewissen. 

·Limburg'. 340. over Venlo in de achttiende eeuw; 
;We weten niet goed wat re de nke n van de vesting 
Venlo ..... Zie verder Hoe bl'rs, Ve nlo , passim. 

B I)e geïsoleerde positie van Venlo w ordt treffend 
geïllustreerd door een kaan van de vesting Venlo, 
de Maas en het fort Sint-Michiel (VTH 3655 , 1761l. 
waarop vlakbij de stad aan de weg naar Bleriek 
wa penschilden van de Pruisische koning en 
Pnlisische richtingwijzers lijn aangegeven, 

9 Een contemporaine bron: 'Staat va n het Roermond
sehe Overquart ier' door F.A, van Aefferden (1729). 
m,n, 273-275; KeulIer, Geschiedenis, 156; jappe 
Alberts, Geschiedel/is beide Limhllrger! , deel 11 , 62-
64; Hardenberg, Deparlemenl van de Nedermaas, 
XX, geeft een aantal van 26 tol- en 15 Iicentkantoren 
op in 1795 tussen Luik en Dordrecht. Zie voor de 
scheepvaart op de Maas; Roebroeck, 'Hoe hebben 
vaart en handel op de Maas zich ontwikkeld', pas
sim, 

10 Pirenne. 'Generaliteitslanden ', 349-350, 
11 lIit een rapport van 22 septembe r 1797; 'Cependant 

il n'est que trop vrai que la Meuse avant d'arriver à 
Venloo .,. est barrée par uo comptoire palatin à 
Urmui/d [= lJrmond, onder gezag van de keurvorst 
van de Palb, vandaar 'palatin'] e t par un prussien à 
Kessel; et vo ilà comme les ci toyens de ce départe
me nt jouissent de la liberté du commerce' e.o.) la 
démarcation de notre terriloi re est si vicieuse qll 'on 
ne peut arriver à ceUe dernière p lace l= Venlo ] 
qll 'après avoir traversé deUK [o is Ie territoire étran
ger et avoir été visité quatre fo is par les douaniers.' 
Vgl. een rapport van 21 november 1797. waarin 
sprake is van 'les droirs exorbitans ', (Hoppe e,a" 
Decadaire, 69, !Ol) 

12 In 1747; 'verland en toegewassen ' (geciteerd bij 
Hoehers, Venlo in de eerste helft van de 18e eeuw, 
19); in 1765 was de haven, blijkens een vermeldin~ 

op een plattegrond van de omgeving van de 
Maaspoort, 'toegroeijende' , w aardoor 'de scheep
vaart ook bij vol Maesw;u er veragtert wo rd ' 
(Kaarten en prente n, cat. nr, 536), Volgens 
Busching, Nieuwe Geographie (] 779), 11 22, was de 
haven 'onlangs' verbeterd , 

J.) Geciteerd bij Harde nberg, Departement (Jan de 
Nedermaas, XXX. 

14 Hoebers, Venlo, passim, 
15 Hoehers, Venlo, IS, 
1 G Hoebers. Venlo, 17, 

6 Venlo in de achttiende eeuw 
(1702-1794) 

6.1 Spaanse Successieoorlog en nasleep I 

Na de dood van de Spaanse koning Karel IJ in 1700 ont
brandde de strijd om diens erfenis in de Nederlanden. 
De Franse koning Lodewijk XIV en de Oostenrijkse kei
zer Leopold I maakten aanspraak op de zuidelijke 
Nederlanden, In dat kader voorzag Frankrijk op 20 
maart 1701 de strategisch ten opzichte van Pruisen gele
gen vesting Venlo van een garnizoen. De Fransen ver
sterkten bovendien de vesting aan de Maaszijde. Het 
fort Sint-Michiel werd door de aanleg van wallen en 
grachten met de Maas verbonden. De Republiek zag 
zich door dit alles in haar belangen aangetast. Vanaf 29 
augustus 1702 belegerden Staatse , Pruisische en 
Engelse troepen Venlo. De operatie stond onder leiding 
van de hertog van Marlborough en de directeur-gene
raal van Fortificatiën van de Republiek, de vesting
bouwkundige Menno van Coehoorn 2 Eerst werd het 
fort Sint-Michiel bestookt, waarvan een deel van de 
bezetting ternauwernood over de Maas naar de stad 
wist te ontkomen. Daarna begonnen felle bombarde
menten op de stad zelf, waarbij op verschillende plaat
sen brand ontstond en schade werd aangericht aan 
onder meer het stadhuis , het vleeshuis, de kapel van het 
Sint-]acobsgasthuis, het klooster Trans-Cedron en aan 
vele woonhuizen.3 Op 23 september werd de overgave 
getekend. Na Venlo vielen ook Stevensweert (5 okto
ber), Roermond (7 oktober) en Geldern (eind 1703) in 
handen van de anti-Franse geallieerden. Het bestuur 
over de veroverde gebieden werd voorlopig waargeno
men door de Republiek. 

Zowel de Republiek als Pruisen hadden hun zinnen 
gezet op de definitieve inlijving van het Overkwartier 
van Gelre. De jarenlange vredehandel resulteerde in 
1713 (Vrede van Utrecht) en 1715 CBarrièretractaat) ech
ter in een verdeling van dit territorium over drie 
mogendheden. De voormalige hoofdstad Roermond 
met haar directe omgeving en de stad Weert werden bij 
de Oostenrijkse Nederlanden gevoegd, terwijl Pruisen 
met onder meer de stadjes Geldern, Wachtendonk en 
Straelen en het Land van Kessel vrijwel geheel de rest 
van het Overkwartier kon inlijven. De Republiek ver
kreeg in 1715 slechts Venlo, Stevensweert en het groot
ste deel van het ten zuiden van Roermond gelegen 
Ambt Montfort, waarmee Den Haag in de woorden van 
Pirenne met een 'fooi' werd afgescheept. 4 Aanspraken 
van de provincie Gelderland op het aan de Republiek 
toegewezen deel van het oude Overkwartier werden 
door de Staten-Generaal afgewezen. 

Als gevolg van de nieuwe verdeling van het 
Overkwartier had de Republiek haar strategische posi
tie in het Maasgebied echter verbeterd. De nieuw ver
worven Maasvestingen zorgden niet alleen voor een 
betere verbinding met Maastricht, maar waren zelf 
tevens van belang als vooru itgeschoven steunpunten, 
waarmee de controle over de kwetsbare zuid-oostelijke 
grenzen van de Republiek kon worden verbeterd.5 In 
Venlo - de 'principaelste plaetse ' van het Staats 
Overkwartier6 - werd in 1717 het Staats Hof van Gelder 
geïnstalleerd, competent voor het nieuwe Staats 
Overkwartier, 

6.2 Venlo als geïsoleerde enclave (1715-1794) 

De achttiende-eeuwse geschiedenis van Venlo, tot aan 
de Franse tijd, is nog grotendeels terra incognita7 Ge
durende vrijwel de gehele achttiende eeuw was Venlo 

een Staatse enclave temidden van Pruisisch gebied. De 
stad werd als Generaliteitsland bestuurd vanuit Den 
Haag. De souvereiniteit berustte bij de Staten-Generaal; 
voor financiële en militaire aangelegenheden ressor
teerde Venlo onder de Raad van State. 

Als gevolg van de nieuwe staatkundig-militaire con
stellatie was Venlo afgesneden van zijn natuurlijke ach
terland.H De handel op de Maas werd door de staatkun
dige versnippering en de daarmee verbonden tegen
strijdige belangen ernstig belemmerd. Het aantal tollen 
op de Maas was groot, waardoor het handelsverkeer op 
de rivier sterk werd belemmerd.9 Pruisen bemoeilijkte 
Venlo's handelspositie door de inrichting van Iicentkan
toren te Kessel , Tegelen en te Weil , even ten zuiden en 
ten noorden van Venlo. Dit alles leidde tot oponthoud 
en hogere kosten voor schippers en handelaren; de 
positie van de Maas als scheepvaartweg verslechterde 
in de loop van de achttiende eeuw dan ook aanzienlijk. 
Steeds meer werd uitgeweken naar vervoer over de Rijn 
en over de landwegen. JO In de Franse tijd opgestelde 
rapporten schetsen - ook voor de voorafgaande perio
de - een goed beeld van de moeilijke staatkundige en 
economische situatie in het Maasgebied. 11 Ook de toe
stand van de haven van Venlo was in de achttiende 
eeuw miserabel. 12 

In een memorie uit 1795 sprak het Venlose stadsbe
stuur van de 'ongeluckige verdeelinge vant Overquar
tier' , waardoor de Maashandel ('dese heel same bron 
van welvaert') in dit gewest 'teenemael verdooft' was 
geraakt, met alle gevolgen vandien voor Venlo' .13 Het 
geïsoleerde Venlo met zijn 'kleenen sandige en onvrugt
baren bantuin ' moest voortdurend 'disputen over de 
limietscheidingen met onse trotse nabuuren ' uitvechten 
en was afhankelijk van voedselleveranties uit het omlig
gende Pruisische gebied. De 'brave ingesetenen' van 
Venlo waren door dit alles verarmd en 'blood van 't 
inleggend Hollandsch guarnisoen' afhankelijk. 

Venlo ging daarnaast zwaar gebukt onder de last van 
de betaling van subsidiegelden aan Den Haag. De 
hoogte van deze afdrachten aan de Generaliteit was 
gebaseerd op de vroegere - gunstigere - toestand van de 
Venlose economie. Regelmatig was de stad niet in staat 
om aan de betalingsverplichtingen te voldoen; vaak 
moest om uitstel of verlaging van de te betalen sommen 
worden verzocht1 4 De voor de stedelijke economie van 
vitale betekenis zijnde inkomsten uit accijnzen waren in 
de achttiende eeuw sterk afgenomen. 

De aanwezigheid van een groot garnizoen drukte 
eveneens zwaar op de stedelijke financiën, hoewel 
deze ook een voor de bevolking welkome extra bedrij
vigheid met zich meebracht. Toen de stad in 1727 pan
den in de ]odenstraat aankocht om er soldaten in te 
huisvesten (leg. B.17) en in 1732 bij de Roermondse 
Poort kazernes (leg. B.15-16) wilde bouwen om de last 
van de inkwartiering te verlichten, vroeg de magistraat 
om geldelijke steun van de Generaliteit. In 1738 klopte 
men aldaar aan in verband met niet nader omschreven 
werkzaamheden in de stad, 'ten gerief van borgeren en 
guarnisoen' 15 In 1743 deed de magistraat het zoveelste 
verzoek om financiële bijstand vergezeld gaan van de 
wens dat men voortaan Hare Hoog Mogenden niet 
meer lastig behoefde te vallen met 'hunne jaerlijckse 
doleantien' ,1 6 

Hoewel er nooit systematisch kwantitatief onder
zoek is verricht naar de economische neergang van 
Venlo in de achttiende eeuw, mag er voorlopig, gezien 
de hierboven beschreven factoren, van worden uitge-
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gaan dat Venlo een proces van verarming doormaakte. 
Het stadsbestuur zelf sprak e ind achttiende eeuw van 
een 'akelijcken toestand'17 Rond 1750 was de handels
activiteit in de Maasstad teruggelopen tot zo'n 15% van 
de omvang van begin achttiende eeuw.IH De kooplie
denstand was zo goed als verdwenen, men trof er vrij
wel alleen nog sjouwers en voerlieden aan.1') Ook 
schippers waren in aantal sterk verminderd. 20 Aan het 
e inde van de achttiende eeuw was er nauwelijks nog 
sprake van scheepvaart op de Maas. 

Het is denkbaar dat het stadsbestuur uit 0ppoltunis
tische ovelw egingen de toestand negatiever voorstelde 
dan zij in werkelijkheid was. Dat de algehele situatie 
verre van rooskleurig was, kan echter ook worden afge
leid uit andere contemporaine bronnen. Frans van 
Aefferden was onderhandelaar bij de vredesbesprekin
gen in 1702, later ook de eerste president van het Staats 
Hof van Gelre te Venlo en landrentmeester van het 
Staats Overkwartier. Hij beschreef in 1729 de situatie in 
de steden en op het platteland van het Overkwartier2 1 

De landbouw in het gebied verkeerde in een diepe 
crisis; als gevolg van oorlogshandelingen was de toch al 
zo arme zandgrond in deze contreien verwaarloosd . De 
nijverheid in de steden was sterk achteruitgegaan. Had 
Venlo traditioneel een 'bequaame haaven' en vormde 
zij de centrale markt voor een ruim plattelandsgebied , 
door de nieuwe situatie na de Vrede van Utrecht was 
aan deze situatie een einde gekomen. 

6.3 Een stagnerende stad22 

Geconstateerd mag worden dat deze tijd voor Venlo er 
ook een was van stedenbouwkundige stilstand. De 
enige bouwprojecten van grotere omvang waren van 
militaire aard. De stad ondersteunde het herstel van de 
kapel van de annunciaten (Trans-Cedron), die zwaar 
had geleden van het beleg van 1702.23 Verder kan wor
den gewezen op de verbouwing en uitbreiding in 1718 
van de voormalige kapel van het Sint-Jorisgasthuis ten 
behoeve van de gereformeerde gemeenschap en op de 
vernieuwing van de voorgevel van het stadhuis in 1736. 

De monumentale fontein op de Markt werd in de 
loop van de achttiende eeuw afgebroken. De toestand 
van de laat-middeleeuwse stadstoren (leg. A.IS) ver
slechterde verder. De tekening van Jan de Beijer uit 
1741 (afb . 38) toont een afbrokkelend gevaarte. Nu en 
dan werden reparaties uitgevoerd. In de jaren 1766-
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38 Jan de Beijer, 'Venlo, langens de Maes te sien, 1741' 

Venlo is op deze pentekeninM getekend vanaf een hoog pu nt even 
ten noorden van de stad, vlakbij de Maasoever. Het meest opvallen
de element is de stadstoren, wa~rvan hier duidelijk de slechte toe
stand waarneembaar is. In de schaduw va n de grote stadstoren is 
de oudere kerktoren zichtbaar. Onder de torellljes in het stadssil
houet vallen die van het stadhuis in het bijzonder op; daarnaast is 
het hoog opgaande muU/werk van de in 1 741 al niet meer j ûnclio
nele Te[;elpoort herkenbaar. Op de stadswallen zijn bomen geplant; 
zichtbaar z ijn de Gelderse Poort (Hel poort), de Maa.\poort met de 
overdekte weergang (De LuiJ), de gierbrug lussen hel Bal op de 
Ven lose en De Staay op de Blerickse Maasoever. Deze tekening is 
gebruikt als voorbeeld voor de ets 'De stad Venlo te zien van den 
Maaskant 1 741 ', d ie Hendrik Spilman maakte voor de topografische 
a tlas Hel verheerlykt Nederland. (Bruijnzeels e.a ., red. , Moment
opnamen langs de Maas, 111'. 74. blz. 38; De Werd, Jan de Beijer, nr. 
752, blz. 254; een exemplaar van de ets van Spi/mUIl in GA Venlo. 
kaarten en p renten, cat. nr. 529) 

1773 werd het gebouw gesloopt, waarna de oude kerk
toren, die steeds in de schaduw van de nieuwe stadsto
ren was blijven staan, werd verhoogd en van een nieu
we bekroning voorzien. 

Het prinsenhof of gouvernement, in de praktijk in 
gebruik als woning van de commandant van het garni
zoen, kreeg onder de nieuwe gezagsdragers een uitge
breide opknapbeurt.24 De vertegenwoordigers van de 
generaliteit die Venlo periodiek bezochten verbleven in 
een 'Statenlogement' op de hoek van de Parade en de 
Picardie (leg. A.13) en in een herberg met de naam 'Hof 
van Holland' in de Grote Kerkstraat. (leg. A.5) 

In tegenstelling tot de situatie in de Republiek en in 
bijvoorbeeld Staats-Brabant bleven de kloosters in 
Venlo tijdens het Staatse bewind gehandhaafd . Venlo 
bleef een nagenoeg geheel katholieke stad. Vonden in 
de vroege achttiende eeuw nog wel eens wrijvingen 
plaats tussen katholieken en gereformeerden2'i, na ver
loop van tijd lijkt hie rvan niet of nauwelijks nog sprake 
te zijn geweest. 

De bevolking nam in de achttiende eeuw sterk af. In 
1669 telde Venlo nog ongeveer 6.000 inwoners, het 
maximale aantal dat vooralsnog werd bereikt. Rond 
1740 was dat afgenomen tot ca. 4000, een aantal dat tot 
het eind van de achttiende eeuw stabiel bleef26 De 
armoede leidde tot een zekere mate van verkrotting en 
verpaupering, vooral in de zu idwestelijke hoek van de 
stad bij de haven. De achteruitgang van dit kwartier zal 
zijn versterkt toen de Tegelpoort in 1725 haar functie 
verloor ten gunste van de nieuwe Roermondse poort, 
even oostelijk van de oude poort. Het veertiende-eeuw
se pooItgebouw bleef tot het e inde van de achttiende 
eeuw in gebruik als kolenmagazijn. De achteruitgang 
van de havenbuurt wordt bijvoorbeeld geïllustreerd 
door een passage uit een klacht van de zusters van het 
Heilige Geestklooster over de weinig gunstige ligging 
van het klooster, in een bUUlt met zeer veel soldaten en 
'geringhe luyden' in veel te kle ine woningen. 27 De ach
teruitgang van de stad blijkt tevens uit andere contem
poraine beschrijvingen. Bij j aniçon (1730) lezen we 
over Venlo: 'En général, il y a très peu de particuliers 
bien logez; & les habitans sont si pauvres, que la plupart 
laissent déperir leurs maisons, saute de pouvoir les faire 
rebatir ou réparer. La maison des orphelins, & celle des 
vieilles gens se ressentent de la pauvreté de la ville.'28 

Volgens Wagen aar (1740) waren vele van de acht
tot negenhonderd huizen in de stad onbewoond. 'De 

17 Geciteerd hij Hardenherg. Depal1eH1e1l1 l'all de 
Nedermaas. XXX. 

18 Althans volgens Jappe Alben,. Geschiedl'llis heide 
Limhllrgen I1, 64. 

19 [Wagenaarl, Tegenw()()rdige Staat. Generaliteits
lande' l, 575-576. 

20 !loppe e .a" Dewdairl'. 115: , ""lnt rétabl issement 
des ces comptoirs ily ava it dans tout es les commu
nes riveîdines de la Mt'use dl' riche bateliers. 11 n"y a 
plus à présent que de misérahles pêcheufs' (rdpport 
va n 21 decembe r 1797>. 

21 Va n Aefferden, 'Staat' , passim; Ja ppe Alben,. 
Geschiedenis heid" Lilllhllrgl'l1, deel I1 , 62-64. 

22 Enkele algemene beschri jvingen van Venlo in de 
achttiende eeuw: Jani\;on, État prr'sel1t. lome 
second, 400-416; IWagenaarl. Tegellll'o()rdige Staat. 
Gelleraliteilslandell (1740), 570-580; Busching, 
Nieuwe Geograph ie. 11 17-112H. 

23 Stro 1712. f. 7'): betaling aan de annunciaten 'voor 
eenige bijstandt tot opbollw inghe van haer kercke " 

24 Stro 1704, f. 64-68; Str. 1708, f. 60-62; in 1723 werd 
het gebouw gewit (Str. , f. 48-'52). 

25 Bijvoorbeeld KeulIer, Geschieden~,. 160-161; Schut
gens, 'Venlo ', voora l over 171H-171\). 

26 Cam ps, 'Vagebo nden ', 212; Phili ps, ' lIevolkings
ontwikkeling', 19-20. 

27 H. Geestk looster, inv. nr .. ) '5-1. 
28 Jani\;o n, [,tat présellt. tome second , ~06; aldaar o p 

blz. 410-4 11 een a nalyse van de economische 
malaise waaronder Venlo gebukl ging. Ygl. h iervoor 
ook IWagenaar], Tegenw()ordige Staal. Generali
teitslanden. 576-577. 



29 [Wagena arl, Tegellu1oord(f.!,e Slaal, (;l!Jleraliteits
landen. ')75-574. WagL'n ~la r maakte voor zij n 
heschrijv ing waarschijnlijk gehntik van dl' informa
tie \'"n een lokale correspondent; hij heeft Venlo 
niet zelf bezocht. Vriendelijke mededeling dL 
LH.!'v!. Wessels, 

30 Uttenhroeck, Bijdraw'" 11 , passim, en INdragen L 
102-103; KeulIer, G!!schiedertis, 161-](;2; Mascheck, 
Gesch iedenis. 

31 Scho1ten. Militaire tIJl,ogralische kaarte)). 42-43, 
32 VTH :\650, 

' •• M. 

39 GJ.E. Marlet, 'Plan de la ville de Venlo et dufort 
St,Michel; 1729 

Volgens hel opschriJi presenteerde de teken{(ar zijn kaart in 7729 
aan de Venlose militaire W)/{/Jerneur haron !'an Cinket /n een 
cCJrlouche is bel sladhuis ell de IV/arkl weergegeven. De eier p,rote 
kloostercomfJlexen zijn gedetailleerd uitgell'erk" Een nagenoeg 
identieke tekening can Ma riet. die in het A~~emeel1 Rijksarchief/n 
Den Haag he17lsl (OPV V 17) is uoorzien /'un een legend({. /I'aari/1 
de Tegelpoort /log is aangege/Jen als 'Vielle porte de RIlIïI/(lItde', 

De Hel- en [aa /poort zijn respect iew!ijk genoemd 1'o/1e de 
Cuelclre ' en Porte de Collogne'. Verder zijn weergege/Jell de gier
pont (Pont [loianI) en de P0I1e de Litemhollrg', de lIitgang uan de 
uestingwerken in noordelijke richting, /'1101' bet bastioll Licbtenherg 
De bere/1 hij de Roermo/l{lse poort (J 7.26) en biJ LicbtelibeiR (17.27 
'de Brueser) ZUI1 inp,elekend. eveJla/.-.; p,uprc4ecteerde [lersterkiJl/!,ell 
op De lfIeerd, 

overige huizen der Stad zyn van weinig aanzien, en de 
meesten zeer ve rvallen. He t Weeshuis en Oude 
Mannen-Huis zyn zeer geringe Gebouwen.'29 

6.4 Uitbouw van de vesting30 

In schril contrast tot de stilstand in de ontwikkeling van 
de burgerlijke bebouwing stond de vernieuwing en uit
breiding van de militaire infrastructuuL Na de Vrede van 
Utrecht werd het onderhoud van de vestingen door de 
Republiek aanvankelijk op een laag pitje gezet; de 
directe militaire dreiging was immers weggevallen)1 De 
gespannen relatie tussen de Republiek en Oostenrijk 
en de dreigende aanwezigheid van het expansieve 
Pruisen aan de oostgrens zorgden echter voor een 
ommekeer in deze situatie, Vanaf 1725 werden aanzien
lijk meer inspanningen geleverd voor de verbetering 
van de defensie, Ook de pas kort tevoren verworven 
vestingstad Venlo kreeg nu aandacht. Het belang van de 
vlakbij de grens met Pruisen gelegen vesting was voor 

de Republiek kennelijk voldoende om grote bedragen 
in de modernisering en uitbouw ervan te investeren. De 
defensieve kwaliteiten van de Venlose versterkingen 
waren in het begin van de achttiende eeuw niet meer 
toereikend, De oude hoofdwal met tien bastions 
hestond uit grotendeels met steen beklede aarden wer
ken, Hie r en daar stonden begin achttiende eeuw nog 
delen van de oorspronkelijke middeleeuwse stadsmuur, 
zoals in de tuin van Maria-Weide en bij het gouverne
ment. Aan de Maaszijde was de muur nog grotendeels 
intact, hoewel de bouwkundige toestand veel te wen
sen over liet. In 1737 was een deel van de oude muur 
tussen de MaaspooI1 en de Lichtenberg, waarschijnlijk 
als gevolg van hoogwater, omgevallen52 

Bij de Oude Markt was de muur in 1774 'geheel ver
vallen', telWijl een van de torens tussen de Oude Markt 
en de Tegelpoort in 1760 was ingestoI1 en daarna 
'geamoveert' 55 

Vanaf 1723 werden concrete plannen ontwikkeld 
om de vesting Venlo te verbeteren, zoals blijkt uit 
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40 De vesting na de vernieuwing en uitbreiding, ca. 1751, 
door Hattinga 

manuscripttekeningen van de inge nie urs Mosburger 
uit 1723.'\4 en Marlet uit 1728/ 1729.35, waarop de stad, de 
bestaande e n de nieuw geprojecteerde vestingwerken 
zijn weergegeven Y 1 (afb . 39) In 1725 werd een begin 
gemaakt met de werkzaamheden. De Tegelpoort (leg. 
B.36) werd gesloten en vervangen door de nieuwe 

Roermo ndse poort (leg. B.32). De oude halve maan o p 
De Weerd verkeerde in vervallen toestand; het e iland 
zelf werd begin achttiende eeuw gebruikt als tuin voor 
de stadscommandantY In 1725 w erd daar het bastion 
Reede aangelegd. Uit diverse plattegronden uit de jaren 
tot ca. 17333K blijkt da t De Weerd toen nog geheel los 
van de oever lag. Een vestingkaart van omstreeks 1740 
toont De Weerd voor he t eerst als schiereiland.39 Waar
schijnlijk kwam de afsluiting van de zuidelijke havenin
gang tot stand toen in 1741/1742 in de have n het 
gemetselde bastion Le Roy of Schoppen-Aas werd 
gebouwd4o In de jaren zestig en zeventig van de acht
tiende eeuw werd het puin van de gesloopte stadstoren 
gebruikt ter versterking van de verbinding tussen De 
Weerd en het vasteland. 

Ten noorden van de stad werd in 1731 fort Ginkei 
(leg. B.7) gebouwd. Plannen om tussen genoemd fort 
en de meer oostelijk gelegen Helbeek fo rtificaties aa n te 
leggen bleven onuitgevoerd 4 l De aanleg van de e nve
loppe (samenhangende linie) Reede in 1733 versterkte 
de zuidflank van de stad42 ; zes jaar later werd aan de 
oostzijde van de stad de enveloppe Van d er Duyn ofwel 
'De Zeven Flanken' aangelegd. De wal onderlangs de 
Maas, aa ngelegd in 1701 , werd in 1733 met baksteen 
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bekleed.43 Voor de Gelderse Poort werd in 1740 een 
lunet aangelegd, terwijl voor de Ke ulse Poort in datzelf
de jaar een tenaille verrees 44 Ten noord-ooste n van de 
stad werd rond 1740 fo rt Beere ndonk (leg. B.6) aange 
legd, buiten de Keulse Poort fort Keulen (1740).4'5 (leg. 

B.8) Ook de defensieve waarde van het fort Sint-Michiel 

w erd ve rbeterd, onder meer door de aanleg van een 
nieuwe gepalissadeerde enveloppe (1 731), he t bekle
de n van de aarden wallen me t baksteen en de bouw 
van een kruitmagazijn 46 

De waterhuishouding rond de stad bleef de nodige 
aandacht opeisen. In 1727 w erd in de gracht tussen 
Ge lderse Poort en Lichtenbe rg als waterkering een 
grote 'beer' gemetseld47; de in 1726 gebouwde beer bij 
bastion Roermond (bij de Roe rmo ndse Poort) werd in 
1768 ve rnieuwd4R Het wate rpe il werd uite inde lijk 
gecontroleerd door negen bere n. Buiten de Gelderse 
poort werd rond 1760 een grote nieuwe ophaalbrug 
gebouwd, 'in plaats van de teegenswoordige o ude ver
valle ha ute brug'49 

Zo ontstond tussen 1725 en 1740 de omvangrijke 
maar onregeimatige 50 vesting, die tot 1867 nagenoeg 
onveranderd in gebruik zou blijve n. (afb. 40) In vijftien 
jaar tijd had de vesting een me tamo rfose ondergaan . De 
oude gebastionneerde hoofdwal met daarbuiten de 
natte gracht kende nu een groot aantal voorwe rke n. In 
de gracht waren vijf ravelijnen of lunetten en een te nail
le (voor de Keulse Poort) gebouwd; in de zuidelijke 
ve rdedig ingslinie lag de enveloppe Reede, in de ooste
lijke fl ank de enveloppe Van de r Duyn. Westelijk van de 
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33 VfH 3664 0 3 mei 177-\J. Volgens )ani,un waren de 
meeste torens aan dl' Maas verwoest (Fla t présen/, 
Tome secol/d, 403). 

34 OPV, V. I ~- 1 6; Scholten. Militaire IOJ)(W·aJische 
kaar/en.4l). 

35 O Pv , V, 17: Kaa rten en r rl.'ntl.'l1, GI t. nr. S2:). OPV, 
Y.36 is el.'n ongedatel.' rdL' \·estingplallegrond d ie 
eveneens l'en beeld geeft van nog te rea liseren ver
nieuwingen. De forten Keulen, Beerendonk en 
Ginkei zijn alvast rudimentair ingetekend, terwijl de 
Roermondse Poon (1725) slechts is weergegeven 
door twee li jnt jes en een symlxX)j in hel \·erlengde 
va n de Vleesstraal: daarom kan OPV V.36 worden 
gedateerd or kO!1 voor 172'1. Orva llend is dat er 
een plan op is ingerekend v(x)r l'en vast.e hrug van 
de stad naar ])e Weerd met in het verlengde daar
van een schiphrug naar de west oever van de Maas. 

36 Er is geen onderzoek verricht in de archieven van 
de Raad van State en de Staten-Generaal naar even
tuele besluiten. rapponages etc. etc. aangaande de 
uitlxmVo: van de vest ing Venlo . 

. '$7 .Jani,un, Élal pre's,,"', 404. 
3H OPV. V.16, V.17, V. 19 (gedateerd 1755. echter beter 

te dateren op ( ko!1 voor) 1725) en V.20 (gedateerd 
1740. echter heter te dateren 17.0 1-1753). 

39 a pv. V. 21 (gedateerd ca. 1740. echter beter te date
ren 1742 of kort daarna). 

40 Een ongedateerd plan voor de aanbesteding van de 
fortificatiewerken voor de enveloppe Heede (apv. 
V.1H, aldaar gedateerd ca. 1731-1740: de enveloppe 
Reede werd aangelegd in 1733) toont reeds de plan
nen voor het afs lui ten van de haven; O PV, v,26 
(gedateerd ca. 1741-17')0), een plan van 'de nieuwe 
enveloppe ofte voor,val l gemaakt int jaer 1733 te 
Venlo', toont eveneens de geprojecleerde afsluiting 
van de haven op de zuidpunt va n De Weerd. 

41 OPV, V.20 (740): ·Project om de nieuwe lórtifica tie 
op de hoogte tot aan de Helle [leeek te slu ijten' . 

42 a pv, v. IK en a pv, V.2(i. 
4., Uyttenbroek, Bijdragen 1. 102; OPV, V.1S/l HA. 5. 
44 apv, V.30.1 is een ongedateerd (ca. milkien acht

tiende eeuw) ·Project tot verheetering der defensie 
van de polig(xm voor de Gelderse Poort in plaats 
van de teegen\\"oordige (o t Venlo'; V,30.3 ide m V{X)f 

de Keulse Poon, 



45 OPV, V17: hij het plan van Marlet voor de uithouw 
\'an de vesting uit 1728/1729 was al een doorsnede 
van de \'t'stingwerken voor de Keulse Paoli opge
nomen. 

Ij() OPV, V.20; een ongedateerd plan \'oor een kruitma-
gazijn in het fort in OPG. VSO. 

47 OPG. V. '-16. 
48 VTH 3(,'i8-3659. 
49 VTH 36)5 en OPG, V.47; VTH 5654. 'Plan \'an de 

vestingwerken aan de Gelderse Poort' (1756). 
'i0 Schoenmaker. 'Vesting' , 63-6'i, wijst erop dat de 

vorm van de vesting als geheel ver was vCf\\'ijdcrd 
van de ideaal geachte polygonale \'orm . 

.::; 1 [Wagl'naarl, Tep,enuYJord(u,c Staat, GClleraliteits
lalldell.570-571. 

52 OPV. V.28, V.29129A geven een gedetailleerd heeld 
van de inundaticll10gelijkheden van dl' vesting: vgL 
Uynenhroeck, fiiidragen L 103, noot 1. 

53 Scl1olten. Militaire topografische kaartelI, 46. 
54 Lynenbroeck. /Jljdragel/ L 103. 
)S Arch. Dep. Lozères, manuscript FR 
56 OI'G, V35; vgl. ook OPG, V.5S. 
57 Str. 1703, f. 99. 
58 Str. 1745, f. 40. 
59 Sint-Martinus I. akte van 1742. 
60 Str. 1707, f. 61; Str. 1722. f. 61-63. 
61 Str. 1710, f. 67-69 
62 Str. 1742. f. 3'i. 

41 Bouwtekeningen voor het Arsenaa~ ca. 1750 

Een plaflegrond van het terrein waarop het Arseuaalu'erd gehollu'CI. gelegen lussen de oude stadsmuur (s), de Picardie (heneden ) en de 
Minderhroedersstraat (houelI !. lVeel;~egeven zijn een geveltekening (c) en de platlegronclell 1'an de hegane grond (a) en de eerste 1'erdieping (h) 
uan hel eigenlijke Arsenaal. Al~eheeld is tevens een 'werkhuijs' (e) en een 'dejixt' houtmagazijn C{(lIl de Lichtenherg (i). 

enveloppe Reede lag een hoornwerk. Het geheel werd 
omgeven door een bedekte weg met daarin twee lunet
ten en de bastions Reede en Le Roy of 'Schoppen Aas'. 

Daarbuiten lagen de drie f()]1en Keulen, Ginkei en 
Beerendonk; de Maaszijde werd beschermd door twee 
couvre-faces (op de kade en op De Weerd), Aan de 
overzijde van de Maas tenslotte lag het fort Sint-Michiel. 
De Amsterdamse geschiedschrijver Jan Wagenaar kwa
lificeerde in zijn Tegenwoordige Staat van de 
Generaliteitslanden (740) Venlo als 'eene sterke Stad 
( ... ). En men is nog geduurig bezig, met de Vestingwer
ken deezer Stad te vermeerderen en te verbeteren,'51 
De vesting kon, dankzij de beken die uit alle delen van 
de Bantuin in de richting van de stad stroomden, wor
den beschermd door inundaties. Toen Frankrijk tijdens 
de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) de (zuide
lijke) Nederlanden bedreigde, waarbij Maastricht en 
Bergen op Zoom werden ingenomen, werd studie naar 
deze techniek verricht,52 De vesting Venlo zelf werd - in 
geval van een vijandelijke opmars door het Maasdal -
veilig genoeg geacht en daarom in tegenstelling tot 
Maastricht niet verder versterkt,55 Wel werden uit voor
zorg ruim vijfduizend soldaten in de stad gelegerc.P' 
Een Franse 'Memoire sur Ie voyage de Rure-monde et 
de Venloo' uit 1741, die onder meer een gedetailleerde 
en kritische beschouwing van de Venlose vestingwer
ken geeft, zou kunnen worden bezien in het kader van 
Franse voorbereidingen op een beleg van Venlo, dat er 
overigens niet kwam, De Franse rappol1eur omschreef 
Venlo als 'plus petite maix mieux peuplée que 
Ruremonde', met een gedisciplineerd garnizoen; vooral 
de goed onderhouden grachten rondom de stad riepen 
veel bewondering Op,55 

Niet alleen de eigenlijke vestingwerken werden ver
beterd, ook binnen de stad werd veel gebouwd voor 
militaire doeleinden. In een memorie uit CCL 1749, opge
steld door directeur der Fortificatiën Pieter de la Rive, is 
exact aangegeven welke militaire gehouwen in Venlo 

dienden te worden onderhouden door de Generaliteit 
en welke door de stad zelf. 56 Dit stuk is met name inte
ressant omdat het een uiterst gedetailleerd overzicht 
geeft van de in de stad en het fort Sint-Michiel aanwezi
ge militaire gebouwen. AI kort na de Staatse inbezitne
ming, in 1703, werden bij de Sint-Martinuskerk, de 
Laarpoort en de Tegelpoort (in Klein Italië) paarden
stallen gebouwd.57 In 1745 werd de stalcapaciteit uitge
breid door een nieuw gebouw aan de Kwietheuvel58; 

hiertoe had het weinig kapitaalkrachtige stadsbestuur al 
in 1742 een geldbedrag van de kerkmeesters van Sint
Martinus geleend.'i9 Bij de Helpoort (1707), Laarpoort 
en Tegelpoort (beide 1722) kwamen nieuwe wachthui
zen(,Q De Helpoort werd in 1710 tevens geschikt 
gemaakt om te dienen als militaire gevangenis61 Nadat 
het stadsbestuur in 1727 twee panden op de hoek van 
de Jodenstraat en de Kolenstraat had aangekocht om er 
soldaten in te huisvesten ('Constabelsbarakken', leg. 
B.4), verrezen in 1732-1733 bij de nieuwe Roermondse 
Poort twee grote kazernegebouwen, het 'Groot Blok' 
en het 'Klein Blok', (leg. E.15-16) In 1742 kocht de stad 
nog enkele huizen in de Jodenstraat, 'dienende tot 
barakken'62 (leg. B.17) In datzelfde jaar werden grote 
kruitmagazijnen voltooid bij de Lichtenberg (leg. B.19) 
en bij de Sint-Martinuskerk (leg. B.20). De situering van 
dit laatste gebouw werd door de anonieme Franse rap
porteur scherp bekritiseerd, omdat dit lag 'presque vis a 
vis du clocher a demy ruiné de la grande église' (de 
stadstoren), Het belangrijkste project in de stad zelf was 
de bouw in het begin van de jaren vijftig van het grote 
nieuwe arsenaal (leg. B,2) tegenover het klooster van 
de minderbroeders. (leg. 41) Achter de huizen van het 
Helschriksel kwam in 1786 nog een grote militaire bak
kerij (leg. 13.27), terwijl rond dat jaar op de plaats van 
een oude hootloods en het militaire kerkhof bij de 
Lichtenberg ook een affuitloods (bergplaats voor on
derstellen van artilleriestukken) werd gebouwd. (leg. 
E.l) 
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Hardenberg. DeparJemenf van de Nedennaas, inll'i
ding; Tagage. ·Vrijheid, Gelijkheid en Broeder
schap'; Uyttenhroeck, Bi/dragen 111: Nuyens, 
Staatkllndige geschiedenis, 34; Camps, 'Oud" 
regenten': KeulIer, Geschiedenis, !69-204, 

2 Een ooggetuigenverslag in Klerken, ·Den bequaem
sten', 21. 

j Er \varen zoveel huizen beschadigd dat de 
I'misische soldaten tijdelijk in de Sint-Martinuskerk 
moesten worden ondergehracht (Uyttenbrol'ck. 
BIjdragen 111, 71-{), 

4 Venlo pleitte zelfs voor het herstel van het aloude 
Gelderse Overk\vartier. in de ogen van het stadsbe
stuur de beste methode om de prohlemen van de 
stad het hoofd te bieden (een memorie uit 1795, 
geci teerd hij Hardenberg, Departement uan de 
Nedermaas, XXX]), 

5 Tagage, 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap·, 14. 

7 Venlo tussen 1794 en 1839 

7.1 De Franse tijd! 

Eind 1792 vertrok het Staatse garnizoen van Venlo naar 
Grave: in februari 1793 werden Pruisische troepen in de 
vesting gelegerd. De Franse legers hadden - nadat zij al 
op 17 december 1792 I31erick hadden bezet2 - op 12 
februari 1793 het fort Sint -Michiel ingenomen. Een bele
gering, ondersteund door een intensief bombardement 
waarbij zo'n driehonderd huizen werden heschadigd3 

en de schipbrug werd vernield, werd door de Prui
sische bezetting van de vesting afgeslagen. Een volgend 
beleg, ruim anderhalf jaar later, bracht de Fransen ech
ter wel succes: op 26 oktober 1794 gaf de stad zich over. 
Bij het Verdrag van Den Haag (16 mei 1795) werd Venlo 
met de andere 'Limburgse' Generaliteitslanden aan 
Frankrijk afgestaan. 

De Maasstad ging deel uitmaken van het departe
ment van de Nedermaas (Meuse h~férieure). mj de 
administratieve indeling van het departement werden 
alle gemeenten met minder dan 5000 inwoners gegroe
peerd in kantons. Venlo telde toen ruim 4300 inwoners 
en werd daarom in november 1795 met de dorpen 
Belfeld (iets minder dan 300 inwoners) en Beesel (bijna 

42 'Projet général de l'inondation à former autour de la 
place~ begin negentiende eeuw 

Volgens dil plan ZUil rondom de bestaande /Jestingwerken een krans 
van nieUl/!e uersterkingen worden aangelegd, Vrijwel de gehele 
niellu:e uesting ZUil under u'ater gezet kunnen worden, Alleen hU 
het hoger <~elegell Ji",t Gil/kei U 'as dat niet mogelijk, Ten noordwes
ten van dil/ort ZOIl wel een aan/Jlillende uersterking worden ge
hOIlICd, 

1100 inwoners) verenigd tot het kanton Venlo. 
Aanvankelijk zou ook het tussen Venlo en Belfeld/ 
Beesel gelegen Tegelen bij het kanton Venlo worden 
ingedeeld. Spoedig echter werd, ondanks hevige pro
testen van Venlo, dat een nieuw isolement zag nade
ren4, deze voormalige Gulikse plaats van het kanton 
Venlo afgezonderd. Had de opname van Tegelen in het 
kanton Venlo nog voor een aansluiting tussen Venlo en 
de zuidelijkere delen van het departement kunnen zor
gen, door dit besluit werd Venlo 'de meest noordelijke 
maar ook de meest eenzame voorpost van de Franse 
Republiek',s In 1802 werd het departement van de 
Nedermaas verdeeld in drie arrondissementen (Maas
tricht, Roermond en Hasselt); het kanton Venlo viel 
bestuurlijk voortaan onder de arrondissementshoofd
plaats Roermond. 

De stad kreeg te maken met de maatregelen van het 
Franse gezag, niet alleen de administratieve vernieu
wingen - een nieuw lokaal bestuur, de invoering van de 
militaire dienstplicht, de burgerlijke stand en het kadas
ter - maar ook maatregelen als de opheffing van het 
Hof, dat in 1796 werd vervangen door een 'Vrede
gerecht'. Van 1804 tot 1817 functioneerde er een 
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Chambre Consultative in Venlo, een voorloper van de 
Kamer van Koophande1.6 Kerkelijke instellingen onder
vonden al spoedig de gevolgen van de Franse over
heersing. Begin 1797 werden de kloosters opgeheven; 
van deze maatregel was alleen Maria-Weide tijdelijk uit
gezonderd, omdat in dat klooster school werd gehou
den, maar tenslotte moest ook Maria-Weide in maart 
1798 sluiten. Het minderbroedersklooster werd inge
richt als kazerne 7 ; de kerken van de kruisheren, van de 
zusters van de Heilige Geest en van Trans-Cedron kre
gen een bestemming als magazijn. In de pastorie werd 
een Frans administratiekantoor gehuisvest; het Sint
jacobsgasthuis werd opslagplaats van turf. Het voorma
lige gouvernement werd omgebouwd tot een militair 
hospitaal; een pand op de hoek van de Grote 
Beek/Parade en de Lohofstraat werd militair hulphospi
taal (leg. B.14). Aangezien Venlo in de beginjaren van 
de Franse bezetting fungeerde als distributieplaats van 
vee en goederen ten behoeve van de Franse legers aan 
de Rijn, werd het kerkhof bij de Sint -Martinuskerk in juli 
1796 in gebruik genomen als stalling voor vee; hiertoe 
werden de stenen kruisen plat gelegd en werd zand op 
de graven gestortB 

De stedelijke economie leefde enigszins op als 
gevolg van het verdwijnen van verschillende financiële 
en administratieve belemmeringen in de nieuwe staat
kundige constellatie. Een belangrijke ontwikkeling die 
door de Fransen in gang werd gezet was de verbetering 
van de infrastructuur rondom de stad. Als gevolg van de 
staatkundige versnippering in de achttiende eeuw was 
het departement van de Nedermaas, en zeker het noor
delijke deel daarvan, behept met een minimaal ontwik
keld wegennet. In 1802 werd besloten tot een substan
tiële verbetering van deze situatie. Onderdeel van de 
plannen was de aanleg van een geheel nieuwe verhar
de weg van Maastricht via Maaseik naar Venlo, die de 
verbinding met Pruisen moest vergemakkelijken. In 
1804 begon de aanleg van deze Route NapoleonY De 
grondwerkzaamheden van de weg tussen Maastricht en 
Blerick waren in 1812 grotendeels voltooid. Een groot 
aantal werklieden en flinke sommen geld werden inge
zet, maar dat kon niet verhinderen dat in 1813 de werk
zaamheden stil werden gelegd. 10 Wel was in 1811 de 
kiezelweg Venlo-Straelen voltooid. 

In 1808 begon de aanleg van het Grand canal du 
Nord, een kanaal van Antwerpen via Venlo naar Neuss, 
dat een totale lengte van 156 kilometer zou krijgen en 
waarin 36 sluizen zouden worden gebouwd.!! Tevoren 
waren diverse mogelijke tracés van een verbinding tus
sen de Rijn en de Maas bestudeerd. De aansluiting op 
de Maas moest, aldus Hageau, worden gesitueerd bij 
Venlo, onder meer omdat de vestingwerken aldaar een 
goede bescherming boden voor de kanaalmond. 12 Het 
tracé werd nauwkeurig omschreven; bij Venlo, waar 
tevens een nieuwe haven zou worden aangelegd, zou 
het kanaal via de vestinggracht en een sluis bij 'de 
Broezer' uitmonden in de Maas. 13 Met deze aanpassing 
van het in de zeventiende eeuw door de Spanjaarden 
ontwikkelde plan voor de Fossa Eugeniana zou alsnog 
een verbinding tussen de Schelde, de Maas en de Rijn 
tot stand worden gebracht. Toen het Koninkrijk 
Holland in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd, werd het 
project echter stilgezetl4 (afl) . 43) 

Het stadsbeeld onderging tijdens de Franse bezet
ting geen noemenswaardige veranderingen. Volgens 
Uyttenbroeck speelde men met het idee het stadhuis te 
slopen en een nieuw te bouwen in de westelijke gevel
wand van de Markt, waardoor een groter plein zou ont
staan. 15 

De Fransen zagen de stad als een belangrijke uit
valsbasis voor militaire acties in de richting van 'Ie Pays 
de Munster' en van Holland. 'Et plus encore comme un 
point de retraite, devant par sa position assurer Ie pay
sage et la défense de la Meuse.'16 In het eerste decenni
um van de negentiende eeuw ontwikkelden de Fransen 
ingrijpende plannen voor de verbetering van de ves
ting, cjie - indien uitgevoerd - in een totaal nieuwe gor
del van verdedigingswerken zouden hebben geresul
teerd. 17 (afb. 42) Tussen het fort Sint-Michiel en de Maas 
zcmden volgens de Franse plannen een indrukwekkend 
versterkt bruggehoofd en een bomvrije traverse met 
hospitaal en levensmiddelenmagazijn worden aange
legd. 18 Verder werden plannen gemaakt voor de verbe-
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43 Een gedeelte van het Franse ontwerp voor het Canal 
du Nord 

Vanuit het zuidoosten naderde het tracé van het kanaal het dorp 
Herongen. Met een scherpe bocht werd de hedding via het Ven in de 
richting van de Venlose grachten geleid. In het Ven werd de 
Rijnbeek (aangegeven als Fosse EugenienneJ ;;ekruist. De hoogte
verschillen werden door middel van sluizen overwonnen. Door het 
gekozen tracé werd de hoge sleilrand ten oosten van Venlo ge
meden. Dat de plannen zeer serieus waren moge onder meer blij
ken uit het feit dat hij Louisenhurg. op slechts enkele kilometers van 
Venlo gelegen, alvast een sluiscomplex werd gehouwd. Op deze 
kaart is het noorden heneden. 

tering van het fort Ginkei, de bouw van nieuwe ophaal
bruggen voor de Keulse Poort, Gelderse Poort en Roer
mondse Poort en tenslotte voor een grote kazerne voor 
achthonderd manschappen. 19 De oude stadsmuur tus
sen het bastion Roermond en de Maaspoort zou wor
den vernieuwd, waarbij de huizen die tegen de muur 
waren gebouwd moesten worden gesloopt. Ter hoogte 
van de HakkespIaats was een brede opgang van de 
nieuw aan te leggen werken gepland20 Van al deze 
plannen, waaraan de Franse Genie vrijwel tot het einde 
van de bezetting werkte, kwam weinig terecht. Wel 
werd de Gelderse Poort in 1804 deels vernieuwd, kwa
men er in het fort GinkeI nieuwe kazematten en kruit
magazijnen (1805-1807) en werd het tijdens de belege
ringen van 1793 en 1794 zwaar beschadigde fort Sint
Michiel in de jaren 1806-1808 hersteld. 21 Een begin 
werd gemaakt met de bouw van een nieuwe poterne 
(kleine poort) in de wal bij het arsenaa1. 22 (afb. 103) 

Toen eind 1813, na Napoleons nederlaag in de 
Volkerenslag bij Leipzig, de krijgskansen keerden, stel
den de Fransen nog eens alles in het werk om de ves
ting Venlo in staat te stellen de via de Route Napoleon 
terugtrekkende Franse troep€n te beschermen.23 

6 Philips. 'Kamer van Koophandel" . 5-6. 
7 OPV, V.49 (niet gedateerd): 'Plan du rez de chaus

sée du ci-devant couvent des Récollets de Venlo'. in 
gebruik als kazerne. 

8 Uyttenbroeck, Bijdragen lil , 92-121 
9 Corten, 'A1ignements droits', 11; Huijs, 'Er stond een 

school in de weg', 23-25. 
10 Corten, 'Alignements droits ', 22-25. 
11 H et ontv/erp en de argumematie achter het gekozen 

tracé toegelicht in Hageau, DescriptiorI; Filarski, 
Kanalen, 118-120. 

12 Hageau, Descnption, 5. 
13 Hageau, Descnption, 8-9, 12. 
14 Filarski, Kanalen, 118-120; Scheller, Nordkanal, 

passim; Schatorjé in Pronkstukken nr. 65, passim. 
IS Uyttenhroeck, Bijdragen IV, 107. 
16 Memorie over de vesting Venlo in Militair arch., inv. 

nr. 15 (1805) 
17 Of een inspectie uitgevoerd door Napoleon zelf. in 

1804 (KeulIer, Geschiedenis, 197-199), hierin een rol 
heeft gespeeld, is niet duidelijk. 

18 Gedetailleerde plattegronden, doorsneden en aan
zichten onder meer in OPV, V. 38, V.40 C'Projet 
général ', gedateerd begin negentiende eeuw); 
V.41141B ("Plan de la place de Venlo. Projet général 
pour Ie perfectionnement de la fortification de 
Venlo"/'Projet pour la mise en état de défense' , 
1801); V.44/1-31, een groot aanta! tekeningen 
hetreffende vele onderdelen van de vesting (1805-
1810); V.45 ("Projet proposé pour la restauration des 
fortifications', 1813), V.46 (1814) 

19 OPG, V49. 
20 OPV, V45 (1813) en OPV v.46 (1HI4). 
21 Uyttenbroeck, Bijdragen I, 114; Uyttenhroeck, 

Bijdragen 11, 10; Mascheck , Geschiedenis, 34; 
Schoenmaker, 'Vesting', 65. 

22 Militair arch., inv. nr. 15. 
23 Huijs, 'Er stond een school in de weg'. 25-27. 



24 :'-Juyens, StaatkllJld(u,c gesch iedell is, 31-33, 41. 
2'5 'Proclamatie \ 'an dl' gedelegeerde van de prins van 

Oranje tot de inhezitneming \"an Venlo, aan de 
inwoners dier stad, 8 mei U) I !~', gepubliceerd in 
'-'uyens. Slaatk1/1/(/(~e geschiedenis, bU/age III, 153-
154. 

2Ó N UY'l'I1S, Staatkundige geschiedenis. 31-'50. 
27 Van Kampen, 5,'{aot- en aardr(jkskliJldige hescl1J'U

l'ÎIJg. 104. 
28 GA Venlo . stedelijk arch., inv . nr. 5L3. 
29 ARA. kaartt:'nafd d ing. arch. Genie, onderdeel 

Nlt'lllories, inv. nr. Vlj ( \V. Valter), rapport ,yegens 
fortificatiën en gebouwen van Venloo en de fOl1en 

GinkeI en Michiel. 29 ju l i IHI4; ook genoemd hij 
Schoenmaker. ·Vesting' . ()!. en idem, 'Venlo in dl' 
vl'rdedigin~ . .(, 2(1. 

30 OMM inv. nr. V 16 (F. Brunsvcld van Hulten). nota 
wegens de voorgestelde verbeteringen van de ves
ting Venlo. I januari 1H16; vgl. ook OMM V.17; 
Schoenmaker, 'Vesting ', ()7-68: :'vlili tair arch., inv. nr. 
17: Memorie van aanva l en verdedigi ng oyer de H:'S

ting Venlo (oktober lRI7), door F. Bnmsveld \'an 
I luiten, in opdracht van Krayenho iT . 

. ) I Schoenmaker. ·Vesting·. 70. 
32 OPV, VAH/ -1H.A en V. '·l0/ i9.A. 
55 Details in Militair arch. , inv. nr. 17. 
3··. Schoenmaker. 'Vesting', 70-71. 
3~ lvlilitair ~\I"(:h., in\" nr. lR. 'Memorie betrekkelijk de 

vesting \'enlo', 23 augustus IR':; L j.\\f. van Oordt. 
!,() Van Kampen, Staal- en aardrUI..!sl..!llJldip,f! heschrij-

l'illg HH. . 
:)ï Van Hogendorp, 'Aanteckeningen', 29-30. 

44 'Vue de la ville de Venloo du coté du Nord; gezicht op 
Venlo vanuit het noorden, omstreeks 1835 

Deze pracht(~e tekelling geeft een gedetailleerd beeld I'all de stad 
rund 1835. gezien van(!/fort GinkeI. Links de Sint-Mell1inllskerk 
111el de eind achtticnde eeuw val! cen nielflOC bekroJliJlg voorziene 
ollde kerktoren . Direct rechts UWl de toren de Geldel~,e pOOl1, dan 

7.2 Het Koninkrijk der Nederlanden 

Op 7 mei 1814 kwam een eind aan het Franse gezag te 
Venlo. Een dag later al arriveerde namens koning 
Willem I de commissaris voor de inbezitneming van 
Venlo, J.B. van Hugenpoth tot den Berenklauw. 2 i 

Wijdse perspectieven werden geopend: 'Uwe heilzon is 
aangebroken: een blijde toekomst opent zich voor u: 
uwen handel, uwe scheepvaart, uwe fabrieken , trafie
ken , zullen herleven ... ; gij zult niet meer als geconques
teerd land beschouwd en bestierd worden ... , al het 
voorledene is vergeeten en vergeven ... ' .2'i De koning 
zelf bezocht de vesting op 7 juni 1H15. 

Venlo ging deel uitmaken van het nieuwe verenigd 
koninkrijk, de creatie van de Eerste Vrede van Parijs (30 
mei 1814) en het Congres van Wenen (1814-1815). 
Vanaf 1 januari 1H15 behoorde Venlo tot de provincie 
Brabant, vanaf oktober van dat jaar tot de provincie 
Limburg (arrondissement Roermond), gevormd uit 
delen van de voormalige departementen van de 
Nedermaas, de Roer en de Ourthe26 

De nieuwe staat moest een tegenwicht aan de 
noordgrens van het verslagen Frankrijk vormen. 
Daarom werd veel geïnvesteerd in de aanleg van bevei
ligde grenzen, de 'front ieren' , voornamelijk het zuidelij
ke frontier aan de Franse grens. Inspecteur-generaal der 
Fortificatiën , C.R.T. Krayenhoff, was van mening dat in 
dit verdedigingsstelsel ook een functie was weggelegd 
voor Venlo. De vesting, in 1816 van wellicht niet zeer 
deskundige zijde aangeduid als 'eene goede vesting' die 
'als eene grensvesting tegen Pruissen dienen' konD, 
maakte militair gezien deel uit van het 'Zuid-Oostelijke 
Frontier' of de Maaslinie, die zich uitstrekte van Namen 
via Luik, Maastricht en Venlo tot aan Grave. Volgens een 
op 1 december 1814 opgemaakte staat kon het Neder
landse gezag in Venlo beschikken over de volgende 
militaire gebouwen: het Grote en Kleine Blok aan de 
Roermondse Poort (leg. B.15-16), een kazerne op de 
jodenstraat (leg. 13.17), het voormalige minderbroeders
klooster (leg. c.6), op dat moment in gebruik als kazer
ne, de Schijf (leg. A. 11 ) en de militaire bakkerij (leg. 
B.27) .2H 

Volgens een inspectierapport uit 1H14 verkeerde de 
vesting echter na de jaren van Franse bezetting in een 
desolate toestand29 Ernstiger was de conclusie die een 
inspecteur twee jaar later trok, en die er op neer kwam 
dat de vesting structurele gebreken vertoonde die om 
ingrijpende verbeteringen vroegen)O Het fort Sint
Michiel lag te ver van de Maas om de stad daadwerke
lijk te kunnen beschermen, terwijl andersom de stad 
evenmin steun kon bieden in geval van bedreiging van 

1 
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de kapellJan het voormalige minderbJ'()edersklo()stel~ op dat 
moment deel uitmakend van de kazerne. De spitse toren is waar
schijnlijk de kruil/oren van de Keulse Poort, hel koepeltje rechts 
daarvaJl is van de gereformeerde kerk: uervolgens het dak van de 
voormalige kruisherenkerk eli de heide torens van het stadhuis. Aan 
de hU{I('}1 zijn de toren van de Maaspoorl en aansluitend "de Lui)' te 
ondem.;heiden. Rechts legt de veerboot aan bij 'I Bat. 

het fort. Het fort Ginkei was vanwege het geacciden
teerde terrein gemakkelijk ongezien te benaderen en 
leverde daardoor alleen maar gevaar op. Er waren niet 
genoeg bomvrije ruimten in de forten en in de stad. 
Ook de zuidflank van de vesting was niet goed 
beschermd. Het risico dat de vesting aan een serieus 
beleg niet lang tegenstand zou kunnen bieden werd 
hoog ingeschat. 

Diverse ingrijpende voorstellen tot verbetering wer
den bedacht. Krayenhoff achtte het in 1816, toen hij zijn 
plannen tot modernisering van de defensie aan de oost
grens presenteerde, noodzakelijk dat de vesting Venlo 
werd verbeterd, aangezien dit de enige plaats was tus
sen Maastricht en Grave die daartoe de mogelijkheden 
bood)1 Uit 1818 dateren een 'Project tot meerdere ver
sterking der vesting Venlo alsmede de tegenswoordige 
situatie dezer vesting en omtrek' van majoor-ingenieur 
F. Brunsveld van Hulten en een 'Project ter meerdere 
versterking der vesting Venlo',32 Volgens deze plannen 
zouden de achttiende-eeuwse werken geheel 'gera
seerd' worden en zou een compleet nieuwe vesting, 
bestaande uit vijf fronten op de oostelijke Maasoever en 
een 'kroonwerk' op de westelijke oever, worden 
gebouwel. De vesting zou een vaste bezetting moeten 
krijgen van tweeduizend man infanterie, hcmderd man 
artillerie en honderd man cavalIerie; volgens de bere
kening van BflInsveld van Hulten zcmden in tijden van 
nood zesduizend man moeten worden ingezet om de 
vesting te verdedigen.33 Vooral omdat voorrang werd 
gegeven aan de beveiliging van het zuidelijke frontier 
(van Nieuwpoort/Oostende naar Arlon/ Maastricht) en 
omdat de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
veel aandacht vroeg, kwam van al deze plannen uitein
delijk niets terecht. Wel werd de vesting Venlo na het 
alarmerende rapport uit 1814 beter onderhouden en 
werden in 1825 bij de poorten stenen wachthuizen 
opgetrokken. Fundamentele verbeteringen bleven ech
ter uit; Venlo was een relatief zwakke en geïsoleerde 
voorpost aan de Maas54 Een rapport uit 1851 bevestig
de dit nog eens. 35 

De nieuwe verhoudingen brachten Venlo aanvanke
lijk enkele moeilijke jaren. 'De handel dezer stad, in 
vroegere tijden nog al van eenig belang, is thans wei
nig', schreef Van Kampen in 1816.56 Toch leefde de stad 
daarna economisch weer wat op, een bloei die tot in de 
jaren twintig aanhield. Toen Gijsbert Karel van 
Hogendorp Venlo bezocht in de zomer van 1818, schet
ste hij een optimistisch gestemd beeld van de opbloei
ende handelsactiviteiten in de Venlose haven en op de 
markt. Van Hogendorp was ook getroffen door het in 
zijn ogen welvarende voorkomen van Venlo: 'In Venlo 
zijn de huizen wel gebouwd, hoog opgevoerd, en ver
wekken het denkbeeld van duurzaamheid en zindelijk-
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In de jaren twintig werd Venlo opgenomen in een 
lijnennet van stoomboten, dat Rotterdam met plaatsen 
als Antwerpen, Middelburg, Dordrecht, Nijmegen, 
Keulen en 's-Hertogenbosch verbond,38 Een gevoelige 
slag voor de positie van Venlo was evenwel de opening 
in 1828 van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Bosch en 
Maastricht, waartoe mede gebruik werd gemaakt van 
de in 1810 stilgelegde werken aan het kanaal van de 
Schelde naar de Maas, de Noordervaart (Canal du Nord 
in de Franse plannen),3'! De plannen voor voltooiing 
van de Noordervaart tot aan de Maas bij Venlo sneuvel
den in de belangenafweging, omdat de Noord
Nederlandse adviseurs van Willem I vreesden voor een 
sterkere concurrentiepositie van Antwerpen tegenover 
de Hollandse havens. 4o Voor de positie van Venlo had 
deze keuze desastreuze gevolgen, aangezien het 
noord-zuidverkeer zich grotendeels verplaatste van de 
Maas naar de Zuid-Willemsvaart. Nadat in 1831 bij de 
Conventie van Mainz vrije scheepvaart op de Rijn werd 
gerealiseerd, werd het scheepvaartverkeer op de Maas 
verder gemarginaliseerd. 

De in de Franse tijd tot stand gekomen 'Napoleons
weg' Maastricht-Blerick41 werd opgenomen in de ambi
tieuze wegenplannen van Willem I uit 181S en 1816, als 
onderdeel van weg nummer 13, 'van de Wadden naar 
Sedan'. Aanvankelijk zou deze weg van Venlo via de 
oostoever van de Maas in de richting van Nijmegen 
lopen, later werden de plannen aangepast en zou een 
nieuwe verbinding over de westelijke oever worden 
aangelegd. De weg Venlo-Straelen ging deel uitmaken 
van weg nummer 18, van Rijssel over Venlo naar Wesel. 
Door geldgebrek vorderden de werkzaamheden aan 
deze wegen voorlopig echter niet. In een nieuw wegen
plan uit 1821 werd de bestaande weg Maastricht-Blerick 
opgenomen in de weg van Amsterdam via Arnhem, 
Nijmegen en Venlo naar Maastricht en Luik, verder naar 
Pruisen. In 1827 werd de weg tot aan het veer naar 
Venlo bij de Staay voltooid42 

In de winter van 1829-1830 was bijna een vijfde deel 
van de bevolking van Venlo aangewezen op de bede
ling43 Beschrijvingen van de verarmde stad uit deze 
periode schetsen een weinig opwekkend beeld: 'Venlo 
is niet heel fraai; de huizen zyn van drie tot vier verdie
pingen hoog, en de straten zijn slecht geplaveid.'44 
Bouwactiviteiten van enige omvang vonden nauwelijks 
plaats. In 1820 werd aan de Grote Kerkstraat een groot 
nieuw gebouw geopend (leg. D.8) waarin wezen en 
ouden van dagen, die voordien in het voormalige Sint
]acobsgasthuis een onderkomen vonden, werden 
gehuisvest. Sinds 1830 werd in het voormalige Sint
]orisgasthuis (leg. D.3) een armenhuis bestierd door het 
RK Burgerlijk Armbestuur; alhier verbleef een bonte 
bevolking van wezen, ouden van dagen, vondelingen 
en krankzinnigen 45 In een bestaand pand aan de Oude 
Markt werd in 1819 een lagere school geopend.46 Aan 
het Helschriksel werd in het bouwvallige voormalige 
protestantse armenhuis (leg. D.6) in 1827 een synagoge 
in gebruik genomen door de kleine joodse gemeen
schap, die zich vanaf 181S in Venlo had gevestigd,47 Bij 
de Keulse Poort werd in 1818 een militaire paardenstal 
gebouwd (leg. B.33), terwijl alle stadspoorten en het 
fort Sint-Michiel nieuwe wachthuizen kregen (leg. 
B.37). 

7.3 De Belgische tijd48 (afb. 44) 

Als gevolg van het oproer in Brussel in 1830 ontstond 
ook in Limburg onrust. Op 7 oktober meldde de Ven
lose vestingcommandant Bruce nog aan de provinciale 
commandant Dibbets te Maastricht dat in de stad alles 
rustig was. Veiligheidshalve waren de wachten aan de 
Roermondse en Keulse Poort verdubbeld.49 Het garni
zoen werd met 360 man versterkt. Bruce werd op 24 
oktober vervangen door F.J.J. Schepern, die op 28 okto
ber voor Dibbets een vernietigend rapport opstelde 
over de toestand van de vesting en het moreel van het 
garnizoen. De Maasvesting zou 'van alle kanten voor 
den lompsten boer toegankelijk' zijn. 50 Toen op 10 
november 1830 een Belgische troepenmacht, het 
'Maasleger' onder Daine, zich voor Venlo had verza-
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meld, opende het Nederlandse garnizoen onder druk 
van de bevolking, die zich in meerderheid eerder tot de 
Belgen dan tot de 'Hollanders' aangetrokken voelde, op 
11 november de poorten. 51 Na de val van Venlo kwam 
het huidige Nederlands-Limburg, met uitzondering van 
Maastricht, van 1830 tot 1839 onder het gezag der 
Belgen, 

De Belgen troffen in Venlo een weinig rooskleurige 
situatie aan.52 Veel straten en gebouwen in de stad ver
keerden in verwaarloosde toestand; met name in de 
buurt van het Het je mocht de situatie erbarmelijk heten. 
In de bouwvallige krotten huisden veelal tegelijkertijd 
meerdere gezinnen. De openbare hygiëne was desas
treus: menselijk en dierlijk afval werd nauwelijks opge
ruimd en vormde gevaarlijke bronnen van infectie. Er 
was geen civiel hospitaal. Wel konden in het militair 
hospitaal in het voormalige gouvernement en - tot 1833 
- in het militair hulphospitaal op de hoek van de 
Lohofstraat en de Grote Beek/Parade incidenteel bur
gers worden opgenomen. Toen in 1831 een cholera
epidemie dreigde werd door de stedelijke gezond
heidscommissie preventief een noodhospitaal in het 
voormalige kruisherenklooster ingericht; zowel de epi
demie van 1831 als die van 1833 ging de stad echter 
voorbij, 53 

In het voormalige Sint-]acobsgasthuis bij de 
Lichtenberg (leg. D.7) werd in 1830 een 'armenfabriek' 
geopend, waar noodlijdende Venlonaren te werk wer
den gesteld. 54 Een jaar later opende in het kruisheren
klooster een armenschool haar deuren; hier werd tex
tiel voor het garnizoen geproduceerd.55 (leg. A.1S) 
Deze inrichting moest in 1832 alweer haar deuren slui
ten. Een nieuwe vorm van werkverschaffing was de 
aanleg van wegen in de bantuin. 

De voornamelijk door protestantse Venlonaren 
bezochte lagere school aan de Oude Markt sloot haar 
deuren in 183l,56 In 1833 werd in het voormalige hulp
hospitaal een Hogere Stadsschool ingericht, vanaf 183S 
ook tekenschool. Een belangrijke verbetering in de 
hygiëne was de bouw in 1836-1837 van een slachthuis 
aan de Lohofstraat (leg. A.12). 

Tijdens het Belgische intermezzo werd Venlo voort
durend in staat van oorlog gehouden. Kort na de inna
me van de stad in 1830 en kort voor de teruggave in 
1839 waren ongeveer tweeduizend soldaten in de stad 
gelegerd; in de tussentijd lag dit aantal lager. In 1831 en 
1839 werd een deel van de bantuin geïnundeerd. De 
Belgen bouwden in 1831 tussen het fort Sint-Michiel en 
de Maas het fort Leopold, een klein aarden bastion. 
(leg. B.9) 

Als gevolg van een blokkade van de Maas door de 
Nederlandse bezetting van Maastricht (1830-1833), was 
de handel in Venlo zo goed als stil gevallen. De Belgen 
namen het aloude idee van het Noordkanaal, de ver
binding tussen de Schelde en de Maas, weer op. In 1836 
werd de weg Venlo-Roermond op de oostoever van de 
Maas aangelegd. Verder waren de Belgische autoriteiten 
nauwelijks genegen veel te investeren in de Maasstad, 
omdat vanaf het begin van de onderhandelingen in 
Londen toch nagenoeg vaststond dat ze de stad niet 
zouden kunnen behouden. 

Bij het begin van de Conferentie van Londen, in 
december 1830, werd het Verenigd Koninkrijk ontbon
den. De onderhandelingen over de grenzen duurden 
tot 1839, toen een accoord werd bereikt (Vrede van 
Londen). De provincie Limburg werd gesplitst in een 
westelijk deel dat voortaan bij België zou horen en een 
oostelijk deel dat de Nederlandse provincie Limburg 
zou gaan vormen, De Belgen verlieten de stad op 21 
juni 1839.57 Waren de meeste inwoners in 1830 nog 
onomwonden pro-Belgisch geweest, in de loop van de 
jaren tussen 1830 en 1839 waren velen teleurgesteld in 
het Belgische bewind geraakt. Toch was er nog tot kort 
voor 1839 sprake van een pro-Belgische beweging. Op 
22 juni, de dag dat de Nederlandse autoriteiten bezit 
van Venlo namen, spoorde burgemeester De Lom de 
Berg - die beducht was voor represailles in verband met 
de pro-Belgische gezindheid van de stad in 1830 - de 
bevolking aan de nieuwe situatie met gepaste vreugde 
tegemoet te treden.58 

-

38 Filarski, Kanalen. 159. 
39 Filarski, Kanalen, 120. 
40 Filarski, Kanalen, 343-347. 
41 Huijs, 'Er stond een school in de v.reg'. 31-3':;. 
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:) 130nramps . . \/el11()rie, passim. 
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een \'erslag \'an sta<.!ssecn: larîs L.I\.. Ga ll (H . 
.:; \ 'an der I-Ieîjden, TerugkL'L'r', passim. 

8 Venlo van het midden van de 
negentiende eeuw tot aan de weder
opbouw na de Tweede Wereldoorlog 
(1839-ca. 1950) 

8.1 De laatste jaren van de vestingstad (afb. 45) 

Lang was Venlo met het omringende gebied een speel
bal geweest van de mogendheden. In de achttiende 
eeuw hoorde de stad tot de Staatse Generaliteitslanden, 
van 1794 tot 1H14 was zij Frans, tot 1H30 was zij onder
deel van het verenigd koninkrijk, Belgisch tot 1H39, 
waarna de stad weer tot Nederland behoorde. Steeds 
weer was Venlo een geïsoleerde, vooruitgeschoven 
post: voor de Republiek in de achttiende eeuw vormde 
de vesting niet meer dan een militair steunpunt in een 
uithoek; voor de Fransen en Belgen was Venlo het 
meest noordelijke deel van het land, met uitsluitend een 
militair-strategische functie. Een bestaan als volwaardig, 
geïntegreerd onderdeel van een hecht staatsverband 
had Venlo sinds 1702 in feite niet meer gekend. 

De Duitse Bond 

Een van de uitkomsten van de vredesbesprekingen, die 
in 1839 in Londen werden afgesloten, was dat de 
Nederlandse provincie Limburg a ls 'Hertogdom 
Limburg' deel ging uitmaken van de Duitse Rond, het 
conglomeraat van Duitse staten dat was ontstaan na het 
Congres van Wenen. Hiermee werd de Duitse Bond 
gecompenseerd voor het verlies van het aan België 
afgestane deel van Luxemburg. De beide vestingsteden 
Maastricht en Venlo werden van deze regeling - niet 
geheel naa r tevredenheid van Pruisen - uitgesloten. I 
Deze merkwaardige constructie zette voorlopig een 
rem op de integratie van Limburg in Nederland. Andere 
vertragende factoren waren de ve le handelsbelemme
ringen , zoals de invoerrechten , waa rtegen de in 1830 
opgerichte Venlose Kamer van Koophandel met niet 
aflatende ijver bleef protesteren 2 De voorzitter van de 

Kamer, C.H.L. Bontamps, was auteur van een in 1841 
aan Willem II aangeboden Memorie, waarin een beeld 
werd geschetst van de moeilijke positie van Venlo .3 

Stadsbeeld 
De omstandigheid dat Venlo in 1H30 nadrukkelijk de 
kant van de Belgen had gekozen was er volgens 
Uyttenbroeck de oorzaak van dat koning Willem III bij 
een bezoek in lH55 zich nogal 'buiig' gedroeg; de vorst 
keurde de stad geen blik waardig en beperkte zich tot 
een inspectie van de vestingwerken 4 Over en weer 
heerste tussen de Limburgers en overige Nederlanders 
nogal wat wantrouwen in die jaren 5 

Het beeld van de aan Nederland toegevoegde stad 
was na de Belgische tijd niet rooskleurig. De Venlose 
notaris en geschiedschrijver Lambert KeulIer eindigde 
zijn in 1843 - bij gelegenheid van het vijfde eeuwfeest 
van Venlo's stadsverheffing - verschenen Geschiedenis 
en beschrijving van Venloo in mineur: '(De handel) is 
thans bijna geheel verdwenen. . .. Wanneer men eenen 

45 Chr. Schüller, gezicht op Venlo vanuit het weste11, 
omstreeks 1850 

f)eze ji'uu ie lekellillg geeji eell helrrJIIIl 'haa r hee/cl vun Venlo. geziell 
l'U!w/de lJlerickse Jlaasoel 'er. 0pl '(ll/elld Zijll de lorens /Jan de 
Silil -Marlilll/skerk ell hel sladhl/is. f)e dakelI /1(111 de uerschillende 
kapeilelI CII I'all hel Grool nlok slekell hOl'ell de ()uerige hehcJllwing 
I/i/. 111'1 ,'jiilse lorelItje (lall de Maas is de lorel/. /}(//I de MawjJoort. 
Nechls daW1'(1I1 De LI/ij". De Slel/llherell IegelI de muur rechls van 
f)e ll/i/ z ijll lIallllll;l.l,elrol/lI' lI'eel;l.l,egel'eli. zoals hlijkl uit /}erp,elij
killg /1/('1 achlli('/l{le-eel/lI'se lekellillgell (zie leg. B.24). Door de lage 
slal/d / '(/11 de !Vlaas rijsl f)e W'eenl hoog op I/il hel water. Links van 
f)e Weerd is de uC/lilegplaals j Bal dl/idelijk z ichthaar. "raai is het 
con/rasl l/l:·;,";ell de (!(!lfll'(!J1011de l'(!sliJ7 .. f!,Slad en de ei{!,el1tijdse stoon1-
hooi op de 1'0org rOl/d. 
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46-47 De Grote Kerkstraat, circa 1863-1873, door 
J-P. Uyuerbroeck, 'Photographe' te Venlo 

De eerste foto - voor zover thans bekend de oudste opname van de 
Venlose binnenstad - van boekhandelaar en fotograaf jan Peter 
Uyuerhroeck dateert volgens een aantekening op karton waarop de 
foto is geplakt uit 1868. Wat de datering betreft kan het volgende 
worden opgemerkt. Aan de voorgevel van De Weem (rechts) is een 
gaslantaarn bevestigd; de Venlose gasverlichting dateert van 
december 1862. Uytterbroeck woonde tot 1873 aan de Grote 
Kerkstraat. Deze prachtige opname van de Grote Kerkstraat in 
noordelijke richting toont de toren van de Sint-Martinuskerk in zijn 
achttiende-eeuwse gedaante, voordat hij in 1879 in neo-gothische 
stijl werd verbouwd. Het gebouw met de brede voorgevel in het 
midden van de foto is het weeshuis. In de verte is nog de stadsmuur 
te zien, daarvóór het kruitmagazijn van de Kleine Kerkstraat. 

De tweede foto is waarschijnlijk eveneens door Uytterbroeck in 
ongeveer dezelfde tijd gemaakt. Helaas is hiervan alleen nog een 
oude reproductie beschikhaar. Te zien is de Grote Kerkstraat in 
zuidelijke richting. Rechts is nog net de ingang van het weeshuis te 
ziel!. [n het midden van de/oto het 'huis Schreurs ', een woonhuis 
uil de zestiende eeuw; het tweede pand daarna is het Hof van 
Holland (leg A5) 

blik werpt op die vervlogen tijden, toen Venloo alge
meen als eene zeer voorname handelsplaats was 
bekend, en deze vergelijkt met het tegenwoordig 
oogenblik, dat, door schok op schok, slag op slag, de 
handel uit die stad zich naar elders heeft verplaatst, 
wordt men door droefheid aangedaan. De kwijnende 
staat, waarin de stad zich bevindt, is duidelijk zigtbaar. 
Haar schoonste dagen zijn voorbij, en hare toestand zal 
meer en meer verergeren, want in de toekomst zelve 
valt het moeijelijk, eenige verbetering te verbeiden. '6 

Venlo was door de economische stagnatie, de staat
kundige versnippering gedurende eeuwen en door de 
vele oorlogen een in haar ontwikkeling geremde stad. 
Het stadsbeeld was somber. Enkele niet-Venlonaren, 
die een bezoek brachten aan de stad, schetsten een 
weinig vrolijk stemmend beeld van Venlo 7 In 1889 
publiceerde de eerste 'Hollandse ' ambtenaar die in 
Venlo in 1839 was gestationeerd, postmeester S. Gille 
Heringa, zijn memoires, die een interessante en verma
kelijke inkijk geven in het leven in de Maasstad in de 
eerste jaren onder Nederlands bestuurB Gille Heringa 
schetste ook VenloOs isolement: 'Maar behalve dat Venlo 
zoo zijdwaarts lag, lag het tevens zoo geheel geïsoleerd, 
dat er niemand kwam, die er niet bepaaldelijk zijn 
moest; geen straatweg verbond het aan eenig oord, en 
de Maas, in den zomer slechts weinige decimeters diep , 
ontnam, aan de lichtste vaartuigen zelfs, het genoegen 
om stroomafwaarts naar Holland te kunnen drijven. '9 
Mag deze voorstelling enigszins gechargeerd zijn, teke
nend voor het beeld dat men van Venlo had is zij wel. 
Het zou nog even duren voordat de Maasstad volwaar
dig tot Nederland zou behoren. 

Een overbevolkte stad 
Venlo was in het midden van de negentiende eeuw een 
dichtbevolkte stad, nog steeds gelegen binnen haar 
laat-middeleeuwse omtrekken, waar nauwelijks nog 
open ruimte was. 'Tijdens de stad nog vesting was, was 
het verboden buiten de wallen in steen te bouwen en 
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werden 's avonds de poorten gesloten; de toename der 
bevolking vereischte meerdere woningen en zoo wer
den vele hoeken en open plaatsen bebouwd. ' Dit is een 
citaat uit een studie uit 1888 van de Venlose apotheker 
en latere burgemeester H.B.]. van Rijn, waarin hij de 
ellendige situatie op het gebied van volksgezondheid 
en de hygiëne in Venlo in de negentiende eeuw 
beschreef.lo Door de stad liepen open riolen, waarin 
zich huis- en slachtafval, faecaliën en urine verzamel
den; dat deze goten zelfs door huiskamers liepen, was , 
aldus Van Rijn, 'niet zeldzaam, maar regel '. Drinkwater, 
dat uit een van de pompen in de stad gehaald moest 
worden, was vaak van slechte kwaliteit, doordat het 
werd bevuild door privaatputten en mestvaalten in de 
buurt van de pompen. De gezondheidstoestand binnen 
de overbevolkte stad was ronduit slecht te noemen. 
Bovengenoemde studie van Van Rijn geeft hiervan tal
loze schrijnende voorbeelden.ll De overbevolking, de 
erbarmelijke toestand van de openbare hygiëne, de 
slechte kwaliteit van het drinkwater en de gebrekkige 
weerstand van het arme deel van de bevolking zorgden 
voor een hoog ziekte- en sterftecijfer in Venlo. 
Bovendien was, aldus Van Rijn, het gemeentelijk toe
zicht op de openbare gezondheid - pas vanaf 1884 was 
er een vaste Gezondheidscommissie - in de praktijk zo 
goed als afwezig. Met name kinderen vormden een 
kwetsbare groep. Er heersten veel aandoeningen van 
de luchtwegen en de ingewanden. Tijdens de laatste 
grote cholera-epidemieën in 1866 en 1867 stierven vijf
tien Venlonaren.12 De vroegere Latijnse school, de 
stadsarmenschool en het fort Beerendonk werden toen 
tijdelijk ingericht als cholerahospitaal. 

Economie 

De hierboven genoemde Memorie van de Kamer van 
Koophandel is één lange aanklacht tegen de onmogelij
ke geachte positie waarin de stad zich bevond. De 
Venlose notabelen en ondernemers wezen onder aan
voering van Bontamps onder meer op de opening van 
de Zuid-Willemsvaart in 1828, de blokkade van de Maas 
vanaf 1830 en het achterwege blijven van onderhoud 
van de Maasbedding. Men droeg verschillende moge
lijkheden aan om Venlo een steun in de rug te geven. 
Ten eerste een oude wens: de aanleg van het 

48 De gasfabriek, begin twintigste eeuw 

De gasfabriek werd in 1862 in de vestingwerken voor de Gelderse 
Poort gebouwd. Na de opheffing van de vesting kwam de jàbriek 
midden op het nieuwe plein te liggen . Deze opname laat de jàbriek 
zien nadat verschillende uitbreidingen hadden plaatsgevonden. 

6 Keuller, Geschiedenis, 238-239. 
7 Voor Clemens (Herinneringen, 1840, 60-61) kende 

Venlo 'weinig of geene bijzonderheden'. Beijer 
(Beschrijving, 1841 , 464-465) maakte melding van 
'oude kerken, die niet meer tot godsdienstoefening, 
maar tot het bergen van goederen gebruikt wor
den'. In de ogen van Meijer (Kunstenaars-reisje, 
1843,3) was Venlo 'hoe klein en nietig', een stad die 
'niets merkwaardigs' had maar er toch 'welvarend' 
uitzag. 

8 Gepubliceerd onder de titel 'Mijn eerste missie' in 
Venloosch Weekhlad van 13 en 20 juli 1889; gean
noteerd uitgegeven in De Maasgouw 108 (989) 
112-120, 154-160 en 109 ( 990) 95-100. 

9 Gille Heringa, 'Mijn eerste missie', 113-114. 
10 Over deze zgn. 'Proeve', Van den Berg, HBj. van 

Rijn, 90-114; een kopie van dit stuk bevindt zich in 
GA Venlo, OV 25, nr. 3. 

11 Zie daarnaast ook Philips, Gezondheidszorf!" 26-69. 
12 Camps, 'Venlo en de cholera', passim. 



13 Linssen, Verandering, 65-67. 
14 Stedelijk arch., inv. nr. 375; zie Schatof)é en Van der 

Hoek, Slechting, 13-18. 
15 GA Venlo, gemeentebestuur !, inv. nr. 195: stukken 

betreffende de bouw van de gasfabriek. Schinck, 
'Gasverzorging' ; Wagenvoort, 'Gasfabriek'; Uytten
broeek, Bijdragen IV, 19. 

16 Stedelijk areh., inv. nr. 8, nr. 13. Vgl. noot 5 bij Gille 
Heringa, "Mijn eerste missie'. 

17 Linssen, Verandering, 16; zie voor de rol van de 
Kamer van Koophandel: Philips, 'Kamer van 
Koophandel' , 3-4 1. 

18 Zie hiervoor o.m. GA Venlo, OV 2: personalia, 
manuscript EA. de Gruyter, aantekenboekje over 
gebeurtenissen in Venlo tussen 1834 en 1867. 

19 Linssen, Verandering, 21. 
20 Van Rijn in zijn 'Proeve': 'De haven ... die volgens 

den naam het eerst als stroomend water in aanmer~ 
king zoude moeten komen, verdient dien naam 
niet.' 

49 De spoorbrug over de Maas, 1865 

De eerste/oto van de Maasbrug uit 1865 is tevens het oudstefoto
grafische gezicht op Venlo. Tussen de twee pijlers zijn z ichtbaar 
De Lui[. de stadsmuur en de torens van het stadhuis en de 
parochiekerk. Het spoorwegtracé werd aangelegd over de zuidelijke 
vestingwal. 

Noordkanaal, dat wil zeggen het voltooien van de ver
binding tussen de Maas bij Venlo en de Zuid
Willemsvaart bij Nederweert, waarvan nog slechts een 
klein deel behoefde te worden aangelegd. Het water uit 
dit kanaal zou tevens voor irrigatie van de onvruchtba
re Noord-Limburgse zandgrond kunnen worden 
gebruikt. Verder werd aanbevolen een handelsverdrag 
met België af te sluiten, zodat de in 1839 plotseling 
afgebroken intensieve handelsconnecties konden wor
den hersteld. Ook pleitte men voor opheffing van aller
lei in- en uitvoerrechten en administratieve procedures 
die de handel belemmerden, of tenminste aanpassing 
aan de Pruisische tarieven en gebruiken, omdat het gro
tendeels in Pruisen gelegen natuurlijke achterland van 
Venlo zich steeds meer op het Rijnland ging richten. 
Tenslo tte wezen de Venlose pleitbezorgers op het 
gevaar van de 'IJzeren Rijn ', de in aanleg zijnde spoor
lijn Antwerpen-Roermond-Keulen, voor de positie van 
Venlo. 

De vestingwerken verhinderden e lke ruimtelijke uit
bouw, waardoor de stad niet alleen overbevolkt raakte, 
maar waardoor tevens weinig mogelijkheden beston
den tot het vestigen van industrie, anders dan de tradi
tionele kleinschalige nijverheid. Veel meer dan enkele 
leerlooierijen, zoutziederijen en brouwerijen kende 
Venlo niet. 13 Alleen een in Maria-Weide gevestigde 
grote pijpenfabriek en de drukkerij en binderij van de 
'Weduwe Bontamps' genoten buiten Venlo zekere 
bekendhe id. Vrijwel elk perceel, e lke binnenplaats en 
kelder was in gebruik. Dat dit niet ten goede kwam aan 
het leefklimaat binnen de stad, spreekt voor zich. Toen 
in 1839 een Luikse ondernemer een fabriek van stoom
machines annex ijzergieterij in de stad wilde vestigen, 
stuitte deze op weerstand bij de militaire autoriteiten, 
vanwege de aanwezigheid van kruitmagazijnen in de 
stad. 14 In 1862 werd pal ten noorden van de Gelderse 
Poort op het vestingterrein een gasfabriek toegelaten1 5 

(afb. 48) 

Infrastructuur 

Direct na de aansluiting bij Nederland werd een begin 
gemaakt met de verbetering van de gebrekkige infra
structuur rondom Venlo. Op 10 januari 1840 arriveerden 
ingenieurs, die waren belast met het ontwikkelen van 
plannen voor verbetering van het wegenstelsej16 In de 
jaren 1843-1846 werd een verbinding van Maastricht via 
Roermond en Venlo naar Nijmegen tot stand gebracht, 
terwijl in respectievelijk 1843 en 1853 wegen naar de 
Pruisische plaatsjes Kaldenkerken en Herongen werden 
aangelegd. 17 Voor het overige moest men het doen met 

.... .... -::.. ... .... 
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50 Gezicht op de Roermondse Poort, potloodtekening 
door Gerardjungen, 1859 

In de verte de eenvoudige Roermondse Poort; rechts het Kleine Blok 
van de kazerne. 

de eeuwenoude landweggetjes. Er kwamen postwa
gendiensten tussen Venlo en Geldern (1841) en tussen 
Venlo en Krefeld (1842) , en stoombootdiensten op 
Rotterdam, Maastricht en Luik 0842-1844).18 Met de 
bevaarbaarheid van de Maas was het echter slecht 
geste ld. De natuurlijke gesteldheid van deze regenrivier 
beperkte de mogelijkheden voor scheepvaart op zich
zelf al; daarnaast werd sinds de opening van de Zuid
Willemsvaart veel water aan de rivier onttrokken en 
bovendien tapten de Belgen grote hoeveelheden water 
af voor de bevloeiing van akkers in de Kempen. 19 De 
toestand van de Venlose haven was slecht. Acht maan
den per jaar stond zij vrijwel droog. Volgens Van Rijn 
zou 'de geheele scheepvaart hier weldra tot de geschie
denis ... behooren' . 20 

Vanaf 1845 stelde het gemeentebestuur alles in het 
werk om een aansluiting op het spoor te krijgen. 21 Deze 
kwestie zou zich jarenlang voortslepen; de concurrentie 
met buurstad Roermond op dit vlak was groot. Venlo 
voerde de relatief gemakkelijk te realiseren aansluiting 
op de bestaande spoorwegen in het zich snel ontwik
kelende Pruisische Rijnland als argument aan om de 
spoorweg van het westen via Brabant over Venlo te 
laten lopen . Pas na de Spoolwegwet van 1860 kwam er 
schot in de zaak. Venlo ontwikkelde zich toen tot een 
spoorwegknooppunt van betekenis. In 1865 werd de 
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lijn Venlo-Maastricht geopend, een jaar later, na de ope
ning van de Maasbrug22 (afb. 49), gevolgd door de ver
binding met Eindhoven en verder naar het westen. Het 
stationsgebouw werd in 1866 geopend. In 1866 en 1867 
kwam verbindingen met Krefeld en Viersen/ Mönchen
gladbach tot stand. In 1874 werd de verbinding naar 
Wesel voltooid25, tetwijl in 1883 de lijn naar Nijmegen 
werd geopend. Een Belgisch plan voor een verbinding 
op de linker Maasoever tussen Maaseik en Venlo werd 
evenwel niet doorgezet24 

De vesting 

De modernisering die in Nederland in de loop van de 
negentiende eeuw op gang kwam, ging niet geheel aan 
Venlo voorbij. Belangrijke vernieuwingen in de stad 
waren de opening van een ziekenhuis in de Begijnen
gang (1861) en de introductie van gasverlichting in 
december 186225 De communicatie met de buitenwe
reld werd verbeterd door de vestiging van een rijkstele
graafkantoor in 1867. Er was echter één allesoverheer
sende factor die een sta-in-de-weg vormde voor de ont
wikkeling van Venlo: de status van vestingstad. De kos
ten van het onderhoud van de vestingen - die op dat 
moment nog amper een reële functie vervulden in het 
Nederlandse defensiesysteem, dat steeds meer werd 
geconcentreerd rond de 'vesting Holland' -, het in 
Limburg levende separatisme en de pro-Belgische hou
ding van veel Limburgers in de jaren 1830-1839, gaven 
aanleiding tot pleidooien Maastricht en Venlo of ook 
wel de gehele provincie aan Pruisen af te staan26 Om 
Engeland en Frankrijk niet te alarmeren hield Neder
land, dat steeds een neutrale positie tussen de grote 
machten nastreefde, de beide Maasvestingen echter in 
stand. Een in 1843 gelanceerd voorstel om de vesting
werken van Maastricht en Venlo te slopen, vanwege de 
hoge jaarlijkse kosten, vond geen steun. 27 In 1848 stel
de Willem II tevergeefs voor om de verdediging van 
Maastricht en Venlo aan Bondstroepen over te laten2s 

Nog in 1853 deden geruchten de ronde over de aan
staande ontmanteling van beide Limburgse vestingen. 29 

Het zou er voorlopig niet van komen, vooral omdat de 
Nederlandse regering niet ongevoelig was voor de 
Pruisische visie op de Maasvestingen, die immers in tij
den van Franse agressie ook voor dat land een buffer
functie konden vormen .:\O 

Niet alleen draaide de stad lange tijd op voor de kos
ten van het onderhoud van de kazernes - hieraan kwam 
pas een einde in 1846, toen het rijk die taak overnam -, 
ook stonden de muren, vestingwerken en militaire 
gebouwen de ruimtelijke ontwikkeling en industrialisa
tie van de stad in de weg. De bebouwing en het grond
gebruik in en rond de stad waren op basis van de wet 
van 16 november 1814 nr. 55 (Staatsblad 106), nader 
gepreciseerd in een Koninklijk Besluit van 8 juli 1844, 
aan strenge regels gebonden. De 'Kringenwet' van 1853 
en een Koninklijk Besluit van 25 januari 1854 besten
(Egden deze situatie: voor Venlo golden tot aan de ont
manteling zware beperkingen voor bebouwing rondom 
de vesting. 3 1 

Het Rijk investeerde nog steeds aanzienlijke geldbe
dragen in de vesting Venlo .32 In 1842 werden de wallen 
aan de Maas nog eens vernieuwd. 53 In de jaren veertig 
werden drie militaire paardenstallen en, even buiten de 
wal bij de Sint-Martinuskerk, een zweminrichting ten 
behoeve van het garnizoen geopend.:\4 Desondanks 
blijkt uit een rapport uit 1851 dat de reële defensieve en 
strategische waarde van de vesting Venlo niet hoog 
werd ingeschat. 35 Geadviseerd werd de verouderde en 
verwaarloosde forten Beerendonk en Keulen alsmede 
het bastion Reede direct te slopen, terwijl de forten Sint
Michiel en Ginkei onvelwijld moesten worden verbe
terd. Als sterkste punten van de vesting werden gezien 
de natte grachten en de inundatiemogelijkheden. (afb. 
50) 

8.2 Einde van de Duitse Bond; opheffing van de 
vestingstatus 

De Duitse Bond werd, nadat Pruisen als overwinnaar 
uit de Brüderkrieg met Oostenrijk was gekomen, in 
augustus 1866 ontbonden.36 De toekomst van Limburg 
vormde onderwerp van druk diplomatiek verkeer tus
sen Den Haag en Berlijn. Pas in het voorjaar van 1867 
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51 Venlo's eigen voorstel voor de stadsuitleg, 1867 

[1/ donkerhlauu' zijn de il/ stedelijk hezit verkerende geho1lwen aaI/
gegeven, terwijl de rijksgehoilluen en de vestinggrond Iichthla1lw 
zijn gekleurd. Het gemeentehestuur was voorstander van de aanleg 
van een singelweg, die op deze kaart in lichtgeel is ingetekend. 
Verder zou er ten noorden van de stad een spoolVerhinding tussen 
het emplacement van de Keulen -Mindener-spoorwegmaatschappij 
en de Maas moeten komen. 

kwam er duidelijkheid, toen Bismarck de Nederlandse 
regering liet weten dat Pruisen de banden met Limburg 
zou loslaten. In mei van dat jaar werd, tijdens een con
ferentie in Londen, de losmaking van Limburg uit de 
Duitse Bond vastgelegd. 

Bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1867 werd ver
ordend dat een aantal vestingen, waaronder Venlo , 
'voortaan voor hun geheel tot geene klasse zullen 
behooren',37 Een KB van 29 mei 1867 bepaalde vervol
gens expliciet dat Venlo en de andere genoemde plaat
sen 'geene vestingwerken meer zullen zijn ' .3H Voor 
Venlo kwam in 1867 dus een einde aan de vestingtijd: 
de stad zou spoedig verlost zijn van de inmiddels als 
een knellend keurslijf ervaren vestingwerken .. W In 
Venlo rees de hoop dat de voormalige vestinggronden 
door het Rijk (dat sinds 1814 de eigendom van alle ves
tingwerken aan zich had getrokken40) aan de gemeen
te zouden worden overgedragen, zoals in 1808 bij de 
opheffing van de vestingstatus van onder meer Arnhem 
was gebeurd. 41 Ook in België was dat de normale gang 
van zaken. Een hoofdartikel in het Venloosch Weekblad 
- al van 5 januari 1867 - bepleitte een actieve bemoei
enis van het gemeentebestuur met de verwachte aan
staande slechting van de vesting. Men realiseerde zich 
dat voor Venlo 'een gewichtig tijdperk' was aangebro
ken. Geruchten in de Hollandse pers dat het plan zou 
bestaan om 'de kracht van ons geschut op onze ves
tingwerken te beproeven' werden niet ernstig geno
men. Bovendien zouden die proeven toch weinig zin 
hebben, 'aangezien de muren schier van zelf invallen. ' 
De krant verwachtte dat men de oude muren en grach-
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21 Gemeentebestuur 1. in\'. nrs. 363-375; Linssen, 
Verandehllg. 25-29; zie ook de zeer gedetailleerde 
scriptie van Clermonts, Venlo spoolwegcentrum; 
5toeksehläger. 'Eisenbahnen', deel I , 113-120, deel 
2.94.96 

22 Van Maarschalker.vaart e.a., IJruggen, 22, 204-205. 
241. 274. 276. 280-281: de eerste, enkelsporige, 
brug \yerd rond 188"5 vervangen door een n ieuwe 
dubbelsporige. DL' oude spoorbrug werd toen 
omgebOll\\"d tot L'cn b rug voor wegverkeer. 

23 ARA. areh. Van Gendt. inv. nr. S6.i, 'Afstand grond 
aan de Keulen Mindener Spoorwegmaatschappij', 
IsM- tS79: Ellerhrock e n Schuster, Kó/l/-Milldener 
Eisel/balm. 56-37. 

24 Philips. 'Kamer \'an Koophandel', :)K. 
2':; Philips. G'('Z0111lheidsz()I}!" I OH-I I I ; Uyttenbroeck, 

IJ(jdrap,(!llIV, 2<)-.-)0; Phil ips, Armel/ - el! z iekclfz(J};u" 
U-lH. 

2Ó Boogman. IJl/i/se H(md :F:i I . noot I: Spiert/'.. 
·Limhurg· . 14- 1':;. 

27 Boogman. Duitse /JOl/cl. 27':;. 
2H lloogman. /)lIits~ HOlld 275, 279. 
29 Boogman. DuitSe? Buud. 27<). noot I; Schoenmaker, 

·Venlo·. 27-2H. 
30 Schoenmaker. 'Venlo'. 29. 
:3 1 Schoenmaker. 'Vesting", 75: idem, "Ven lo', 22-23. 
32 !Vlascheck . Ge.schiedenis. 39. o verzicht va n de 

werkzaamheden tussen lH40 en 1865. 
33 OPG. V.68. 
34 OPG, Y.71 en Y.75. Uit 1841 dateert een plan voor 

drie nieu\\"e bruggen over de oostelijke grachten 
(OPG. V.78l. Voor het fon Sint-Michiel werd nog 
een plan ontwikkeld voor een nieuwe houten 
kazerne (OPG. Y.53, 1848). Beide laatste plannen 
werden niet meèr uitgevoerd. 

35 Militair arch .. inv. nr. IH: ).W. van Oordt. Memorie 
hetrekkelijk de vesting Venlo, 23 augustus 1851. 
Geciteerd bij Schoenmaker. ·Vesting·. 69. 

36 Spiertz. ·Limhurg·. 19-29: Evers. 'Liever Tu rkseh '; 
Schoenmaker. ·Venlo·. 29-30. 

37 Staatsblad 186ï. nr. 2. Volgens de b ij het KB 
gevoegde lijst bestond de vest ing Venlo u it: 'a. De 
"''''erken op den regter oever va n de ,14aas I1w 1 het 
fort Gillkel en de (ól1en Ikerendo nk en Keulen; en 
h. het fon St. Michel op den linker oever van de 
.Haas·. 

.oH Staa/sblad l H67. nr. 51. 



:'9 Voor dl' slechting van dl' \"esting Venlo: 
Gemeentehestuur L inv. nrs. ()56-64'S; Arch. Van 
Gendt , in\' . nrs. '56-60. \"oora] in\" nr. SH .n: 'Stukken 
belrekkd ijk hl"! a lgemeen plan '. vanaf lS6H. In in v. 
nr. 56 hevindt zich he t manuscript 'Ontlllallleling 
van Venlno 1 HBO. Bescho uw ingen betre ffende dc 
slechting der \"esti nggro nden van Venlo. door JE. 
H ouben. hoofdop zichter voor de ontmanteling der 
\Tstingt:11 te Arnhem", 24 decemher l RHO (een 
ander, gelijklu idend, manuscript in im" nr. 5get:'): 
hierin onder meer een samenvattend overzicht v;m 
de onderhandelingen [lissen gemeente en Rijk: 
Finaly. f)oorhrok(!11 harrières, lJ4-10 I; Schalorjl> en 
Van der Hoek , Skchling, passim. 

40 Finaly. Doorhro/..'?e ll harric'res, (J; Van der \Voud, Het 
lege lal/d, 3!l'!-372. 

4 1 Finaly . DoorhrokeJl barrières, (). 
42 Fen verslag van dit bezoek in Vellloosch U7eekhlad 

\'an 2e; mei 1867. 
45 Dit onden\"L'rp kwam Ier sprake in de vergadering 

van B&\X1 van 3 1 mei (Geml'entehestuur I. in\·. nr. 
t) en in de raadsn:'rgadering van 1 juni (Gemeente
hesruur I, inv. nr. 28; hierbij ook de minuur \ 'an dl' 
hrief): zie ook hel jaa rverslag van de gemeente over 
1867 (Gemeentebestuur I, inv. nr. I ). 

4 ... Gemeentehestuur 1. inv. nr. 636. 1. nrs. IH-2S. 
4') Arch. Van Gendt. in\' nr. -=;6 Cl {ouben. 'Bescholl 

\vingen') . 

ten 'geen eeuwen lang voor schandaal' zou laten liggen 
en o pperde alvast de wens dat in e lk geval de muur aan 
de Maaszijde spoedig zou worden verlaagd zodat er 
'versche lucht' de stad kon binnenstromen. Ook moest 
de Blauwe Trap worden afgebroken zodat de Oude 
Markt een betere verbinding met de haven zou krijgen : 
'En welke verfraaiing voor de oude markt meteen" 
Tenslotte verwachtte men dat er een 'geregeld plan ont
worpen worde, opdat niet alles in 't honderd loope'. 

Een bezoek van minister van Financiën Schimmel
penninck in mei 1867 versterkte de hoop op een voor 
Venlo gunstige regeling 42 Op 7 juni stuurde het 
gemeentebestuur een brief naar diezelfde minister, met 
daarin het verzoek een aantal nauwkeurig gespecifi
ceerde percelen vestinggrond 'aan onze gemeente kos
teloos, in eigendom te willen af<;taan, om te dienen tot 
het aanleggen van werken ten algemeene nutte '43 Bij 
de brief was een plattegrond gevoegd die de Venlose 
voorstellen in beeld bracht. (afb. 51) Op de vesting
grond zou een aantal doorbraken moeten worden gere
aliseerd , terwijl tevens een singelweg rondom de hele 
stad zou moeten worden aangelegd, 'niet alleen dien
stig tot wandeling en verdere uitbreiding der stad, om 
daar langs te kunnen bouwen, maar tevens onontbeer
lijk voor het bereiken der landerijen in den bantuin de r 
stad gelegen.' Tevens verzocht men o m het opschuiven 

52 'Ontmanteling van Venlo. Gezigt uit de Roermondsche 
Poort op Bleriek', 1868 

De jotograa/staat niet op de eigenlijke Roermondse Poort maar op 
de doorgang in de wal van het bastion Roermond, nog vóór de 
eerste brug over de gracht. Rechts een in de gracht gebouwde dam. 

In het midden de buitenwacht van de Roermondse Poort; aan 
de overzijde van de Maas de kerk van Blerick. Goed zichtbaar zijn 
nog de aarden vestingwerken van de enveloppe Reede. 

53 'Ontmanteling van Venlo. Gezigt op de Roermondsche 
Poort: 1868 

Een./bto in omgekeerde richting. De aarden wal en de gemetselde 
doorgang behoren tot het bastion Roermond. Op de achtergrond de 
kerk en de gehouwen van het voormalige klooster Trans-Cedron. 
Rechts de spits van de Kwaktoren op de z uid-oostelijke hoek van de 
oude stadsmuur. 

in oostelijke richting van het geplande station voor de 
lijn Parijs-Hamburg (ten oosten van de stad) , zodat op 
de dan vrijkomende gronden huizen konden worden 
gebouwd. Tenslotte vroeg het gemeentebestuur gron
den te reserveren voor een verbindingsspoor tussen het 
station der Staatsspoorwegen en een aanlegplaats voor 
schepen aan 'de Roef', ten noorden van de stad 44 Op 
de nieuw te verwerven grond wilde de uit haar keurslijf 
bevrijde stad een planmatige uitleg ontwerpen, waarbij 
delen van de voormalige vesting zouden worden her
schapen in wandel parken en vijvers. Het gemeentebe
stuur stelde belang in een volledige slechting van de 
vesting, 'daar het maken van een regelmatig plan van 
uitleg en bijgevolg het karakter van eene geheel nieuwe 
stad van die slechting afhankelijk was',4') 

Het Venloosch Weekblad vertolkte op 19 oktober 
1867 waarschijnlijk een in de stad breed verbreid gevoel 
van afkeer van de relicten uit het zojuist afgesloten ves
tingverleden, door de publicatie van een klacht over het 
voornemen van het Rijk om de Gelderse Poort te laten 
staan: 'dit schandaal van gebouw' zou de stad volgens 
de krant niet langer mogen ontsieren. 

Een brief van 8 november 1867 van de directeur van 
Domeinen in Limburg moet een eerste domper op de 
Venlose plannen hebben gevormd. Hierin werd niet 
alleen een lijst van gebouwen en gronden overlegd, die 
na de opheffing der vesting in handen van het Rijk zou
den blijven, ook werd in dit schrijven betoogd dat de 
door de stad geplande oostelijke en zuidelijke singel te 
ver van de stad zouden liggen en 'daardoor voor hare 
uitlegging van weinig waarde zullen zijn'. De oostelijke 
singelweg zou eveneens geen zin hebben, omdat daar 
de spoorlijn naar Hamburg zou worden aangelegd. 
'Geeft de slechting der vesting aanleiding tot uitbreiding 
der stad, waaraan behoefte schijnt te bestaan, dan zal 
de aanbouw moeten beginnen bij de bestaande stad, en 
zich eerst langzamerhand naar buiten uitstrekken. 
Daarom komt het minder verkieselijk voor, den singel
weg aan de zuidzijde zoover van de stad verwijderd te 
leggen, als hij op het plan van den gemeenteraad ont
worpen is .'46 

In Den Haag werd besloten dat over de grond van 
de vesting 'ten meesten voordeeIe van de schatkist' zou 
moeten worden beschikt.47 Het Rijk bepaalde voor alle 
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54 'Plan Noord', 1869 

Van Gendts voorslel voor de uitleg len noorden van de stad. Op de 
plaats van de geplande 'Marktplaats ' werd het 'Klein Park ' aange
le[!,d. Rekening diende Ie worden [!,ehouden met de inpassing van de 
nog maar enkele jaren levoren [!,ehouwde ga~fahriek. 

te ontmantelen steden welke stukken grond werden 
gereserveerd voor ministeries, rijksdiensten of spoor
wegen 4H Vervolgens konden de steden de resterende 
vestinggrond onderhands van het Rijk kopen; pas 
indien de steden geen belangstelling of geen financiële 
middelen hiervoor hadden, zou de grond openbaar 
worden verkocht. De planning van de ontmanteling 
van alle steden die in 1867 en bij de Vestingwet van 
1874 waren aangewezen, werd door het Rijk opgedra
gen aan ir. F.W. van Gendt, die werkzaam was bij het 
Domeinbestuur in Arnhem. 

8.3 Totstandkoming van het plan van uitleg 

In Venlo werd de vestinggrond op de oostelijke oever 
op 17 augustus 1869 en die op de westelijke Maasoever 
op 23 juli 1870 aan het Domeinbestuur overgedragen. 
In onderhandelingen tussen Domeinen en de gemeen
te Venlo zou de verdere gang van zaken worden gere
geld. Hierbij zouden twee problemen rijzen. Ten eerste 
werden de mogelijkheden tot uitleg ernstig beperkt 
door de reserveringen van de kant van het Rijk. Het 
Ministerie van Oorlog wilde geen afstand doen van het 
noord-oostelijk deel van de oude stad, waar de cavale
riekazerne en het arsenaal lagen, en van de twee kazer
nes bij de Roermondse Poort. Verder was een groot ter
rein buiten de Keulse Poort gereserveerd voor uitbrei
ding van het stationsemplacement van de Staatsspoor
wegen49 Direct ten oosten van de stad werd rekening 
gehouden met een groot emplacement (ca. 9 ha.) voor 
de Köln-Mindener Eisen bah ngesellschajt, een Pruisi-
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sche spoorwegmaatschappij, die vanaf 1866 werkte aan 
de bouw van een verbinding tussen de noord-Duitse 
havens en Venlo, een schakel in de lijn Parijs
Hamburg. 50 

Ten tweede moest er tussen het gemeentebestuur en 
Domeinen overeenstemming worden bereikt over de 
schadeloosste lling die de gemeente zou ontvangen 
voor het onderhoud van over te dragen wegen. Deze 
onderhandelingen zouden zich voortslepen van 1867 
tot 1872. 

Ondertussen werkte Van Gendt aan plannen voor 
slechting van de vesting en uitleg van de stad. De nor
male gang van zaken was dat de openbare voorzienin
gen (wegen, waterstaatkundige werken) door het Rijk 
werden aangelegd, waarna deze werden overgedragen 
aan de betreffende gemeente, die dan voortaan voor 
het onderhoud verantwoordelijk was. Vanaf zijn eerste 
bezoek aan Venlo in oktober 1868 vond intensief over
leg plaats tussen Van Gendt en de gemeente. 51 Kort na 
zijn eerste bezoek richtte Van Gendt zich tot de vesti
ging van Domeinen in Maastricht: 'Nu de slechting van 
vier belangrijke punten van de opgeheven vesting 
Venlo [bedoeld was de slechting van de vier stadspoor
ten] aanbesteed is en de mogelijkheid van de verdedi
ging dier plaats weldra tot de geschiedenis zal behoo
ren, wordt het tijd een plan van uitleg der stad, in over
leg met het gemeentebestuur, vast te stellen. Dit plan 
wordt echter grootendeels beheerscht door de uitbrei
ding van het stationsterrein der staatsspoorwegen en de 
verkoop van gronden aan de Keulen Mindener spoor
wegmaatschappij, welke beide zaken hangende zijn en 
op een nadere beslissing van het Departement van 
Financiën wachten.' Van Gendt verzocht om bespoedi
ging van de behandeling van de aanvragen van beide 
spoorwegmaatschappijen; totdat een besluit hierom
trent was genomen zou het werken aan een algemeen 
p lan onmogelijk zijn .52 In een brief van 15 oktober 1868 
aan Domeinen in Maastricht somde Van Gendt de 
gebouwen op 'waarvan het behoud van geen nut hoe
genaamd kan worden geacht'. Aldus kon het Rijk aan
zienlijk bezuinigen op de kosten van onderhoud van de 
veelal in slechte staat verkerende gebouwen. Het ging 
om het klein arsenaal met kogel park in de ]odenstraat, 
het oude militaire hospitaal, vier kleine huizen bij de 
Roermondse Poort en enkele wachthuisjes in de bui
tenwerken.53 

55 'Plan van uitleg van Venlo', 1870 

Van Gendts eerste totaalplan voor de uitleg van Venlo. Noordelijk 
van de stad is het plan identiek aan het 'Plan Noord '. Op het 
kazerneterrein en zuidelijk van de Keulse Poort zijn straten ingete
kend; op de plaats van forl Ginkei is een park ontworpen. 

._------ ---

46 Gemeentebestuur I. inv. nr. 636. 1, nr. 39; de lijst van 
gebouwen en gronden die het Rijk reserveerde ook 
in Gemeentebestuur I, inv. nr. ()37. Het ging om de 
beide kazernegebouwen hij de Roermondse Poort, 
dc minderhroederskazernc, de affuitloods, het arse
naal, stallen en rijloodsen, het militaire hospitaaL de 
bakkerij, de kruitmagazijnt'n. de pro\'oost en een 
deel van het stadhuis dat in gehruik was als 
Hoofdwacht. Het Rijk wilde alleen afstand docn V;:1I1 

de voormalige Heilige Ge<:stkapd (klein arsenaal). 
Een overeenkomst {Ussen Domeinen en het 
Ministerie \"an Oorlog inzake over te d r;'lgen gehou
wen binnen de stad, gedateerd 17 augustus IH69 in 
Arch. Va n Gendl , im·. nf. óHn (mei g<:detailleerde 
stadsplatteg rond ). 

47 Vaessel1 en Huijs. 'Nieuwe HBS' , ó. 
48 Finaly, Duorbroken barrières. 7. 
49 Arch. Van Gendt. in\' nr. ':;6 i: hundel 'Aanvrage 

Staatsspoorwegen', stukken over de periode 1868-
1884. Het ging om uithreiding van het bestaande 
terrein . Aan de orde waren eveneens de weg van de 
Roermondse 1'00r! naar de Maasbrug, de opheffing 
van de overgang Hooclestraat en de vervanging van 
de spoorbrug Over cle haven door l'en \'aste aarden 
dam. In dit dossier eveneens een overeenkonlst uit 
lH71-1H72 tussen de Kculen-M indencr Spoor\Ycg
maatschappij en dl' Ma.Hscharpij tot Exploitatie va n 
StaatsspOolvlcgen inzake geza menl ijk gebruik va n 
her station Venlo. 

50 Wet van 3 decemher 18(,9 (Staatsblad 193) en KB 
van 9 oktoher 1870. nr. 15 <StaatscoU/wlt 25:\). 
Overeenkomst Over de koop van grond in Arch. 
Van Gendt, inv. nr. 56i ( IR72). De "erbinding met 
Parijs werd niet meer aangelegd; Venlo vormde het 
eindstation van het traject Wesel~ Venlo. 

=;1 Gemeentebestuur I, inv. nr. 63(1; Arcll. Van Gendt, 
inv. nr. 'Stin. 

'52 Arch . Van Gendt , inv. nr. ':;Rn. 
)3 Arch. Van Gendt, inv. nr. 57.k. Voor dl' huisjes bij de 

Roermondse Poon had men aanvankelijk een nieu
we bestemming als telefgraafkantoor in gedachten: 
in lH83 werd echter bes!olcn een (elegrdafkantoor 
annex aan het nieuwe postkantoor aan de Keulse 
PCXJlt te lX1uwen (inv. nr. 5Ro). Het terrein v<ln het 
klein arsenaal werd in drie percelen verdeeld en 
verkocht; brief van Oomeinen aan Van Gendt 24 
november 1868; hrief Van Gendt mer tekening van 
gebouwen terrein van het klein arsenaal 18 dl'ccm~ 
her lH68. 



54 Dit hlijkt onder meer uit een kaartje hij een veiling-
catalogus uit 1876 (Arch. Van Gendt. inv. nr. 59.jj). 

55 Arch. Van Gendt, inv. nr. 58t, stukken 1869-1870. 
56 Arch. Van Gendt, inv. nr. 57m. 
57 Gemeentehestuur j, inv. nr. 636.1, nr. 94; Arch. Van 

Gendt, inv. nr. 580. 
58 Arch. Van Gendt, inv. nr. 58n, 23 fehruari 1870 

(afschrift). In een brief van 6 novemher 1869 schrijft 
de minister van Financiën reeds over deze materie, 
waarbij hij in herinnering riep dat aanvankelijk ook 
al sprake was van twee afzonderlijke plannen, een 
voor de noordelijke uitbreiding en een voor de zui
delijke. 

59 Arch. Van Gendt, inv. nr. 58n; hrief van 15 februari 
1870, met calque van de plannen. 

56 Plan voor de vergroting van de Sint-Martinuskerk en 
de aanleg van een weg langs de kerk, 1868 

Het plan voor de vergroting van de kerk kwam in botsing met de 
voorgenomen verlenging uan de Grote Kerkstraat in noordelijke 
richting De uitbreiding van de kerk ging niet door 

Met de daadwerkelijke sloop van de vestingwerken 
was eind 1868 al begonnen. (atb. 52-53) Allereerst 
moest er 'lucht' worden gemaakt: de benauwde ves
tingstad moest betere in- en uitgangen krijgen. Daartoe 
werden de oude poorten gesloopt, waardoor de aan
sluitingen op de wegen in de Bantuin in de richting van 
Roermond, Keulen en Straelen verbeterd werd. Al in 
1867 werden plannen ontworpen voor het maken van 
een weg in het verlengde van de Grote Kerkstraat in 
noordelijke richting (zie hieronder). Op de hoek van 
het Helschriksel en het Maasschriksel werd een door
braak in noordelijke richting geprojecteerd; de sloop 
van het bastion Lichtenberg vond plaats in 1869; de 
nieuwe straat in het verlengde van het Maasschriksel 
zou de naam Lichtenberg krijgen.54 In 1870 werd de 
Blauwe Trap bij de Oude Markt gesloopt. 5s 

Een belangrijk probleem werd gevormd door rech
ten van de molenaars van de Picardie- en de Italië
molen, omdat de waterhuishouding rondom de stad, als 
gevolg van het dempen van grachten en het omleggen 
van beken, was veranderd. ')IJ 

Uit een brief van Van Gendt van 26 november 1869 
blijkt dat de onderhandelingen met de gemeente Venlo 
goed vorderden, al kon 'het plan van uitleg der stad 
Venlo niet op volledige wijze ... worden ontworpen', 
zolang de plaats en grootte van het stationsterrein van 
de Keulen-Mindener Spoorwegmaatschappij niet 
bekend warenY Ook de onderhandelingen tussen de 
gemeente en de minister van Financiën zorgden voor 
oponthoud. Begin 1870 gaf de minister als zijn mening 
dat - zolang er geen definitieve overeenkomst met de 
gemeente werd bereikt - er eerst een gedetailleerd plan 
voor de noordelijke uitbreiding moest worden gemaakt, 
terwijl voor de rest van de stadsuitleg dan maar met een 
voorlopig plan moest worden volstaan. ss Op die manier 
kon Van Gendt toch verder werken. Een eerste ontwerp 
voor dit gebied, begrensd door de Maas in het westen 
en de gereserveerde gronden voor de militairen en voor 
de spoorwegen in het oosten, had Van Gendt al eind 
1869 in Venlo overlegd; hier zal dit ontwerp als 'Plan 
Noord' worden aangeduid.59 (afb. 54) Op dit plan is een 
grofmazig stratenpatroon getekend; de middelste van 
de drie oost-west gerichte straten werd aangeduid als 
'te maken boulevard' , de overige twee als 'te maken 
straat'; verder werden straten vanuit de Maaspoort ('te 
maken kade'), de Gelderse Poort en de Grote Kerkstraat 
in noordelijke richting ingetekend; ten noorden van de 
Sint-Martinuskerk plande Van Gendt een 'marktplaats' . 

De Venlose Kamer van Koophandel en Fabrieken 
richtte zich in januari 1870 tot de minister van Financiën 
met een reeks klachten over de trage gang van zaken: 
wallen waren geslecht en grachten gedempt zonder dat 

57 'Plan van wegen, pleinen en waterleidingen op de 
voormalige vestinggronden van Venlo: 1872 

In bet dejinitieve ontwelP van Van Gendt zijn de huizenblokken 
Romeins genummerd. Opuallend is de regelmatige uitleg ten noor
den uan de stad. De stadsuitbreiding strekte zich niet uit tot het fort 
GinkeI. Ten zuid-oosten uan de oude stad werd de uitbreiding 
gelrustreerd door de aanwezigheid uan hel emplacement uan de 
Staatsspoorwegen en het emplacement voor de Keulen-Mindener
spoon/Jeg. De spoorhaan ten zuiden van de stad zou decennia lang 
een harrière vormen voor de aansluiting van de zuidelijke stadsuit
hreiding op het centmm. Grote delen van de binnenstad hieven in 
gehruik als militair terrein. Door deze heperkingen was een harmo
nische uithreiding uan Venlo onmogelijk geworden. 
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'iets tot verfraaijing, nut en hijgieniteit' was gedaan; er 
was nog steeds geen ruimte voor nieuwe 'fabrijken'; de 
oude walmuur aan de Maas stond er nog steeds 'in hare 
afgebroken vorm als ruine tot onsieraad voor de stad'; 
de aansluitingen van de poorten op de wegen buiten de 
stad waren slecht onderhouden en daardoor 'onpratica
bel'.60 

In het voorjaar van 1870 zond Van Gendt een eerste 
algemeen plan van uitleg naar Venlo, waarin rekening 
was gehouden met de gegeven ruimtelijke beperkin
gen. (afb. 55) Dit voorstel werd op 30 juni in de Venlose 
gemeenteraad goedgekeurd. Van Gendt zond in 
november twee exemplaren van de bijbehorende con
cept-tekeningen naar Venlo.61 Het plan toont noordelijk 
van de oude stad hetzelfde stratenpatroon als het Plan 
Noord. Een deel van de gereserveerde kazerneterreinen 
was in dit plan vervangen door een stratenpatroon. 
Zuidelijk van de Keulse Poort was rond de latere 
Spoorstraat een wijkje ontworpen, met een kleine 
rotonde en een dwarsstraat waarin tevens de Sloterbeek 
een nieuwe bedding kreeg. Op de plaats van het fort 
Ginkei was een park geprojecteerd. Behalve de aandui
dingen 'Singelweg' en 'Parallelweg' aan weerszijden 
van het Keulen-Mindener-emplacement zijn geen 
straatnamen ingetekend. De uitgangen door de voor
malige stadspoorten zijn aangeduid met 'Nieuwen uit
gang Keulsche Poort/Geldersche Poort' en 'Weg van 
Roermond naar Venlo'; verder wordt melding gemaakt 
van wegen naar Nijmegen en Louisenburg (Herongen); 
bij de Sint-Martinuskerk, in het verlengde van de Grote 
Kerkstraat is een 'Hulpweg' naar het noorden geprojec
teerd, de latere Moerdijk- of Sint-Martinusstraat. 

Hoewel de gemeenteraad van Venlo nog in dezelfde 
maand accoord ging met dit plan, kwam het vanwege 
de financiële aspecten niet tot een definitieve overeen
komst met Den Haag. 62 Het gebrek aan zicht op een 
oplossing leidde in Venlo tot een zekere moedeloos
heid. De gemeenteraad richtte in februari 1871 een 
bijna wanhopig adres aan de minister van Financiën.63 

Een uit de raad samengesteld 'driemanschap', een 
deputatie bestaande uit de notabele heren Receveur, 
Berger en Haffmans, bezocht de minister in Den Haag. 
Het Venloosch Weekblad berichtte: ' .. . wij droomden 
toen van een nieuw, van een herschapen Venlo, dat als 
een Phenix uit de asschen der vestingen zou herrijzen. 
... En wat is nu, na 4 jaren het geval? Men kent Venlo 
nog nauwelijks terug, 't is waar, maar niet omdat het 
zoo schoon, maar zoo leelijk geworden is. Het lijkent 
van buiten gezien wel een afgebrand dorp. ... Daar 
staan wij weer aan den voet van den berg. Alles is weer 
op nieuw te beginnen. [Het zoveelste plan was afgewe
zen.] Uit het verslag dat deze deputatie [het drieman-
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59 Gezicht op het Maasschriksel en De Luif, na de sloop 
van de stadsmuur, ca. 1870-1880 

Rechts De Luif met daarachter het stadhuis; links de achterkant van 
de huizen van het Maasschriksel. Er zijn nog geen nieuwe panden 
aan de Maaskade verrezen. Defoto dateert van V<lór de restauratie 
van het stadhuis, die in 1880 hegon. Op de voorgrond een bagger
schip. 

58 Het stadhuis, ca. 1880 

De foto toont de voorgevel van het stadhuis tijdens het begin van de 
restauratie door johannes Kayser. Het achttiende-eeuwse stucwerk is 
voor de helft verwijderd. Boven de balkondeur is het stadswapen 
aangebracht, een reliëf plaquette van de hand van G. Jungen 
(1843). De bekroning van beide torens werd tijdens de restauratie 
vervangen door de oorspronkelijke ui-vormige hekroning. 

schap uit de raad] bij hare terugkomst van hare bevin
ding aan den Raad zal doen, zullen Venlo's ingezetenen 
weldra kunnen zien of de verwoesting die men hier 
aangericht heeft eindelijk voor eene behoorlijke gere
gelde slechting zal plaats maken, en of de Staat der 
Nederlanden geen andere inzichten heeft dan de slech
ting der vestingen tot eene winstgevende zaak te 
maken. '64 

Uit het verslag van de bespreking in Den Haag sprak 
een toegenomen vertrouwen in een goede afloop65 
Toch liet een doorbraak nog op zich wachten. De ont
manteling van de discussies speelden een rol in de 
onderhandelingen tussen de gemeente en het Rijk. Er 
ontstond bijvoorbeeld onenigheid over de ontsluiting 
van de stad in noordelijke richting. Moest dit geschie
den door een weg in het verlengde van de Lomstraat of 
juist in het verlengde van de Grote Kerkstraat?66 De 
kerkmeesters van de Sint-Martinuskerk berichtten het 
stadsbestuur op 2 december 1867 dat van dat laatste in 
elk geval geen sprake kon zijn, omdat 'het kerkbestuur 
voornemens is eerlang tot de uitzetting van het kerkge
bouw, waarvoor de noodige plannen en teekeningen 
reeds voorhanden zijn, over te gaan, zullende tot die 
uitzetting het meerbedoelde terrein moeten worden 
ingenomen'. Groepen burgers richtten petities aan het 
stadsbestuur.67 Beide wegen zouden overigens worden 
aangelegd. In 1868 sloten de gemeente en de kerkfa
briek van Sint-Martinus een overeenkomst over de ver
lenging van de Grote Kerkstraat in noordelijke richting; 
het kerkbestuur bleef wel bij zijn voorbehoud in ver
band met de eventuele vergroting van het kerkge
bouw.6H (afb. 56) In 1877 kocht het kerkbestuur een 
groot, onmiddellijk ten noorden van de kerk gelegen 
terrein, van het Rijk; de oude muurtoren, die in gebruik 
was als knekelhuisje, zou door de kerk worden gehand
haafd.69 

De onderhandelingen sleepten zich voort, totdat in 
1872 een voor beide partijen acceptabele oplossing 
werd gevonden. Al in januari stelde Van Gendt de 
'Grondslagen voor het sluiten eener overeenkomst. .. ' 
opJo De definitieve overeenkomst werd bij wet van 16 
juni 1872 geregeld71; het plan van uitleg van Van Gendt 
werd vervolgens in december 1872 door beide partijen 
vastgesteld.72 In grote lijnen zag de overeenkomst er als 
volgt uit. Venlo kreeg de kostenloze beschikking over 
de bestaande en nog aan te leggen wegen, waterleidin
gen en pleinen op de voormalige vestinggronden. De 
kosten van het onderhoud hiervan kwamen op de 
gemeente te rusten. Ter compensatie van deze lasten 
verkreeg Venlo de eigendom van De Weerd ten noor
den van de spoorbrug, het restant van de wallen en de 
vestinggronden aan de Maaszijde van de stad tussen de 

.. i i i , 

60 Gemeentebestuur I, inv. nr. 636. I. nr. 102. 
61 Gemeentebestuur I, inv. nr. 6361, nrs. 109, lil, 118; 

Kaarten en prenten, cat. nr. 596; Arch. Van Gendt, 
kaart in inv. nr. S8.n.; brief Van Gendt aan Venlo d.d. 
6 november 1870. 

62 Gemeentebestuur I, inv. nr. 636.2, nr. 6, brief van 
Van Gendt aan het gemeentebestuur, 19 januari 
1871, waarin de bezwaren van de minister van 
Financiën tegen de ontwerp-overeenkomst werden 
toegelicht; Schatorjé en Van der Hoek. Slechting. 27-
46. 

63 Gemeentebestuur I, inv. nr. 636.2, nr. 13; gepubli
ceerd in het Venlooscb Weekblad van 4 maart IH71. 

64 Venloosch Weekblad van 18 februari 1871. 
65 Gemeentebestuur I, inv. or. 636.2, nr. 15; gepubli

ceerd in het Venloosch Weekhlad van 4 maart IH71. 
66 Zie hiervoor Schatorjé en Van der Hoek, Slechting. 

33-34; Gemeentebestuur I, inv. nr. 636.1. nrs. 11,36-
37 

67 Gemeentebestuur I, inv. nr. 636.1, nr. 14. 
68 Gemeentebestuur I, inv. nr. 641. 
69 Arch. Van Gendt, inv. nr. 601'1' (Van Gendt in een 

brief van 16 november IS76: 'den zoogenaamden 
Beenderen toren') . 

70 Bij een brief van Van Gendt aan Domeinen in 
Maastricht van ] Ü januari lH72 CArch. Van Gendt, 
inv. nr. ';SN). Gepubliceerd in Venloosch Weekblad 
van ]() februari 1872. 

71 Staatsblad 1872, nr. 65; Arch. Van Gendt, inv. nr. 
58n. , Koninklijke Boodschap d.d. 22 april 1872: 
overeenkomst met de gemeente Venlo 'betreffende 
den kosteloozen afstand van wegen en waterleidin
gen op de voormalige vestinggronden aldaar'; met 
melllorie van toelichting; overeenkomst tussen de 
ontvanger der registratie en domeinen te Venlo en 
het gemeentebestuur. 24 september 1872. 

72 Stukken in Gemeentebestuur I, inv. nr. 643. nr. 2; 
B&W behandelden de stukken op 16 augustus en 
24 september 1872; de gemeenteraad ging accoord 
in haar vergadering van 23 augustus 1872; op 17 
december 1872 werd de definitieve overeenkomst 
ondertekend. Manuscripttekeningen in Kaarten en 
prenten, cat. or. 598 (zonder de naalll van Van 
Gendt) en nr. 599 (met de naam van Van Gendtl. De 
manuscripttekening werd gelithografeerd; een 
exemplaar in Arch. Van Gendt, inv. nr. 57N; een 
twintigtal exemplaren werd begin 1873 aan de 
gemeente Venlo beschikbaar gestekl (aanwezig: 
Kaarten en prenten cat. nrs. 600, A-F). De gemeen
teraad ging in haar vergadering van 4 fehruari 1873 
accoord met een aanvullend plan voor bet gedeelte 
van de uitbreiding hui ten de Roermondse Poort, en 
stelde daarbij tevens de door Van Gendt voorgestel
de straatnamen vast (Gemeentebestuur I, inv. nr. 28, 
notulen van de gemeenteraad 4 februari 1873, nr. 
31. In Kaarten en prenten, cat. nr. 595 OS72 of later). 
bevindt zich een verkleinde lithografie van het plan 
van Van Gendt (1 :3000 in plaats van 1:2000), ver
vaardigd bij de ·Wed. G. Jungen te Venlo', waarop 
voor het ZUidelijke stadsdeel de straatnamen zijn 
ingevuld: Reedestraat, Roodenweg, Zuidsingel. 
Roermondsche Straat, Havenstraat en Sloterbeek
straat. In het noordelijke stadsdeel zijn vermeld: 
Weg naar St. Urbanus, Moerdijk (~ de latere Sint
Martinusstraat1, Geldern Weg en Herungen Weg. 
Verder zijn met pen ingetekend de namen 
Bolwaterstraat, Ginkelstraat , Valuasstraat en 
Goltziusstraat. 



73 Venloosch Weekhlad van 1 Juni 1872. 
74 Arch. Van Gendt, inv. nr. ';Hn, hrief Van Gendt aan 

domeinen te Maastricht VJn 12 maart lH72, met 
kaarten; hrief Van Gendt aan de genie te Maastricht, 
19 maart 1872. 

75 Stedehol/u', 200; Finaly, Doorbroken han'/()res, pas
sim. 

76 Faldera, Venlo, 4, de in 1928 uitgegeven herinnerin
gen van een Venlose journalist aan het negentiende
eeuwse Venlo. 

77 Zie in het algemeen: Hennans en Wessels, 
·Cultureelleven·. 123-125. 

Lichtenberg en de brug, een stuk grond aan de Maas ten 
noorden van de stad en een stuk grond bij de Keulse 
Poort. Tenslotte ontving de stad een bedrag van 
f11.500,-. Het Rijk zou de resterende voormalige ves
tinggronden bij openbare verkoping van de hand doen. 
De overeenkomst werd in Venlo met vreugde begroet. 
Eindelijk zou 'men de handen aan 't werk kunnen slaan, 
om de stad Venlo die zoo lang "en négligé" en als 't 
ware uitgekleed heeft gestaan, weer op te knappen en 
in behoorlijk toilet te steken.'TI 

Het was Van Gendts opdracht ervoor zorg te dragen 
dat - rekening helUdend met reserveringen - zoveel 
mogelijk percelen voor zoveel mogelijk geld konden 
worden verkocht. Dit resulteerde er doorgaans in dat 
zijn ontwerpen voor uitleg van voormalige vestingste
den sober waren. Veel ruimte voor parken, wandelwe
gen of waterpartijen was er niet, zo ook in Venlo. Alleen 
het aanvankelijk geprojecteerde plein ten noorden van 
de Kleine Kerkstraat werd veranderd in een parkje (het 
'Klein Park'). Dit parkje werd echter letterlijk en figuur
lijk overschaduwd door de gasfabriek op het westelijke 
aangrenzende perceel. De grote omvang van de gere
serveerde terreinen voor militaire doeleinden, voor 
Staatsspoorwegen en de Keulen-Mindener Spoorweg
maatschappij, vormden in Venlo een extra complice
rende factor. Een planmatige uitleg naar alle windstre
ken was daardoor onmogelijk geworden. Het is hierbij 
nog een geluk dat de aanvankelijk ten noorden van de 
oude stad voorziene aftakking van de oostelijke spoor
lijn in de richting van de Maas, waar de stad overigens 
zelf wel voor had gepleit, niet is doorgegaan. 

De gemeente had weten te bereiken dat er een ver
binding tussen de Vleesstraat en de Kaldenkerkerweg 
kwam en dat er een weg tussen de Maaspoort en de 
brug werd aangelegd. 

Het grootst van omvang is de stadsuitleg in het noor
den, alwaar drie parallel lopende singels (door Van 
Gendt 'ceintuurbanen' genoemd) werden gepland, 
vanaf de stad gezien de Binnensingel, de Middensingel 
en de Buitensingel. De Binnensingel liep dood op de 
militaire gronden. Begin lH72 had Van Gendt, conform 
het plan van lH70, nog geprobeerd om op het noorde
lijke deel van de gereserveerde militaire terreinen enke
le straten aan te leggen, onder meer door het verlengen 
van de Minderbroedersstraat. Het Ministerie van Oorlog 
weigerde echter alle medewerking, omdat men de 
grond voor het houden van oefeningen, de militaire 
zwemkom en een stal niet wenste op te offeren voor de 
stadsuitbreiding.74 

Het uitbreidingsplan van Venlo is typisch voor de 
werkwijze van Van Gendt te noemen. Uitgaande van de 
bestaande uitvalswegen, die dikwijls moesten worden 
verlengd, werd een eenvoudig stratenpatroon ontwor
pen, met een - in Romeinse cijfers genummerd - blok
vormige indeling van de woongebieden. Doorgaans 
werd eenheid in de uitbreiding gebracht door de aanleg 

60 Gezicht op Venlo, ca. 1890 

IJei Maa,~/i-ollt eilld lIegentiende eeuw. De drie gerestaureerde 
monumentell (Sillt-lv[artilluskerk, stadhuis ell Nico/aaskerk) zijn 
prominent zichthaar. Rechts /Jall De Lui/Slaat 1!og steeds een groot 
"'11Ik stadsmuur; links /Jan De Lui/staan niellu'e huizen. Op De 
lVeerd zijn 1/0g aarden veslinglwrken aanwezig. 

van een rondweg of singelgracht. In Venlo was dat niet 
goed mogelijk vanwege de barrières in de vorm van de 
twee spoorwegemplacementen, Van Gendts plan voor 
de ontmanteling en uitbreiding van Venlo steekt hier
door relatief ongunstig af bij de ontwerpen die hij voor 
andere steden maakte,75 (atb. 57) 

s.4 De uitbouw na de ophefÎlllg van de vesting; 
de eerste jaren 

Somber stadsbeeld76 

De door Van Gendt ontwikkelde plannen vormden de 
leidraad voor de uitbouw van Venlo, In cle jaren tussen 
het feitelijke besluit tot opheffing (1867) en de vaststel
ling van het plan van Van Gendt (1872) werd in Venlo 
volop geklaagd over de traag verlopende ontmanteling 
van de knellende vestingwerken en het rommelige 
stadsbeeld dat daarvan het gevolg was, Ook de obser
vaties van bezoekers aan de stad schetsten in het alge
meen een somber beeldn De Fransman Henry Havard 
publiceerde in 1876 en 1881 verslagen van zijn reizen 
naar Nederland, Zijn aankomst in Venlo beschreef hij 
aldus: 'Venlo, nous voici à Venlo! La gare ou nous 
débarquons est assez loin de la ville. Une grande plai
ne, point trop fertile, des rails qui se coupens en tous 
sens, quelques barrières peintes en jaune ou en gris , et, 
à une distance assez éloignée, un gros páté d'édifices 
rougeátres, entourés par un ancien rempart aujourd'
huis ruiné, tel est, à I'arrivée ['aspect de Venlo.'78 Havard 
vond Venlo geen mooie stad; 'Elle n'a pas de grandes 
places ni de belles promenades, pas de boulevards 
somptueux. Ses ru es ne sont pas bordées cI'édifices 
remarquables. Elles ne sont pas non plus très-droites ni 
régulièrement percées, Slechts twee historische gebou
wen vond hij de moeite waard: het stadhuis aan de 
Markt Cune gentille place, suffisamment vaste, bien car
rée, la seule du reste de la ville qui soit regulière, Les 
maisons qui l'entourent sont fort simpie, mais bien 
propres et joyeusement coloréès en beurre frais ou en 
gris souris') en de Sint-Martinuskerk. De straten van 
Venlo vond hij 'mediocrement báties' en hij werd getrof
fen door de vele oorspronkelijk religieuze gebouwen 
die nu een militaire of burgerlijke functie hadden gekre
gen. Havard had ook een verklaring voor het armoedi
ge uiterlijk van de stad: 'Les lambeaux de vieux murs, 
les remparts ruinés, qui, tout d'abord, s'offrirent à nos 
regards, en sont sinon la cause, du moins l'explication. 
Jadis place forte et, qui plus est, place frontière, Venlo a 
eu, pendant cinq siècles, à supporter tous les inconvé
nients de sa situation,' 

Voor de bekende doopsgezinde predikant en 'wan
delaar' J. Craandijk (1876) was Venlo een 'doodsche, 
sombere stad, waar niet veel is, dat het oog aangenaam 
aandoet. Na de slooping van haar vestingwerken ver
toont zij zich "en profond négligé" en zelfs haar ligging 
nabij de Maas verhoogt vooralsnog haar schoonheid 
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niet' . Vanwege het plaatselijke dialect en de toegepaste 
bouwstijlen had de stad voor Craandijk een uitheems 
karakter: 'Wie Venlo binnentreedt, weet naauwelijks, in 
wat land hij zich bevindt.' Daarenboven viel zijn oog in 
een officiële lokaliteit ook nog eens op een anachronis
tisch bord 'Hertogdom Limburg'. Het stadhuis, dat juist 
ten tijde van Craandijks bezoek een grootscheepse res
tauratie onderging en waarvan in dat kader het pleister
werk van de gevel voor de helft was afgebikt (afb. 58), 
deed hem denken aan 'het kostuum van een weesjon
gen'79 Uitsluitend negatief was een zekere Hobbel 
(1886), die sprak van 'een doode stad', waar men beter 
niet kon blijven overnachten omdat er geen goede 
logementen zouden zijn en omdat de Venlonaren zich 
zouden bedienen van een onverstaanbaar dialect.8o 

Het begin van de uitleg 
De voormalige vestingterreinen werden - nadat er door 
het Rijk wegen waren aangelegd - in percelen geveild. 
Van Gendts medewerker Houben bracht in 1880 verslag 
uit van de vorderingen. Op een kaart werd minutieus 
aangegeven welke percelen verkocht waren.81 In het 
noordelijke stadsuitbreidingsgebied waren in 1880 al 
veel bouwterreinen in particuliere handen overgegaan; 
de verkoop in het zuiden verliep echter minder vlot. 

De sloop van de vestingwerken ging volgens plan 
verder82 'Het domeinbestuur heeft de slechting van 
Venloo in ruime zin opgevat en met uitzondering van 
de forten de Ginkel en St. Michel zijn alle vestinggron
den geëgaliseerd en door een regelmatig net van wegen 
doorsneden. Alle deze wegen zijn door de zorgen van 
het gemeentebestuur met twee of meer rijen boomen 
beplant, terwijl reeds vele zijn bestraat of bekiezeld; het 
aan de gemeente toebehoorende plein buiten de voor
malige Geldersche poort is als park aangelegd, zoodat 
het geheel reeds eene aangename wandeling oplevert.' 
Omdat het emplacement van de Staatsspoorwegen ten 
zuid-oosten van de stad na jarenlange onderhandelin
gen werd vergroot - de spoorwegen kochten blok 
XXVIII en een deel van blok XXIV (afb. 57) - moest het 
stratenplan worden aangepast, waardoor een onder
deel van Van Gendts uitbreidingsplan bij de Keulse 
Poort kwam te vervallen. 

Tot de particuliere initiatieven in die jaren mag de 
oprichting in 1876 van de Venlose Bouwvereniging 
worden gerekend; deze streefde ernaar te voorzien in 
'de behoefte ... aan doelmatige woningen voor de 
arbeidende en min gegoede klasse'.83 Op de voormali
ge vestinggrond bij de Lichtenberg werden woningen 
gebouwd. Hier ontstond de Bergstraat, een verbinding 
van het Helschriksel naar de Binnensingel. 

Het gebied achter de huizen van de Kleine 
Kerkstraat, het zgn. 'Wielewelke' , werd, verdeeld in tien 
kavels, ter openbare verkoop aangeboden in 1882, 
waarna hier een aantal grote herenhuizen werd 
gebouwd.84 

In 1876 werd buiten de oude stad de voormalige 
schaapsweide annex militair exercitieterrein op Het 
Zand, verdeeld in negentien bouwterreinen, publieke
lijk verkocht. Als speciale aanbeveling gold de ligging 
op korte afstand van het station der Staatsspoorwegen 
en de loodsen der verschillende andere (Duitse) spoor
wegmaatschappijen.8S 

De nieuwbouw kende in die jaren kennelijk nog een 
weinig geregeld karakter. Van Rijn beklaagde zich er in 
zijn 'Proeve' uit 1888 over dat de gemeente Venlo geen 
bouwverordening kende, hetgeen negatieve effecten 
had bij de uitbouw van de stad.86 Toch bevindt zich in 
het archief Van Gendt een gedrukte 'Verordening op het 
bouwen langs de openbare wegen en straten' in Venlo 
uit 187787 Dat het gemeentebestuur zich ook eerder al 
met regulering van het bouwen bezig hield, blijkt uit 
een brief van 7 februari 1873 aan Van Gendt, waarin 
eisen werden geformuleerd aan bouwwerken voor het 
gebied ten zuiden van de stad. Woningen aan de 
Roermondse Straat moesten bijvoorbeeld met ten min
ste één verdieping worden uitgevoerd88 Men dacht 
tevens al aan het opstellen van een algemeen uitbrei
dingsplan: 'Ten gevolge van de slechting der vesting
werken onzer stad, zal dezelve voor meerdere uitbrei
ding vatbaar worden, zoodat de gemeenteraad voorne
mens is eene verordening vast te stellen omtrent het 
bouwen langs de straten en wegen binnen de gemeen-
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61 Voorstel voor de aanleg van een park op het 
voormalige fort Ginke~ ca. 1890 

In dit niet uitgevoerde ontwe1p voor een Villapa rk op de plaats van 
het voormalige fort Ginkei zijn de contouren van hel fort zichthaar 
gemaakt. 

VILLAP ARK 
TE VEIVLOO. 

DE NOTARIS BBOUWEBS TE VENLOO 
:MI op Mnnmlllg den 26 October 1801, Ie ;:i urell 'Slllllllhldll:"~ teil '-:::n:oeke l"nU het Gemeente
bestuur ,'uu \'lllIluo, in lid Kon!clJUiI< "GcrIUBuin" "Idnur, In lid 0llClihUllr HrkoolHW: 
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62 Affiche voor een veiling van bouwpercelen in het 
villapark, 1891 

op dit affiche is Rosseels ' ontwe1p voor het park afgeheeld. 

te, en van een algemeen plan betreffende alle uitbrei
ding te dezer plaatse.'89 Vanaf 1900 werden nieuwe 
bouwverordeningen vastgesteld. 90 

Straatnaamgeving 
De straatnaamgeving in de zuidelijke stadsaanleg werd 
spoedig geregeld. Op verzoek van Van Gendt stelde de 
gemeenteraad begin 1873 namen vast voor de nieuwe 
straten; het werden de Reedestraat, Roermondsestraat, 
Roodestraat, Zuidsingel, Havenstraat en Sloterbeek
straat,91 Een bestek uit 1874 geeft voor de terreinen ten 
oosten van het Keulen-Mindener-emplacement de 
straatnamen Parallelweg, Weg naar Stalberg en Hoge
kampweg.92 

In de noordelijke stadsuitbreiding verliep de naam
geving minder soepel. Op 4 november 1875 richtte Van 
Gendt, met het oog op voorgenomen veilingen van per-

78 Havard, La Hollande à vol d'oiseau, 25-30; idem, La 
Hollande pittoresque, 393-403, m.n. 393 ~ 

79 Craandijk, Wandelingen, 10, 167-170; Op den 
Camp, 'Wandelend', 169 en passim. 

80 Hobbel, Langs de Geul. ')-10. 
81 Arch. Van Gendt, inv. nr. .:;6 (manuscript Houben, 

Ontmanteling van Venlo). 
82 Bestekken in areh. Van Gendt, inv. nr. 56; inv. nr. 

57n: 'stukken betrekkelijk h<:t algemeen plan'. 1873 
en later. 

83 Gemeentebestuur I, inv. nr. 299, notulen Venlosehe 
Bouwvereniging 1876-1896~ 

84 Gemeentebestuur I, inv. nr. 645. 
H'S Gemeentebestuur I, inv. nr. 645. 
86 'Daar Venloo geen bruikbare bouwverordening 

bezit, of het weinige wat daaromtrent in de politie
verordening bepaald wordt hoegenaamd niet 
gehandhaafd wordt, zoo is het gevolg daarvan dat 
iedereen bouwt zooals hij goedvindt, en hem dat 
het gemakkelijkst en voordeeligst toeschijnt. Dat 
daardoor bij het uitbouwen der stad ongunstige toe
standen zijn ontstaan en de stad en omgeving wat 
regelmatigheid van bouworde betreft: voor altijd is 
bedorven, kan men gemakkelijk begrijpen.' 

87 Arch. Van Gendt, inv. nr. 5gee, vastgesteld in de 
raad van 23 maart 1877; het gelneentehes(uur stuur
de op 12 oktober 1880 een exemplaar van deze ver
ordening naar Van Geodt. 

88 Arch. Van Gendt, inv. nr. S7n. 
89 Gemeentebestuur I, inv. nr. 298~ 
90 Bijvoorbeeld in de raadsvergadering van 21 oktober 

1903; Uyttenbroeek, Bijdragen IV, 20. 
91 Arch~ Van Gendt, inv. nr. 57n: verzoek van Van 

Gendt aan B&W van Venlo 20 januari 1873; ant
woord van B&W van 7 februari daaropvolgend: GA 
Venlo, notulen gemeente raad van 4 februari 1873; 
de straatnamen zijn dan ook gedrukt op een kaartje 
bij een veilingcatalogus uit 1873 (Arch. Van Gendt, 
inv. nr. 59bb). Op de hierboven (noot 75) aange
haalde lithografie van Jungen, die waarschijnlijk 
kort na 1873 is gemaakt. zijn de namen al gedrukt, 
terwijl voor het noordelijke stadsdeel namen met 
pen zijn bijgeschreven. 

92 Areh. Van Gendt, inv. nr. 59fT. 



93 inch. Van Genclt. inv. nr. 5gee, Van Gel1llt aan B&W 
van Venlo. 

94 Arch. Van Gendr. 5gee, brief van B&W van Venlo 
aan Van Gende 26 november 1875. 

95 Arch. Van Gendt. inv. nr. 5'ldd OH73), bestek 11. In 
catalogi uit 1876 (inv. nr. ')'ljp, 1H77 (inv. nr. WjP, 
187H (inv. nr. 6Onn) en IH79 (inv. nr. 60rr) is deze 
situatie ongewijzigd, al is in 1879 de aanduiding 
'Aarden Baan' vervangen door 'Orenhare Weg', 

<)6 Uyttenhroeck. Bi/timMen IV, 17; GA Venlo, notulen 
gemeenteraad 14 fehruari lH1:l3, punt 3 ('Voorstel tot 
het geven van namen aan nieuwe straten.') 
'Algemeen \vordt den \vensch geuit dat men deze 
aangelegenheid vooraf eens nader wilde beoorde
len en het stuk hierop betrekking hebbende ter 
inzage zouden worden rondgezonden. ' Op 11 juni 
1884 werd de commissie voor Openbare Werken 
om advies gevraagd op dit punt. In IH87 werden 
straatnaambordjes bevestigd. 

97 GA Venlo. notulen gemeenteraad van mei 1912, 
367: Vaststelling van de namen, ligging en richting 
der straten en wegen van Venlo. Zoveel mogelijk 
werden cle 'gebruikelijke namen' behouden; voor 
de buitenwegen werclen cle namen vastgesteld 
zoals die waren opgenomen in de legger voor 
wegen en voetpaden. 

98 Gorissen en Van der Hoek, 'Stedelijke monumen
ten' , 156-157 

99 GA Venlo. notulen gemeenteraad I juli 1908, nr. 
19') 

100 Polano, lJerlaMe, 193; nr. 305: perspectivistische 
schets. De plaatselijke architect, tevens raadslid, 
jugendstil-adept Pierre Rassaerts. toonde zich zwaar 
teleurgesteld in het sobere ontwerp van Berlage en 
Seelen (GA Venlo. notulen gemeenteraad 2 febnlari 
1910, nr. 26017) 

101 Gemeentebestuur I. inv. nr. 643; corr. ook in Arch. 
Van Gende in\'. nr. '1gee. 

celen domeingrond, een verzoek aan het Venlose 
gemeentebestuur om de nieuwe wegen buiten de 
Gelderse Poort namen te geven; 'daardoor toch wordt 
de omschrijving der verschillende kavels vergemakke
lijkt' .93 Het gemeentebestuur antwoordde enkele 
weken later dat de raad 'van oordeel is, zoodanige 
wegen als gewone buurtwegen te laten bestaan', het
geen kennelijk inhield dat er geen straatnamen hoefden 
te worden vastgestelcl94 

Straatnamen voor het noordelijk deel van de stads
uitbreiding werden vooralsnog niet vastgesteld. In alle 
veilingcatalogi en bestekken uit de jaren zeventig met 
betrekking tot dit gebied, worden de oost-west-gerich
te straten aangeduid als Buitensingel, Middensingel en 
Binnensingel, terwijl de noord-zuid-gerichte straten zijn 
aangeduid met benamingen als 'Aarden Baan A' (de 
latere Ginkelstraat), 'Aarden Baan B' (Valuasstraat), 
'Verlengde Lomstraat' CParkstraat) en 'Verlengde Grote 
Kerkstraat' (Sint-Martinusstraat).9,) In dit gebied ont
stond behalve de Bergstraat nog een straat die niet door 
Van Gendt was ontworpen: de Dwarsstraat in blok XIII, 
een straatje dat ontstond toen in 1878-1879 tussen de 
Valuasstraat en de Ginkelstraat huizen werden ge
bouwd en dat haar naam ontleende aan de volksmond. 
In de gemeenteraad werd vanaf 14 februari 1883 ge
sproken over naamgeving van de nieuwe straten; het 
tijdens die vergadering besproken voorstel werd niet bij 
de notulen aangetroffen. Volgens Uyttenbroeck zouden 
de volgende zeventien nieuwe straatnamen zijn voor
gesteld: Keulse Straat, Spoorstraat, Hamburgersingel, 
Puteanusstraat, Parkstraat, Gelderse Straat, Sint
Martinusstraat, Moerdijkstraat, Bolwaterstraat, Goltzius
straat, Maaskade, Ginkelstraat, Valuasstraat, Lichten-

63 In 1893 werden in een eclectische stijl de eerste villa's 
in het nieuwe park gebouwd: 'Goltzius' en 'Puteanus: 
Deze opname dateert van ca. 1900 

63a Opname van de Goltziusstraat in oostelijke richting 
(ca. 1910) 

Rond de eeuwwisseling was Van Gendts plan voor de uitleg van 
Venlo voltooid. Deze foto toont de Goltziusstraat, de meest aanzien
lijke van de nieuw aangelegde straten. In de verte Huize Beeren
donk, de in 1892 gehouwde villa van hurgemeester Van Rijn. Rechts 
zijn nOR Reen huizen gehouwd; dit was tot 1913 militair terrein. 

bergstraat, Havenkade, Zandstraat en Heutzstraat.96 In 
veilingcatalogi uit de jaren negentig worden de huidige 
straatnamen gedrukt. Pas in mei 1912 stelde de 
gemeenteraad opnieuw straatnamen vast. 97 

8.5 Aanleg van het Villapark (afb. 61-63) 

Al in de negentiende eeuw ontvluchtten de meer wel
gestelde inwoners van Venlo op gezette tijden de 
benauwde, overvolle stad. Aan de weg naar Kalden
kerken waren enkele populaire uitspanningen gesitu
eerd. In 1871 werd op de steil rand bij de Kaldenkerker
weg de buitensociëteit 'Casino' geopend9H; eerder al, in 
1860, was op kortere afstand van de stad, eveneens aan 
de Kaldenkerkerweg, bij de sociëteit 'Prins van Oranje' 
een concertzaal gebouwd. Dit laatste gebouw voldeed 
begin twintigste eeuw niet meer. Een aan de gemeente
raad in 1908 voorgelegd plan om op de plaats van de 
voormalige militaire bakkerij aan de Bolwaterstraat een 
concertzaal te bouwen, werd niet doorgezet.99 Op 23 
oktober 1910 werd op de plaats van de oude concert
zaal het 'Concertgebouw' geopend, een gezamenlijk 
ontwerp van H.P. Berlage en de Venlose architect Henri 
Seelen; het bestond uit een concertzaal, een café en een 
portierswoning. 100 

Na de opheffing van de vesting ontstond ook de 
mogelijkheid op korte afstand van de stad aantrekkelij
ke buitenwoningen te bouwen. In 1882 verwierf de ge
meente de laatste voormalige vestinggronden, waaron
der het fort Ginkel. lOI Had Van Gendt al in 1870 de aan
leg van een park ter plaatse van het fort gesuggereerd, 
nu was het de Venlose architect Johannes Kayser die 
plannen ontwikkelde voor de aanleg van een villapark 
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64 'Metropole', opname 1993 

lil 190j werd ()p de h()ek {'(lil de N()()rd-Binnel1sinMel 1'11 de Strae/se
[0e..v, naar een 0J1tu'CI1) vaJl Pierre Na .... ·.'·iuert.'·; een con1plex u-'inkel..,', 
ruoningen, een re,··,falfranl en een cuncer/zaal gehouwd. Hel geheel 
werd ill 1992-7993 gerestaureerd door de Venlose architect Harry 
Tilmanns. 

op die piaats.102 Kaysers plan werd echter gepasseerd 
ten faveure van een ontwerp van de bekende Belgische 
landschapsarchitect Liévin Rosseels voor een villapark 
met vijver, fontein, wandelpaden en kiosk.103 De ver
koop van bouwpercelen wilde aanvankelijk niet vlot
ten. 104 Het park werd daarom overgenomen door de in 
1892 opgerichte 'Puteanus Park-vereniging', die zich als 
doel stelde 'den bloei en verfraaiing der stad door aan
koop van bouwterreinen, de stichting van villa's en de 
verhuring en den verkoop dier onroerende goederen'. 
Al snel kwamen toen de eerste villa's tot stand, maar 
toch was, toen de vereniging in 1908 werd geliqui
deerd, nog steeds slechts een klein deel van het park 
bebouwd met villa's. 10') 

8.6 Ontwikkelingen rond de eeuwwisseling 

Opbloei na 1880 
Kunnen de ontwikkelingen gedurende de eerste jaren 
na de opheffing van de vesting nog als voorzichtig of 
afwachtend worden gekarakteriseerd - het gemeente
bestuur in die jaren is wel 'een toonbeeld van onver
mogen' genoemd106 -, onder burgemeester Houben 
(1883-1900) werd meer werk gemaakt van de uitbouw 
en de modernisering van de stadlO7 Na 1900 werd dit 
beleid door Houbens opvolger Van Rijn (1900-1921) 
gecontinueerd. De bevolkingomvang nam vooral na 
1880 snel toe. Steeds meer mensen vanuit het omlig
gende platteland vestigden zich in de stad om te gaan 
werken in de opkomende industrie lOR De verkoop van 
bouwpercelen in de uitbreidingswijken werd hierdoor 
gestimuleerd. In de loop van de jaren tachtig en negen
tig werden alle bouwblokken uit het plan Van Gendt 
verkocht en volgebouwd. In augustus 1900 vond de 
laatste veiling van voormalige vestingpercelen plaats. 
Van Gendt schreef op 18 september aan Domeinen in 
Maastricht: 'Hiermede is voor Venlo de verkoop der 
voormalige vestinggronden ten einde gebracht. '10\) 

In de zuidelijke stadsuitbreiding werden vooral klei
ne arbeiderswoningen gebouwd; alleen aan de Roer
mondsestraat verrezen ook grotere burgerwoningen. 
Verder vestigden zich in deze omgeving allerlei bedrij
ven. De noordelijke uitbreiding daarentegen ontwikkel
de zich tot een relatief ruim opgezette en welvarende 
woonbuurt. Aan de rechte wegen, die een aantal regel
matige bouwblokken vormden, verrezen veelal ruime 
woningen. Aan de Sint-Martinusstraat, het Klein Park, 
de Gelderse Poort, de Parkstraat en het eerste deel van 
de Straelseweg hadden de nieuwe panden zelfs een 
monumentaal karakter. (afb. 63a) 

In dit deel van de stadsuitbreiding werden openba
re gebouwen en scholen gebouwd. Begonnen werd 
met de bouw van de Eerste en Tweede Openbare 
School aan de Goltziusstraat naar ontwerp van 
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64a Oud en nieuw op de Parade, begin twintigste eeuw 

Het ollde pand in het midden {{'as het eerste huis ter linkerzijde 
wanneer men {.'roeMer /Jia de Keulse Poort Venlo hinnenkwam. 
Rond 1900 werd het hllis ol11Me/Jen door in neo-slijlen Mehouwde 
panden. 

65 De zuidelijke gevelwand van de Markt, opname tus
sen 1893 en 1901 

L 

65a Hotel 'Centra/' aan de Markt (opname 1914) 

Het rond de eeuwwisseling aan de westzijde van de Markt gehouw
de hotel 'Centra!' was een van de meer chique gelegenheden in 
Venlo. Links de Steenstraal. Deze opname dateert /Jan 1914. De 
leden /Jan de Zuid-Nederlandsche Motorrijders Vereeniging presen
teren zich. 

Johannes Kayser (883)11°, gevolgd door de in 1887-
1889 gebouwde Rijks Hogere Burgerschool van rijks
bouwmeester Van Lokhorst 111, de Broedersschool 
(1894) aan de Sint-Martinusstraat, het kantongerecht 
(1898) van Metzelaar1l2, het 'broedersklooster' (1903), 
eveneens aan de Sint-Martinusstraat, een gebouw van 
de Piusvereniging voor katholieke arbeiders en kleine 
zelfstandigen (1885) aan de Maaskade 113 en de lagere 

102 GA Venlo, notulen gemeenteraad van 21 augustus 
IKR8. 

103 Kaarten en prenten. cat. nr. 610 (septemher IRH\») . 
Cat. nr. ó 12 is een anoniem ongedateerd rlan voor 
een 'Villarark de Ginkei te Venlo', een van het uit
gevoerde plan van Hosseels sterk at\vijkend ont
werp, \vaarin de contouren van het oude fort in 
waterpartijen te zien zijn. (ath 6]) 

104 In oktober 1891 werd een veiling gehouden (affiche 
in Kaarten en prenten, cat. nr. 611). (ath. 62) 

105 Zie voor de geschiedenis van het villapark: Berge
voet. 'Puteanus-parkvereniging', 245-246, 257; 
Gorissen en Van der Hoek, 'Stedelijke mOnUlTIen
ten'. 144-147. 

106 Camps en Huijs, Historisch Vademecum, 85-86. 
107 Camps en Huijs. Historisch Vademecum, 87-89. 
108 Schatorjé en Van der Hoek, Slechting, 21; Camp, en 

Huijs. Historisch Vademecum, 90-91; Venloosch 
Weekblad van 1 december 1866. 

109 Arch. Van Gendt, inv. nr. 60.1 (Venlo', div. stukken), 
waaronder een kaart uit 1898, gevoegd bij een brief 
van Van Gendt van 20 oktober 1898, die een tus
senstand van de geveilde terreinen weergeeft, en 
een kaart uit 1900 (bijlage bij een brief van 18 sep
tember van dat jaar), waarop te zien was dat alles 
\\raS verkocht. 

110 Gorissen en Van der Hoek, 'Stedelijke monumen
ten', 147-149. 

111 Vaessen en Huijs, 'Nieuwe HBS', passim; idem, 'Het 
schoolpaleis', passim; Van Dun, 'Bouwplannen', 
rassim: Van der Peet en Steenmeijer, RUkshouw
meesters, 2'::;'::;. 



112 Van der Peet en Steenmeijer, Rijksbouwmeesters, 
323 

113 Uyttenbroek, Bijdragen IV, 93 
11 4 Gorissen en Van der Hoek, 'Stedelijke monumen

ten', 150-151. 
11., Van der Peet en Steenmeijer, Rijkshouwmeesters, 

277-279; Uyttenbroeck, Bi/dragen IV, 66, 7';, 122-
123 

116 Cam ps, 'Drukkerij Korsten'. 
117 Heyn Jr. , Mijlpaal 60; Uyttenbroek, Bi/dragen IV, 

111. 
118 Van den Eerenbeemt, 'Van apotheker naar produ

cent van boterkleursel', 88-170, m.n. 101. 
119 Van Meegeren in Pronkstukken nr. 82, 245-248. 
120 Van Lieshout, En de boer, bij gardeniert voort, 25, 

36. 
121 Bergevoet, 'Industriële monumenten', 107-110; 

Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 19. Een fraai ontwerp 
voor een watertoren uit 1886: Kaarten en prenten, 
cat. nrs. 800-803 ('Wasserwerk Venlo'). 

122 Philips, Gezondheidszorg, 159; Uyttenbroeck, Bij
dragen IV, 19-20. 

123 GA Venlo, arch. gemeentebestuur Il, inv. nrs. 797-
801. 

124 Gemeentebestuur Il, inv. nrs. 787a en 1751. 
Verslagen van de telefooncommissie over 1R98-
1899 in Gemeentebestuur I, inv. nr. 27; Uytten
broeck, Bijdragen IV, 20. 

125 De behoefte aan een nieuw slachthuis werd al kort 
na de eeuwwisseling gevoeld. In 1902 werd een 
gemeentelijke 'Comlnissie van voorbereiding voor 
den bouw van een nieuw gemeente slachthuis' 
benoemd. In 1911 werd aan de raad een voorstel 
voorgelegd. Verschillende bouwplaatsen waren in 
beeld, onder meer De Weerd. Op advies van de 
gemeentearchitect werd echter gekozen voor het 
terrein bij de spoorlijn. Gemeentebestuur Il, inv. nr. 
810; Bergevoet, 'Industriële monumenten', 110-112. 

126 Gemeentebestuur Il, inv. nrs. 1478-1479. 
127 De gebrekkige voorzieningen van de haven en de 

ongunstige hygiënische toestanden, die ontstonden 
vanwege het lozen van faecaliën in de haven, inspi
reerden de Kamer van Koophandel en individuele 
ondernemers in de daaropvolgende jaren nog 
regelmatig tot adressen aan de gemeenteraad; 
Gemeentebestuur Il, inv. nr. 1612. 

128 Gemeentebestuur Il, inv. nrs. 225 en 1583. 
129 Zo genoemd in het Venloosch Weekblad van 26 

maart 1892; De Stuers, 'Transcedron'; Uyttenbroeck, 
Bijdragen IV, 78, 81-82. 

130 Gemeentebestuur Il, inv. nr. 2043. 
131 Uyttenbroeck, BijdraRen IV, 152-153. 
132 Müllejans, Klös/er, 113. 
133 Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 136-137. 

66 'Venlo, de haven: ca. 1900 

De haven rond de eeuwwisseling. De oude stadsmuur rechts van De 
Luil had inmiddels plaats gemaakt voor nieuwhouw van de fahriek 
van Bontamps aan de Oude Markt en de Maasstraat. 

scholen aan de Helbeek (1903) en de Valuasstraat 
(1909), In 1890 werd een progymnasium opgericht, dat 
in 1904 een nieuw groot gebouw aan de Hogeweg 
betrok. Op de hoek van de Straelseweg en de Noord
Binnensingel werd kort na de eeuwwisseling een in Art 
Nouveau-stijl uitgevoerd complex huizen en een café 
CMetropole, atb. 64) gebouwd, dat aan de noordelijke 
entree van het stadscentrum een zekere kosmopoliti
sche uitstraling gaf.! 14 

Ten oosten van de binnenstad belemmerde het door 
twee singelwegen geflankeerde spoorwegemplace
ment de uitbouw. Slechts aan de aanvankelijk als 
Parallelweg aangeduide Oostsingel en de Kaldenker
kerweg, met enkele zijstraten op Het Zand, werd 
gebouwd. 

De oostelijke toegang tot de stad, tevens de entree 
voor reizigers die per trein de Maasstad aandeden, de 
Keulse Poort, ontwikkelde zich tot een van de meest 
prestigieuze delen van de stad. Hier werd in 1879 een 
nieuw postkantoor gebouwd door rijksbouwmeester 
Peters, ter vervanging van het oude postkantoor in de 
Houtstraat 115, en verrezen hotels en cafés, een bank en 
later het Rembrandt-theater. Aan de belendende 
Spoorstraat werden grote herenhuizen gebouwd. (atb. 
65, 65a) 

Bedrijvigheid (atb. 66-67) 
De eerste industriële bedrijven werden gesticht. -In het 
hart van de stad, aan de Oude Markt, bouwde de firma 
Bontamps (drukkerij, papiergroothandel, fabricage van 
enveloppen, kantoor- en schrijfwaren) vanaf 1879 aan 
een groot fabriekscomplex. Dit bedrijf van naam, een 
voortzetting van de in 1743 begonnen onderneming 
van Henricus Korsten, 'Drukker van den Edelen Hove 
van Gelderland' , was tot die tijd gehuisvest in diverse 
panden aan de Maasstraat. In 1869 kocht Bontamps de 
voormalige Heilige Geestkapel.1l6 De gloeilampenfa
briek Pope, gestart op een zolder aan de Picardie, open
de in 1889 een gebouw aan de Mercatorstraat1l7; de 
chemische fabriek van Van der Grinten verruilde in 
1902 de binnenstad voor een nieuwe fabriek aan de 
Hogeweg. 1lH Andere vroege industriële bedrijven 
waren de Coöperatieve Ijsfabriek aan de Van 
Heutzstraat (912), de gloeikousjesfabriek Universum 
aan de Hogeweg en de houthandel van Van Liebergen. 
Aan de overzijde van de Maas, in Blerick, werd in 1889 
een grote Centrale Wagenwerkplaats van de 
Staatsspoorwegen geopend. 

De vele boeren en tuinders in de Bantuin, verenigd 
in het in 1883 opgerichte Land- en Tuinbouwcasinoll') , 
exporteerden hun producten massaal naar het aangren
zende Duitse Roergebied met zijn explosief groeiende 
bevolking, hetgeen aanzienlijk werd vergemakkelijkt 
door de spoorwegaansluitingen die in de jaren zestig 

waren gerealiseerd. In 1908 en 1915 werden in Venlo 
veilingverenigingen opgericht. 120 De stad ontwikkelde 
zich tot een tuinbouwcentrum van betekenis. 

Infrastructuur en nutsvoorzieningen 
In 1886 nam de gemeente de door particulieren gestich
te gasfabriek over. Hetzelfde gebeurde in 1902 met het 
in 1889 tot stand gebrachte particuliere waterleidingnet 
met pompgebouw. l21 Een rioleFingstelsel werd aange
legd in de jaren 1901-1904122 Toen in 1908 een stort
plaats in de 'Genooyerbergen' ten noorden van de stad 
in gebruik was genomen, verbeterde de afvoer van het 
vuilnis. Vanaf 1912 werd electriciteit geleverd vanuit 
een eerste electrische centrale aan de Sint-Urbanusweg. 
In 1916 werd een nieuwe gemeentelijke electriciteits
centrale aan de Bolwaterstraat geopend, naar ontwerp 
van gemeentearchitect A.M. Schoenmakers. 123 Een tele
foonnet werd aangelegd in 1898-1899.124 Op een in 
1912 aangekocht terrein ten zuiden van de spoorweg 
naar Roermond en Duitsland werd in 1913 een groot en 
modern slachthuis, waarschijnlijk ook weer naar een 
ontwerp van Schoenmakers, gebouwd125 In 1903 werd 
ten zuiden van de stad een nieuwe algemene begraaf
plaats geopend. Het oude kerkhof aan de Zwijnsberg 
werd in 1910 gesloten. 126 In 1905 werd de haven uitge
baggerd en van een nieuwe aanlegplaats voorzien. l27 

De exploitaite van het uit 1891 stammende badhuis van 
de Venlosche Badhuismaatschappij aan de Valuasstraat 
werd in 1916 door de gemeente overgenomen. 12H 

Overige nieuwe bebouwing 

Aan de Grote Kerkstraat openden de Zusters van Liefde 
in 1892/1902 een meisjesschool. Bij het vanaf 1879 door 
Duitse dominicanen, die als gevolg van de Kultur
kamp! waren uitgeweken, gerestaureerde restant van 
het klooster Trans-Cedron aan de Kleine Beekstraat, 
verrees het internaat Collegium Albertinum, een 'majes
tueus gebouw met een indrukwekkenden voorgevel ', 
een 'tempel der wetenschap'129 In 1905 werd aan de 
Tegelseweg het gebouw van het 'Teekeninstituut, 
Burgeravond- en Ambachtsschool' geopend. no Aan 
diezelfde weg opende in 1912 een lagere school haar 
deuren. 

In het buitengebied werden kloosters en andere 
instellingen gebouwd: in Het Ven het klooster Mariën
dal (1883-1894, 1902), aan de Straelseweg het kinderte
huis Nazareth (901)131, aan de Kaldenkerkerweg het 
Ursulinenklooster (1885)132 en het klooster Bethanië, 
op de Maagdenberg het retraitehuis Manresa (908)135 
Aan de Mercatorstraat werd in 1910-1911 een gerefor
meerde kerk gebouwd. In Venlo-zuid werd in 1914 de 
onder architectuur van P.J.H. Cuypers gebouwde Onze 
Lieve Vrouwekerk, de eerste parochiekerk buiten de 
oude stad, in gebruik genomen. 
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Groet uit Vonlo 'Jan: 
Oudo Maaspoort 

67 'Groet uit Venlo van: Oude Maaspoort ; ca. 1900 

Zo 'n dertig jaar na de sloop van de Maaspoort hood het Maasfront 
van Venlo een gemêleerd beeld: de eeuwenoude Luif stond naast de 
moderne fabriek van Bontamps; aan de kade waren inmiddels 
nieuwe huizen gehouwd (uiterst links en uiterst rechts). 

68 De Grote Kerkstraat, 1927 

/ /1 de omp,evinp, van de Sint-Martinuskerk vertoonde Venlo begin 
twintigste eeuw een geheel ander gezicht. Daar waren verschillende 
in neo-stijlen uitgevoerde gehouwen verrezen, zoals het hroeders
klooster aan de Mart inusslraat. De toren van de kerk was verhoogd 
en - confiJrm de heersende mode - van de nodige neo-gotische ver
sierselen voorzien. Op de achtergrond is de slanke spits van de 
Klaaskerk. de voormalige kruisherenkapel, te zien. Rechts het hal
kon van een van de nieuwe panden aan het Klein Park. 
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69 'Gemeente Venlo. Situatie. 
Uitbreidingsplan 1:2500' 
('Plan No. 1 '), 1911 

Dit plan van de directe omgeving van de oude 
stad toont de eerste uitgewerkte stedenhouwkun
dige plannen voor Venlo na de voltooiing van 
het plan van Van Gendt. Vooral ten noorden en 
ten zuiden van de stad waren veel nieuwe 
straten ontworpen; gerealiseerd werd er van dit 
plan weinig. Opmerkelijk zUn de vijf met de 
letters jj ' tot en met 'E' aangeduide pleinen, die 
in een krans rondom de stad waren gepland. 



134 I}()gers, 'Verd\\'enen m onument', 35-36. 
135 Haems in Prollkslllkkell. nr. 63: Gorissen en en Van 

der Hoek, 'Stedelijke monumenten' , I 34-135. 
136 De Stuers, 'Transcedron'. 
137 Tilmanns, 'Venlose architecten', passim. 
138 GA Venlo, oV 4, nr. 34: notulenboek van Vell /() 's 

/3elang lR9H-191l. Als voorbeeld diende de in IH93 
()pgerichte vereniging 'Nijmegen V()oll.lit ', die wilde 
'l1lt::dewerken aan alles wat de bloei van N ijmegen 
kan bevorderen' ( 11() lthuizen, lVUmep,en V()(Jrtiit, 

29) 
13'1 Gemeentehestuur 11 , inv. nr. 174 1-1743; over de 

tramwegen ook Linssen , 'Venlo en Van der Grinten', 
21; Rutten. Maas-BlII111spOO11lY!,~. hierin ook van 
R.G. Klomp de bijdrage 'Venlo-Maasbree-Helden', 
34-41 

140 Gemeentebestuur 11 , inv. nr. 17')0, 
I ,i l j anssen in Pronkstukken nr. Hl , 243-245, 
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70 'Plan vall uitbreidillg voor de gemeellte Velllo, 
1:1000~ 1916 

rn 1916 pr(,s(,l1teerde de Arnhell/se steden houwkll ndige Schaap dit 
hehOl.tll'ingsplan l'oor de l'rijgekoll1en terreinen {'w/ de vroe,gere 
cavaleriekazerne. Op de ollde kapell '{/n de minderhroeden; en het 
arsenaal/w. werd I'ervo/Rens bet totale gehoull 'ellcol1lple.\' 1'(111 bet 
leger gesloopt en kOIl een be,~ill I/!o/"dell gemaakt met de aallieg eall 
de Rosarillmzdjk. 

71-72 De cavaleriekazerne kort voor de sloop, opname 
waarschijnlijk 1916 

De binnenplaats {lall het oude goul'erllelllent. I({ter bet militair hos
pitaal. kort voor de sloop ill /916. f.iIlÁ<, ('en restCllltlXlI1 de Illiddel
eel/u:,e sladsmuur. 

Stadsverfraaüng 
De belangrijkste monumenten van de stad werden in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw gerestau
reerd , De Sint-Martinuskerk werd vanaf 1872 grondig 
gerestaureerd; de oude kerktoren werd verhoogd en in 
neogotische stijl verbouwd; ook werd in dezelfde stijl 
een nieuw voorportaal gebouwd, Als hulpkerk werd de 
in 1879 gerestaureerde kapel van het voorma lige kruis
herenklooster in gebruik genomen. 154 He t stadhuis 
werd tussen 1880 en 1887 gerestaureerd, I.>'; Tenslotte 

werd, toen in 1892 de nieuwbouw van het Collegium 
Albertinum tot stand kwam, tt!vens de zeventiende
eeuwse kapel van Trans-Cedron gerestaureerdy\6 De 
talrijke nieuwe openbare en kerkelijke gebouwen en de 
vele nieuwe woonhuizen in neo- en eclectische bouw
stijlen - grotendeels het werk van lokale architecten als 
Johannes Kayser en zijn zoon Jules, Pie rre Rassaerts en 
Henri Seelen157 - gaven de stad langzamerhand een 
minder somber aanzien. (afb. 68) 

De modernisering en industrialisatie riepen ook 
bezwaren op. In 1897 poogde een commissie van drie 
burgers te voorkomen dat een terrein ten zuiden van de 
Kaldenkerkelweg aan particulieren ter beschikking zou 
worden gesteld voor de bouw van enkele loodsen, die 
'Venlo's schoonsten wandelweg' zouden ontsieren, Uit 
dit initiatief vloeide in 1898 de oprichting voort van de 
vereniging 'Venlo's Belang', die zich ten doel stelde 'de 
ve rfraaiing van Venlo en hare omstreken en de bevor
dering van het vreemdelingen-verkeer' 1 3R 

Verkeer (afb. 73) 
Rond de eeuwwisseling werd het platteland rondom 
Venlo door tramlijnen met de stad verbonden; de oud
ste tramweg is die van Venlo via Tegelen naar Steijl 
(1888) , terwijl in 1912 de lijn Venlo-Helden, met een 
eigen stationsgebouw bij de oprit van de Maasbrug, tot 
stand kwam. In 1913 werd de tramverbinding met 
Nijmegen (de 'Maasbuurt-spoorweg') geopend139 De 
verbetering van de landwegen rondom de stad bleef 
hierbij achter; pas in de jaren dertig zou hiermee een 
begin worden gemaakt. 

In 1913 informeerde het gemeentebestuur in Den 
Haag naar de mogelijkheden tot aanleg van een vlieg
veld op de Grote Heide ten oosten van de stad140 Inci
denteel was het terre in al eens gebruikt als landings
plaats, bijvoorbeeld in 1911 , toen Venlo etappeplaats 
was in een 'Europeesche Rondvlucht'141 Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bouwde de bezetter een groot 
militair vliegveld op de Grote Heide, 

8.7 Een nieuw plan van uitleg: 'Plan No. l' 

Was het plan-Van Gendt met de laatste veiling van ves
tingterreinen in 1900 geheel voltooid, de bevolking en 
daarmee de behoefte aan woningen groeide doof. De 
Woningwet van 1901 (Staatsblad 1902 nr, 158, KB van 
28 juli 1902, Staatsblad 160) bepaalde onder meer dat 
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73 De Oude Markt tijdens hoogwater, 1920 

De hinnenstad blee/ku·etsbaar 1'00r de periodieke hoge waterstan~ 
del/ uan de Maas. zoals deze opname uan de Oude Markt uit 1920 
tOOl/t. 

gemeenten met meer dan 10.000 inwoners, in het 
belang van een goed geregelde stadsuitbreiding, een 
uitbreidingsplan moesten opstelien. 142 Venlo telde in 
1900 ongeveer 15.000 inwoners. Het Venlose stadsbe
stuur liet er geen gras over groeien en gaf stadsarchitect 
en directeur van Openbare Werken Schoenmakers 
opdracht een plan voor te bereiden. In de gemeente
raadsvergadering van 18 maart 1903 werden de eerste 
voorstellen ter tafel gelegd voor 'Plan No.I', een 'ont
werpplan van uitbreiding, waarbij de grond wordt aan
gewezen, die in de naaste toekomst voor den aanleg 
van straten is bestemd'l éI3 , voor onteigening van voor 
het verkeer hinderlijke gebouwen en voor het vaststel
len van rooilijnen. 144 Tegelijkertijd werden plannen 
gepresenteerd voor de sloop van krotten in het Kolen
straatje, waardoor een nieuwe doorgang van de 
]odenstraat naar de havenkade zou ontstaan. Hiermee 
werd de eerste aanzet gegeven voor de sanering van de 
oude havenbuurt. Tekeningen van dit 'Plan No. l' kon
den niet meer worden achterhaald; uit een rapport van 
de Commissie Openbare Werken en uit de toelichting 
op het voorstel kan worden afgeleid dat de plannen 
betrekking hadden op een gebied ter grootte van onge
veer zes ha. ten noord-oosten van het stadscentrum, 
begrensd door de Mercatorstraat, de Straelseweg en het 
verlengde van de Hamburgersingel. Over een algemeen 
uitbreidingsplan werd gezegd dat dit 'stuksgewijze en 
naar mate het werk vordert' zou worden aangeboden; 
het stadsbestuur had zich niet voorgesteld direct al 'het 
ideale te kunnen bereiken'. Dit voorstel werd in augus
tus 1903 in de raad aangenomen, waarmee 'een eerste 
schrede ... om de toekomstige uitbreiding van Venlo in 
het goede spoor te leiden' was gezet. 14 'i 

Het zou echter nog jaren zou duren voordat het plan 
- in sterk gewijzigde vorm - door de provincie werd 
goedgekeurd. 146 Op basis van de eisen van de 
Woningwet was het college van Gedeputeerde Staten 
van mening dat het ontwerp voor de stadsuitleg zich 
niet tot een partieel plan mocht beperken maar een 
'aaneengesloten geheel van alle terreinen in de naaste 
omgeving der stad (moest) bevatten'. Verder had men 
er bezwaar tegen dat in de Venlose plannen geen 
bestemming van de bouwblokken werd voorgeschre
ven en dat er te weinig aandacht was voor de wijze van 
riolering en voor het hoogte peil van de straten. Ook 
dienden de verbindingen van het zuidelijke stadsdeel 
met het centrum in de plannen te worden betrokken en 
was er te weinig aandacht voor pleinen en parken. De 
geplande nieuwe straten waren volgens de provincie te 
smal, waardoor er te weinig licht en lucht in de wonin
gen konden doordringen. Tenslotte was het provinciaal 
bestuur van mening dat er teveel risico op grondspecu
latie was en dat er esthetische eisen aan bouwplannen 
moesten worden gesteld. De Venlose plannen werden 
vanwege deze tekortkomingen herhaaldelijk bijgesteld 
en afgekeurd147 

Burgemeester Van Rijn kon zich niet voorstellen dat 
het college van Gedeputeerde Staten in de positie zou 
zijn 'te bepalen waar in Venlo straten en pleinen moes
ten komen of naar welke kant de gemeente zich moet 
uitbreiden'.14R Van Rijn begreep onvoldoende dat de 
stedenbouwkunde zich sinds de tijd van Van Gendt had 
ontwikkeld tot een veelomvattende discipline, die spe
cialistische kennis en een brede aanpak vereiste. 149 We 
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74 Voorgevel van het City~theater, 1939 

De Venlose arehiteet Piet Leusen hUl/wde i/1 1939 een nieuwe aan 
de mode uan de tijd aangepast geueluoor de oude bioscoop aan de 
Vleesstmat. 

mogen aannemen dat deze opgave voor het kleine 
gemeentelijke apparaat van Venlo in die jaren te groot 
was. De aanvankelijke plannen werden stap voor stap 
bijgesteld. Van Rijn verklaarde in de raadsvergadering 
van 27 april 1910 - toen de zoveelste versie van de plan
nen voor advies naar de commissie Openbare Werken 
werd gestuurd - dat de plannen door het jarenlange uit
stel 'geheel ... bedorven' waren; in de tussentijd kon er 
min of meer lukraak gebouwd wordenY50 Het definitie
ve plan werd in de raad van 8 juni 1910 goedge
keurd. 1S1 Gedeputeerde Staten accepteerde 'Plan nr. l' 
in januari 1911.",2 Hiermee waren de oorspronkelijke 
beperkte plannen in de geest van de wet van 1902 uit
gegroeid tot een plan van uitleg, dat de gehele directe 
omgeving van de stad omvatte. (afb. 69) In de platte
grond is de oude stad met het plan Van Gendt duidelijk 
afleesbaar. Hieromheen was een complete nieuwe gor
del ontworpen, bestaande uit een vrij dicht stratenpa
troon. Vijf met de letters A tot en met E aangeduide plei
nen vormden opvallende elementen in het plan. In het 
noorden was een rechthoekig plein 'A' ontworpen, in 
het oosten een driehoekig plein 'C'; de verbinding tus
sen A en C werd gevormd door de geplande singelweg, 
die op de rotonde 'B' in het noord-oosten een schar
nierpunt kreeg. Ten zuiden van de spoorzone waren er 
nog het driehoekige plein 'D' en tenslotte het rechthoe
kige plein 'E'. Ten noorden van het Villapark was een 
groot aantal nieuwe straten ontworpen. 

8.8 De totstandkoming van de Rosariumwijk; 
het 'Plan Schaap' 

Begin twintigste eeuw liet de gemeente het oog vallen 
op de terreinen van de infanteriekazerne in de noord
oosthoek van de stad, het grootste van de in 1867 door 
het Rijk gereserveerde militaire gronden. Deze 'aller
gunstigst tot bebouwing en stadsuitbreiding in het mid
den der stad gelegen terreinen' konden voorzien in de 
behoefte aan nieuwe bouwplaatsen. Het Rijk zou, ter 
compensatie, elders in de stad grond ter beschikking 
moeten worden gesteld voor de bouw van een nieuwe 
kazerne. In aanmerking hiervoor kwam de grond van 
het voormalige fort Sint-Michiel. Indien de gemeente 
erin zou slagen deze grond aan te kopen en die vervol
gens te ruilen met de grond en de opstallen van de min
derbroederskazerne en het hospitaal in de binnenstad, 
dan zou de stad 'zeer in aanzien ... winnen'. Vanaf 1905 
onderhandelde de gemeente met de particuliere eige
naars van de grond van het fort; in 1909 kwam het tot 
een overeenkomst. 153 

142 In de Woningwet 'I\'erdcl1 \Taagstukken rond()m 
regulering \'an de ,yoningholl\v, sudsuitbreiding en 
esthetische JSrl'cten vastgelegd: zie De Vret'I.l', 
lf/()}lingholl{f!, 97-9B, 121 -122, 124-128: 13osl11;[, 
Rl/im/e, 130- 151: Van del" Cammen en De Klerk. 
Nl/illl/e/Uke ordcl/ing, -l;1---f(). 

143 GA Venlo. notulen gemeenteraad 18 maart 1903, nr. 
72; nota geheten 'Eerste ont\verplan (sic.') van uit
breiding overeenkomstig art. 28 der \Voningwt't. 
\vaarhij de grond \\"orclt aange\\·ezcn. die in de 
naaste toekomst \'oor den aanleg van straten is 
bestemd. Plan No. 1'. 

144 Kaal1en van de rooilijnen in de binnenstad uit de 
periode 1903-190() in Kaarten cn prenten. cat. nrs. 
614-(,2<) . 

14') GA Venlo. notull'n gemeentera:ld 20 mei 1903 (75.8. 
voorlopige vaststelling van het plan): notulen van 
19 augustus 1903 (79.(,). vaststelling definitief plan. 
Volgens Uvttenbroeck. Bijdragen IV, 21. zou in 
deze \"ergadering een plan voor een integrale stads
uitleg zijn vastgesteld; hiervoor zijn echter geen 
aanwijzingen aangetroffen: waarschijnlijk \"erwarde 
Uyttenhroeck het aan\"ankelijke plan \'an !tJ03 met 
het definitie\'e plan \";1l1 1911. 

14ó De Woningwet kende Gedeputeerde Staten toezicht 
toe op het uitvoeren van de wet door de gemeente
hesturen: plaatselijke Gezondheidscommissies kre
gen ad\"Ïsercnde benK'gdheden. 

147 Van clen Berg, H.B}. 1'Ul1 RIjn. 125. spreekt van een 
'lijdensweg' 

14R In het Vén!()()sch iVielil/'shlad\"an 10 juli 1904 werd 
l'en rapport \'an de lokale Gezondheidscommissie 
gepubliceerd: kritiek gold vooral dL' breedte. lengte 
en de richting van een aantal wegen, het gebrek aan 
mogelijkheden van beplanting en dl' am'ezighcid 
van pleinen en parken. 'J)c gezondheidscommissie 
heeft derhalye de eer Ll.Ed.Achtbaren te aclviseren. 
een deskundige van naam te belasten met een 
nadere behandeling van dl' voor de gemeente wen
schclijke wijzigingen en ()Jll\\"crking der plannen. 
De daaraan te besteden tijd en onkosten, zullen 
""egens het groote belang der zaak voor tegen
woordige en volgende geslachten wel hesteed zijn.' 
Voor dl' discussie rom.lom het Venlose uithreidings
plan: GA Venlo. notulen gemcenteraad van 20 juli 
19Q1i t 102.5).19 ju li 1905 (117.5), 3 september 1907 
070.12). 1 septemher 190H (202'5). 24 maalt 1909 
(215.11).14 april 1<)09 (216.3) . 

\49 Zie hiervoor I3osma. Ruimte. 7() . 
lSO GA Venlo. notulen gemeente"J";lad 27 april 19101 

2694 
ISI GA Venlo, notulen gemeenteraad H juni 1910. 271.4. 

Uit het rappolt van de commissie Openbare Werken 
hlijkt clat hij het plan een kaalt bestaande uit negen 
hl aden hehoorde. Tegenwoordig zijn nog maar 
twee bladen voorhanden: een groot blad met het 
centnUll en directe omgeving en een kleiner blad 
met het gehied ten noorden \";111 het Villapark 
(Kaarten en prenten, cat. nrs. 631-ó52). 

1 '52 GA Venlo, notulen gemeenteraad van 8 februari 
1911,304.2. 

153 Stukken hierover: Gemeentebestuur 11. inv. nr. 236, 
Uiteindelijk \\'erd overeengkomen dat Venlo in ver
hand met het verschil in waarde tussen beide com
plexen een hedrag van I 230.000.- /.Ou bijbetalen. 
Zie notulen gemeenteraad \'an 12 mei 1909, nr. 
21tJ.14. De o\'creenkomst werd goedgekeurd hij 
wet \'an 15 juli 1<)10 (Slaatsh/adnr. 212). Kaarten en 
prenten, cat. nr. 630: overzicht van dL' te nlilen 
gronden, Als tegenprestatie \\"erd door dl' Minister 
van Oorlog toegezegd dat in de nieu\v te bouwen 
kazerne de staf en enkele hataljons infanterie blij
vend zou worden gehuisvest. Dit laatste was in de 
ogen van het gemeentebestuur beslist noodzakelijk. 
omdat Venlo anders 'une \"ille morte' ZOlt \vorden. 
In dit kader kwam hel idee naar voren om Blerick 
bij Venlo te voegen. In de ogen van het Venlose 
gemeentebestuur kon het zich sterk industrialise
rende Blerick beter uit de verder nagenoeg geheel 
agrarische gemeente J\.1aasbree worden overgehe
veld naar Venlo. waardoor de c!laotische steden
bouwkundige ontwikkeling. clie Bleriek in die jaren 
doormaakte, tijdig zou kunnen \vorden gekeerd. 
'Dit komt ons hoogst wenschelyk voor ten einde in 
de omgeving van de nieuwe kazernen aan den lin
ker oever voor eene hehoorlyke straatverlichting, 
politietoezicht, bestrating, rioleering. aanleg \'an 
gas- en waterleiding enz. te kunnen zorgen'. Van 
den Berg. HE}. vall RU". 34-36. 



.1. 1 ..... 1 Ji'MWL, Mil I 

1 ')4 GA Venlo, notukn gemeent<:raad 1914 (nr, 450). 
1)) Van Rijn: 'Het is daar een punt van de stad waar 

alles war sjiek, voornaam, mooi, schoon, rijk. ele
gant, vief en vroom is of dal I'.i! zijn, rasseert , (.,,) 
dan zal ook die ingang van de stad overeenstem
men met hetgeen aan de andere toegangen van 
Venlo met veel geld is verfraaid en verheterd: 

156 Het ging om Jan Kaltl secretaris der commissie van 
de beschrijving van Nederlandse monurncnten, 

157 GA Venlo, notulen gemeemeraad 1914, nL 450, 
15H GA Venlo, notulen gemeenteraad augustus 1915. nr. 

4H3.6. 
159 G<:meemeb<:stuur 11. inv, nr, 177, Hierin correspo n

dentie, het rJppOrl va n Schaap en een tekening 
Ill .h.t. de restauratie en verhouwing va n het voor
malige arsenaal (920). 

160 GA Venlo, notulen gemeemeraad 31 mei 1916, 
5 116 

IBib!BO/{jIWllVfrSNAIN VOO!!2 N. M T1[ Tl rvV/ILO. 

Op de vrijgekomen terreinen moest een nieuwe, 
aansprekende w ijk verrijzen, In de voorbere idende fase 
van de plannen openbaarde zich al direct een forse 
tegenstelling tussen de bevlogen , idea listische en 
e igenzinnige burgemeester Van Rijn, die een totaalplan 
wilde ontwerpen, en de meer pragmatisch ingestelde 
wethouders, die een minder hoog gegrepen plan voor
stonden, Van Rijn presenteerde zijn eigen plan in 1914 
in een persoonlijke nota154 De bijbehorende platte
grond van de hand van stadsarchitect Schoenmakers is 
he laas niet bewaard gebleven, Van Rijn en Schoen
makers hadden een ongeveer acht ha, grote wijk ont
worpen , bestaande uit veertien bouwblokken, De 
infrastructuur zou direct worden aangelegd; om een 
geheel maagdelijk terrein te verkrijgen zou alle oude 
bebouwing het veld moeten ruimen, Over het arsenaal 
zei Van Rijn dat dat weliswaar een gebouw van 
'geschiedkundige en bouwkundige waarde' was , met 
een 'waarlijk statig aanzien', maar dat geen functie meer 
zou kunnen krijgen en dus moest worden gesloopt. Het 
gebouw herinnerde de burgemeeste r bovendien aan 
'een tijdperk, waarin Venlo als in een keurslijf gekneld 
was'; daarom verdiende het niet 'zooveel medelijden '" 
om daarvoor een behoorlijk stratenplan te bederven ', 
Op de hoek van de Keulse POOlt en de aan te leggen 
Nassaustraat zou de gemeente een 'sociëte itslokaal 
met een sierlijke artistieken gevel' moeten bouwen, I 'i 'i 
Volgens Van Rijn zou de ontwikkeling van dit 'quattier 
nobie' passen bij de rol van een snel groeiende ge
meente met goede vooruitzichten op een gunstige ont
wikkeling op economisch en cultureel gebied, Wat de 
optimistisch gestemde burgemeester betreft zou her 
plan spoedig mogen worden vastgesteld, opdat 'de 
moker reeds den eersten dag ,,, kan toegepast worden,' 
In de ogen van zijn collega-bestuurders sprak de burge
meester echter voor zijn beurt. De wethouders reageer
den kritisch op de plannen, Ten eerste meenden zij dat, 
aangezien Venlo 'slechts weinige groote en merkwaar
dige gebouwen' had , het arsenaa l beslist behouden 
moest hlijven, Op advies van een deskundige l56 opper
den de wethouders het idee rondom het arsenaal een 
ple in te maken, Verder werd de alomvattende aanpak 
van Van Rijn, inclusief sloop, onteigening, ophoging 
van het hele terrein en aanleg van complete infrastruc
tuur, te ambitieus geacht. Tenslotte meende men dat er 
niet zoveel behoefte aan dure bouwterreinen zou zijn, 

75 'Bebouwingsplan voorm. Het je te Venlo~ 

Jules Kayser, 1941 

Rondom het zestiende-eeuwse Romer/mis 011l1L'ielp Kayser een aal/ 
talllvol!- e/1 lI'illkelpal/dell i/l historiserende stijl. Opvallend ele
mel/t lI 'as een toren /}()or de nieuw te houwen brandweerkazerne. 

76 'Schets tot restauratie der vl m minderbroederskerk 
in Velllo en aanduidillg vl d pleillaallleg: 
Jules Kayser, 1943 

I:'en va ll de projecten waarmee Kayser zich meerdere malen he(ft 
hezig gehouden is de omgel.'ing va/1 de voormalige minderbroeders
kerk aal/ de Lohoj.'.;traat, Dit plan uit 1943 voorzag nou in de hand
hauing uall de hrandweerkazerne en het politiehureau, heide lillks 
van de kerk. Geheel links het te restalfreren Sint:lorisuaslhuis, in het 
midden eell/öntein. 

omdat de 'inwoners die bijkomen meest allen van 
den derden stand (zijn)', 1 'ii 

Van Rijn persisteerde echter bij een planmatige aan
pak van het hele terrein ineens, De discussie voltrok 
zich verder kennelijk binnenskamers, In de vergadering 
van augustus 1915 meldde de burgemeester dat 'de des
tijds gemaakte plannen uitvoerig zijn becritiseerd', Het 
oorspronkelijke plan van Schoenmakers werd terugge
trokken en besloten werd een 'deskundige op het 
gebied van stedenbouw te raadplegen'15H Daarop werd 
aan W,FC. Schaap, directeur Gemeentewerken in 
Arnhem , opdracht verleend een nieuw ontwerp te 
maken, In januari 1916 verscheen diens Rapp011 in 
zake het Partieel Plan van Uithreiding voor de 
Gemeente Venlo1 '59 (afb, 70) Schaap deelde Van Rijns 
ideën inzake een integrale aanpak van de uitbreiding, 
Sloop van de aanwezige monumentale gebouwen ging 
hem echter te ver. Hij ging uit van drie 'aesthetische 
hoofdpunten': het arsenaal (een 'zeer hruikbaar 
gebouw') , de kapel en de gebouwen van het minder
broedersklooster, die in hun re ligieuze functie zouden 
moeten worden hersteld , en de Sint-Mattinuskerk. Het 
arsenaal zou in het midden van een nieuw aan te leg
gen plein komen te liggen, vóór de kapel van het kloos
ter werd eveneens een plein (een 'wervel pleintje') 
gepland en achter de Sint-Martinuskerk moest een 
derde plein met een vijver komen, Vanaf dit laatste 
plein , waar tevens ruimte voor een groot openbaar 
gebouw was gereserveerd, zou een mooi gezicht op de 
kerk mogelijk zijn, De bebouwing van de wijk moest 
'eenvoudig, sober en in goede verhouding' geschieden; 
tenslotte gaf Schaap adviezen over de beplanting, 

De Venlose Gezondheidscommissie beoordeelde 
het plan, zowel uit stedenbouwkundig als uit hygië
nisch oogpunt, zeer gunstig: 'De ruime pleinen en 
plantsoenen, breede straten en huizen met voortuintjes 
zullen deze buurt maken tot een gezond en sierlijk 
stadsgedeelte,' In de raadsvergadering van 31 mei 1916 
werd het plan-Schaap met slechts enkele wijzigingen 
aangenomen, Een van de belangrijkste aanpassingen 
was het besluit het klooste r van de minderbroeders, 
met uitzondering van de kapel, te slopen, In 1915 al had 
het kerkbestuur van de Sint-Martinusparochie de 
gemeente verzocht de kapel te mogen overnemen, 
Handhaving van de kerk zou geen 'sta-in-den-weg' 
hoeven te zijn voor het nieuwe uitbreidingsplan, 160 
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77 'Gemeente Venlo, Saneering binnenstad; 
jules Kayser, 1942 

Veel van Kaysers naoorloMse ideeën zijn afgeleid van dit eerste 
saneringlplan uil 1942. /-Iet Maas/remt van Venlo zou geheel wor
den vernieuwd, evenals de omgeuing van het Romerhuis, het Mgr. 
Nolemplein en het Klein Park. De bebouwing rondom de minder
broederskerk zou drastisch gewijzigd worden . Tussen de Parade en 
de Peperstraat zou de.!orisstraat worden aangelegd. Op diverse 
plaatsen in de hinnenstad zouden de rooilijnen worden gewijzigd. 

78 'Gemeente Venlo, Bebouwingsplan van de binnenstad; 
jUles Kayser, 1945 

Dit plan is in hoofdstuk 8.11 uitvoerig hesproken. 
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161 Gemeentebestuur 11 , inv. nr. 466; vgl. ook inv. nr. 
22K 

162 Correspondentie met Architeetura en Amicitia in 
Gemeentebestuur 11 , inv. nr. 177. Het raadslid 
Wolters stelde dit onderwerp in de vergadering van 
4 september 1917 aan de orde: 'Er is nu een mooie 
indeeling gemaakt, maar nu moet ook gezorgd wor
den voor eene aesthetische bebouwing.' (notulen 
gemeenteraad 4 september 1917, 552.12). In de ver
gadering van 7 november 1917 (559.4) kwam een 
voorstel van het college van B&W ter tafel om een 
'Commissie van advies hij de beoordeeling van 
bouwplannen' in he t leven te roepen, bestaand uit 
de Venlose architect Jules Kayser, Schaap en KC.H. 
Schüngel , inspecteur der Volksgezondhe id te 's
Hertogenbosch. Om inhoudelijke en procedurele 
redenen werd geen besluit genomen. In de jaren 
daarna zou naar aanleiding van afgekeurde bouw
plannen voor de nieuwbouwbuurt nog regelmatig 
in de raad worden gedebatteerd over zaken de wel
stand betreffende. Een commissie werd vooralsnog 
niet ingesteld. 

163 Gemeentebestuur 11 , inv. nr. 420. 
164 Gemeentebestuur 11 , inv. nr. 355-359; al in 1915 was 

de voormalige militaire bakkerij gesloopt (Ge
meentebestuur lI , inv. nr. 354). Ter uitvoering van 
het vastgestelde stratenplan werden de Picardie
molen en enkele woningen aa n de Loho fs(ïdat, de 
Minde rbroedersstraat, de Picardie en de Parade aan
gekocht, (Gemeentebestuur 11 , inv . nr. 227-230). 

165 Kaanen en prenten, cat. nrs. 74 1-744; Gemeente
bestuur 11, inv. nr. 464. 

166 Friedhoff, 'Ontwerpen', 483-485. 
167 Van der Peet en Steenmeijer, Riiksbouwmeesters, 

511. 
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79 'Herbouwplan binnenstad Venlo ; Jules Kayser, 1946 

Na ingrijpen van bet College van Algemene Commissarissen voor de 
Wederopbouw moest Kayser zijn plannen drastiscb wijzigen. /n dil 
dejinitieve plan is de Maaskade niet betrokken; de Rrote verkeersver
bindingen rondom de binnenstad u'aren overgebeveld naar bet 
Brugplan, waaraan M.P j.M. Klijnen werkte. 

De kerk werd inderdaad overgedragen aan de Sint
Martinusparochie .1(J! 

Het Genootschap Architectura et Amicitia te 
Amsterdam richtte zich in de persoon van eerste secre
taris]. Staal in juli 1916 tot het gemeentebestuur met de 
aanbeveling, nu het plan door een 'speciaal steden
bouwkundige' was opgesteld, ook voor de e igenlijke 
bebouwing 'bijzondere maatregelen te treffen, aange
zien slechts door een goede aesthetische bebouwing dit 
stadsplan tot zijn recht kan komen.' Men adviseerde een 
Schoonheidscommissie de bouwplannen te laten 
beoordelen of prijsvragen uit te schrijven1 62 

De voormalige militaire grond was in 1915 geheel 
ontruimd door het Departement van Oorlog en ter 
beschikking van de gemeente gesteld . In juni 1916 
maakte het gemeentebestuur kenbaar 'zoo spoedig 
mogelyk een aanvang te willen maken met het uitvoe
ren van het stratenplan van het terre in der voormalige 
cavaleriekazerne'163 De sloop van de kazerne en het 
hospitaal vond plaats in 1916 en 19171 64 (afb. 71-72) 
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Op verzoek van het kerkbestuur van de Sint
Martinusparochie maakte de Roermondse architect en 
stedenbouwkundige joseph Th.]. Cuypers een ontwerp 
voor een nieuw plein waaraan de gerestaureerde min
derbroederskerk en het arsenaa l een prominente plaats 
zouden krijgen. 'Op die wijze za l Venlo ... een monu
mentaal plein verkrijgen, waaraan tot nu toe gebrek is 
en dat met de Parade één geheel uitmaakt en onnoem
lijk zal bijdragen tot versiering van de o ude en nu nieuw 
aan te leggen wijk.' Van Cuypers' plan voor het plein is 
niets terecht gekomen. Ruim twintig jaar later zou dit 
idee worden opgepakt door jules Kayser (zie hieron
der). Het arsenaal werd in 1920 verbouwd tot gemeen
te lijk administratiekantoor. 165 

De bebouwing van de oude kazerneterreinen kreeg 
vorm in de jaren twintig en dertig. Behalve woningen 
werden er een leeszaal (927), het verenigingsgebouw 
Sint-jan (927), de Duitse School (930), het politiebu
reau (928), de brandweerkazerne en de gemeente
spaarbank (929) gebouwd. Een plan uit 1922 van G. 
Friedhoff voor een monumentaal post- en telegraafkan
toor aan het Arsenaalplein werd niet uitgevoerd1 66 In 
plaats daarvan werd op de plaats van het oude post
kantoor aan de Keulse Poort in 1940 een nieuw gebouw 
van H. Hoekstra geopend.167 Het in het plan-Schaap 
voorziene openbaar gebouw achter de Sint-Martinus
kerk kwam er niet; in de raad van 10 oktober 1928 werd 

77 



80 Lohofstraat en omgeving, jules Kayser, 1945 

Veel van de elementen uit Kaysers eerdere plan voor dit gehied (afb. 
76) keerden tenlg in dit nieuu' ontwelp, ll'aarvan tijdens Kaysers 
leven niets z ou worden p,erealiseerd. Hel.!orisgasthuis hleek spoedig 
niel meer Ie restaureren. De hrandweerkazerne werd hegin jaren 
negentig gesloopt. Het politiebureau kree,q een woonheslemminp,. De 

'/unteill kll'CI/l1 er niet. evenmin als hel gehouw links op de tekening. 

besloten op die plaats een rozentuin aan te leggen; 
voortaan zou de wijk dan ook als 'Rosarium' bekend 
staan. 16H 

8.9 Het plan van uitleg van Cuypers 

Het is niet goed bekend hoe het in 1911 vastgestelde 
uitbreidingsplan in de praktijk functioneerde. DUidelijk 
is dat van de bebouwing langs de ten noorden en ten 
zuiden van de stad ontworpen straten niet veel terecht 
kwam. Ook de vijf ple inen werden niet aangelegd. 
Tijdens het Interbellum vond de meeste bebouwing 
plaats in de vorm van lintbebouwing langs de oude uit
valswegen.](,l) Deze vorm van stadsuitbreiding werd 
gezien als oneconomisch en niet bevorderlijk voor de 
samenhang in het stadsbeeld. Vanwege de flinke toena
me van het autoverkeer in de jaren twintig - die ook in 
Venlo op plaatsen als de Keulse Poort en het viaduct bij 
de Roermondse Poort geregeld tot opstoppingen leidde 
- en omdat er in het buitengebied van Venlo in deze 
jaren veel relatief grote bouwprojecten tot stand kwa
men 170, ontstond de behoefte de ontwikkelingen te 
structureren in een nieuw algemeen uitbreidingsplan. 

De nieuwe tijd vroeg om een andere aanpak. Kon 
men in 1911 nog volstaan met het 'plannen' van een 
gebied direct rondom de oude stad, nu ging het erom 
de gehele gemeente in een samenhangende visie in 
beeld te brengen, met inbegrip van de aansluitingen 
naar de regio. 171 Hierover werd al gesproken in de 
raadsvergadering van augustus 1922. 172 In de loop van 
de jaren twintig - een precieze datum is niet bekend -
werd ]oseph Cuypers opdracht verstrekt een nieuw uit
breidingsplan te ontwerpen. 173 Cuypers, die ook be
trokken was bij een grootschalig ruimtelijk plan dat 
geheel Zuid-Limburg omvatte en die daarnaast inge
schakeld was bij plannen voor de uitbreiding van Eind
hoven, werd gevraagd een 'omvattende planmatige 
stadsuitleg' te ontwerpen ; de eigenlijke binnenstad 
werd buiten de plannen gehouden. 174 In verschillende 
raadsvergaderingen in 1930 werden delen van het her
ziene uitbreidingsplan vastgesteld. Het plan werd in de 
gemeenteraad van oktober 1933 en door Gedeputeerde 
Staten op 9 maart 1934 vastgesteld. 175 Omdat van dit 
plan - voor zover kon worden achterhaald - geen enke
le complete set kaarten bewaard is gebleven, zal op de 
ruimtelijke aspecten ervan niet verder worden inge
gaan176 In de raad van 25 september 1940 werd een 
plan goedgekeurd met betrekking tot een wijziging van 
het uitbreidingsplan. 177 

In de periferie van de oude stad waren twee belang
rijke ontwikkelingen. Ten eerste kon in 1931 , nadat in 
1930 in Genooi een nieuwe gashouder in gebruik was 
genomen, de oude gasfabriek aan het Mgr. Nolensplein 
worden gesloopt. In september 1930 werd een geheel 
gemoderniseerde en vergrote haven met spoorwegaan
sluiting geopend. Met deze voorziening hoopte men de 

78 

81 De jorisstraat in de richting van de Peperstraat, 
jules Kayser, 1945 

Een van de helangrijkste elementen in Kaysers plannen was de 
aanleg 1)an de.!orisstraal, d ie een belangrijke rolmoesl spelen bij de 
verkeersajwikkeling in de binnenslttd. Op de plaals van de door 
Kayser ontworpen historiserende behouwing kwam echter een aan
merkelijk strakker WOOI7- en wil7kelgehouw. 

scheepvaart op de in de jaren twintig gekanaliseerde 
Maas goede faciliteiten te kunnen bieden. 178 

In de biimenstad zelf werd op de hoek van het Hel
en het Maasschriksel in 1932 een kantoorgebouw ten 
behoeve van gemeentelijke diensten geopend; een deel 
van de kapel van het voormalige Sint-]acobsgasthuis 
werd in het complex opgenomen. In de jaren twintig en 
dertig ontwikkelde de Vleesstraat zich tot de belangrijk
ste en aanzienlijkste winkelstraat van Venlo. Hier ver
schenen in die jaren enkele opvallende nieuwe, in 
moderne stijlen uitgevoerde panden. In 1929 en 1930 
werd in twee fasen de nieuwbouw van het warenhuis 
van Vroom & Dreesmann geopend, een monumentaal 
gebouw in Art Déco-stijl met een fraaie lichthof onder 
architectuur van Oscar Leeuw, een 'grootsch waren
huis ', dat 'zooal niet tot een eer ... dan toch zeer zeker 
tot een belangrijk sieraad van onze stad' zou strek
ken. 179 Een in 1907 als 'Eerste Venloosche Kinemato
graaph' begonnen180 en sinds 1928 onder de naam 
'City-theater' voortgezette bioscoop , werd in 1939 door 
de Venlose architect Piet Leusen van een moderne nieu
we voorgevel voorzien. (afb. 74) Opvallende nieuwe 
gebouwen aan de Vleesstraat waren verder de winkel
panden van Truyen (ca . 1930, H. Rijven) en Bervoets 
0919, ]ules Kayser). Ook elders in de binnenstad verle
vendigden moderne bouwwerken het stadsbeeld. Op 
de hoek van de Parade en de Nassaustraat, op de plaats 
waar Van Rijn een sociëteitsgebouw had willen laten 
bouwen, werd het Rembrandt-theater geopend 0925, 
verbouw 1934), een groot multi-functioneel gebouw 
met ondergrondse parkeergarage. Even verderop aan 
de Keulse Poort bouwde in 1933 de American 
Petroleum Company een ultra-modern benzinepomp
station. 1H1 De sky-line van de stad was in 1930 al verrijkt 
door Venlo's eigen 'wolkenkrabber', de opvallende in 
modernistische stijl gebouwde testtoren van de 
Nederlandse Instrumentencompagnie.182 (afb. 85 a-c) 

168 GA Venlo. notulen gemeenteraad 10 oktober 1928, 
7.16 en bijlage 61 

169 Ammerlaan e.a., VelII" 1927-7946. 48-49: Hermans, 
'Beeld van bedrijvigheid', 6-13. 

170 Onder meer in Venlo-noord de Heilig Hartkerk 
(]9311192]) , het Sint-Josephzieke nhu is (933) en 
het internaat aa n de Hogeweg 0929/1922); in 
Venlo-zuid het Spol1fondsenbad ( 1935) en nieuwe 
gebouwen va n de beide Venlose \'eilingen aan de 
Havenstraat en aan de Rodestraa t (930): in Venlo
(X"t de Heil ige Familiekerk (959). hij de Duitse 
grens het sanatorium Maria-Auxiliatrix ( 922) en 
tenslotte op de Grote Heide het herstellingsoord 
Mgr. Mutsaersoord ( 930) . 

171 Bosma en Hellinga, 'Nederla ndse stedebouw', Hl-
82; Van der Cammen en De Kle rk, Ruimtelijke orde
ning, 84-94 

172 GA Venlo, notulen gemeenteraad augustus 1922, 
6.7. 

173 Zie over Cuypers: Bosma. RlIimte. 37-.'3R, 12.'3, 259; 
Bosma en Hellinga. 'Ne<.k:rbndse stedeboll\v', 8 1; 
Dosker, 'Eindhoven 19.00', 208: Va n der Cammen en 
De Klerk, Ruimtelijke ord""ing 52-53. 6.'3-64. In de 
raad van 22 november 1929, 9.362, werden de vor
deringen van de herziening van het plan aan de 
orde gesteld: burgemeester Berger meldde dat 'de 
Stedeho uwkundige het onder handen (heeft)'. 

174 Agricola en Vos, 'Platteland', .393. 
175 Volgens Agricola en Vos (' Plattelanel'. .'\'.1.'\) ,,,erd het 

p lan nooit officiee l vastgesteld. Mij is nict duidelijk 
V\rat de achtergrond van deze opmerking is. 
Mijnerzijds is geen onderzoek in het archief van 
Gedeputeerde Staten ingesteld . 

176 Mij hekend zijn: GA Venlo, Stee!. plannen. 1.1 3: 
Gemeente Venlo, Ui thre idingsplan, Groote Sector I 
(het gebied ten noorden van het Wil helminapark 
en het ziekenhuis. en ten we.sten van de 
Veldenseweg): r""d 4 oktober 1933. GS 9 maan 
1934; 1.19, idem Blad 1 (noordelijk va n de binnen
stad; GS 12 oktoher 1934; 1. 20, blad 4. raad 27 maan 
1934, Groote Secto r 4, (zu id-oosteli jk stadsdeel): 
1.21, blad 3, raad 27 m3al1 1934 (zuidelijke stadsdeel 
aan de Maas); 1.14-15 en 1.22-24 zijn voorstudies van 
het plan; 1.17 is een plan van 'Dwarsprofielen der 
hoofdverkee rswegen Groote Sector 11' (raad 27 
maart 1934, GS 12 oktober l934l. Het verzoek van 
een raadslid om voor alle leden van de gemeente
raad een afdruk van het totale plan van Kuypers 
beschikhaar te stellen ontmoette geen instemming, 
omdat - aldus B&W - de p lannen toch voortdurend 
zouden worden bijgeste ld en de eenmaal in omloop 
gebrachte oorspronkelijke ka; lI1en a lleen maar voor 
o nd uide li jkheid zouden zorgen. In een van de zalen 
van het stadhuÎs zou een grote kaart worden opge
hangen die steeds we rd bijgewerk t (notulen 
gemeenteraad 2 august us 1935, 5.19). 

177 GA Venlo, Sted. plannen, 11.32. Vo lgens een aante
kening op de kaan werd het plan goedgekeurd 
door GS 6 juni 1941. We mogen aannemen dat de 
oorlogstoestand heeft verhinderd dat aan dit plan 
uitvoer werd gegeven, 

178 Het gemeentebestuur gaf bi j gelegenheid van de 
opening van de nieuwe haven in 1930 een propa
gandawerkje uit over Venlo: Van Venlo's heden en 
verleden; GA Venlo, Gemeentebestuur 111. inv, nrs. 
139.'\-1400. 

179 lViellll!e l/enlosche Courant van 12 februari en <) 

oktober 1929 e n 2 a pril 1930. 
180 De bioscoop werd geopend in een in 1891 gebo uw

de concert- en theaterzaal (Vell/osche Courant va n 
8 september 1891). 

181 Hermans, 'Service-Station', 175-21 2. 
182 Hermans, 'Een IIp-to-date modern gebouw; passim; 

de qualificatie 'Wolkenkrabher' in Nieuwe Venlo
sche CounUfl \'an 28 decemher 1928. 



183 GA Venlo. notulen gemeenteraad 14 februari 1929. 
1.1 D. 

184 GA Ven lo. arch. gemeentebestuur IV. code 1.853. 1 
('Restau ralÎe Ro merhu is. 1937-1940'). \'oorl. in,' nr. 
00993C 

185 Kaarten en prenten. cat. nr. ()j8: 'Ontw erp uitbrei 
ding saneering tllet vaststelling roo ilijnen'. 1 :'i00 . 
Stetl. piannen. 1.1 6.e. 1I .55.a. Behouwingsplannen 
voormal ig Het je. 

186 Gemeentebestuur I V. code 1.777.Hll .25 (, Behou
\\"ings\'oo rschriften o mgedng voormal ige M inder
hroedc rskerk ' ), voor\. inv. nr. 005R':;E. 

l H7 De gemeenteraad kell rde het ontwerp goed op 19 
maa rt 1940. e n - na e nkele \y ijzigingen op last va n 
de p rovincie - opnieuw o p 20 november 1940 en 27 
augustus 1941. GS ging or <) januari accoord . 

188 Gemeentehestuur IV w de 1.777.H11.25 ("Bebnu
\\'ingsvoorsch riften gebied tussen Pa ra de. 
Lohofstraal en Grote Kerkstra~ l f) , V(X) !"!. inv . nr. 
0058'iB 

IH9 \'{'~ l a rschijnli jk zijn deze verloren gegaan tijdens de 
Tweede \X/ercldoorlog, De afdeling Gemeentewer
ken was gehu isvest in het arsenaalgehou\\' . dat 
z\\'aa r is getroffen ti jden:-.; de bombardementen, 
H ierbi j zijn veel archivalia \Trloren gegaan, 

190 Gemeentehestuur IV, ('ode 1.777.811.2'; ( 'Bebou
\\'i ngs\'()orschri ften omgeving Keulse poort '\ voor!. 
inv. nr. 00';8S0 . 

191 Gemeentehestuur IV, code 1.777.811.25 CBebou
w ingsv()orschriften westelijke Maasoeve r' ), voorl. 
inv. nr. 005HSC. 

192 Stetl. plannen, 1.27: Ontw erp algemeen u ith rei
d ingsf'bn, 1944, Bb d 1 \ 'all een 'Ont\\'erpp lan van 
uithreid ing voor de aanwijzing van de bestemming 
in hoofdzaak (in dr ie bladen)" . 

82 Het llieuwe A rsellaalpleill,jules Kayser, 1945 

Het in .1944 zwaar heschadigde Arsenaal il 'erd niet //l eer her
hOI/lid. Op de p laats dc/({I'/'{{}1 il 'erd het AlxenClalpleil/ O"NI/I 'orpell. 
Rondom dit p leil/ moesten rtpresel/latie/'e kantoO/pa l/del/ {)errijzen. 
Het p lein werd lIiteindelijk in veel kleil/ere I 'orlll ({{IJlgelegd . Jo'nkele 
j C/rell na de oorlog {{'erd bier bet geho/llll l!{{n de Raad vall Arheid 
geopend. 

Ontwikkeling van de bevolking in Venlo, 1850-1949 

Periode Omvang bevolking Groei 

begin einde absoluut in% 

1850-1859 7526 7181 345 4.58 

1860-1869 7181 8016 + 835 + 11 .62 

1870-1879 8016 9133 + 1117 + 13.93 

1880-1889 9133 11335 + 2202 + 24,11 

1890-1899 11335 15272 + 3937 + 34.73 

1900-1909 15272 17594 + 2322 + 15.20 

1910-1919 17594 20660 + 3066 + 17.43 

1920-1929 20660 23550 + 2890 + 13.99 

1930-1939 23550 27873 + 4323 + 18.36 

1940' 27873 39286 + 11413 + 40.95 

1941-1945 39286 40547 + 1261 + 3.21 

1946-1949 40547 44340 + 3793 + 9 .. 35 

Bleriek (oorspronkelijk gemeente Maasbree) bij de gemeen-

te Venlo gevoegd 

8.10 Activiteiten van Jules Kayser 

AI v{Jór de Tweede Wereldoorlog waren e r plannen 
voor stedenbouwkundige aanpassingen in de Venlose 
binnenstad. Deze plannen concentreerden zich op 
twee gebieden: de verpauperde omgeving van de 
haven en de omgeving van de minderbroederskerk en 
het Arsenaalple in. De Jodenstraat en de aanpalende 
steegjes verkeerden in een toestand van verval; de 
naa m voor een va n die steegjes. 'Het je', werd in die 
jaren synoniem voor achterbuurt . In 1929 werden 22 
woningen in dit gebied onbewoonbaar verklaard 1R5 

Daadwerkelijke sloop vond nog voor 1939 plaats. In dat 
jaa r werd gestart met de restauratie van een van de oud
ste en mooiste huizen van Venlo , het zestie nde-eeuwse 
'Romerhuis'. Op de plaats va n de gesloopte huizen 
werd een nieuw pleintje ontworpen; de zuidgevel van 
het gerestaureerde Romerhuis zou de noordelijke 
afsluiting hie tvan moeten gaan vormen 1 8 t (a fb. 85a) 
Het ple inontwerp werd ingepast in een meer uitgebreid 
stedenbouwku ndig ontwerp , waalvoor de plaatselijke 

83 

- - - --------------

Schetsolltwerp voor bebouwirzg aarz de KOllillgirzlle
sillge~ M .PJ.M. Klijllell, 1946 

Gez icht {'alla/het 'Kellisepleili' ( lil/. K(J/1ing in neplein) in de richting 
1't11I de rotunde Roermondse Poort met een dllbbele hooghru<~ vuor 
het treiJwerkeer. Aall de rechterka llt olltll'ielp Klijnell boogbouu', 
links eel/ schets voor eell nieu w slalioll. 

architect Ju les Kayser in 1941 van de gemeente 
opdracht kreeg. Op Kaysers ontwerptekening voor 
sanering en nieuwe bebouwing in deze buurt is de w ijk 
als 'Het je' aangeduid. 1R5 De door Kayser ontworpen 
bebouwing past in de historiserende traditie van de 
Delftse School. (afb . 75) 

In 1939 he rleefde het plan de omgeving van de min
derbroederskerk stedenbouwkundig aan te passen. 1H6 

Er werden voorstellen ontwikkeld voor wijziging van 
de rooilijnen, waardoor betere zichtlijnen en een 'archi
tectonisch harmonisch geheel' konden worde n 
gecreëerd .187 In de geest van het voorstel van Cuypers 
(zie hiervoor) werd vóór de kerk een nieuw ple in ont
worpen. Op de nieuw vorm te geven noordelijke hoek 
Lohofstraat-Parade zou een groot kantoorgebouw 
komen waa rin enkele rij ksdiensten konden worden 
geconcentreerd. Hiervoor moest de noordelijke gevel
wand van de Parade tussen de Lohofstraat en de Grote 
Kerkstraat worden gesloopt. Wegens materiaalschaarste 
werd het plan in Den Haag echter afgekeurd. Burge
meester Zanders trok het plan daarom in juli 1942 in, 
maar alleen om later met een bete r plan terug te komen: 
'Mijn bedoeling is thans om een bebouwingsplan en 
een rooilijnplan in het betrekkelijke gedeelte der stad , 
in grooter verband voor te bereiden. ' IH8 (afb. 76) 

In 1942 presenteerde Kayser een voorstel voor een 
ingrijpende sanering van een groot deel van de binnen
stad . Cafh 77) Daarnaast maakte Kayser deelstudies van 
onder meer de Oude Markt, Op de Miste , het Maas- en 
Helschrikse l, de Lichtenberg en de Kwietheuvel. Deze 
zijn echter tot op heden niet aangetroffen.1H9 Tot uit
voering van de voorstellen van Kayser kwam het tijdens 
de oorlog niet meer. De details van Kaysers ontwerp 
zu llen hier niet verder worden besproken, aangezien 
Kaysers naoorlogse herbo uw plan (zie hieronder) in 
wezen een bewerking was van zijn plan uit 1942. 

Uit 1943 dateert een plan van Kayser voor het ver
lengen van de Hamburgersingel door middel van een 
tunnel onder de spoorbaan in de richting van de 
Emmastraat in Venlo-Zuid . Hierdoor zou het viaduct 
aan de Roermondse poort worden ontlast, waardoor 
het zuideli jke stadsdeel een betere verbind ing met het 
noordelijke zou krijgen. 190 Een oud probleem, dat al in 
de plannen van 1903-1911 een belangrijke rol speelde , 
zou op die manier worden opgelost. Tevens zou als 
gevolg van de nakende opheffing van de spoorlijn naar 
SU'aelen en de tram naar Nijmegen de gelegenheid ont
staan om, geco mbineerd met nieuwbouw van het 
spoOIwegstation , een nieuw stadsplein vorm te geven: 
'Hierdoor wordt het mogelijk bij de Keulsche poort een 
centrum te doen ontstaan, bestaande uit spoorwegsta
tion, concertgebouwen hotel-restaurants. ' 

Ook voor de kern van Blerick - dat in 1940 bij de 
gemeente Venlo was gevoegd - ontwikkelde Kayser 
plannen 1 9 1 Tenslotte werkte de architect tijdens de oor
logsjaren aa n een nieuw algemeen uitbreidingsplan 
voor de stad .ln Voor het gebied tussen het Wilhelmina
park en Genooi was een gedetailleerd stratenplan uit
gewerkt, waarin ook plaats was voor een groot park 
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84 Een deel van het Brugplan van Klijnen: het verkeers
plein Roermondse Poort en het Koninginneplein 
(boven) voor het nieuwe spoorwegstation, 1956 

Beneden hel verkee/:\plein Roermondse Poo/1. hoven het Konin
p,inl1eplein. Hel niellwe slalion is in aanhouw. Aan de Koninp,il1lle
singel is nop, geen nieuwe hebouwing lot sland gekomen. 

met waterpartij, een nieuw villapark in het uiterste 
noorden en voor arbeiderswoningen in Genooi. 195 

Door de oorlogssituatie kwam van geen van de projec
ten van Kayser iets terecht. 

8.11 De Tweede Wereldoorlog; Wederopbouw
plan Binnenstad en Brugplan 

In de winter van 1944-1945 was Venlo frontstad; in 
enkele maanden werd een groot deel van de binnen
stad tijdens felle gevechten en zware bombardementen 
in een puinhoop veranderd194 Een dagboek verhaalt 
van de gebeurtenissen op 4 november 1944: 'Het bom
bardement van vanmorgen, waardoor de stad aan den 
Maaskant totaal is omgewoeld, was nog kinderspel bij 
de gebeurtenissen van hedenmiddag. Een armada van 
wel vijftig viermotorige bommenwerpers deed een fel
Ien aanval op de bruggen, maar hun volle bommen
vracht kwam neer in het hart van de stad, rondom het 
stadhuis en de buurten in de richting van de rivier. Ook 
daar is nu een jammerlijke chaos van puin, versplinter
de balken en brokstukken dak. Vanavond was de lucht 
rood van het vuur.' 19'i Vooral de omgeving van de Maas
bruggen werd geteisterd; van de ]odenstraat, Oude 
Markt en Maas-straat en omgeving bleef niet veel over. 
Het stadhuis werd niet al te zwaar getroffen, de Sint
Martinuskerk, de kruisherenkerk, het arsenaal, de 
kapellen van Maria-Weide en Trans-Cedron, de kazer
nes en de Heilige Geestkapel werden zo goed als ver
nield. De verwoestingen zijn gedetailleerd in kaart 
gebracht. 196 

Wederopbouw: het aanvankelijke plan van Kayser 
Venlo werd bevrijd op 1 maart 1945. Enkele dagen daar
na werd Jules Kayser aangesteld tot stedenbouwkundig 
adviseur van de gemeente. Zijn opdracht behelsde het 
maken van voorstellen voor de wederopbouw en uit
breiding van de zwaar getroffen stad. 197 Op 14 april 
vroeg Kayser het gemeentebestuur om betrouwbare 
tekeningen en opmetingen. Kayser nam zijn eigen 
saneringplan uit 1942 als uitgangspunt. Reeds in mei 
1945 overlegde hij zijn ontwerpen aan het gemeentebe
stuur. (afb. 78) Het nieuwe plan strekte zich in tegen
stelling tot dat van 1942 niet uit tot en met het noorde
lijke deel van het plan-Van Gendt (Klein Park, Mgr. 
Nolensplein en noordelijker); daarentegen is wel de 
omgeving van het arsenaal in de plannen betrokken. 
Kaysers ideeën werden in het najaar van 1945 samen 
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met een aantal fraaie perspectieftekeningen in het stad
huis aan de bevolking gepresenteerd l9R; het Dagblad 
voor Noord-Limhurg wijdde er onder de titel 'Een her
schapen Venlo' een serie artikeltjes aan199 

Uitgaande van de belangrijkste historische monu
menten die de oorlog hadden overleefd en van het 
kleinschalige karakter van de binnenstad, ontwierp 
Kayser een plan dat een behoorlijk vernieuwd stads
beeld opleverde. 'Er komt niet een nieuw Venlo, ... , 
maar een herschapen Venlo, een schooner, bloeiender 
en wijdscher heem voor het uit een bewogen verleden 
gegroeide, nijvere, levendige Venlo: een typisch zuide
lijke, intieme stad aan de river en tevens een handels
plaats met groote mogelijkheden', aldus het plaatselijke 
dagblad. En: 'Het zal een modern Venlo worden, 
gebouwd volgens de eischen van dezen tijd, dus met 
zonnige en luchtige woon- en bedrijfsruimten, hygië
nisch en practisch. Maar tevens voortgebouwd op zes 
eeuwen stadsontwikkeling.' Vernieuwing werd dus 
noodzakelijk geacht, en was - vergeleken bij de situatie 
in 1942 - feitelijk vergemakkelijkt door de oorlogsver
woestingen: 'Maar nu Venlo eenmaal zoo deerlijk 
geteisterd is mag zeker niet de kans worden verzuimd 
Venlo op te bouwen zoo statig, zoo vriendelijk en zoo 
mooi als maar mogelijk kan zijn. Hopelijk komt zulk 
een kans, in aanmerking genomen de wijze waarop ze 
is ontstaan, nooit meer.' Gestreefd was naar 'een aan
trekkelijker woonstad, een prettiger en practischer win
kelstad, een goed ingerichte, op ruime ontplooiing 
berekende handelsplaats. '200 

De belangrijkste elementen uit Kaysers herbouwplan 
zijn de volgende. 
1. Het stadhuis werd het middelpunt van een vergrote 

Markt, waartoe de rooilijn van te herbouwen gevel
wanden zes tot acht meter naar achteren werd ver
plaatst. Op de Markt was een nieuwe fontein ge
dacht. 

2. Westelijk van het stadhuis was een groot nieuw 
gemeentelijk administratiekantoor gepland. 

3. De Steenstraat werd aanzienlijk ingekort, waardoor 
de Markt en de Oude Markt meer samenhang kre
gen. Voor de Oude Markt zelf werden ingrijpende 
voorstellen gedaan. De zwaar beschadigde oude 
bebouwing keerde niet meer terug. Het plein werd 
sterk vergroot en kreeg een vierkante vorm, met aan 
de Maaszijde overdekte markthallen. De Maasstraat, 
een van de oudste en belangrijkste straten van de 
middeleeuwse stad, verdween geheel. 

4. De haven verloor zijn functie en werd vervangen 
door een nieuwe haven buiten de stad. De kade 
werd herschapen in een lommerrijke woonstraat, 
die tegelijkertijd fungeerde als nieuwe weg voor 
doorgaand verkeer in noordelijke richting. 

5. Voor de volle lengte van de noordelijke gevelwand 
van de Klaasstraat was een overdekte galerij ont
worpen; dit werd mogelijk gemaakt door sloop van 
de zwaar beschadigde kruisherenkerk. Het kruis
punt Klaasstraat-Nieuwstraat-Begijnengang werd 
vernlÎmd door het laten inspringen van de hoeken. 

6. De ]odenstraat werd totaal vernieuwd en verbreed. 
Aan het zuidelijke uiteinde werd temidden van een 
geheel nieuw stratenplan een plein gepland, als cen
trum van de nieuwe winkel- en woon buurt 'Het je' , 
waarvoor Kayser al in 1941 plannen had ontwik
keld. Dit buurtje kreeg behalve het Romerhuis een 
tweede blikvanger in de vorm van een toren voor 
een nieuw te bouwen brandweerkazerne. 

7. De Kleine Beekstraat kreeg een verbinding met de 
Spoorstraat, hetgeen werd vergemakkelijkt door de 
verwoesting van het dominicanenklooster (het voor
malige Trans-Cedron). Maria-Weide is op de ont
werptekening niet meer terug te vinden. 

8. Het zwaar beschadigde arsenaal keerde niet meer 
terug; aan een nieuw te vormen Arsenaalplein werd 
plaats ingeruimd voor een nader te bepalen open
baar gebouw, bijvoorbeeld een nieuwe leeszaal. 

9. De Parade werd door de aanleg van de ]orisstraat 
rechtstreeks verbonden met de Peperstraat, waar
door het verkeer voortaan de smalle Gasthuisstraat 
kon omzeilen. 

10. Voor de minderbroederskerk kwam een intiem 
pleintje, waaraan ook het te herstellen Sint-]orisgast-

193 Stee!. plannen, 1.8, Behollwingsplan sectie A (Villa 
park, Genooi). 1942. 

194 Zie voor de oorlog en de eerste periode daarna: 
Blondel. Oorlug en herstel; Kelliards, Bumharde
menten, passim; Camps en Huijs, j-listorisch 
Vademecum, 96- J03; Camps, 'Venlo in het voorjaar 
van 1945'; een beeld van de ontredderde toestand 
van de stad kort na de bevrijding bij Hermans, 'Dit 
is geen weerzien'. 

195 BlondeI, Die si/'aere noodt. 19. 
196 Kaarten en prenten, cat. nrs. 653: verwoestingen in 

Venlo. 1946; cat. nr. 659: verwoestingen, 1951 ; Sted. 
plannen, 11.35.d; 1.12, schadekaart Venlo, 1946; 
11.35.r. schadekaart binnenstad-zuid. 

197 Gemeentebestuur IV, code 1.777.811.21 CHerbollw
plan Binnenstad Venlo, voorbereiding 1945/47', 
voorl. inv. nr. OO-=:'83F; 'Herboll\v plan Binnenstad 
Venlo. Goedgekeurd en vastgesteld plan' . voor!. 
inv. nr. 00583E; in het laatste dossier een 
'Toelichting h ij het herbollwplan der binnenstad 
van Venlo'. Zie Agricola en Vos, 'Platteland', .'\97-
398 

198 Enkele hewaard gebleven te ke ningen: Kaarten en 
prenten , cat. nrs. 74')-74ó (Arsenaalplein), cat. nr. 
689 (doorbraak hij de Sint-]oriskerk) en cat. nrs. 
685-686. 1069 (Lohofstraat en omgeving). 

199 Dagblad voor Noord-Limhurg. 12-14. 17, 19-20, 2ó 
september en 2 oktober 1945. Kayser ontwikkelde 
zijn plannen samen met zijn medewerker H. de 
Bruin en in overleg met de directeur van Gemeen
tewerken, ir. De Vreeze. 

200 Dagblad voor Noord-Limhurg. 12 septemher 1945, 
'Een herschapen Venlo 1': 2 oktoher 1945. 'Een her
schapen Venlo, slm' , 



.2()1 Opmetingen en restJlILltiL'tckcningell uil 1043 V()()r 

her Sint-.forisgasthu is. waarin historisch strl'eklllllSl'-
1I1ll ZOl! ,,"orden gl'huisYl'St: Kaarten en prenten, cat. 
ms. I 07()·1 0-2. 

huis kwam te liggen. In de directe omgeving was 
plaats ingeruimd voor nieuwe schoolgehouwen, 
waarvoor het politiebureau en de brandweerkazer
ne plaats moesten maken. 

11. Ook de beide kazernegebouwen bij de vroegere 
Roermondse Poort werden niet herbouwd; parallel 
aan het spoor verrezen nieuwe bouwblokken. 

12. De totale binnenstad werd omzoomd door veel 
nieuw groen. Bij de oprit van de Maasbrug, de ver
lengde Kleine Beekstraat en de Spoorstraat werden 
parken ontworpen. Op de plaats van het Keulen
Mindener-emplacement kwam een nieuw park met 
daarin een concertgebouw. Het Mgr. Nolensplein en 
het westelijk daarvan gelegen bouwblok werden 
vervangen door een groene zone, die in het noor
den werd begrensd door nieuw te bouwen over
heidskantoren. 

Hoewel vaak is beweerd dat Kaysers plannen de histo
rische stad en het stratenpatroon zo fraai zouden heb
ben gerespecteerd , moet hier toch worden geconclu
deerd dat er ingrijpende wijzigingen in de stad werden 
voorgesteld. Rooilijnen werden verschoven, oude stra
ten verdwenen en nieuwe kwamen, er was geen plaats 
meer voor belangrijke oude gebouwen als de achttien
de-eeuwse kazernes en het arsenaal, de vijftiende
eeuwse kruisherenkerk, het grotendeels zeventiende
eeuwse Trans-Cedron en het vijftiende-eeuwse Maria
Weide. Wel gehandhaafd zou worden het Sint
]orisgasthuis, waarvoor Kayser al in de oorlogsjaren res
tauratieplannen had ontworpen201 Kayser ontwikkelde 
geen grote plannen voor nadere ontsluiting van de bin
nenstad. Het oude viaduct bij de Roermondse Poort 
bleef ongewijzigd. De Maas-bruggen bleven op dezelf
de plaats gehandhaafd. 

Het gemeentebestuur legde Kaysers plannen voor 
aan de Vaste Commissie van de Limburgse Planolo
gische Dienst: 'Het hier voorgelegde plan dateert van 

85a Venlo kort voor de Tweede Wereldoorlog 

Kor/ {'(Jor de Tweede n--ereldoor/up, [['tf.'" t '"ell/o Ilog ,\'leed,..,· eell COIJ]

pacte sta cl. I.{/ilps de 1/lII'alsl/'e,qell is de bebollll'illp' zichthaar. lIet 
h()ge {{'fIIc ge!J()lfll' iJl \ l!n!u-7.lIid i,"; de l}1oc!erJli: .. ;/i."che iVedinsco
jizhriek (19.21·1930!. lil de olllgel'flig IWI bet N()l1lcrhllis. bij de 
!zUl'eli. is de sl()()!) i'{/il (Jllhell'()()llhure kruttell he,r;()lllleli. 

1942, waarbij toen reeds op de toekomstmogelijkheden 
is vooruitge!oopen, wier verwezenlijking door de oor
logshandelingen bevorderd is. Steunend op de traditie 
heeft bij het ontwerpen van het plan tevens de gedach
te voorgezeten het geschiedkundig karakter der stad 
zooveel mogelijk te behouden, zonder daarbij de 
eischen van het moderne leven en verkeer uit het oog 
te verliezen, hetgeen in de loop en verbreeding der stra
ten zijn uitdrukking vindt. Bij de voorgestelde bebou
wing van het voormalige "Het je", geïnspireerd op het 
laat-gothische "Romerhuis", is deze gedachte tot uit
drukking gebracht.' Ondanks een verschil van inzicht 
omtrent de plaats van de nieuw te bouwen bruggen 
ging de provincie accoord met Kaysers ontwerp. 

Problemen rondom Kaysers plannen 

Wie echter niet accoord ging was P. Verhagen, 
Algemeen Stedenbouwkundig Adviseur van het College 
van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw. 
Het Venlose gemeentebestuur was voorbijgegaan aan 
een hrief, die het al in juli 194'i van genoemd college 
had ontvangen en waarin werd gevraagd alle wederop
bouwplannen te ontwikkelen in nauw overleg met 
Verhagen, die de wederopbouw landelijk coördineer
de. Het nalaten van dit overleg wreekte zich nu. Ver
hagen stond een andere aanpak voor ogen dan het 
gemeentebestuur en Kayser. Kaysers plannen waren in 
de ogen van Verhagen volstrekt onvoldoende om aan 
cle eisen van het moderne verkeer het hoofd te kunnen 
bieden. Het uitgebouwde saneringsplan uit 1942 hield 
volgens Verhagen onvoldoende rekening met de nieu
we situatie, die was ontstaan na de bombardementen. 
Verhagen schakelde de stedenbouwkundig adviseur 
voor Limburg, M.PJM. Klijnen , in om in overleg met 
Kayser te werken aan aanpassing van de plannen. 

De af\vijzing van het werk van Kayser werd in Venlo 
met scherpe afkeuring ontvangen; men zag het als een 
door het rijk afgegeven testimonium paupertatis. Er 
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85b Nogmaals Venlo voor de oorlog, beginjaren dertig 

Geheel hel1eden de heide kazelïles hij de {jroegere Roermondse 
Poort, rechts daal1JCln bel Collegium Alhertinum (vroeger Trans
CedronJ. De Mebouu.'el1 {jan Maria -Weide zifn nog intact. Recbts bet 
emplacement {jan de Keulen -Minclener-spoorweg; ten noorden van 
de stad is bet Sint}osepbziekel1huis in aanbouw. 

volgde overleg tussen de partijen, waarbij Verhagen 
bleef bij zijn standpunt: 'Het plan van Venlo is als sanee
ringsplan uitstekend, maar na de verwoestingen die 
door de bombardementen zijn aangericht, moet men 
Venlo een goede kans geven en mag dus het sanee
ringsplan niet zijn het herbouwplan.' Kayser en Klijnen 
slaagden er niet in om in onderling overleg tot een 
gezamenlijk nieuw voorstel te komen 202 Uiteindelijk 
werd in 1946 besloten dat het project in tweeën zou 
worden gesplitst. Voortaan zou Kayser zich exclusief 
bezighouden met het Herbouwplan Binnenstad, dat 
betrekking had op het gebied ten noorden van de 
Grote- en Kleine Beekstraat en van de Keulse Poort, ter
wijl Klijnen in overleg met Kayser aan een 13rugplan zou 
gaan werken. 

Kaysers Herbouwplan Binnenstad (afh. 79) 
In de toelichting op het definitieve aan de raad voorge
legde herbouwplan voor de binnenstad, verklaarde de 
directeur van Gemeentewerken nog eens dat de leiden
de gedachte achter de plannen van Kayser was Venlo 'te 
doen worden een aantrekkelijke zaken- en woonstad', 
en om dit te bereiken was nodig 'een zekere moderni
seering van de kernen, daarbij gebruik makend van de 
door verwoestingen geopende mogelijkheden. Een en 
ander evenwel met behoud en respecteering van het 
historische karakter. '205 

In dit Herbouwplan werd geprobeerd het besloten 
karakter van de binnenstad te behouden. Hiervoor is 
echter al geconstateerd dat er - ondanks dit voornemen 
- de nodige ingrepen in de oude stad kwamen. Ten 
behoeve van de ontplooiing van de middenstand moest 
ruimte worden gecreëerd; zo werd tussen de Kwar
telenmarkt en de Heilige Geeststraat een nieuw 
bedrijfsstraatje (Gildenstraat) aangelegd. De meeste in 
het oorspronkelijke plan van Kayser voorgestelde 
ingrepen zijn in het definitieve plan terug te vinden. Wat 
niet doorging was de vergroting van de Markt, evenals 
het geprojecteerde gemeentelijk administratiegebouw 
aan de Peperstraat naast het oude stadhuis. De omge
ving van het Het je kreeg toch weer een afwijkend stra
tenplan, zonder brandweerkazerne. De kapel van het 
klooster Maria-Weide werd gehandhaafd en gerestau
reerd; naast de kapel zou later nog een nieuw klooster 
worden gebouwd. De kruisherenkerk verdween defini
tief; van het plan om op de plaats van de kerk een 
gedachteniskapel te bouwen kwam niets terecht. 204 De 
verfraaiing van de omgeving van de minderbroeders
kerk en het voormalige arsenaal zou nog decennia op 
zich laten wachten. De Sint-]orisstraat kwam er, maar de 
bebouwing aan deze nieuwe verbinding werd in een 
aanmerkelijk modernistischer stijl uitgevoerd dan vol
gens Kayser aanvankelijk de bedoeling was. (afh BI) 
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De bij het plan gepresenteerde perspectivistische schet
sen konden niet meer worden achterhaald. Een 
'Wegen- en stratenplan Venlo en Blerick', met planning 
van industrievestiging en woningbouw, was bijge
voegd. De gemeenteraad keurde de plannen in zijn ver
gadering van 26 augustus 1946 goed. Het plan werd op 
16 februari 1948 vastgesteld door het College van 
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw. 

Plan Maaskade20 'i 

De omgeving van de haven en de Maaskade was bui
tengewoon zwaar getroffen door de bombardementen 
van de laatste oorlogswinter. In eerste instantie bemoei
de Klijnen zich met het naoorlogse herste1. 20() De 
bedoeling van het Herbouwplan Maaskade was tot her
bouw van de velwoeste bedrijfspanden en pakhuizen 
te komen; de kade zou worden verbreed door middel 
van het terugleggen van rooilijnen, waardoor niet 
alleen de binnenstad werd ontlast maar waardoor 
tevens meer parkeergelegenheid en een wandelweg 
langs de rivier konden worden aangelegd. De omge
ving van het Maasschriksel werd gesaneerd. Het gezicht 
op het rivierfront werd zoveel mogelijk gehandhaafd; 
een restant van De Luif, in de toelichting op het plan 
'Huis met de luifel' geheten, werd gehandhaafd in de 
nieuwe situatie. Ter vergroting van de openheid wer
den enkele doorgangen van de stad naar de rivier aan
gelegd. In verband met de te velwachten verkeersdruk
te was de aanleg van een 'bode-centrum' bij het Mgr. 
Nolensplein gepland, waardoor het vrachtverkeer -
men rekende in 194B op ongeveer twintig vrachtauto's 
per dag - van de kacle kon worden geweerd207 

Het Plan Maaskade viel door de meningsverschillen 
tussen Kayser en Klijnen tussen de wal en het schip. Het 
plan is niet vastgesteld maar werd door middel van een 
herziening bij het Herbouwplan Binnenstad gevoegd. 
Veel aanclacht werd er niet aan besteed; op Kaysers 
plan voor de Herbouw Binnenstad is de Maaskade niet 
opgenomen. Als resultaat hiervan ontstond in de jaren 
vijftig een weinig aansprekend en rommelig rivierfront. 

Het Brugplan van Klijnen20H 

Al ver voor de Tweede Wereldoorlog leverden de 
nauwe Roermondse Poort en de gelijkvloerse spoor
wegovergang voor de Maasbrug aan de Blerickse zijde 
van de Maas hinder op voor het verkeer. Tijdens de oor
logsjaren werd al gewerkt aan een oplossing van de 
problemen, zoals blijkt uit Kaysers tekeningen voor de 
omgeving van de Blerickse Antoniuslaan en de tunnel 
onder het emplacement in Venlo. De oorlogsverwoes
tingen boden de mogelijkheid structurele oplossingen 
te zoeken. Het aanvankelijke plan van Kayser deed dit, 
zoals gezegd, onvoldoende. Klijnen kreeg daarom 
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202 Klijnen beschreef in een persoonlijke hrief aan bur
gemeester Berger (20 decemher 194) de moeizame 
samen\yerking mei Kayser. dil' l'en nogal gesloten 
karakter had: 'Soms sta ik voor l'en rots.' Klijnen 
wilde het echtL'r niet op een conflict met Kayser 
laten aank()ll1en. 

203 Gemeentehestuur IV. c()de 1.777.H11.21 ('I-Ierl)()uw
plan Binnenstad, gr)edgckcurd en vastgestckl pbn', 
voor!. itw. nr. ':;H3E: hierin een 'Toelichting hij het 
herhou\\'pbn der hinnenstad v~\I1 Venlo', 27 juli 
1946 

204 Bogers. ·Ven.h\'enen monument', ':;0-')4. 
20':; Gemeentebestuur IV. code 1.777.H 11.22 ('Herhouw

plan Venlo. Maaskade'J. voorl. inv. nr. 005811'; in dit 
dossier een nota met plattegrond annex schade
kaart \'an Gemeentc\verken van december 1948; zie 
Agricola en Vos. ·Platteland·. 400; Drijber-Vos, Klij
nen, 48. 

206 Schipper en Van Geest . .los Klijnen. 117. 
207 Gemeentebestuur IV. code 1.777.811.22 ('Weder

opbouwplan omgeving Ginkelstraat', doss. I: 
Voorbereiding), voorl. inv. nr. 00582D. 

208 Gemeentebestuur IV, code 1.777.811.22, (doss. I: 
Voorbereiding Brugplan 1946-1948'), voorl. inv. nr. 
00615A-D: hierin onder meer correspondentie, ver
slagen \'an vergaderingen en een nota van de direc
teur van gemeente\verken (ncwemner 194H). Zie 
ook ,·oorl. im·. nr. 616. closs. Tl en 00617, doss. III. 
Zie ook voorl. inv. nrs. 00618A-C ('Vastgesteld en 
goedgekeurd plan'); hierin onder meer een nota 
\'an de afdeling Stadsont\vikkeling van Gemeente
werken van mei 19)1). Zie ook Agricob en Vos, 
·Platteland·. 401: Drijber-Vos. KlifnclI, 12-1 '5. 49-50; 
Schipper en Van Geest . .los Klijllf'll. '5, 50-'53 en 116-
119 



209 Zie voor een tweetal ontwerpen voor een nieuw 
stationsplein met stationsgebouwen busstation, 
direct aan het Keulse Ple in, Stel!. plannen , 1.50-12-
47) en 1.6 (hegin juli 1947) 

210 Gemeentehestuur IV, code 1.777.811.22/ 1, voor!. 
inv. nr. 005820. 

211 Kaarten en prenten, cat. nr. 640 Cvg!. 641 en 642); 
vastgesteld in de raad van 11 februari 1948; Sted. 
plannen, 11. 26.a; ontwikkelingsplan 19481; nota van 
de afdeling Stadsontwikkeling van mei 1951, in 
Gemeentehestuur IV, code 1.777.811 .22/ IV, voorl. 
inv. nr. 00618A. In 1959 we rd een nieuw 
Hoofdzakenplan vastgesteld. 

212 Bosma, Verleidelijk stadsbeeld, 69-72 . 

85c De birmenstad in de jaren dertig 

De zeer d iehl hehuuwde bimzellStad in dejaren dertig Onder is 
nog net een hoekje van de Oude Markt z ichthaa r. Achter het stad
huis de nieuwhuuw van hel warenhuis IJCIIl Belvoets (J919J. 

begin 1946 van het College van Algemene Commis
sarissen voor de Wederopbouw de opdracht een her
bouwplan te ontwerpen voor de bruggen met de aan
sluitende verkeerswegen. 

Twee aanvankelijke ideeën van Klijnen werden ver
worpen. Het eerste behelsde de bouw van een nieuwe 
verkeersbrug tweehonderd meter noordelijker dan de 
oude: het stadscentrum zou in dat geval zijn doorsne
den door een aanvoerroute naar de nieuwe brug. Dit 
zou de 'oude binnenstad van Venlo echter een geheel 
ander karakte r geven , zodat tegen deze oplossing van 
de zijde der stad Venlo overwegende bezwaren werden 
gemaakt'. Het tweede plan was de voorgenomen bouw 
van een schuin geplaatste brug vanaf een nieuwe 
Roermondse Poort aan Venlose zijde naar een groot 
verkeersplein op de Blerickse oever. Dit ontwerp , het 
belangrijkste element in Klijnens eerste Brugplan uit 
1948, werd door het College van Algemene Commis
sarissen voor de Wederopbouw te duur bevonden. 

Een aangepaste en versoberde versie van het 
Brugplan werd in 1951 vastgesteld . Bij een nieuw te 
bouwen station 209 kwam een verkeersplein met de 
voorlopige naam 'Keulse Plein ' (het huidige Koningin
neple in); het vroegere emplacement van de Keulen
Mindener-spoorweg verviel ; in de plaats daarvan was 
een park (het huidige Julianapark) gedacht, met aan de 
zijde van het nieuwe verkeersplein ruimte voor 'bijzon
dere bebouwing', 'welke nader zou kunnen worden 
bestemd voor concertgebouw'. Vanaf het Keulse Plein 
leidde een brede 'baan' (de huidige Koninginnesingel) 
naar een nieuw groot verkeersple in (Roermondse 
Poort). (afb. 83-84) De spoorweg werd door middel van 
een lang viaduct over het plein geleid. De nieuwe 
Roermondse Poort werd in westelijke richting aange
sloten op de Havenkade (via de huidige Prinsessesin
gel). In een parkachtige omgeving werd de oprit naar 
de nieuwe verkeersbrug aangelegd. Op de Blerickse 
oever werd het verkeer afgewikkeld via het circuit 
'Excelsiorplein' , dat aansluiting gaf op verschillende 
nieuw aan te leggen wegen. Dit plan werd in de 
gemeenteraad vastgesteld op 27 april 1951 ; bij beschik
king van de Minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting van 12 september 1951 volgde goedkeuring. 

Het is duidelijk dat Kaysers zoveel mogelijk bij de 
oude bebouwing van de binnenstad aansluitende her
bouwplan scherp contrasteert met de door het moder-

ne verkeer gedicteerde grootschalige vormgeving van 
het brugplan van Klijnen . Door laatstgenoemd plan is 
wel een betere verbinding tussen het centrum van 
Venlo en de zuidelijke buitenwijken tot stand gekomen, 
al bleef het spoorwegemplacement een belangrijke bar
rr e re vormen. Het verdwijnen van het Keulen
Mindener-spoorwegemplacement ve rbeterde de ste
denbouwkundige situatie aan de oostrand van het cen
trum aanzienlijk. Aan de noordzijde van het centrum 
veranderde weinig. Plannen om het Mgr. Nolensplein te 
vergroten en van een toegang naar de Maaskade te 
voorzien , werden niet uitgevoerd.2 10 

Laatste ontwikkelingen 
Het Herbouwplan Binnenstad en het Brugplan zijn de 
meest recente grote stedenbouwkundige ingrepen in 
de binnenstad van Venlo. Beide plannen werden inge
past in het 'Uitbreidingsplan in hoofdzaak' (948) van 
de Afdeling Stadsontwikke ling van de gemeente 
Ven lo211 Anno 1999 wordt gewerkt aan twee nieuwe 
omvangrijke stedenbouwkundige ingrepen in de direc
te omgeving van de oude binnenstad. Vanaf het begin 
van de jaren negentig wordt een groot gedeelte van 
Venlo-Zuid, het gebied ten zuiden van de spoorweg, 
heringericht. Industrie wordt vervangen door wonin
gen; er komt een deels nieuw stratenplan2J2 Dit 
immense project nadert zijn voltooiing. Minder ver 
gevorderd zijn de plannen voor de bouw van een 
nieuw rivierfront tussen de spoorbrug en de Peper
straat, het 'Plan Maasboulevard', dat onder regie van de 
architect en stedenbouwkundige Jo Coenen wordt ont
wikkeld en dat moet afrekenen met de naoorlogse ver
waarlozing van het Maasfront van Venlo. 

86 De binnenstad in 1951 -+ 

Deze luchtopname uit 1951 tount de hinnenstad in de beginfase 
van de wederopbouw. Hier en daar is alnieuwhouw verrezen 
maar de oorlogswonden zijn nog goed zichtbaar. Het Keulen
Mindener-emplacement diende na 1945 als stortplaats van puill u it 
het verwueste stadshart: in de/a reil IJij(tig werd er een park aange
legd. 

86a Venlo in 1997, volgens de topografische kaart 1 : 
10.000. ingetekend op de plattegrond ontleend aan het 
kadastrale minuutplan uit 1842 -+ -+ 
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In de legenda zijn ten eerste die gebouwen opge
nomen die in 1842 nog bestonden en dus zijn terug 
te vinden in de Ocmpronkelijke Aanwijzende Tafel 
(OAT) uit lil42 (Stedelijk arch., inv. nr. 56a) en op 
het kadastrale minuutplan van dat jaar. Daarnaast 
zijn opgenomcn gebouwen die vóór 1842 bcston
den maar in dat jaar waren verd'\venen. De beschrij
vingen \'an de verschillende gebouwen bestrijken 
doorgaans de periode tot lB42 of een periode waar
(wel' gege\'ens bekcnd zijn. In sommige gevallen 
zijn ook gegc\'ens o\ 'er de periode na 1842 opge
nomen, De ligging \'an de gebouwen die in de 
legenda \\'orden behandeld kan ondcr meer wor
den a(geleid \'an dl' kadastrale omschrijving in de 
OAT Per onderdecl \'an de Icgcnda worden hier 
zo\'eel mogelijk - \'ermeld: dl' straatnaam volgens 
de spelling \'an de OAT, het nummer van het per
ceel (de lette!' duidt de kadastrale sectie aan, IlK'cst
al is dat scctic I: hinnensl:ld), dl' omschrijving en de 
eigenaar. In sommige gevallen zal tC\i'ens worden 
venYezen naar dl' ttat de c/assenJeJlI des !)ro/Jrü>t(Js, 
een Illet de OAT \'crgclijkhaar register uit !K!! (lV\ 
Limhurg, arch, hypotheekhcwaarder R()ernHHld, 
inv nr. '1'1(». 
J{()enl1cHldsc!le p()()rt, 1.1224, 'hrandspuithuis', eige
naar: de gemeente, 

3 Stadsbestuur. in\', nr. 616: inv, nr, ó23: contract met 
Pasques J\ilarssin \'an Zeil voor het ontwerp en de 
bou,,· nn dl' fontein. 5 april 1617: vgl. inv. ms. 618-
622: Str. 1616. 71 v-74v: Evers en Geurts in 
Pronkstukken nr. 52, 154-156, passim: idem, 'Bij
zonderheden', 34-36: 'B,' 'Puteanus' , passim, 

4 Stadsbestuur. in\', nr. 140l. 
Lyttenbroeck. Bijdragen IV, 106: Franquinet, 'Un 
poème·. 118. situeert dl' sloop rond 1765. 

6 F\'ers en Geurts in Pronkstukken nr. 52, 154-156. 
Het contract met meester Adriaen Barbiers over de 
aanleg der ,,'aterleiding in Stadsbestuur, inv. nr. 618, 
1616.3 okt.): O\·er de bouw van de waterleiding, dl' 
rechten \'an molenaars op de bronnen die hiervoor 
\\'erden gehruikt etc.: in,' nrs, 619, 620-62/Î. 

7 lJyttenbroeck BUdrcq.~ell IV, 106; IJap,hlad uoor 
.\'ourd-Lil1lh/IIJ.!' \'an 25 april en 29 juni 1962: 
Daghlad de Limhurger \'an 2,:'; april 199H, 

H De kadastra le omschrij\'ing hi j !\1ilitair Hospitaal. 
') OPV. V.55 (1765): ·UlJllJllandement'. 

10 Str. I():)!. 12'1 C,\',: 'Van dcn nieuvv'en timmcr opt 
holf: Str. 1(>52. 

II C;allot. ·I{apport·. 86: lIyllenbroeck. liijdra,~ell 11. 
22-2.1 : \'g l. ook RA Limhurg, an:h, Staten 
Overk\\'artier, in\' nr. 77() cn H'1'1, 

12 Flokstra, 'lIet1ogenhof. 310-511: Dickhaul. 'Prin
senlHJC, passim, 

1.'3 Dl' Pruisische schilder Marcus LA, eli/lord ,"vas 
,,,erkzaam ]()9(J-I T\8 . aanvankelijk veelal in de 
omge\'ing \'an \Veert. In 1736 hezat hij twee huizen 
aan de Markt in Venlo, waar hij in 175H overleed 
(Van Caute!'en in Pronkstukken n1'. 39. 122-124), 

14 Str. 1724.66: ·\ Ionsieur Cliffort voor·t schikleren der 
stadt Venlo in den saeU van 't hotT, 

l'i OPV V37 (1 799) 
16 Aangezien het oude hof tijdens de kadastrale opme

ting niet meer bestond is geen perceelsaanduiding 
mogelijk. De inpassing van het grondplan van het 
hof in cle Algemene Overzichtskaart is gebeurd op 
hasis van archeologische opgravingstekeningen, 
;vlet dank aan drs, ~. Vossen, 

17 In de landsheerlijke rekening van 1294/95 is de vol
gende post opgenomen: 'Item ab opido Venlc occa
sione hospicii comitis detenti de 4 annis preceden
tibus 40 m, alb, hr" valcnt 34 m, 3 s, '1 d, a(( 
(Meihuizen. J 294/95, tekst '·an de rekening, blz. 
27 ), HosjJiciuJ1l zou volgens l\"iermeyer (Lexicun, 
'103-504) kunnen hetekenen: 1: gîte, clroit de gîte -
compulscry lodging and prc)curement; 3: dCIlll'Llre, 
hahitation - d\\'elling, n.:sidcncL', Deze tweede ver
klaring lijkt te \\'ijzen op cen vroege vermelding van 
het hof. Dl' toe\'ocging 'dcterHï zou echter ook 
kunnen \'c['\\'ijzell naar de gevangenschap van graaf 
ReinaId na dc slag \'an \Xt'ocringcn, I k Venlose he
taling van ·,0 Illark o\'cr L'en periode van vier jaren 
zou in dit kader kunnen \Vorden hezien, al is het 
merk\vaardig dat \'oor andere steden geen verge
lijkhare hetalingen in de rekening van 1291/9'1 zijn 
opgenolllen, 
Graven en hel10gen C1cln_\ inv, nr, 207, landsheerlij
ke rekening 13-l2-134,), f. 5-6: inv, nr, 208, lands
heerlijke rekening 1:\43-1344. f. 52v en 53r: 'de 
domo et ClIt1e ducis apud Venlo': 'custodicnti CU1'

tcm ct domum dueis apucl Venlo': inv, nr. 1371, 
landsheerlijke rekening voor het Overkwartier van 
Gelrc. 1344/ 45. f. IOv: ·!tCI11 defect us apud Venle de 
areis domus domini ducis·: GA Venlo, str. 1349/50, 
10: 'iuxta culten1 domini ducis', 
Flokstra CHertogenhof. 307) meent dat de bouw 
omstreeks 1545 plaatsvond. 

18 Zie onder meer }aaJ7'crslag ROB 1991, 77-78. Deze 
misvatting wordt nog aangehangen door Flokstra, 
·Hertogenhof.510-311. 

19 Schotten. ·Stadskasteer. 306-310; iclem, Tussen 
Rome en Ge/re: Lau\\'erier e,a" ·Voeding', kader op 
h lz. 1i7. 

20 RA Gelderland. ;treh. Rekenkamer, inv. nr. 9, ver
haal \'an Van Die\'c van zijn derde commissie naar 
Gelderland, 1 '1-l9, I '1'10 (minuut): met een 'CaL'rte 
\'an shertogen hot' tn Venlo' (kaalt nr, 2H6, hier als 
all), ~N): Martens \'an SC\'l'nhoven. 'liet he!1ogelijkc 
hof 

IHW"l'i Ij Ij):) I ! i ; !\ I ! I I II ! j \ 1 / I "lIhMlllJU) ,_. ';''',*' W 

Legendal 

A. Wereldlijke gebouwen 

A.1 Brandspuithuis2 

Bij de Roermondse Poort bevond zich in 1842 een 
brandspuithuis. 

A.2 Fontein (afh 28) 
In 1616 overlegde het stadsbestuur met Erycius 
Puteanus over de houw van een fontein op de Markt} 
Kennelijk werd hesloten dat de Venlose humanist in 
eigen persoon een ontwerp zou maken; in een brief uit 
1617 schreef hij de stad over zijn streven 'dat alsulcken 
aertsel der stad volkomen schoonheyt ende volmaeckt
heyt hebbe'. Van de drie ontwerptekeningen die in het 
archief van het stadsbestuur bewaard zijn gebleven, is 
er één voorzien van het handschrift van Puteanus. 4 Het 
bouwwerk werd in 1618 voltooid: de fontein werd 
bekroond door een uit steen gehouwen standbeeldje 
van de hand van de plaatselijke beeldhouwer Gregorius 
Schissler. Rond 1775 werd de fontein gesloopt.5 

Ook op de Oude Markt en bij de Laarpoort werden 
in 1618 fonteinen gebouwd, die echter eenvoudiger 
waren uitgevoerd dan de grote fontein op de Markt. 

Via een houten leidingstelscl, in 1616-1617 aange
legd door fonteinmeester Adriaen Barbiers, werd het 
water voor de fontein vanaf de steilrand huiten de stad 
aangevoerd() Houten huizen werden bij werkzaamhe
den in 1862, 1904, 1962 en 1998 teruggevonden 7 

A.3 GouvernementH (afh 87) 
Begin zeventiende eeuw verrees op de plaats van het 
oude hof het nieuwe minderbroedersklooster (leg. c.6). 

Iets verder in oostelijke richting, vlakbij de stads
muur, werd vervolgens een nieuw groot verblijf voor de 
stadscommandant gebouwd. Dit gebouw werd aange
duid als 'gouvernement' , 'commandantshuis' 9, 'hof of 
'prinsenhof. Het is niet precies bekend wanneer het 
werd gebouwd. Werkzaamheden vonden in elk geval 
plaats in 161310,1657 en 166911 Na de grote stadsbrand 
van Roermond in 1665, waarbij ook het Roermondse 
prinsenhof werd verwoest, nam de stadhouder van het 
Overkwartier tijdelijk zijn intrek in het Venlose gouver
neme nt. 12 

In 1724 werd door Marcus Clifford15 een stadsge
zicht (plattegron([?) in het gebouw geschilderd. 14 

Het gebouw werd in de Franse tijd gebruik geno
men als militair hospitaal Chopital militaire ci-devant 
gouvernement' ).1 '; Deze situatie bleef gehandhaafd tot 
1916, toen het gehouw samen met het voormalige min
derbroedersklooster werd gesloopt. 

A.4 Hofl6 (afb 88-90) 
Al vroeg beschikte de landsheer over een versterkt huis 
in Venlo. De oudste vermeldingen dateren uit de jaren 
veertig van de veertiende eeuw, wellicht uit 1294/95.17 
In de geschiedschrijving is men er tot voor kort - ten 
onrechte - van uit gegaan dat deze vermeldingen be
trekking hadden op het zogeheten 'prinsenhof of 'gou
vernement' (leg. A.3)18 Op de plattegronden van Jacob 
van Deventer is midden op het terrein dat wordt 
begrensd door de Minderbroedersstraat en de Lohof
straat een vrijstaand gebouw met torentje afgebeeld. 
Het vermoeden dat dit het eerste landsheerlijke huis 
was, werd in 1991 bevestigd, toen tijdens opgravings
werkzaamheden resten van een groot versterkt huis 
werden gevonden. Het oudste gedeelte dateert van 
rond 1275 en heeft een grondplan van 15,5 x 11 meter. 

................ ""', "" __ ., .. ,,,') r "I' ! I 

87 Het gouvernement, later militair hospitaa~· 
opname 1916 

Dit gebouw is in de eerste helft van de veertiende 
eeuw aan beide kopse zijden uitgebreid. De uitbreiding 
aan de zuidzijde bestond uit een zware torenbouw van 
ongeveer 11,5 x 9,25 meter; ook de centrale ruimte (de 
'zaal') werd bij die gelegenheid vergroot19 Mede op 
basis van gegevens ontleend aan een beschrijving en 
een schetsmatige plattegrond uit 1550 kan worden 
geschat dat de totale lengte van het gebouw toen onge
veer 45 meter bedroeg20 Daarmee was het een van de 
grootste gebouwen van Venlo. 

In 1550 was het totale complex ongeveer drie mor
gen groot. Wellicht was het oorspronkelijk groter, wan
neer we uitgaan van de mogelijkheid dat het gehele 
door de Panhuismolenbeek omsloten binnenstedelijke 
gehied tot het landsheerlijke bezit behoorde. De ligging 
op een relatief hoog terrein, dat door genoemde heek 
was afgescheiden van de rest van de behouwing, sug
gereert een zeker isolement , een afzonderlijke positie 

88 op het bijkaart je vanJacob van Deventer is de 
situering van het hof duidelijk te zien 
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ten opzichte van de stad. Vermoedelijk zal het gebouw 
deze functie van stads kasteel niet lang hebben gehad; 
de functie van residentie, waar de landsheer tijdens zijn 
bezoeken verbleef, zijn gasten ontving en van waaruit 
hij zijn zaken regelde, ging overwegen. 21 Verder wijzen 
vele gegevens in de Venlose stadsrekeningen erop dat 
het gebouw ook werd gebruikt voor stedelijke aangele
genheden.22 

Uit verschillende bronnen en vooral uit de reeds 
genoemde heschrijving uit 1550 hlijkt dat het een uitge
breid complex met vele voorzieningen was. In de veer
tiende eeuw bevond zich een afzonderlijk wachthuis op 
het terrein23 ; er was een paardenstal24 , een poortge
houw2'i met twee woningen, een gevangenis, een ros
molen, een tiendschuur, een weide en een moestuin. 

Het hof zelf telde een 'groote wyde za Ie ende een 
groot zaelecamere oft sallette van zeer hoogen verdie
pen, al onder een dack, boven gemaict rondt als kerck
werck'; deze zaal is vermeld vanaf de late veertiende 
eeuw26 Verder was er een 'fursten camere' van twee 
verdiepingen. Het gebouw werd in 1422 en in 1431 
getroffen door brand27 Toen in 1474 de stad was inge
nomen door Karel de Stoute, werd het hof, dat 'all ver
vallen was ende op stipen [= stutten] stonde', grondig 
gerenoveerd. Behalve omvangrijke metsel-, timmer- en 
dakdekkerswerken aan onder meer de grote zaal, wer
den ook de muren die het complex afzonderden van de 
rest van de stad vernieuwd; er werd een poort gemaakt 
'daermen doer den hoff ter kercken gheet'; een glasma
ker maakte vensters waarin 'mijns heren wapenen' en 
afbeeldingen van heiligen werden aangebracht2H 

Volgens een bericht uit 1548 diende het hof toen al 
geruime tijd als ambtswoning van de schout. 29 In dat 
jaar zou het gebouw opnieuw 'heel verdorven ende 
ontstalt' zijn, reden waarom het niet langer geschikt 
werd geacht om er gevangenen te bewaren. Het verval 
van het gebouw is waarschijnlijk ingezet nadat het bij 
de belegering van 1511, die vooral in de noordoostelij
ke hoek van de stad schade aanrichtte, beschadigd 
raakte. In 1535 droeg hertog Karel de ambtman van 
Kriekenbeck op het Venlose hof te herstellen en er te 
gaan wonen. 30 De benodigde bouwmaterialen om het 
hof bewoonbaar te maken moesten van het kasteel 
Kriekenbeek worden gesloopt. Of dit ook daadwerke
lijk is gebeurd is niet bekend. Toen in 1546 keizer Karel 
in Venlo verbleef werd het complex nog eens grondig 
schoongemaakt)! 

Volgens een memorie uit 1565 was het hof 'gans ver
vallen ende ondicht van daken ende vensteren, sulcx 
datter nyemant in woon en can')2 In 1568 werden nog 
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op hasis van de upgrtll'ingsgegel'ells en de zestiende-eell1l1se platte
grond (/eg. A.4) l1 'erd door het Limhllrgs Museum te Venlo deze 
reco/lstrllctie van het hof'gemaakt. 

bouwwerkzaamheden aan de rosmolen uitgevoerd; in 
1584 werden leien van het dak gehaald die weer op het 
dak van de rosmolen werden gelegd. 33 Het lijkt er op 
dat de sloop van (een deel van) het complex toen 
begon. Toen in 1600 de stadhouder in Venlo was, 
logeerde hij niet op het hof maar kreeg hij een kamer in 
het kruisherenklooster; in 1601 werden de paarden van 
de stadhouder ondergebracht hij verschillende herber
gen in de stad,34 Kennelijk was het hof niet meer ge
schikt als verblijfplaats. Van 1603 tot 1607 verbleef de 
stadhouder in een herberg aan de Oude Markt.:l'i Toch 
vonden in de jaren 1605 en 1606 nog werkzaamheden 
plaats aan de 'vorstcamer ... opgen hoff' en werd het 
meubilair 'op des hertogenkamer' gerepareerd.36 

Toen in 1614 werd begonnen met de bouw van het 
minderbroedersklo()ster op het terrein van het hof, 
moet (het restant van) het oude complex tot op de fun
damenten zijn afgebroken. 

91-92 Bouwtekeningen van het slachthuis, door L. Swertz, 
1837 

Het slachthuis was boven de Panhuismolenbeek gehouwd; het 
slachtc!/va/ kon dus direct worden af'gelJoerd door het in de heek te 
storten. 
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21 Gegevens uit landsheerlijke rekeningen hieromtrent 
bij Frankc,,·itz. 'Krickenbeck', 53-54. In 1434 verga
derden burgemeesters, schepenen en raden van 
Venlo op het hof met de hertog en met Johan van 
Buren. heer van Arcen, 'als om onsser gemeynden 
,viIIe" (Str .. 26). In 1444 werden Venlose burgers die 
'"ander rL'ysen comen waeren' op het hof ontvan
gen (Str., 30). Zie voor details over het verblijf van 
hertog Adolf op het Venlose hof in november
decemher 146R \X/olr. 'Keukenboek', passim. 

22 Een voorbeeld: regelmatig werden van stadswege 
grote tenten hij het hof opgesteld, zoals in 1402 ten 
behoeve van dL' schutters die naar Kleef waren 
ge\'veest (Str .. 19) en in 1411 'doe men dal spuele 
opten hoeve spuelet" (Str., 11). 

23 Str. 1366. H: 'super domul11 vigilatoriam sitam in 
curte domini ducis·. 

24 Str. 1376. 8. 
25 Vermeld in 1366 (Str.); 'ad portam domini clucis' 
26 Stro 1388. 1 L stratemakerswerk 'achter des hertogen 

zale': stro 1395. 20: 'gewracht aenden torken by des 
hertogen zaell'. 

27 Str. 1422.25: Str. 1431, 17: 'gehuert xviii man die des 
nachts dat vur hoeden an cles hertoigen hoeve' 

28 Graven en hertogen Gelre, inv. nr. J 676, rekening 
van de rentmeester van het Overkwartier Jan de 
Hertogh. over 1473-1474, f. 31r-34v (met dank aan 
mevr. A.H. Groustra-Werclekker te !\ïjmegenl. 

29 Van Veen, 'Verhouding', passinl. 
30 Van Veen. 'Herstelling', 84-85 . 
. 31 Str. 1546. 7v. 
32 Martens van Sevenhoven. 'Hertogelijk hoc, 187. 
33 Srr. 1568. 39-40: 'ain die rosmuIen to tymnleren up 

shertogenhoff stainde', In 1521 was er nog een ros
molen afgebroken (Str .. f. 26: 'opgen hoff aen die 
rossmoe1en aff te hreken '): Str. 1 'iH4. 63. 

54 Str. 1600. 39: Str. 1601. 3H-39 
5'5 Str. 1605. 58: SIr. 1607. '50. 
56 Str. 1(,0'5. 9'i-101: SIr. lÓ06. 7H: Stro 1609, H2. 



57 Groote Kerkstraat, 1.328, 'huis', eigenaar: SchafTers; 
in 1H11: 'collège', eigendom van de 'commune' 

58 Uyttenbrol'ck, Ri;dragen IV, 50-')1. Het huis wordt 
genoemd in de kroniek van pastoor Van Postel: in 
1784 in verband met dreigend hoo,,'Water en in 1788 
vanwege de versiering van het pand door middel 
van lampions, ter gelegenheid van de verjaardag 
van prins Willem V Wyttenbroeck, Bijdragen lil, IS 
en 'i0), 

39 Oude Markt, U041, "s Rijks Llgere School', eige-
naar: Venlo, de gemeente. 

40 Venner, Hofvan Gelder, 16,41. 
41 Flament, 'Verblijf, 89, 
42 Str, 1719, 75; betaald voor 'een jaer huysheur vant 

huys daer den raet woordt gehouden' 
43 Venner, 110f van Gelder, 18-19; zie ook Flament, 

'Verblijf,89-91, 
44 Venner, Hofvan Gelder 18-19, 
45 Kruisherenklooster, 1.1191, 'Stadscollegie', eigenaar: 

Venloo, de R.K. Kerk; in 1B11 vormde dit pand nog 
geen afzonderlijk perceel. 

46 Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 29; Verkuylen, 'Onder
wijs', 95-96, 

47 Uit omschrijvingen in achttiende-eeuwse oorkon
den blijkt dat de hUlll'vaardersgaffei in de 
)odenstraat naast het klooster van de Heilige Geest 
lag, In 1811 waren de percelen 931-935 in handen 
van L 'Empire; dit waren de percelen van het voor
malige klooster. In 1842 waren dit de percelen 
U254, 'Klein arsenaal', U255, 'Kogelpark' , beide 
eigendom van het Departement van Oorlog, en 
L1256, 'bergplaats' van postmeester Ariëns, Op 
basis hiervan kan worden geconcludeerd ebt de 
huurvaardersgaffel vrijwel zeker gevestigd was in 
het pand joodestraat, 1,937, 'huis', eigenaar: 
Roulaux, 

48 I-I, Geestklooster, inv, nr, 36-1I1 (541); inv, nr, 35-A 
en 35-B (]651, 1658); inv, nr, 35-111 C1753l: inv, nr, 
:IS-I! (]750); Sint-Martinus I, oorkonde nr, 81) (J730), 

49 Lomstraat, 1,276, 'huis', eigenaar: Sax, 
50 Sint-Martinus I, oorkonde 56 (J607); str, 1625, 99: 

'optie kremergaffel'; Kruisheren, inv, nr, 110 0(96): 
Uyttenhroeck, Bijdragen IV, 90, 

51 De looihof lag naast de Lohofmolen (leg, fA), ach
ter de huizen van de Grote Kerkstraat. Een exacte 
ligging is niet aan te geven (achter perceel 1.364?); 
daarom is alleen het legendacijfer ingetekend, 

52 Str, 1626, f 2v: lJyttenbroeck, BiJdragen IV, SR 
53 Oude Markt, L!041, "s Rijks lagere school', eige

naar: Venloo, de gemeente: 1811: 'collège', in eigen
dom van de 'commune' 

54 llyttenbroeck , Bijdragen IV, 122-123; GA Venlo, 
Overige Verzamelingen, 2: personalia, aantekenin
genboekje F.A. de Gnlyter. 

5'5 Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 123, 
56 Klein Kerkstraat. 1.386, 'gevangenhuis', eigenaar: 

Venloo, de gemeente. 
57 Uyttenbroeck, /Ji;dragell IV, 84; idem, BijdragelI IJ, 

11-12, 
58 Str, 1547, 27: 'die Schijve'; in 1550 heet het: 'van der 

Schijven inel den anderen huyseren dair umb gele
gen' (Sint-Martinus I, oorkonde nr, 4]): Str, 1673,37: 
'in het huys op de Schive': Str, 1674, 29v: 'huys De 
Schijff gemnt aen de Helport' 

59 Schepenbank, oorkonde van 26 novemher 171H: 
vgL Gallot, 'Rappolt', 87, 

60 Stedelijk arch" inv, nr, 523, 
61 Uyttenbroeck, Bi;dragen 11, 12, 
62 Klein Kerkstraat , 1,]126, 'slagthuis', eigenaar: 

Venloo, de gemeente; twee tekeningen Stedelijk 
arch., inv. nr. 446. 

63 Stedelijk arelL inv, nrs, 446-448; Uyttenbroeck, 
BiJdragen IV, 88, 

64 OSK, G35 1,6 (Hattinga): OPV, V,22 (J 741) en V55 
(J 782 ) 

65 Groote Markt: 1,234, 'stadhuis', eigenaar: Venloo, de 
gemeente. 

66 Maria-Weide, inv, nr, 258; abchrift in Stadsbestuur, 
in\'. nr. 5B4. 

67 Str, 1349/50, 11 en 12. 
68 Str, 1389, 20, 36-59; Mestrom, Uurwerken, 60, 
69 Str, n66, 15, 
70 Str, 1385, 10 en 12; Str. 1389,30,36-37 en 40-41, 
71 Str, 1391, 4. 
72 In 1405 \\'erden gewichten voor de 'stat waegh' aan

geschaft (Str., 14), Vanaf 1385 wordt een aparte wol
waag genoemd (Str" 33); Str, 1405, 14; Str, 1434, 38: 
'om seill tot der wagen ende om eynen dOt'ck dair 
men ",rolIe ynne wieghn, vanaf 1400 ook een 
broodwaag (Str" 19; Str, 1401, f5: een 'hroet wae
gen'; Str. 1456, 7: aanschaf 'opter stat huiss 2 nije 
schailwaighsken ebir men die weggen mede wegen 
soli', In 1618 werd gewerkt aan de poort van de 
waag op de parterre van het stadhuis (Str" 12v), 

73 Str, 1388, 26; Str, 1396, 6, 8-9 en 26, 
74 Str, 1411, 20, 24 en 27: Str. 1415,49, 
75 Str, 1416,31, 
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93 De Latijnse schoo~ getekend in 1876 

A.5 'Hof van Holland'/Statenhuis37 (atb. 47) 
Gedurende de achttiende eeuw werd de Generaliteits
stad Venlo periodiek bezocht door gedelegeerden van 
de Staten-Generaal, die er administratief-bestuurlijke 
handelingen als het controleren van de stadsrekeningen 
kwamen verrichten, Een groot huis aan de Grote 
Kerkstraat, genaamd 'Statenhuis' of 'Hof van Holland', 
diende als vergaderplaats en onderkomen voor de 
gecommitteerden uit Den Haag,3H Aan de Grote Beek/ 
Parade lag in die tijd overigens een 'Staten Logement', 
dat een overeenkomstige functie vervulde, (leg, A 13) 
Het gebouw aan de Grote Kerkstraat maakte eind 
negentiende eeuw, samen met de aanpalende herberg 
'In den Gouden Berg', plaats voor het nieuwe school
gebouw van de Zusters van Liefde, 

A.6 Hof van }ustitie39 

Van 1717 tot 1795 was in Venlo, als opvolger van het 
Roermondse Hof van Gelre, het Staats Hof van Gelre 
gevestigd40 Op basis van een resolutie van de Staten
Generaal van 25 juni 1717 was de magistraat verplicht 
zorg te dragen voor de huisvesting van het Hof 41 Het 
stadsbestuur huurde hiertoe een huis in de stad42 Tot 
1754 werd gebruik gemaakt van het huis van de wedu
we Heutz (ligging onbekend), Omdat dit pand in slech
te staat verkeerde, hetgeen kennelijk tot onenigheid 
tussen stad en Hof had geleid, huurde de stad vanaf 
1754 het huis van Remi Roux aan de Oude Markt, 'een 
costbaer en magnifyck huys', De magistraat bepaalde 
daarbij dat het Hof niet - zoals bij de vorige huisvesting 
gebeurde - mocht overgaan tot onderverhuur van de 
diverse ruimten 43 In 1791 wilde de magistraat een pand 
op het Maasschriksel huren; op 4 maart 1791 besloot 
het stadsbestuur evenwel tot aankoop van het huis van 
A Wajong aan de Oude Markt, naast de stadsmeel
waag,44 In dit pand bevonden zich een aparte raadka
mer, een rolkamer en een griffie, 

A.7 Hogere StadsschooVCollege~5 
Het in de Belgische tijd opgerichte College of de 
Hogere Stadsschool was in 1842 gevestigd in een ge
deelte van het voormalige kruisherenklooster,4() In 1852 
werd deze school verplaatst naar het nieuwe stadsge
bouw dat aan de Markt op de plaats van het vroegere 
vleeshuis was gebouwd, 

A.8 Huurvaardersgaffe147 

Aan de Jodenstraat, tussen de Hoogstraat en de Heilige 
Geeststraat en naast het klooster van de Heilige Geest, 
bevond zich het gildehuis of 'gaffel' der huurvaarders 
(vrachtschippers), 48 

A.9 Kramersgaffel49 

Aan de Lomstraat lag het gildehuis van de kooplieden 
('kremers'), De oudste vermelding dateert van 1607,50 

A.IO Looihof 51 

In de huidige Lohofstraat waren leerlooiers gevestigd, 
In 1626 werd er door het schoenmakersgilde met on
dersteuning van de stad op een terrein ten zuiden gren
zend aan de Lohofmolen een 'Loeplaetz' (leerlooierij) 
gebouwd,52 Op de kaart van Blaeu (1649) wordt ter 
plekke een 'loijerie' vermeld, 

(zie A.6) Schoo153 

In het vroegere Hof van Justitie aan de Oude Markt 
waren vanaf 1807 scholen gehuisvest, in 1842 een 'Rijks 
Lagere School',')4 Tussen 1856 en 1890 was er tevens het 
rijkstelegraafkantoor ondergebracht Het pand werd in 
1902 gesloopt om een betere toegang naar de haven ka
de te verkrijgen,55 

A.U 'De Schijf'56 
Aan de Kleine Kerkstraat, op de noordelijke hoek bij de 
Helpoort, lag een gebouw genaamd 'De Schijf'57 De 
oorspronkelijke functie van dit gebouw is onbekend, 
De oudste vermelding dateert van 154758 In 1718 is 
sprake van de 'Groote Schijve' en de 'Kleyne Schijve' 
aan de Helpoort,59 In 1826 werd het gebouw door het 
rijk aan de gemeente overgedragen60 Tijdens de Belgi
sche bezetting was het gebouw in gebruik als kazerne 
voor gehuwde artilleristen61; toen rees een conflict tus
sen gemeente en rijk over de eigendom In 1842 was er 
een stedelijke gevangenis in het pand gevestigd, 

A.12 SlachthuisG2 

In 1837 werd naar een ontwerp van stadsbouwmeester 
L Swertz op een terrein achter de Sint -Martin us kerk een 
slachthuis gebouwd63 Het gebouw (25 x 10 meter) 
werd bewust gesitueerd in deze uithoek van de stad, 
vanwege de te verwachten stank- en geluidsoverlast 
Het gebouw werd boven een beek gebouwd, zodat 
men 'de ontstaande vuiligheden' rechtstreeks kon af
voeren, De beek werd daartoe veranderd in een gemet
selde rioolbuis, De afstand van het slachthuis tot aan de 
Gelderse Poort werd voldoende geacht om het water 
weer 'zuiver' te doen zijn, Het bestuur van de Sint
Martinuskerk protesteerde tegen de voorgenomen 
bouw van een stal bij dit slachthuis, in verband met de 
te verwachten overlast in de kerk en de belemmering 
van het verkeer rondom het kerkgebouw, In 1839 cor
respondeerde de stads bouw meester nog met een loka
le aannemer over de levering van een gevelsteen 'met 
opschrift stads slagthuis' , 

A.13 'Staaten Logement' 
Behalve het 'Hof van Holland' in de Grote Kerkstraat 
(leg, A,5) fungeerde ook een gebouw op de zuidelijke 
hoek van de Picardie met de Grote Beek/Parade in de 
achttiende eeuw als onderkomen voor vertegenwoordi
gers van de Generaliteit in Den Haag, Op enkele acht
tiende-eeuwse plattegronden wordt het pand aange
duid als 'Staaten Logement'64 (atb. 40) 

A.14 Stadhuis6'5 (atb. 17,27,58) 
In 1374 kocht de stad van Gerard van Bocholt het 
'steynen huys' , gelegen 'opter Lommestraten '66; volgens 
de omschrijving in de oorkonde was het gebouw op 
dat moment al in gebruik als raadhuis annex vleeshuis, 
Wellicht was dat al het geval vanaf de stadsverheffing in 
1343; enkele posten in de stadsrekening van 1349/50 
maken melding van werkzaamheden 'ad domum late
rum' (aan het stenen huis)67 Het gebouw lag oorspron
kelijk, gezien de omschrijving in 1374, in de gevelwand 
van de Lomstraat 

Verbouwingen vonden plaats in 1385 en 1389, In 
laatstgenoemd jaar werd een toren gebouwd waarin 
een nieuw uurwerk werd geplaatst68 

De belangrijkste functie was die van centrum van 
bestuur en rechtspraak. Toch maakte het stadsbestuur 
voor min of meer officiële gelegenheden ook wel 
gebruik van particuliere huizen, zoals bijvoorbeeld in 
1366 gebeurde, toen het stadsbestuur in het huis van 
schepen Adam Mont vergaderde met de heer van 
Broekhuizen69 Volgens een vermelding in de stadsre
kening van 1385 waren toen 'donrebusschen' in het 
stadhuis opgesiagen70 In 1391 werden 'gewant steden 
,,, opt raethuys' gemaakt71 De begane grond was in 
gebruik als waag,72 Aan het einde van de veertiende 
eeuw werd - waarschijnlijk als aanbouw aan het raad
huis - een apart dinghuis gebouwd, waar het schepen
gericht recht sprak73 In 1411 werd een nieuwe 'kamer' 
gebouwd, naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe 
raadszaaL Het ging in elk geval om een representatieve 
ruimte, want in 1415 vergaderden hier schepenen van 
de vier Gelderse hoofdsteden,74 In 1416 werd 'in den 
denckstoel eyn glase venster in de moer' gemaakt 75 
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Rond het midden van de vijftiende eeuw werd het 
gebouw opgeknapt. De raadszaal werd in 1449 door de 
plaatselijke schilder Heyn Piddel geschilderd; Herman 
Wegge, de Ven-lose 'aannemer' die in de eerste decen
nia van de vijftiende eeuw vrijwel alle bouwwerkzaam
heden in stadsdienst uitvoerde, leverde de stad toen 
gratis 700 plavuizen voor een nieuwe vloer.76 In 1452 
kocht men in Keulen dertien lederen kussens voor het 
stadhuis.77 

Waarschijnlijk had het gebouw bij het beleg van 
1511 schade opgelopen, want in 1516 werd een van de 
gevels afgebroken en opnieuw opgemetseld.78 Vóór het 
gebouw werden in 1542 twee natuurstenen pilaren met 
stenen leeuwen geplaatst.79 Het gebouw werd in 1551 
voorzien van een venster 'mitt die figuren van der justi
tien' BO In 1564-1566 werd nog eens een nieuwe raads
zaal gebouwd van 25 bij 88 voet, gemaakt van 'uprech
ten Namschen steynen'81 Het was een aanbouw op 
bogen, waaronder een marktplaats was; het ontwerp 
was van een zekere Mathis Brouwer. 

Ondanks alle aanpassingen voldeed het gebouw 
aan het eind van de zestiende eeuw niet meer, In 1597 
sloot het stadsbestuur een overeenkomst met Willem 
van Bommel, 'steijnhouwer ende muijrer' uit Emmerik, 
om het 'stadthuys alhier van grondts op te makert, und 
het alde aff to breken',K2 Tot sloop van het oude ge
bouw is het echter niet gekomen, Bouwkundig onder
zoek heeft uitgewezen dat het oude stadhuis aan de 
zuidkant werd voorzien van een nieuwe voorbouw met 
twee hoektorens; de andere gevels werden aangepast 
aan de mode van de tijd,83 In tegenstelling tot de vroe
gere situatie was de hoofdgevel van het gebouw nu niet 
meer naar de Lomstraat gericht maar naar de Markt. De 
oostelijke zijgevel aan de Lomstraat bleef echter samen 
met de nieuwe voorgevel (zuidgeveD een representa
tieve aanblik behouden, Kelardt van Luyck bouwde in 
1609-1610 een grote natuurstenen dubbele trap in de 
voorgevel 84 De gaanderij met bogen in de voorgevel 
werd bij die gelegenheid gesloten, 

In 1687 werd het interieur van het gebouw 'gewitt', 
terwijl het 'rontsomme geswart' werd85 Tijdens de be
legering van 1702 liep het gebouw schade op aan een 
van de torens, die door 'de koegels affgeschoeten was', 
In 1703 werd betaald 'voort hermaelen van de mer
minne van der stadthuystoren in de belegeringhe affge
schoeten' (herstel van een geschilderde meermin),86 

Allerlei verplaatsbare kostbaarheden waren tijdig in 
veiligheid gesteld.H7 Voordat Jan de Beijer het gebouw 
in 1741 tekende, onderging het rond 1730 een aanpas
sing in rococo-stijl. De gevels werden gepleisterd en er 
werd een nieuw baldakijn geplaatst (1736). Ten behoe
ve van het interieur werden nieuwe schouwen, vensters 
en kasten ontworpen, terwijl buiten nieuwe hekwerken 
werden geplaatst. 8H De verbouw werd kennelijk afge
sloten in 1737, toen een nieuw balkon werd gebouwd 
en het wapen van de stad en dat van Gelderland op 
geelkoperen platen werd aangebracht.89 In de Franse 
tijd werd het exterieur opnieuw aangepast.90 In 1809 en 
1812 werden ontwerpen gemaakt en uitgevoerd voor 
nieuwe bekroningen van beide torens,91 

Het gebouw werd vanaf 1880 gerestaureerd door 
stadsarchitect Johannes Kayser.92 

A.15 Stadsarmenschoo195 
Tussen 1830 en 1883 was in het hoofdgebouw van het 
voormalige kruisherenklooster een stadsarmenschool 
onder beheer van het RK Armbestuur gevestigd,94 

A.16 Stadsmee1waag95 

In 1699 kocht de stad een huis aan de Oude Markt, dat 
werd verbouwd tot meelwaag,96 

A.17 StadsschooVLatijnse Schoo197 (afb, 93) 
Al in 1299 en in 1349/50 was sprake van een school in 
Venlo; in 1376 vonden omvangrijke bouwwerkzaamhe
den plaats,98 Schoolmeesters werden vanaf eind veer
tiende eeuw genoemd,99 De school lag in elk geval in 
1456 al in de Grote Kerkstraat 100; aangenomen mag 
worden dat de in 1299 vermelde school ook al op deze 
plaats lag, In 1463 en 1470 wordt de ligging omschreven 
als tegenover de Martinuskerk. 10l In 1457, toen het 
oude gebouw in slechte staat verkeerde, vond nieuw
bouw piaats,I02 

90 

94 De Blauwe Trap in 1866 

De Venlose tekenaar L jungen vemaardigde in 1866 en aantal 
tekeningen van de vestingwerken en militaire gebouwen te Venlo, 
In het gemeentearchief is een aantal originele schetstekeningen 
bewaard gebleven (kaarten en prenten, cat. nr. 236) alsmede één 
potloodtekening uit 1859 van de Roermondsepoort (cat. nr. 235) 
Daarnaast zijn van een aantal tekeningen van jungen in het 
gemeentearchief fotografische reproducties bewaard gebleven; een 
aantal daaman is in deze atlas afgedrukt. Het is niet hekend waar 
de originele tekeningen zijn gebleven. 

De draden op de tekening van de Blauwe Trap leiden naar het 
telegraafkantoor, dat tussen 1856 en 1890 aan de Oude Markt was 
gevestigd. 

In het jaar 1600 werd school gehouden in het aan
palende weeshuis,103 Niet lang daarna, in 1611, besloot 
de stad op de plaats van de oude school een nieuwe 
latijnse school te laten bouwen,104 Het latijns onderwijs 
werd in 1620 overgenomen door de kruisheren; het is 
onduidelijk welke functie het in 1611 geopende ge
bouw van de vroegere latijnse school toen kreeg,105 

(zie B.14) StadstekenschooP06 
Op de noordelijke hoek van de Grote Beek/Parade en 
de Lohofstraat was in 1842 de stadstekenschool geves
tigd. Voordien fungeerde dit pand als militair hulphos
pitaal. 

A.IS Stadstoren/'Grote Toren' 
In de veertiende eeuw werd de toren van de Sint
Martinuskerk door de stad als uitkijkpost gebruikt. 107 In 
het begin van de vijftiende eeuw ontstonden plannen 
voor de bouw van een nieuwe toren, Volgens sommige 
schrijvers begon de bouw van de Venlose toren in het 
jaar 1480,lOH De toren moet echter ouder zijn, In 1410 
begon bouwmeester Herman Wegge 'die kuelen van 
der mure ende van den pilernen te graven',109 De nieu
we toren verrees recht voor de oude kerktoren. In 1427 
verwerkte Wegge 350,000 bakstenen en 3565 mergel
blokken in de torenIlO In 1435 werd het burgergeld 
besteed aan ruiten in de 'hoge toren',ll1 Vlakbij de kerk, 
op de bleek, werd in 1439 een terrein ingericht voor 
timmerwerken ten behoeve van de torenbouw,112 De 
stads toren werd waarschijnlijk in 1444 voltooid; toen 
werd een wachthuisje bovenop de toren gebouwd113 

De oude kerktoren bleef letterlijk in de schaduw van de 
nieuwe staan114 

Volgens KeulIer was de toren 300 voet (ca, 86 meter) 
hoog,115 Uit een achttiende-eeuwse bron blijkt echter 
dat de hoogte niet meer dan 190 voet (ongeveer 54 
meter) bedroeg, exclusief het torenwachtershuisje op 
het dak. 116 Niettemin kan uit de weinige afbeeldingen 
worden afgeleid dat het een indrukwekkende, zware 
constructie was, In 1987 werden tijdens rioleringswerk
zaamheden restanten van de fundering van de toren 
opgegraven117 De afmetingen op straatniveau bedroe-

76 'Geloedden estrich steyn' (Str. 1449.8,22\ 
77 Str 1452, 9 
78 Stro 1516, 29; 'meister Hubert' (Golt of Goltzius), in 

Venlo actief kunstenaar ca. 1494-1516, vervaardigde 
een wapentafel voor de nieuw/.:' gevel (Janssen en 
Gorissen, Hubertus Goltzius, 3-'5). 

79 Str 1542, 64-67. 
80 Str 1551, f. 10. 
81 Stadsbestuur, inv. nr. 612; Stro 1564, f. 14; Str 1565, 

f. 18, 25 en 35-36; Str 1566, f. 22; Str 1567. f. 27; Str 
1570, f. 21. 

B2 Stadsbestuur, inv. nr. 613, contract van de magistraat 
met Willem van Bommel, 18 febnlari 15Y7; Stro 1597, 
58,96,117-164 en 170-179; Str. 1'598, 58-77,102; zie 
verder over de bouw; Stadsbestuur, inv. nrs. 6na-
614. 

83 Haans in Pronkstukken, nr. 63; Gorissen en Van der 
Hoek, 'Stedelijke monumenten', 128-135. 

84 Stro 1609, 134-151; Str. 1610, 81; Stadsbestuur, inv. 
nr. 615. 

85 Stro lG87 , f 14v. 
86 Stro 1703, IS, 81, 105-106, 109 
87 Stro 1702, 72: 'in de belegeringe den stadtskelder 

geschaert, schiklerien ende anderen stadtsmobilia 
te bergen'. 

88 Stadsbestuur, inv. nr. 624a (1728, met detailtekenin
gen), 624b (] 73H); 625 (interne verbouwing 1729, 
met plattegrond); vgl. inv. nr.s 625a en 625b. 

89 Stadsbestuur, inv. nrs. 625c en 625d. 
90 Stadsbestuur, inv. nr. 627: bestek voor diverse repa

raties en veranderingen (l80G). 
91 Stadsbestuur, inv. nr. 627a (]809, met tekeningen) 

en 628 (J812). 
92 Zie over deze restauratie: Haans in Pronkstukken nr. 

63, 186-188; Mialaret, Noord-Limburg, 159-16H, 
Denessen, ·Vonnis'. 

93 Kmisheerenklooster, 1.1189, 'stads armenschool', 
eigenaar: Venloo, de RK. Kerk. In 1811: geen afzon
derlijk perceel. 

94 Camps, 'Armoede', 80; idem, Inventaris, 17-18. 
95 Het is niet exact duidelijk welk pand is bedoeld. Het 

gaat om Oude Markt 1.1040 ('huis', eigenaar; wed. 
Rossius) of 1.1042 ('huis', eigenaar: Goossens). 

96 Str. 1699, f. 46-47: 'Oncosten van de meelwage'; 
Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 122. 

97 Groote Kerkstraat, 1.311-312, beide omscbreven als 
'schoolhuis', en beide eigendom: Venloo, de ge
meente. Aangezien het gebouw uit 1611 stamt, en 
er een middeleeuwse voorganger op (ongeveer) 
dezelfde plaats is geweest, wordt binnen het omnje 
weer te geven schoolgebouw de middeleeuwse 
voorganger d.m.v. de kleur rood, gearceerd en 
gestippeld aangeven; de exacte plaats en afmetin
gen van het gebouw zijn onbekend. In 1811 luidt de 
omschrijving: 310, 'batiment', 511 , 'grange' en 312, 
'batiment', alles eigendom van de 'commune'. 

98 AAA, charter nr. 574 (299); Str. 1349/50, 3; str. 1376, 
10 ('iuxta scolam'), 11 (houtwerk en stenen ren 
behoeve van de 'scola') en 12. Nog in 1386 werd 
een 'schorensteyn inder scolen' gemaakt (Str. 
1386,28); in 141'; (Str., 3]) werd de school van ban
ken voorzien ('die schoele bennen geplenckt daer 
die kindere op soelen sitten'). 

99 Str. 1385, 57: 'Item du men den nyen scolemeister 
sat ende pastoer van Bleriek halen dede dat hij 
huem over hoerd'; Str. 1414, 13: 'gescinct der sco
lemeister de van Coelne coemen was in Sent ter 
Claes cloester'. 

100 Tafel H. Geest, inv. nr. 89; een huis 'op ter 
Kerckstraten recht tegen die schoele over'. 

101 Tafel H. Geest , inv. nr. 94: 'huyse, coelhoeve ende 
erve gelegen bij des hoiger kercken aen der 
scboelen'; Kmisheren, inv. nr. 214, f. 52v-53r: 'aen 
den schole van Venle aen den hoighen kercken' 

102 Stro 1457,56-61 
103 Str. 1600, 66. 
104 Str. 1611, 114-115, 129, 154-155; zie ook Evers en 

Geurts, 'School', vooral 145 en 148-149; Mialaret, 
Noord-Limburg, 194-195. 

105 Str. 1620, 57r-60v (eerste steenlegging op 14 sep
tember); Str. 1625: 19, 46-47; Evers en Geurts, 
'School', 151 e.v .. 

106 Parade, I.1133, 'stads teekenschool', eigendom: 
Venloo, de gemeente; in 1811: 'hatiment' in bezit 
van 'L'Empire'. 

107 Stro 1366, 10: 'vigilanti super turrim ecclesie per hye
mem'; 13: 'pro candelis super turrim ecclesie'; Stro 
1387,30: 'dat hij kurewaerde opten kircktoerne'; Str. 
1388, 24: 'Van 6 daghen doen kLIerede opten kirck
toerne do dij Fransoysen in den landen waeren' 

108 KeulIer, Geschiedenis, 351-552; Uyttenbroeck, 
Bijdragen IV, 44; idem, Bijdragen I, 62; Flament, 
'Aanteekeningen', 52, 

109 Str. 1410, 16. 
110 Stro 1427, 69. 
111 Stro 1435, 5'5. 
112 Stro 1439, 18: 'den plaetz ander bleyken geslicht daer 

men dat holtwerck van den roernen tymmeren sal'. 
113 SIr. 1444, 29. 
114 In 1484 (Str., 7) werd schade aan de oude toren her

stekl; in 1486 (Str., 9) werd de beschadigde weer
haan vervangen. 

lIS Ervan uitgaande dat voor één voet 0.287 meter moet 
worden gerekend (Verhoeff, Oude Nederlandse 
maten, 67, 82). 

116 Stadsbestuur, inv. nr. 1655/33. 
117 jaaroerslag ROB ]987, 177. Het is niet mogelijk 

gebleken aan de hand van de summiere opgra
vingsgegevens van de ROB te komen tot een exac
te intekening van de toren in de Algemene 
Overzichtskaart (mededeling drs. N. Vossen). 



118 Str. 1484 en 1486. 
119 KeulIer. Geschiedenis, 352: 
120 Stro 1519,47. 
121 Str 1 '541, 55 
122 Stro 1549, f 53 
123 Stro 1')81,28. 4H. 
124 Stro 1577,31: Str 1617. 46r. 64r. 
125 Zie bijvoorbeeld OPV. V.16: V28 (1741-1750). 
126 Str 1695, 13v: 'voor eenen verrenkijcker tot behoe-

ve van de tOllIW3chter op den tooren'; Stro 1707,22. 
127 Stro 1723. 22. 
12H Str 1691. 57r. 
129 Stro 1710, f 91. 
l'30 Stro 1728. 
131 Uyttenbroeck, Biidra~e" IV 44; vgl. nog N.N., 101 

'Stadstoren', '572: Flament. 'Aanteekeningen', '12. 
1:\2 Stadsbestuur, inv. nr. 16')5/3. 
155 Stadsbestuur, inv. nr. 1655/4. 
134 Stadsbestuur. inv. nr. 165515-6. 
U5 Stadsbestuur. inv. nr. 1655/9, I I; het schriftelijk ver

zoek van de magistraat aan de abdij om pater 
Gregorius naar Venlo te sturen in in\'. nr. 2')-=; (regis
ter 46, minuutbricf van 24 december 176'i). 

136 Stadsbestuur. inv. nr. 1655/ 7. 
1j7 Correspondentie in Stadsbestuur. inv. nr. 2)'5, regis

ter 46, minuutbrieven van Venlo aan de Raad van 
State d.d. 14 decemher 176'5 cn 2 mei 1766. 

138 Stadsbestuur, inv. nr. 1655/17. 
159 Stadshestuur, inv. nr. 1655/ 1H-22; in 1772 werd nog 

steeds gesloopt (inv. nr. 244, hesluit van de magi
straat van 10 januari 1772); in een magistraatsbesluit 
van 27 juni 1775 werd gesproken over voorberei
dingen van het verhogen van de toren (inv. nr. 244, 
met verwijzing naar een resolutie van de Staten
Generaal van 25 juni 1773 inzake het 'optimmt:rl'n 
van de toren'). In 1774 bestoncl er een inspectie
commissie die de toren op gebreken moest contro
leren. 

140 De ligging is niet exact hekend; hier aangegeven op 
basis van achttiende-eeuwse vestingkaarten, 

141 Ol'v, V33 (1763); V35 (kleine P) 'schuur waar in 's 
lands ticndens \'ersamelt \vorden' 

142 Str. 1650,451': Stro 1661, :\4: Stro 167'),351'. 
14:.., Verzijl, 'Het huis "De Staey"', passim. 
144 Str, 1453, 22: 'aen 't vischhuys aen de Maespoort' 
145 Str. 163R, 2':;r ('aen 't huys up den vischmerckl gear-

heydt'l , Str. 1653, f. :Ir (steen en pek voor de 'Ieut~ 

fe' voor de Maaspool1') en 17v (houtwerk voor de 
'Ieuff van de vischhanck'). 

146 Groote Markt, 1.233, 'vleeschhal', eigenaar: Venloo, 
de gemeente. 

147 Graven en hertogen Gelre, landsheerlijke rekening 
1343-1344, inv. nr. 208, f. 9r: 'de macello carnuul1l'; 
Aanwinst 1953.11.2, landsheerlijke rekening voor 
het Overkwartier 1546/47, f. 9r. 

14H Habets, Thorn, nr. 233; Stro 1.'\66. 3. 
149 Maria-Weide, inv. nr. 258 (374); Str. 1394,3. 
150 Str. 1393, 24; Str. 1396, ') en 10; Str. 1401, 12; 

Schepenbank, akte van JO november 1404: 'der 
gemeynre gatzen daer men doer in dat vleisshuyss 
geet'. 

151 Str. 1426,42: 'den steiger voir den vleyshues van der 
oerclocke aeff genocmen'; Str. 1437, 27: lood 'tot 
den tl10eren in den vlcishues': Str. 1441. 14: 'dat 
thoernken boven den vleishues neder gelacht ende 
so weder gemaict'. De constructie werd in 1517 ver
sterkt door de bouw van een nieuwe draagkolom 
(Str. , 6: 'eynen steynen pijlern in 't vleyshuess 
gelach!'); in 1':;':;1 werden nieuwe ramen, deuren en 
vensters aangd)facht (Str., f. 29), 

152 Str. 1426, 42: 'Heynen l'idclel verdingt dien compas 
te moelen voir den vleishues'. 

153 Str. 1581, 107-108, 112: 'an die fleiscllouwers leut', 
10.000 leien 'verdeckt up die fleischouwers leuff 
upten merckt'. 

154 Str. 1612, 117-186: 'Niellwerck op den merckt als 
wachthuijs, vleysshoyss, flasshuijss und daran cle
vende' In 1627 was er een wijnkelder onder het 
vleesbllis (Str., 40). 

1 'i') Str. 161.'\. 14: 'Mr. Goerdt den metzelaer van 
Greeffrae hier gevordel1 om nae dat nieuw \verck te 
sien want in de kelders mangel was aen 't gewolff
sel onder 't vleesshuiss' . 

I 'i6 Stro 162\ 23-24: 'die soldaten ende krancken int 
v1eysshuyss die gheen logement hadde'. 

,/~. ,. fi",,_ , , 
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95 Het fort Sint-Michiel op een achttiende-eeuwse 
vestingplattegrond 

gen waarschijnlijk 18 bij 18 meter. De zwaar uitgevoer
de fundering hestond uit elkaar afwisselende lagen 
mergelblokken en baksteen en was in 1987 nog ruim 
vier meter diep, 

De toren was een stadsgebouw: de 'poorte klock' 
kondigde dagelijks het openen en sluiten van de stads
poorten aan, Het gebouw had tevens een uitkijkfunctie ; 
de torenwachter woonde in het huisje bovenop de 
toren. De omgeving van de stad kon vanaf deze uitkijk
post tot op een afstand van 'enkele uren verre' worden 
bespied; de wachter signaleerde door middel van een 
vlag en een hoorn de nadering van schepen op de 
Maas. 

Wellicht zijn in het ontwerp of tijdens de bouw fou 
ten gemaakt. Bronnen uit 1484 en 1486 maken melding 
van problemen,IIH Het bouwwerk werd tijdens het 
beleg van 1511 beschadigd, Volgens KeulIer werd in 
1532 door een aardbeving opnieuw schade aangericht; 
onder meer de noordwestelijke hoekpijler, waarin een 
wenteltrap was gebouwd, zou toen zijn ingestort119 

Verscheidene malen werden deskundigen ingeschakeld 
om de stad van advies te dienen. In 1519 kwam de 
'werckmeister' van de Nijmeegse Stevenskerk de 
Venlose toren 'bcsien'120 In 1541 werd een plan voor 
herstel van de toren besproken l21 ; in 1549 kwam 'eynen 
meister van den metzelerampt van Arnhem' voor een 
inspectie en voor het aannemen van herstelwerk. 122 In 
1581 en in 1609 werd voor werkzaamheden een steiger 
gebouwd tussen de oude kerktoren en de stadstoren, 125 

In 1577 en in 1617 is sprake van het verwijderen van 
stenen van de toren12 ! 

De slechte toestand van de toren wordt bevestigd 
door achttiende-eeuwse prenten en stadsplattegron
den, waarop de toren in gehavende toestand wordt 
afgeheeld. 12 'i (afb. 38) Toch bleef het bouwwerk 
gewoon in gebruik. Eind zeventiende eeuw werd nog 
een verrekijker aangeschaft ten behoeve van de toren
wachters, terwijl in 1707 twee 'vaenen op der groeten 
tooren' werden gepiaatst12C, In 1723 kreeg de weduwe 
van een gestorven torenwachter een vergoeding 'voor 
eenen verrenkiecker door hem aengecoght'l27 

In 1691 werden losse stenen verwijderd 'aen den 
grooten toren' 12K 

Reparaties aan leien daken vond plaats in 1710,129 
Vallend gesteente was e r in 1728 130, en opnieuw in of 
kort voor 1742, toen een jongetje door vallende stenen 
werd getroffen en aan de gevolgen overleed. 131 De situ
atie werd kennelijk onhoudbaar geacht. Het kerkbe
stuur van de Sint-Martinuskerk, waarschijnlijk ingescha
keld door het stadsbestuur, verzocht in 1747 de abdij 
van Averbode om de bouwkundig onderlegde pater 
Gregorius naar Venlo af te vaardigen om een advies uit 
te brengen om de toren 'te laeten repareeren off ten 
deele afbreecken ' , U2 Morrend ('van opte bouwen 
geloove ick niet'133) zemd de abt de gevraagde broeder 
naar Venlo. Diens advies is niet overgeleverd, In elk 
geval werden in 1765 diverse kleine reparaties aan bar-

sten in het metselwerk uitgevoerd; uit een rapport uit 
datzelfde jaar blijkt dat de toren 6,5 duim uit het lood 
stond, 'naer de seijde van het polver magasijn' (leg, 
B,20) op het kerkhof134 In 1766 bracht broeder 

Gregorius opnieuw een bezoek aan het bouwwerk; nu 
adviseerde hij het bovenste deel van de toren (zo'n der
tig tot veertig voet, 8,5 tot 11,5 meter) tot aan de galm
gaten af te breken, het pleisterwerk te vernieuwen en 
een nieuwe kap op de toren te bouwen, 135 Ook in Den 
Haag heerste de opvatting dat drastisch ingrijpen gebo
den was, De vestingbouw kundige kapitein-ingenieur 
Pieter de la Rive schreef op 20 december 1765 aan de 
magistraat 'betreffende het afbreeken van den grooten 
thoorn van St. Martini kerk tot Venlo'. Begonnen zou 
worden met de sloop van dertig tot veertig voet; ver
volgens zou afhankelijk van de staat van het gebouw 
worden bezien of verder ingrijpen noodzakelijk was ,136 

Het stadsbestuur drong in Den Haag regelmatig aan 
op overleg over de methode en de praktische uitvoe
ring van de sloop, een 'periculeus' karwei,137 De Ven
lose bestuurders verklaarden 'naer alle ingenomene 
informatien wij niet en weeten hoe (wij) den aenvanck 
nemen sullen, men geswijghe dat werck ten eijnde te 
brenghen'; men vreesde voor schade aan de Sint
Martinuskerk. Kennelijk hielpen de verzoeken uit 
Venlo: in 1766 werd met de sloop begonnen, Op 7 juni 
van dat jaar maakte het stadsbestuur bekend dat de 
poortklok uit de toren zou worden verwijderd en dat 
men zich voortaan zou moeten richten naar de klok in 
de stadhuistoren, 'voorts dat een jeder sich, tot voorco
ming van alle ongelucken, sal hebben te waghten te 
comen omtrent den grooten thooren', 15H Voltooid was 
het karwei waarschijnlijk in 1774,159 Een restant van een 
van de hoeken van de oude toren werd om construc
tieve redenen gehandhaafd en is tot op heden zichtbaar 
in de voorgevel van het zuidelijke schip, Het slooppuin 
werd gestort bij bastion Reede om de verbinding tussen 
De Weerd en de Maasoever te versterken, 

A.19 Tiendschuur140 

Op achttiende-eeuwse plattegronden staat op een ter
rein even ten noorden van de oude stad, temidden van 
de vestingwerken, een gebouw dat als tiendschuur 
wordt aangeduid,141 Vermeldingen van een tiendschuur 
in (de omgeving van) de Grote Kerkstraat stammen uit 
de zeventiende eeuw,l i2 

A.20 Veerhuis 'De Staay'143 (atb, 2) 
Op de linker Maasoever lag een herberg annex veerhuis 
die 'De Staay' (of: Stade) werd genoemd, Het veerschip 
verhond De Staay met de Venlose oever bij 't Bat. Al op 
de plattegronden van Jacob van Deventer is dit gebouw 
te zien, 

A.21 Visbank 
In 1453 werd gewerkt aan een 'vis sc her loeffen aen der 
Mazeporten', naar alle waarschijnlijkheid een houten 
constructie onder een afdak (loef, 'leuff) ,144 In 1638 

werd op die plaats een nieuw 'vischhuys' of vishank 
gebouwd,145 Op de tekening van Baldi (atb, 35) is de 
visbank rechts van de Maaspoort zichthaar. 

A.22 Vleeshuis146 (alh. 27) 
In de jaren veertig van de veertiende eeuw was reeds 
sprake van een vleeshuis in Venlol47; volgende vermel
dingen van 'den vleyshuyse' en van inkomsten 'de 
domo carnuum' dateren uit 1364 resp, 136614H Evenals 
de lakenhal was later in de veertiende eeuw de vleeshal 
in het raadhuis gehuisvest1 49 Rond 1400 was er weer 
sprake van een apart vleeshuis,150 Dit ge houw was 
voorzien van een toren met luidklokl51 ; het had een 
ingang aan de Markt maar kon tevens achterlangs wor
den bereikt via de Steenstraat en het steegje Op de 
Miste, Voor het gebouw stond een geschilderd 'compas' 
(?)152 In 1581 werd aan de buitenzijde een met leien 
gedekte luifel gebouwd.I'i3 Niet lang daarna voldeed 
het oude gebouw niet meer: in 1612 begon de bouw 
van een nieuw groot gebouw dat niet alleen een 
bestemming als vleeshuis kreeg maar dat ook voor 
andere doelen werd gebruikt. 154 In 1613 moest worden 
opgetreden tegen problemen in verband met de kel
dergewelven15'i In 1625 diende het gebouw als onder
komen voor drie 'vendelen' soldaten1 'iC, De studenten 
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van de latijnse school gebruikten het in 1708 en 1711 als 
'theatrum'.157 De toestand van het gebouw was in 1834 
dermate verslechterd dat toen een restauratie werd 
voorbereid. 158 Zo ver kwam het echter niet: het vlees
huis werd in 1845 gesloopt. Op dezelfde plaats verrees 
in 1852 een nieuw stadsgebouw dat diende tot 'onder
wijslokaal, kantoor der pI. belastingen en bureau van 
policie' .159 

A.23 Weversgaffel160 

Het gildehuis van de wevers lag aan de Picardie. De 
oudste vermelding dateert van 1604161 De gildemees
ters verkochten het gebouw in 1777 aan particulie
ren162 

B. Militaire gebouwen 

B.1 Affuitloods 163 

In de tweede helft van de achttiende eeuw werd aan het 
Helschriksel, bij de Lichtenberg, een affuitloods ge
bouwd. 164 Tevoren stond op deze plaats een hout
magazijn, dat ook 'arsenaal' werd genoemd.16) Het 
gebouw werd kort na de opheffing van de vesting ges
loopt. 

B.2 Arsenaal166 (afb. 41) 

In de zeventiende en achttiende eeuw fungeerden 
gebouwen aan het Helschriksel (leg. B.l) en bij Maria
Weide (leg. B.26) als arsenaa[167 In 1750 werd de bouw 
van een nieuw groot arsenaal aanbesteed; de eerste 
steenlegging vond plaats op 26 september van datzelf
de jaar. 16H Hiervoor was een terrein beschikbaar, gele
gen aan de oude stadsmuur tussen de Picardie en de 
Minderbroedersstraat. Op dit terrein stond een huis dat 
is omschreven als 'het oude HoP, 'het kleijne HofP en 
'het Huijs', dat moest wijken voor de nieuwbouw. 169 

Wat de functie van dit oude 'hoP was, is onduidelijk. 
Op enkele situatietekeningen van dit deel van de stad 
zijn de omtrekken van het nieuw te bouwen arsenaal, 
een ontwerp van ingenieur-bouwmeester Dirk de Haas, 
reeds uitgezet. In de nieuwbouw was ook plaats voor 
een houtmagazijn, waarmee het oude magazijn aan het 
Helschriksel, Ot geen geheel al defect is' kon verdwij
nen170 

De bouw van het nieuwe arsenaal werd in 1753 vol
tooid. l71 Een ongedateerd achttiende-eeuws plan voor
zag in de bouw van een drietal 'hout magazijntjens' op 
het terrein van het Arsenaal. 172 In 1817 verkeerde het 
gebouw 'in eene excellente staat'173 

Nadat de kazerne in 1916 uit de binnenstad ver
dween, werd het arsenaal tot gemeentelijk administra
tiegebouw verbouwd. In de Tweede Wereldoorlog 
werd het grotendeels verwoest, waarna afbraak volgde. 

B.3 'Blauwe Trap'174 (afb. 94) 
Vanaf de Oude Markt gaf een grote trap van Naamse 
steen toegang tot de stadsmuur aan de Maaszijde. De 
oudste vermelding dateert van 1438. 175 De Blauwe Trap 
werd in 1621 vernieuwd. 176 Deze trap werd in 1869 
afgebroken om een betere toegang tot de havenkade te 
verkrijgen. 177 

(zie c.6) Cavaleriekazerne /Minderbroeders 
kazerne 178 
Het minderbroedersklooster werd na het vertrek van de 
paters in de Franse tijd aanvankelijk als opslagplaats 
van graan in gebruik genomen 179; spoedig werd het 
grote complex bestemd tot kazerne. Een ongedateerd 
'Plan du rez de chaussée du ci-devant couvent des 
Récollets de Venlo' uit de Franse tijd toont het complex 
toen het al door de militairen in gebruik was geno
men. 180 In 1842 functioneerde de kerk als affuitloods. 
Verder waren er exercitieplaatsen, diverse woningen, 
magazijnen, werkplaatsen en paardenstallen. 1S1 Het 
hele complex, met uitzondering van de voormalige 
kerk, werd in 1916 afgebroken. In Blerick werd toen 
een nieuwe kazerne geopend. 
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96 Achttiende-eeuwse plattegrond van de begane grond 
van de Grote Pulvertoren of Kwaktoren achter Maria
weide 

B.4 Constabelsbarakken (artilleriekazerne)182 
In 1727 kocht de stad twee panden en een daarachter 
gelegen 'soldatenhuys' in de ]odenstraat op de noorde
lijke hoek met de Kolenstraat. 1H3 Aanvankelijk werden 
deze huizen verhuurd, later bracht de stad er een artil
leriekazerne in onder. De huizen werden aangeduid als 
de 'Constabelsbrakken'184 of 'Constabels Kazernen' .185 
In 1842 was het gebouw in gebruik als magazijn ten 
behoeve van het Departement van Oorlog. 

B.5 'Fellènoord' 
In de stads rekeningen worden vanaf 1377 veelvuldig 
gegevens aangetroffen over een gebouw geheten 
'Felort' , 'Felloert of 'FelIenoord' .186 Allerlei gegevens 
duiden op een groot, uit meerdere verdiepingen be
staand, versterkt stenen torengebouw; in 1394 werd het 
nog eens verhoogd en van schietgaten voorzien. 187 In 
1405 waakten twee wachters op het gebouw. 188 In 
1431, 1490 en 1505 was het als gevangenis in ge
bruik. 189 Uit vermeldingen uit 1497, 1515 en 1584 blijkt 
dat het gebouw bij de hertogenhof aan de stadsmuur 
lag. 190 Uit een andere vermelding kan de ligging onmid
dellijk aan de Panhuismolenbeek worden afgeleid. 191 

Bij Van Deventer (afb. 2, 19) en bij Braun en 
Hogenberg (afb. 22) is westelijk van de hertogenhof 
een torenachtig gebouw te zien, dat wellicht te identifi
ceren is als het FelIenoord. 

Ook aan dit gebouw richtte het beleg van 1511 
schade aanl92 De laatste vermelding dateert uit 1638193 

B.6 Fort Beerendonk 
Het is niet bekend wanneer het kleine fort Beerendonk, 
genoemd naar een nabij gelegen boerderij, is gebouwd. 
Het ten noord-oosten van de stad gelegen fort is inge
tekend op vestingplattegronden uit 1723 en 1729194; in 
1742 was het in elk geval voItooid.195 

B.7 Fort Ginkel 
De bouw van het ten noorden van de stad gesitueerde, 
naar stadscommandant Reinoud baron van Reede, heer 
van GinkeI, genoemde fort Ginkei begon in 1730; het 
werk werd voltooid in 1731.196 Fort Ginkei verving het 
in de zeventiende eeuw aangelegde hoornwerk voor de 
Lichtenberg. Na de opheffing van de vesting nam de 
stad het fort over (1882), waarna er op die plaats een 
villapark werd aangelegd. 

B.8 Fort Keulen 
Het voor de Laar- of Keulse Poort gelegen fort Keulen is 
ingetekend op de plannen van 1723 en 1728/1729197; 
het werd aangelegd in 1740198 

B.9 Fort Leopold 
Tijdens de Belgische bezetting werd in 1831 aan de 
Maas, tussen de rivier en het fort Sint-Michiel, het aar
den verdedigingswerk fort Leopold aangelegd. 199 

B.10 Fort Sint-Michiel (afb. 95) 
Op de westelijke Maasoever, recht tegenover de stad en 
even voorbij het veerhuis De Staay, werd door de 
Spanjaarden tussen 1641 en 1643 het fort Sint-Michiel 
gebouwd2oo Op dezelfde plaats waren al in de vijftien
de en zestiende eeuw tijdelijke aarden versterkingen 
aangelegd. Het fort werd in 1701 door een wal en een 

157 Str. 1708, fol. 57; Str. 1711. 1'01. 55: gewerkt in de 
vleeshal om deze 'bequaem te maecken tot hel 
speelen van de studenten'. 

158 Stedelijk arch., inv. nr. 126 en 134. 
159 GA Venlo, OV 2: personalia. aantekenboekje FA de 

Gruyter; Kaarten en prenten, cat. nr. 763. 
160 Picardiestraat, 1.47'), 'huis', eigenaar: wed. De la 

Sevé. 
161 Stadsbestuur, inv. nr. 298. 
162 Stadsbestuur, inv. nr. 431. 
163 Helschrikselstraat, I.3H, 'affuitloods' , eigendom: 

Departement van Oorlog. 
164 Uyttenbroeck, Bijdragen 11, 9; idem, Bijdragen IV. 

32; een omschrijving op een Franse plattegrond 
(OPV, V37): 'hangar pour ['artillerie' (1799) 

165 OPV, V24 (]742); OPV, V.28 (174R of kort daarna). 
166 Minnehroedersstraat, 1.425, 'Groot arsenaal' , eigen

dom: Departement van Oorlog: in 1811: 'batiment 
avancé', in bezit van 'L'Empire' Het arsenaal omvat
te behalve het achttiende-eeuwse hoofdgebouw 
een viertal bijgebouwen. 

167 OPV, V21 (1740) en V.24. 
168 lJanssenl, 'Drie historische chronogrammen', 522. 
169 OPG, V.36 (voor 1750): 'Plan van het oude Hof en 

terrein daeraen gehoorende in de stad Venlo', 
'Project tot het opbouwen van een nieuw Arsenael 
en houdtmagazijn, 't welck geplaest soude worden 
op het soo genaemde terrein van het kleine Hoff tot 
Venlo': VTH 36'51 (1749) ('het kleijne Hoff); VfH 
3666, een plan het arsenaal 'op het soo genaemde 
terrein van het kleijne hoff tot Venl,i OPG. V35, 
v36 en V37 bevatten tevens geveltekeningen, plat
tegronden en doorsneden van het nieuwe Arsenaal. 

170 OPG, V35. 
171 OPV, V33: 'het nieuwe arzenaal. opgeleverd in ·t 

jaar 1753'; vgl. OPV, V31; op de gevel van het 
gebouw stond overigens het jaartal MDCCLI 
CUanssenl, 'Drie historische chronogrammen', 522): 
Mialaret. Noord-Limhurg, 158, zegt 1759. 

172 OPG, V38. 
173 Militaire arch .. inv. nr. 17 (memorie F. Brunsveld van 

Hulten). 
174 De Blauwe Trap lag ten zuiden van Oude Markt, 

I.l042, 'huis'. 
175 Str. 1438, 19: mergelstenen voor de bouw van het 

fundament 'van der trappen die op die moer dyent'; 
Str. 1484, 35 ('tot der trappen opter Alden 
Merckt'); Str. 1600, 69 ('op den Alden Merckt aen die 
trap aender stadtmuyr'). 

176 Str. 1621, f. 42r. 
177 Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 122. 
178 De oude kern van deze kazerne wordt gevormd 

door het voormalige minderhroedersklooster (leg. 
C6). In 1842 luidden de kadastrale omschrijvingen: 
Minnebroederskazernen, 1.415, 'affuitloods' (d.i. het 
voonnalige klooster met de kerk en de bijgebou
wen aan de Lohofstraat en een groot binnenplein). 
eigendom: Departement van Oorlog; tevens hoor
den bij de kazerne: 1.416, 'plaats', eigendom idem; 
1.418, 'huis van de condicteur'. eigendom idem: 
1.419, militair hospitaal; 1.420, garnizoenspaarden
stal lB.15]; 1.1136, 'huis van de magazijnsknecht', 
vóór de kapel gelegen, eigendom idem, en 1.427. 
'magazijnmeester huis & tuin' , aan de overzijde van 
de Minderbroedersstraat, naast het arsenaal gele
gen, eigendom idem. 

179 OPV, V.37 (J799): 'magasin des blés'. 
180 OPG, V49, met een losse legenda uit 180:\. 
lRl Een geschiedenis van het gebouw met plattegron

den van alle onderdelen van het uitgestrekte com
plex in: Kaarten en prenten, cat. nr. 591 , Eerste 
register, onder E. F en G; OPG, V. '52. afgeheeld bij 
Schoenmaker, 'Vesting', 65. 

182 )oodestraat, 1.944, huis, eigenaar: Ariëns, of Koole
straatje. 1.946, 's Rijks magazijn, eigendom: Departe
ment van Oorlog. 

183 Uyttenbroeck, Bijdragen Il, 44; IV, 69. 
184 Stadsbestuur, inv. nr. 649; Gallot. ·Rapport·. 86. 
185 Stedelijk arch., inv. nr. 531, 1844. 
186 Stro 1377,6: 'iuxta Feb,'; in 1388 (str.. 11, 18, 25, 30) 

werden grote hoeveelheden hakstenen, kalk en 
leem verwerkt 'aent Felloert'. 

187 Stro 1394, 17 en 24: 'van Fdoyrt dat hoeger gemuert 
wart dan dy tynne ende van den grauwen steinen to 
... houwen'. 

188 Stro 1405, 36. 
189 Stro 1431,23; Str. 1490, 11k; Str. 1505, 40. 
190 Str. 1497, 64: 'den ganck van der muyren van der 

Ffelort an lanx shertogenhoff vermact'; Str. 1515, 22; 
Stro 1584, 3: 'up shertogenhoff neven dat Fellort als 
die moer weder up gemaickt is'. 

191 Sint-Martinus I, oorkonde nr. 41: 'gelegen upten 
sluyssen achter dat Feilen oirde' . 

192 Str. 1515: 'achter dat Felloert dat nedergeschoten 
was' 

193 Stro 1638, 40v: 'op Feloort.s thoren .. gedeckt'. 
194 OPV, v16 en V.17. 
195 Uyttenbroeck, Bijdragen 1I, 45-46; 0 PV, v.16 

(J 723); V17 (1728-1729); V31 Cl 742 of kort daarna): 
het fort is ingetekend maar niet genoemd in de 
legenda; OPV, V31 (1753 of kon daarna): 'Bastion 
Beerendonk'. 

196 OPV, V20; Uyttenbroeck, Bijdragen 11, 45. 
197 OPV, v16 en V.17. 
198 Uyttenbroeck, Bijdragen Il, 46; OPV, V.21 en V33. 
199 Uyttenbroeck, Bijdragen 11, 47. 
200 KeulIer, Geschiedenis, 132; Uyttenbroeck, Bijdra

gen I, 94; idem, Bijdragen Il, 46-47; Hesse, Minder
hroedersklooster, 19; Simons, 'Fort St. MichieJ', pas
sim; Schukking, 'Krijgshouw', 364. 



201 OPV, V.20 (1740). 
202 opv. v.33 
203 OPG, V.49 (lH09, lil l21. 
204 OPG, v.53 en v.60. 
205 Minnebroederskazernen, 1. 420, 'garnizoenspaar

densta!', eigendom:. Departement van Oorlog. 
206 Uyttenbroeck, Bijdragen 11 , 18. 
207 Aan de Wal, 1. 756, 'kruidtoren', eigendom: Departe

ment van Oorlog. 
208 Uyttenbroeck, BIjdragen 11 , 29-,~0; zie de kaait van 

Blaeu. 
209 Geldersche Poort, 1.9, 'wachthuis' (leg. H.37J, 1.10, 

'Geldersche Poon', 1.1 1, 'poniershuisje' (leg. B.30), 
1.1 2, 'octrooihuis', 1.13, 'provoost' (leg .. B.31), 1.14, 
'gevangenhuis' (leg, B,28), Ul O!, 'Geldersche 
poort'; alles eigendom van Departement van 
Oorlog. 

210 Verzijl , 'Namen', 48; Uyttenbroeck, Biidragen I, 53; 
Kc uller, Geschiedenis, 197, 207, 

211 Str. 1349/50, 21: 'de Hellenport '" reperanda ' 
212 Str, 1387, 9-10, 19 en 36; ter afsluit ing werd een 

'bieldt' (een beeld) in een nis geplaatst. 
213 Str. 1388, 26. 
214 Str. 1413,12, 16-17; Stro 1427, 70; Str. 1430, 20 e,v., 

Str. 1441, passim; Str. 1442,42, 
215 Str. 1503,37, 
216 Str. 1514, 25-26; Str. 1515, 31. 
217 Str, 1541, 16 en passim. 
218 Str. 1630, 137. 
219 Str. 1662, 7r. 
220 Str. 1710, 67-69, 
221 Maria-Weide, inv, nr. 616 (756); Stadsbestuur, inv, 

nr. 427,,/b (J 766), Str. 1732, f. 58: 'Gelderse poort', 

gracht met de Maas verbonden, In 1731 werd een nieu
we gepallisadeerde enveloppe om het fort gelegd201 

Volgens een plattegrond uit 1763 bevonden zich binnen 
het fort een commandeurs- en majoorswoning, een 
arsenaal en een kruitmagazijn 202 

Naar de mening van achttiende- en negentiende
eeuwse milita iren had het fort weinig feitelijke beteke
nis voor de verdediging van de stad, omdat het op te 
grote afstand van de Maas was gelegen; om die reden 
zou het eerder een bedreiging voor de veiligheid van de 
stad opleveren, 

In de Franse tijd waren er plannen voor de bouw 
van een kazerne voor 800 manschappen , een kruitma
gazijn, een bomvrij hospitaal en magazijnen in het 
fort 203 Nog in 1848 werden plannen gemaakt voor de 
bouw van een nieuwe houten kazerne in het fort ; uit 
1849 dateert een plan voor een nieuw buskruitmaga
zijn204 Het fort kwam na de opheffing van de vesting 
Venlo in particuliere handen; in 1913 werd op de plaats 
van het voormalige fort de Frederik Hendrik-kazerne 
gebouwd, 

B.11 Garnizoenspaardenstal205 

Op het kazerneterrein werd in 1840 een nieuwe militai
re paardenstal gebouwd; dit gebouw werd wel als 
'stadsstal' aangeduid ,zo 

N , ]11. Ji , lEi lil 

97-99 Een viertal tekeningen van de Helpoort in 1866 van 
LJungen 

97 " gezicht op het hoofdgebouw van de puort vanuit de Lom
straat; 

97a, gezicht vanuit het ousten op de gebuuwen van de Helpoort; 
9H " gezicht vanuit hel noorden op de ophaalbrug en de huiten

wacht voor de HelpoOJ1; links de toren van de Sint-Martin us
kerk; 

99 " gezicht {)C/Il llit de Helpuurt in oostelijke richting, 

B.12 'Grote Pulvertoren'/Kwaktoren207 (atb. 96) 
De toren op de zuidoostelijke hoek van de vesting fun
geerde in de zeventiende en achttiende eeuw als kruit
toren 20~ 

8.13 Helpoort of Gelderse Poort209 

(afb, 97, 97a, 98, 99) 
De Helpoort lag aan het uiteinde van de Lomstraat, de 
uitvalsweg naar het noorden, De naam is ontleend aan 
de 'Hel', ten noorden van de stad, De verklaring 'Sint
Helenapoort' moet van de hand worden gewezen,210 

De oudste vermelding stamt uit 1349/ 50,211 In 1387 
vonden grootschalige werkzaamheden plaats,21 2 De 
poort was aan de buitenzijde beschermd door een bol
werk 2J 3 In 1427 werd een toren van de voorpoort C'uyt
terporten ') gebouwd, Gedurende de eerste helft van de 
vijftiende eeuw werd meermalen intensief aan de poort 
gebouwd214 In 1503 werd het gebouw geheel ver
nieuwd 215 In 1514-1515 moest de poort - waarschijnlijk 
als gevolg van schade vanwege het beleg van 1511 -
worden hersteld 216 Een steen met het Gelderse wapen 
werd nog in 1541 ingemetseld, 21 7 De poort werd rond 
1630 weer vernieuwd 218 In 1662 werd een stenen brug 
over de gracht gebouwd219 De oude hoofdpoort werd 
in 1710 verbouwd tot militaire gevangenis en 'behuy
singhe voor den geweldigen provost' (gevangen be
waarder)220 In de achttiende eeuw kwam de naam 
'Gelderse porte' in zwang221 Rond 1760 werd aan de 
stadszijde een nieuwe provoost (militaire gevangenis) 
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100 Het kruitmagazijn bij de Sint-Martin us kerk 

gebouwd. (leg. B.28 en B.31) Een heschrijving uit 1817: 
'De eigenlijke poort ingestort zijnde is in den jare 1805 
vernieuwt, heeft niets aanmerkelijks en is te kort.. .. 
Achter deze poort bevind zich de oude poort, bestaan
de uit twee zware ronde torens, dewelke door boog 
vereenigt zijn. Deze twee torens zijn thans van bijna 
hoegenaamd geen dienst. In ieder derzelver bevind 
zich beneden een, wegens vogtigheid onbruikbaar pul
vermagazijn, en in die aan de regterzijde een nood
wacht, zijnde de ordinaire wacht by hooge stand van 
het water in de Maas onbruikbaar. '222 Het gebouw werd 
kort na de opheffing van de vesting in 1867 ge-sloopt. 

B.14 Hulphospitaal of Klein Hospitaal223 

Op de westelijke hoek van de Parade/Grote Beek en de 
Lohofstraat was in de Franse tijd en later een militair 
hulphospitaal gehuisvest; het gebouw fungeerde ook 
als kledingmagazijn voor de infanteriekazerne aan de 
overkant van de straat224 In 1842 was in het gebouw de 
stadstekenschool gehuisvest. 

B.15-16 Infanteriekazerne: Groot en Klein Blok225 

Aan het zu idelijke uiteinde van de Vleesstraat, bij de 
nieuwe Roermondse Poort, werden in 1732-1733 twee 
grote kazernes gebouwd, om daarmee de last van de 
inkwartiering van soldaten in de stad te verlichten. 226 

Het grootste van de twee gebouwen werd 'Groot Blok' 
genoemd (66 x 13 meter), het kleinste werd als 'Klein 
Blok' aangeduid (33,5 x 13 meter); bij de kazernes 
behoorden een washuis (leg. B.38), een keuken (leg. 
B.18) en een privaatgebouw . 227 

B.17 Kazerne }odenstraat228 

Enkele panden in de ]odenstraat, onder meer het huis 
'De Valk', werden in 1742 door de stad aangekocht om 
tot kazernering van soldaten te dienen. 229 

B.18 Keuken van de infanteriekazerne230 

Bij de infanteriekazerne hoorde een apart keukenge
bouw. De bouw moet plaats hebben gevonden na 
1811 , aangezien in de kadastrale optekening van dat 
jaar nog geen kazernekellken is opgenomen. 

94 

101 De kruittoren bij de Keulse Poort 

Een vall de middeleellll'se torellS bij de Kellise POOIt was in gebruik 
als kruitmagazijn. Hier zijn de plattegronden vall de begane p,rond 
en eerste verdieping a/gebeeld. 

(zie D.1) Klein Arsenaa}231 
Kort na de opheffing van het klooster van de Heilige 
Geest in de Franse tijd werd het kloostergebouw ge
sloopt; de kapel kreeg een opslagfllnctie. 232 Onder het 
Nederlandse gezag werd het gebouw Klein Arsenaal 
genoemd, met als voornaamste functie die van tuighuis; 
het bijbehorende erf werd kogelpark. H,et gebouw met 
de bijbehorende grond werd in 1869 verkocht aan par
ticulieren. 

B.19 Kruitmagazijn Helschrikse}2:l5 (afb. 100) 
In 1742 werd op het Helschriksel een ommuurd kruit
magazijn gebouwd 2 34 De muren waren ruim twee 
meter dik, het dak ongeveer anderhalve meter. Sloop 
vond plaats kort na de opheffing van de vesting. 

B.20 Kruitmagazijn Kleine Kerkstraat235 (afb. 46) 
Ook aan de Kleine Kerkstraat, naast de Sint-Maltinus
kerk, werd in 1742 een versterkt kruitmagazijn ge
bouwd.236 

102 

103 

Gezicht vanaf de Keulse Poort in de richting van fort 
Keulen, tekening door L. Jungen uit 1866 

Gezicht vanaf de eerste ophaalbrug voor de Keulse 
Poort op de Zeven Flanken en de poterne bij de 
Minderbroederstraat 

222 Militaire arch .. inv. nr. 17 (memorie F Bnmsveld van 
Hulten). 

223 Parade. I.l1 33, 'stadsleekenschool'. eigenom: 
Venloo, de gemeente: in ]811 'batiment' in eigen
dom van 'L'Empire' 

224 lIyttenbroeck, liijdra,qell IJ. 23-24: Schoenmaker, 
'Vesting'. 66: Camps. 'Armoede', Kj, OPV, VAH 
(JHIH): 'Klein Hospitaa l', in 1H26 werd het pand 
door hel Rijk aan til: gemeente overgL'dragen 
(Stedelijk arch. , inv. nr. ';23)_ 

22'; Aa n de Roermondsche Poort. 1.772. 'kazerne' 
('Groot Blok'. leg. B.19) en 1.774, -kazerne' ('Klein 
blok ', leg_ 13.20); hie rtoe behoorden: Roermondsche 
Poort, 1.1225, 'kazernekeuken' (leg. B.22) en Aan de 
Oude Roermondsche Poort, 1.799, 'gebouw' (was
huis, leg. B.43), alles e igendom van Departement 
van Oorlog_ In IK11: 772 en 774 -GlSernes', 773 
'corps de garde'. 

226 Gallot, 'Rapport '. K6: UYll enbroeck, Bijdragen 11 , 
31-52. In O PG, V.W, berust een ongedateerd plan 
voor de bouw van een 'caserne voor 500 man infan
terie', Stadsbestuur. inv. nr. 2699 (bestek en voor
waarden); Stro 1732, il3-84; Slr. 1733, 81. 

227 Zie voor plattegrond en heschrijving van beide 
gebouwen: Kaarten en prenten, ca!. nr. ';91, Eerste 
Register, onder A (Groot Blo k) B (Kle in Blok) en C 
(washuis): OI'G V5 1 (IH';4); Mia lar"t , Noord
Limburg 159. 

228 Waarschijnlijk Aan de Oude Roermondsche Poort, 
IB06, 'huis & stal' , eigenaar Dahmen; volgens 
lIyttenbroeck, Bijdragen IV, 70, lag het huis 'De 
Valk' - dat deel uitmaakte van deze kazerne - in de 
)odenstraat tegenover de Grote Beekstraat. 

229 Str. 1742. 35 
230 Roermondsche Poon, 1.1225, 'kazerne keuken '. 

eigendom: Departement van Oorlog. 
231 joodestraat , 1.1254, 'klein arsenaal' en 1.1255, 

'kogelpark' , eigendom van beide: Departement van 
Oorlog. 

232 apv. V37: 'magasin aux fourrages' (799). 
233 Helschrikselstraa t, 1.44, 'kruid magazijn '. eigendom: 

Depa rtement va n Oorlog. 
234 OPG , VA2 (1778); OPV, V_ .)3; lJynenhroeck. 

Bijdragen 11 , 9; Stedelijk arch .. inv_ nrs_ 259 en 498. 
235 Kle in Kerkstraat. 1.389, 'gebouw kru id magazijn ', 

eigendom: Departement van Oorlog. 
236 Uynenbroeck. Bi,dragell 11. 13: Stedelijk areh. , inv. 

nrs. 2';9, 498., OPV, V33. 



237 In 1842 had de oude toren geen afzonderlijk kada
straal nummer meer: Klein Kerkstraat, 1.391 , 'kerk
hof, eigendom: Venloo, de R.K. gemeente. 

238 Uyttenbroeck, Bijdragen 11, 13; opv, V21 (1740); 
V,24 (1742). 

239 Keulsche Poort, 1.525, 'kruid toren', eigendom: 
Departement van Oorlog. 

240 Uyttenbroeck, Biidragen 11, 26. 
241 Keulse Poort, 1. 524, 'wachthuis' (leg, 8,37); 1.525, 

'kruid toren' (leg. 8.22); 1.528, 'tuin'; Ll 162-1164 en 
1.1167, 'Keulsche Poort', 1.1165, 'portiershuis' , 
1.1166, 'octrooihuis'; eigendom van alles: 
Departement van Oorlog, 

242 Verzijl, 'Namen', 48; lJyttenbroeck, Bijdragen I, 54. 
243 Str. 1349/50,8, ]]-12 en 14 ('iuxta Lorport'). 
244 Str. 1377, I I en passim, 
24'5 Str. 1396, 13-14; Str. 1585,43, 
246 Str. 1447, 19, 
247 Str. 1449, 30-34, Deze versierselen werden vervaar

digd door de klokkengieter Jan van Venlo; zij wer
den verguld door de Venlose schilder Hein Pidde!. 

24R Str. 1522, 11, 25-28, 30, 34-37, 
249 Str. 1674, 23r, 
250 Vermeld onder meer in 1757, in stukken met betrek

king tot het reinigen van stadsgrachten tussen de 
Keulse Poort en de Roermondse poort 
(Stadsbestuur, inv, nr. 2604, met situatieschets), 

251 Str. 1707, 83r: 'Cölsche poorte'; Maria-Weide, inv. nr. 
689 (I773): 'Coelsche porte'; Sint-Martinus I, oor
konde lOR (I782): 'Ceulsche poorte'; H. 
Geestklooster, inv. nr. 37: 'aan de Keulsche poort', 

252 Militaire arch., inv. nr. 17 (memorie F. Brunsveld van 
Hulten), 

253 Uyttenbroeck, Bijdragen 11, 38, 
254 Kaarten en prenten, cat. nr. 536 (25 november 1765) 

en cat. nr, 537 (I december 1765); tekeningen kapi
tein-ingenieur.lJ de Clesheim, 

255 Maaspoort, 1.89, 'wachthuis' (leg, B.37); 1.90, 'labo
ratorium'; 1.1098, 'Maaspoort'; waarschijnlijk is de 
oude poort Ll098 en 1.89, 

256 Str. 1349/50, 18, 
257 Str. 1399, 12; Stro 1449, 27: 'tussen den tween 

Mazeporten', 
258 Str. 1527, 35: 'eynen van Naemen der vorster 

Maespoerten mi! grauwen steynen to maiken aent 
holwerck' 

259 Str. 1577, 25: 'aender buegelbaenclen opten bol-
werck bij den Masporten', 

260 Str. 1644, 28r. 
261 Str. 1665, 24v-32r en 841', 
262 Kaarten en prenten, cat. nr. 536 (1765, 25 novem

ber): 'corps de guarde op de havenpoort', een 
kamer boven het poortje; wellicht hebben bouw
werkzaamheden in 1665 betrekking op dit poortje 
(Str. 1665, 24v-32r: 'Nieuwen bou aen de 
Maesspoort') , 

263 OPV, V.17 (] 728-1729); 'porte de Litemborg' 
264 Militaire arch., inv. or. 17: Memorie F. Brunsveld van 

Hulten. 

104 De Luifin 1905 

B.21 Kruittoren bij de Daalkerk257 
De muurtoren in de noordoostelijke hoek van de stad 
achter de Sint-Martinuskerk werd in de zeventiende en 

de achttiende eeuw Kwaktoren of Pulvertoren ge
noemd,238 Volgens het Franse kadaster verkeerde het 
gebouw in 1811 in ruïneuze toestand, In de negentien
de eeuw was de toren in gebruik als knekelhuisje voor 
het kerkhof. 

B.22 Kruittoren bij de Keulse Poort239 (atb. 101) 

Een massieve middeleeuwse toren van de oude 

Laarpoort fungeerde in 1842 als kruittoren240 

B.23 Laarpoort of Keulse Poort241 (atb, 102-103) 
De Laarpoort lag in de oostelijke stadsmuur. Haar naam 
ontleende zij aan het toponiem De Laar, het gebied 
onmiddellijk buiten de stad aan de oostzijde, De naams
verklaring 'Sint-Laurentiuspoort' mist elke grond,242 

De oudste vermelding dateert van 1349/50243 

Omvangrijke werkzaamheden vonden plaats in 1377244 

In 1396 werd een voorpoort gebouwd; toen kwamen 
ook een stenen brug en naar alle waarschijnlijkheid ook 
de twee zware torens tot stand, waalVan er in de negen
tiende eeuw nog een als kruittoren (leg, B,22) in 

gebruik was; een van beide werd in 1585 aangeduid als 
'den groeten toren' 245 In 1447 werd een bolwerk voor 
de poort gebouwd246 De dakkap van de poort werd 
twee jaar later, na de voltooiing van een verbouwing, 
voorzien van vergulde 'knoipen'247 Veel bouwwerk
zaamheden vonden plaats in 1552248 In 1674 werd de 
poort nog eens uitgebreid: tussen de oorspronkelijke 
poort en de voorpoort werd een derde poort 
gebouwd249 Ten zuiden van de poort lag tussen de bin
nenste gracht en de stadswal een tuin, die 
'Lanckwaemes' of 'Lang Wambus' werd genoemd,250 

Naamsverandering vond plaats in de achttiende 
eeuw: de naam 'Ceulsche Poorte' of 'Cölsche Poorte' 
kwam in zwang251 Een beschrijving uit 1817: 'De eigen
lijke poort heeft niets bijzonders, Achter dezelve bevind 
zich nog een poort van de oude stadsmuren, dewelke 
nog heden gesloten word, '252 Ook deze poort werd kort 

na de opheffing van de vesting gesloopt. 

B.24 'De Luif' (atb, 60, 67, 104) 
Aansluitend op de Maaspoort was in de loop der tijd 
een rijtje huizen tegen en deels bovenop de stadsmuur 
gebouwd, Aan de Maaszijde was hierbij een overdekte 

weergang gebouwd, waalVan het dak rustte op de 
borstwering van de stadsmuur. De bewoners van de 
huizen hadden de nodige vensters in de stadsmuur 
gemaakt en er waren trappen, haardsteden en 'secreten' 

105 De Maaspoort in 1741 door Jan de Beijer 

Rechts het Havenpoortje, waardoor in de verte de kerk van Blerick 
zichthaar is, de tekening is gemaakt vanafde voO/poort van de 
eigenlijke Maaspoort, De tekening biedt een inkijkje in de 
Maasstraat, 

in gebouwd, Dit geheel kreeg de benaming 'De LuW, 253 
Waarschijnlijk was deze naam ontleend aan de visbank 
of 'vissersloef' die aan de rivierzijde van De Luif lag, 
(leg, A,21) 

In de loop der tijd was de stadsringmuur door de 
overbelasting van de ertegenaan gebouwde huizen 
gaan overhellen, zodat bouwkundige maatregelen 
nodig waren, Al in 1645 waren op de kade vier steun
beren ('contreforten') gebouwd254 Uit 1765 stammen 
twee fraaie tekeningen, die de nodige informatie bevat

ten over de huizen in de westelijke gevelwand van de 

Maasstraat tussen de poort en de Oude Markt. Tussen 
het pand van Korsten (in 1842: 1.1047) en het noordelij
ke belendende pand was aanvankelijk een 'oud straatje 
op de kaay wal te komen', met een 'toegemetseld poor
tie', Een riool C'canaal') voerde het water van de Maas
straat onder de kade door naar de haven, Ingetekend 
zijn de hoge waterstanden van 1643 en 1740, die tot 
enkele meters hoog tegen de muur aan de kade reikten, 

De Luif werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vrij
wel compleet verwoest; een klein gedeelte werd 
gehandhaafd in een plantsoen op de kade, 

B.25 Maaspoort met Havenpoort255 (atb, 105-108) 

De Maaspoort gaf vanuit de Oude Markt en de 
Maasstraat toegang tot de haven, de werf en 't Bat, de 
aanlegplaats van de veerpont naar de westelijke 
Maasoever, De eerste vermelding is van 1349/50,256 In 
1399 is sprake van een voorpoort,257 In 1527 werd de 
voorpoort verbonden met het Stenen Bolwerk (leg, 
B,35)258 In 1577 was er een beugelbaan (beugelen is 
een balspel) bij de poort,259 De poort werd in 1644 
'Maeswerffpoort' genoemd260 In 1665 werd zij (deels) 
vernieuwd,261 In de zeventiende en de achttiende eeuw 

gaf een apart poortje aan de rivierzijde van de grote 
poort toegang tot de eigenlijke havenkade; dit poortje 
werd in 1765 Havenpoort genoemd. 262 De in noordelij
ke richting leidende weg op de kade liep onderlangs 
het bastion Lichtenberg; de doorgang door de vesting
werken werd in de achttiende eeuw wel 'Lichtenbergs
poort' genoemd263 In 1817 werd de poort als volgt 
beschreven: '",de Maaspoort is een oude poort, waar
nevens een oude ronde toren staat welke tot officiers
wacht dient. Boven de poort zelve bevind zich een 
chambre d'orges, waarin zich nog de orgelpijpen bevin
den, Tegenover de officierswacht is de soldatenwacht, 
zijnde een slecht gebouwtje hetwelke de zijde van de 

poort uitmaakt. Deze poort geeft toegang tot de haven, 
welke door een soort van poort is afgesloten, alsmede 
naar het veer over de Maas en alzo naar het fort St. 
Michiel en naar de beneden-Maas en het fort Ginkel.'264 
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106 Gezicht op de Maaspoort vanaf de stadszijde, een 
tekening van L. Jungen uit 1866 

De poort werd kort na de opheffing van de vesting 
in 1867 gesloopt. 

B.26 Magazijn van levensmiddelen265 

Op het terrein van Maria-Weide werd in de achttiende 
eeuw een militair magazijn van levensmidde le n 
gebouwd. Op kaarten uit omstreeks 1742 wordt het 
gebouw als 'Arsenaal ' aangeduid. 266 

(zie A.3) Militair Hospitaa1267 (afb. 71, 109-110) 
In 1794 werd het gouverneme nt aan de Minderbroe
dersstraat (leg. A.3) in gebruik genomen als militair hos
pitaal. Pastoor Van Postel omschreef het in zijn dagboek 
plastisch: 'het heele commandantshuis werd dooreen
geslagen voor een Fransch hospitaal'26H Onder het her
stelde Nederlandse gezag werd het complex gereno
veerd; plattegronden uit 1820 verschaffen een gedetail
leerd beeld van het hospitaal met al zijn voorzieningen, 
die toen in 'een vrij goede staat' verkeerden269 Dit grote 
gebouw, bestaande uit een hoofdgebouw aan de 
Minderbroedersstraat en twee bijgebouwen op het bin
nenterrein, werd in 1916 tegelijk met het oude minder
broedersklooster gesloopt. 

B.27 Militaire bakkerij270 
In 1786 werd aan de K wietheuvel een grote militaire 
paardenstal gebouwd, die niet lang daarna tot bakkerij 
werd verbouwd.271 In de Franse tijd fungeerde het 
gebouw als levensmiddelenmagazijn. 272 Tijdens het 
Belgische gezag werd de bakkerij in gebruik genomen 
als kazerne, vanaf 1839 was het weer een bakkerij.273 

B.28 Militaire gevangenis bij de Helpoort274 

Zie bij leg. B.31 

B.29 Nieuwe Poort 
De oudste vermelding van de 'Nieuwe Poort', die van
uit de Kolenstraat toegang gaf tot de havenkade, dateert 
van 1537.27'i Waarschijnlijk werd deze poort gebouwd 
op de plaats van een kleiner poortje, dat reeds in 1387 
is vermeld ('Alaertspaste rne' of 'Kaelpasterne' in de 
Kolenstraat) . 276 

De poort is weergegeve n bij Blaeu (afb. 30). Een 
portiershuisje bij deze poort werd in 1644 afgebro
ken .277 Het is onduidelijk wanneer deze poort buiten 
gebruik is geraakt. 
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B.30 Portiershuizen27H 
Bij de stadspoorten aan de drie landzijden van de ves
ting stonden in 1842 portiershuizen279 

B.31 Provoost bij de Helpoort280 

Rond 1760 werden aan de stadszijde van de Helpoort 
een 'provoost' (een gebouw waarin officiersverblijven 
en een kamer voor de krijgsraad waren gesitueerd) en 
een militaire gevangenis (leg. B.28) gebouwd281 

B.32 Roermondse Poort282 (afb. 52-53, 111-113) 
Ter vervanging van de Tegelpoort werd in 1725 in het 
midden van de zuidelijke wal een nieuwe poort, een 
eenvoudige doorgang in de wal, gebouwd. 2H3 Een be
schrijving uit 1817: 'Deze poort is niet met een boog 
voorzien maar bestaat alleen in 2 profil muren in de wal 
... ' .284 De poort werd gesloopt kort na de opheffing van 
de vesting in 1867. 

B.33 Stal Keulse Poort285 

In 1818 werd bij de Keulse Poort een grote militaire 
paardenstal gebouwd. 286 

B.34 Stal Keulse Poort287 

In 1841 werd aan de Vildersgats bij de Keulse Poort nog 
een militaire paardenstal gebouwd. 288 

B.35 Stenen Bolwerk (afb. 23) 
Voor de Maaspoort lag in de zestiende en zeventiende 
eeuw een groot stenen verdedigingswerk, op de kaart 
van Blaeu aangeduid als 'Steenen Bolwerck'. De oudste 
vermelding dateert wellicht van 1451.289 Uit 1516, 1528 
en 1552 zijn zeer omvangrijke werkzaamheden aan 
'den groeten bolwerck bij den Maesspoirten' bekend. 
Het bouwwerk zal toen de vorm hebben gekregen zo
als weergegeven door Blaeu en Van Geelkercken.290 

De stadsrekeningen, vooral uit 1552, bevatten een 
groot aantal posten in verband met de bouw. Men ging 
naar het naburige stadje Geldern 'umb eynen meiste r to 
haelen totten wall ' en naar Namen voor steenhouwers. 
In Maastricht werden mergelblokken gekocht. De stad 
nam metselaars en opperlieden aan; grote hoeveelhe
den 'grauwe steen', baksteen, leien en ijzerwerk wer
den verwerkt. 'Mijne genediger vrouwen van Gelre 
bouwemeister' (?) kwam het werk inspecteren. Over de 
verdere geschiedenis van het gebouw is niets bekend. 
Waarschijnlijk werd het in de loop van de zeventiende 
eeuw afgebroken. In elk geval vonden in 1638 sloop
werkzaamheden plaats291 Op de tekening van Baldi uit 
1660 (afb. 35) is het Stenen Bolwerk niet te zien. Kenne
lijk stond in 1684, toen 'met 2 peerden het canon van 
het bollwerck aen der Maespoerte' werd weggehaald, 
toch nog een deel van het gebouw overeind 2 92 

B.36 Tegelpoort of Oude Roermondse Poort 
De Tegelpoort lag in de zuidwestelijke hoek van de 
stadsmuur. De naam is afgeleid van het dorp Tegelen. 

De eerste vermelding stamt uit 1349/ 50293 Groot
schalige werkzaamheden aan deze poort vonden plaats 
in 1377294 In 1388 werd een bolwerk voor de poort 
aangelegd295 In hetzelfde jaar is sprake van een brug 
over de gracht buiten de Tegelpoort296 In 1393 wordt 
een voorpoort gebouwd 297 In 1442 werd de Tegelpoort 
vernieuwd; het werk werd afgerond met het plaatsen 
van een vergulde weerhaan op het dak van de poort. 298 

In 1534 werd de poort nog eens uitgebreid299; dit 
gebeurde nadat hertog Karel van Gelre het stadsbestuur 
dankte vanwege de 'affbreeckonge van den huysen bij 
der Tiegelpoerten')OO In de loop van de zeventiende 
eeuw werd nog regelmatig gewerkt aan de poort, onder 
meer in 1673 toen 'de quaeden thooren boeven de 
Tiegelpoerte' werd hersteld. 301 Toen in 1725 de nieuwe 
Roermondse Poort (leg. B.32) werd geopend, verloor 
de oude Tegelpoort haar functie; in 1748 werd zij ten 
dele gesloopt. 302 In het restant van de poort en de bij
gebouwen was in de achttiende eeuw een kolenrnaga
zijn gevestigd. Uit 1774 dateert een 'Plan van de oude 
Roermondse Poort en kolenmagasijn of alle twee kolen 
magasijne voor het guarnisoen'. De legenda bij deze 
tekening licht onder 'B' toe dat de oude Roermondse 
Poort 'sedert het jaar 1726 door de stad geabandon
neerdt, de aenneemers van het leevere van kolen voor 
het guarnisoen geoccupeerdt en aengeweesen wordt '; 

ij i r lil lIJ .tm i ., lHt: liJ t '4' ." • f'l& 

265 Nieuwstraat, 1. 1301, 'bergplaats', eigendom: Berger. 
266 OPV, V21 (I740), V23 (] 742), V.24 (742). 
267 Minderbroederskazerne, 1.419: militair hospilaal. 

eigenaar: Departement van Oorlog. Het complex 
bestond uit drie gebouwen en twee 'plaatsen'. 

268 Uyttenbroeck, Bijl/rap,en 111 , 92; OPV, V.37 Cl 799). 
269 OPG, V.40; vgl. Kaarten en prenten. cat. nr. 591. 

Eerste Register, onder H. 
270 Helschrikselstraal, 1.37, 'militaire hakkerij' , eigen

dom: Departement van Oorlog. 
271 Uyttenroeck, Bijdmgen 11 , 9; idem, Bi/dragen IV, 31; 

Gallot, 'Rapport' , 87: Sir. 1786, 2Qv: 'Voor het 
opbouwen van tien nieuwen paardenstal staande 
bij de GeJdersche poort op den QuytheuveJ'. AI in 
1742-1745 werden er bij de Helpoort stallen 
gebouwd: in 1742 leende hel stadsbestuur van de 
Sint-Martinusparochie geld voor de bouw van 'een 
hlock nieuwe peerde stallen aen de Helpoorte. 
ende andere nootsaekelijckheeden' (Sint-Martinus I, 
oorkonde nr. 90). 

272 OPV, V37. 
273 Sledelijk arch. , inv. nr. 531 , 1H3H; plattegronden in 

Kaarten en prenten, caL nr. 591, Eerste Register, 
onder I; OPG, V.51 (1855). 

274 Geldersche Poort, 1.14, 'gevangen hu is', eigendom: 
Departement van Oorlog; 1811: 'batiment' in eigen
dom van 'L'Empire'. 

275 Str. 1537, 15-20: 'a in der Nyeher porten hij der 
Wyerd!' ; Str. 1562, 7 en 19: 'Nyerporten'; Sir. 1632, 
66: 'in die Koistraet aen die Nieuport '. 

276 Stro 1387, 25 en 30 ('Alaerts paslerne'); Tafel H. 
Geest , 45 (1426): 'Alertz pasterne' bij de 
'KoelIstraten'; Schepenbank, oorkonde van 23 april 
1468: 'in der Kaelgatssen, aen der Kaelpasternen'; 
Stro 1407, 17: 'die paslerne opter Joedenstrale te 
hu eden doe der brand I was opter Joedenstraten'. 

277 Str. 1644, 6r, 28r. 
278 Geldersche Poort, I.lI ; Keulsche Poort, 1.1165; 

Roermondsche Poort 1.1226. 
279 Zie voor een beschrijving en plattegrond van het 

portiershuis aan de Roermondse poort: Kaal1en en 
prenten , cat. nr. 591. Eerste Register, onder D. 

280 Geldersche Poort, 1.13, ·provoost'. 
281 LJyttenbroeck, Bijt/ragen 11 , 11; Gall()[, 'Rapport', 87. 
282 Aan de Roermondsche 1'00 11, 1.773. 'Wachthu is' 

(leg. B.37); in 1842 verbouwd 101 stalling voor paar
den van de marechaussee (Kaarten en prenten, ca!. 
nr. 591 , eerste register, letter Rl; 1.1225, 'kazerne
keuken' (leg. B.IH), 1.1226, 'portiershuis & tuin' 
(atb. en tekst in coll o kaarten en prenten, cat. nr. 
591, letter D); eigendom van alles: Departement van 
Oorlog. 

283 LJyttenbroeck, Bijt/rap,en 11 , 33: aanbesteding vond 
plaats in 1725. 

284 Militaire arch. , inv. nr. 17 (memorie F. Bnmsve1d van 
Hulten). 

285 KeuJsche Poort, 1.521 , 'garnizoenspaardrijstaJ' , 
eigendom: Departement van Oorlog. 

286 Uyttenbroeck, Biidrap,en 11 , 19; Kaarten en prenten, 
Cd t. nr. 591, Eerste Regisler, onder R (stal Xll. 

287 Keulsche Poort, 1.1154, 'garnizoenspaardenstaJ' , 
eigendom: Departemem van Oorlog. 

288 Kaarten en prenten, cat. nr. 591, Eerste Register, 
onder R (stal Xl. 

289 Stro 1451, 23: 'an den Ihoeren hyr voir buten der 
Maesporten' 

290 Sir. 1516, 15: 'bakken daer 't bolwerck voer die 
Maesspoert mede geanckert is'; Stro 1528, 29-30: 'dat 
bolwerck vair die Maezepoert gehoeghl mil naem
sche steynen'; Sir. 1552, 11-1 2,23-26 en 29-34. 

291 Stro 1638, 26r: 'dese naevolgende persoonen die 
steenen affgebroken hebben opt bolwerck aen de 
Maesport ... ; aende arbeyders die de muyr Opl bol
werck aende Maespool1 al'fgebroken hebben ende 
die steenen schoongemaeckl .. .'. 

292 Str. 1684, 48r. 
293 Stro 1349/50, 12: 'facienti murum iuxta TeJgeJreport'; 

Stro 1366, 15: 'ad portam de Tygelen' 
294 Str. 1377, 5. 
295 Str. 1388, 28. 
296 Str. 1388,4 en 11; SIr. 1400,6; Sir. 1401, 18. 
297 Str. 1393,22-23; Stro 1411, 16. 
298 Str. 1442, 20 en 36. 
299 Str. 1534,8 en 15; een 'Rutger der melre' (Rutger van 

Würzburg, vader van de bekendere Venlose schil
der, drukker en numismaat Hubertus Goltzius, 
werkle veelvuldig in opdracht van het Venlose 
stadsbestuur; zie janssen en Gorissen, HUOertus 
Goltzius, 5) maakte een 'concept ind ontwerp des 
nijen bouwes aen der Tiegelpoerten'. 

300 Stro 1534, 37. 
301 Str. 1673, 56; Str. 1639, 27; Str. 1642, 20r-28r; SIr. 

1643, 19v-23v; Str. 1644, 15r-16v. 
302 Stadsbestuur, inv. nr. 2603. 
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303 VfH 3665 
304 oPv, V35 
305 OPV, V37. 
306 Militaire areh., inv. nr. 17 (memorie F. Brunsveld van 

Hulten). 
307 Geldersehe Poort, 1.9; Maaspoort, 1.89; Keulsche 

Poort, 1.524; Roermondsche Poort, 1.773. 
308 Uyttenbroeek, BiJdragen Il, 6. Zie verder: OPG, 

V43, 1822: Plan van een 'officiers en soldate wacht 
aan de Gelderse Poort te Venlo 1822' en OPG, V51 , 
1851: 'Plan van het defensieve wachthuijs bij de 
Maaspoort'. 

309 Aan de Oude Roermondsche Poort, 1.799, 'gebouw', 
eigendom: Departement van Oorlog. 

310 St. Nicolaasstraat, 1.622, 'huis', eigendom: Venloo, 
de R.K. kerk. 

311 Str. 1396, 6: 'van den hoeffstaet daer der baghinen 
huus op steyt'; H. Geestklooster, inv. nr. 26. 

312 H. Geestklooster, inv. nr. 9-II, regest 2; in 1549: 'den 
susteren optten beghyn hoff achter Sunter Claess 
cloester' (inv. nr. 11a). 

313 H. Geestklooster, inv. nr. 10, reg. 10. 
314 H. Geestklooster, inv. nr. 26. Stro 1624, 126: 'Also die 

systeren van den begijnboff ... haer aldt wooninghe 
achter S. Niclaes cloister verandert ende aen die 
Heyligh Geystkerck alhier een nieu woonplaetz 
gegolden ende daerop getimmert, als heefft die 
stadt die bedekamer van den alden begijnhoff tot 
een schoei gekocht mit ombtrint (1 Ih ) roeij coel
hoffs .' 

315 Stro 1624, 126. 
316 In Archeologie in Limhurg (afl. 41 van oktober 

1989) wordt de vondst gemeld van resten van de 
kapel, die uit de veertiende eeuw zouden stammen. 

317 Stro 1511 ,49: 'op ten toren in gen Dael'; Stro 1529, 27. 
318 Str. 1584, f 65 
319 Str. 1635, f. 68r; Str. 1638, f 41r; Str. 1654, f 9r 

320 Bogers, Geschiedenis, 6; Flament en Michels, 'Huis
lieden- of akkermansgilde', 3; jolles, 'Schuttersgil
den', 84-85 

321 Stadsbestuur, inv. nr. 1653 B.2; Bogers' stelling dat 
de kapel voor 1653 moet zijn afgebroken is dus niet 
juist (Eogers, Geschiedenis, 6). 

322 In 1811: perceelnr. 757 is een 'batiment en ruïnes', 
perceel 758: 'jardin'. In 1842: Klein Beekstraat, 
1.1297, 'huis', 1.1298, 'bergplaats', 1.1299, 'berg
plaats'; alles eigendom van Schmasen. l.l298 moet 
de zeventiende-eeuwse kerk zijn, de beide andere 
gebouwen zijn de oude kloostergebouwen. 

323 Str. 1486,41; Franquinet, 'Trans-Cedron', 153; 300 
Schoengen, Monasticon, I, 190, supplement I, 158, 
U, 195. 

324 Str. 1487, 13 en 17. 
325 Str 1534, 11. 
326 Franquinet, 'Trans-Cedron', 161. 
327 Van Rensch en Van Pinxteren in Pronkstukken nr. 

37; Nissen in Pronkstukken nr. 36. 
328 Str 1618, 20r; De Stuers, 'Transcedron', 352. 
329 Annunciaten, inv. nr. 68: 'ongevehr vijff roeyen erfs 

ende plaetzen van hunnen convenrs bleyck naest 
den voerss. convent van Transcedron gelegen'. 

330 Annunciaten, inv. nr. 70-72 (1628-1630), 73 (1649). 
331 Schepenbank, oorkonde van 17 juli 1682: land 

'aende capelle int Oeyer veldt'; Mialaret, Noord
Limburg, 154-155 

332 Str. 1712, 79 
333 De Stuers, 'Transcedron'; Mialaret, Noord-Limburg, 

186-188. 
334 In 1811: 931 'cour' (-batim<::nt), 932 'batiment', 933 

'cour', 934 'batiment', 935 'batiment', alles in eigen
dom van I'empire; in 1842: joodestr-.!at, 1.1254, 
'klein arsenaal '; l.l255, 'kogdpark'; joodestraat, 
1.256, 'bergplaats', eigendom: Ariëns, behoorde tot 
het complex van het klooster; joodeslaat, 1.936, 
'huis ', eigendom: Ariëns. 

335 Zie hierover Van Renseh, Inventaris klooster Heilige 
Geest, 100-10 1. 

336 H. Geestklooster, inv. nr. 32-1. 

107 Gezicht vanaf de Maaspoort in noordelijke richting; 
links de doorgang naar 't Bat, rechtdoor het bastion 
Lichtenberg; tekening van 1. Jungen, 1866 

108 Gezicht vanuit het noorden op de brug over de stads
gracht voor het bastion Lichtenberg; rechts van de 
brug bevond zich 'de Broeser' 

delen van de gebouwen waren toen zeer vervallen. 303 

Op plattegronden uit 1782304 en 1799305 is de poort 
nog te zien. Ook in 1817 stond zij nog overeind; het 
gebouw gaf toen geen aansluiting op wegen buiten de 
stad, maar diende alleen als toegang tot de buitenwer
ken van de vesting. 306 Het doodlopende straatje bij de 
voormalige poort heette 'Aan de Oude Tegelpoort'. 

B.37 Wachthuizen307 

In 1825 werden bij de vier stadspoorten wachthuizen 
gebouwd,308 

B.38 Washuis van de infanteriekazerne309 

Een over de Cedronsbeek gebouwd pand westelijk van 
het grote kazerneblok was in 1842 eigendom van het 
Ministerie van Oorlog. 

C. Kerkelijke gebouwen 

C.l Begijnenhuis310 

op of vlakbij de westelijke hoek van de Begijnengang 
en de Klaasstraat lag tenminste vanaf de late veertiende 
eeuw een begijnenhuis. 311 Volgens een beschrijving uit 
1402 lag dit achter het koor van de kerk van het kruis
herenklooster. 312 In 1448 kochten de begijnen een be
lendend perceel,313 De huisvesting in de Begijnengang 
was begin zeventiende eeuw zo bouwvallig geworden, 
dat werd omgezien naar een ander gebouw. Nieuw
bouw op de oude plaats was te duur, zodat de zusters 
'van het begijnhoff binnen onse stadt Venlo' met toe
stemming van infante Isabella twee huizen kochten 
naast de oude kapel van de Heilige Geest om die te ver
vangen door nieuwbouw. 314 Een jaar later kocht de stad 
het voormalige begijnenhuis, in verband met de bouw 
van een nieuwe school in het kruisherenklooster. 315 

C.2 Kapel 'Ingen Dael' 
Naast de Sint-Martinuskerk, op het 'Duister Kerkhof' , 
lag in de zestiende en zeventiende eeuw een kapel 
genaamd 'Onze Lieve Vrouw ingen Dael '.316 Over het 
ontstaan van dit bouwwerk is niets bekend. De naam is 
afgeleid van het toponiem 'in gen Dael' of 'in den 
Daell '.317 In 1584 is sprake van 'die kerck ingenn 
daell '318; 1635: 'dat portael voor die Daelkerck'; 1638 en 
1654: 'Daelkercksthoren' .319 

De kapel was in gebruik bij de broederschap van 
Onze Lieve Vrouwe Ingendaell , later het Akkermans
gilde geheten,320 In 1736 werd in het kader van de 
voorbereiding van de bouw van het kruitmagazijn (leg. 
B.20) bestek gemaakt voor 'het aefbreken van het toor
entien met het alt kercksken op den duesteren kerck-

hof, van oude mueren aen den voors. kerckhof'.321 Het 
oude kerkje moest tot op de fundamenten worden ge
sloopt; ook werd een tegen de kerk gebouwd dood
gravershuisje opgeruimd. 

C.3 Klooster Trans-Cedron322 

Reeds in 1486 verbleef in een htJis genaamd 'Robben
huyss' een gemeenschap van cellebroeders , afkomstig 
uit Maastricht en naar verluidt overgekomen ter verple
ging van pestlijders in Venlo. 323 In 1487 werd er op De 
Weide, 'over de beek', een nieuw huis voor de broeders 
gebouwd,324 In 1534 ontving de gemeenschap van de 
stad een glazen raam in de refter,325 Het klooster werd 
tijdens de Staatse bezetting in 1578 verlaten. 326 In 1599 
werd het in gebruik genomen door de uit Genooi ver
dreven zusters van Catharinadal, die in 1614 overgingen 
naar de orde der annunciaten,327 In 1618 werd de eer
ste steen gelegd voor de nieuwe kerk, die een jaar later 
werd voltooid. 328 Het naburige klooster Maria-Weide 
stond in 1623 grond af voor de nieuwbouw van het 
klooster der annunciaten, 'om die selve in quadrangul 
te brenghen te incorporeren ende te betimmeren, mits 
dat het convent van Transcedron een scheydtsmuere 
tusschenbeidts maecken sall',329 Het klooster werd in 
1625 voltooid. Het kloostercomplex groeide in de loop 
van de zeventiende eeuw verder door aankoop van 
aanpalende huizen en erven.330 In 1631 lieten de zus
ters in Genooi op de plaats van het oude klooster een 
nieuwe kapel bouwen.331 Het beleg van 1702 richtte 
grote schade aan. In 1712 kregen de religieuzen steun 
van de stad bij het herstel van de kerk.332 

Trans-Cedron werd in februari 1797 opgeheven. De 
gebouwen kwamen in particuliere handen. Kerk en 
klooster werden vanaf 1879 gerestaureerd door uit 
Duitsland afkomstige dominicanen.333 Het gehele com
plex werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. 

(zie leg. D.l) Klooster van de Heilige Geest334 

In 1623 werd begonnen met nieuwbouw van een kloos
ter bij de Heilige Geestkapel, dat werd betrokken door 
vrouwen afkomstig uit het begijnhuis in de Begijnen
gang (leg. c.l). Er heerst ondUidelijkheid over de kloos
terorde waartoe het klooster behoorde.335 

In 1733 richtten de zusters zich tot het stadsbestuur 
met klachten over de huisvesting. Zij wilden het belen
dende pand aankopen, 'vermits de kleynte van ha er 
dooster notoirlyck van competente wooninghe onvoor
sien, ende tot dyen aentgesicht van gem. huyse sooda
enigh geexporeert dat eenighe caemers van haar doos
ter daer van niet en costen bevrijen ... '.336 Niet lang 
daarna, in 1750, beklaagden de zusters zich over de 
grote aantallen soldaten en 'geringhe luyden' in veel te 
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kleine woningen in de buUtt van het klooster. Het 
klooster zelf had te kampen met ruimtegebrek, hetgeen 
zou kunnen worden verholpen door de aankoop van 
enkele belendende pandjes.,m 

In 1796 protesteerden de commandanten van de 
acht burgerwijken bij de municipaliteit tegen de sluiting 
van het klooster, 'een arm c100sterken ... maar aan de 
geleegentheyt voor het overige zijn dezelve tog van 
groet nut voor de omleggende buuren die gemakkelijk 
bij deselve haaren dienst vinden'.338 Toch werden de 
gebouwen op de kapel na gesloopt; tot aan de 
opheffing van de vesting was de kapel in gebruik als 
'klein arsenaal ' en het omliggende terrein als kogelpark 
voor de artillerie. 

c.4 Klooster Maria-Weide339 (afb. 114) 
In 1413 kocht een gemeenschap van begijnen, die voor
dien onder leiding van een zekere Aleid Horren in de 
Heilige Geeststraat woonden34o, een perceel in De 
Weide om er een klooster te vestigen,341 In korte tijd 
werden vervolgens meerdere huizen en percelen ge
kocht, zodat een ruim kloostercomplex in de zuid-oos
telijke hoek van de stad ontstond ,342 De nieuw gebouw
de kerk werd in 1416 gewijd,343 Op het terrein van het 
klooster bevonden zich onder meer een bleek en een 
'hoppengairde '.344 In 1456 werd een grote hoeveelheid 
aarde, geladen in twintig schepen, uit het erf van Maria
Weide gehaald in verband met de aanleg van een bol
werk. Wellicht ontstond toen de vijver die er nog in de 
negentiende eeuw was ,34; Vanwege 'quaede tijden' 
moest het klooster in 1588 bezittingen verkopen ten 
behoeve van het onderhoud van de kerk,346 In 1652 
rees een conflict met het stadsbestuur over het molen
recht op de beek en de afwatering van de beek die over 
het kloosterterrein stroomde,347 

Het klooster werd in 1798 door de zusters verlaten. 
De gebouwen kwamen in particuliere handen. Bij een 
brand in 1866 werd een deel van het oude complex ver
woest. Het klooster werd in de Tweede Wereldoorlog 
verwoest; de kapel werd gerestaureerd. 

C.5 Klooster Sint-Catharinadal (Genooi)348 
In 1410 vestigden vier devote vrouwen zich vlakbij de 
Maas even ten noorden van de stad, 'in gen Oede' (in 
Genooi, op de netkaart van ]acob van Deventer 'Nue', 
afb. 2). Niet lang daarna , in 1423, kreeg het inmiddels 
groter geworden gezelschap toestemming van de pas
toor van Venlo en van de bisschop van Luik een kloos
ter met kapel te bouwen .349 Dit werd het tertiarissen
klooster Sint-Catharinadal, ook wel Mariëndaal of 
gewoonweg 'het klooster in der Oede' geheten.35o 

Gedurende de vijftiende eeuw groeide de gemeen
schap gestaag. De stad ondersteunde de bouwactivitei
ten van de zusters}51 In 1532 werd een nieuwe kerk in 
gebruik genomen.352 Kerk en klooster werden in 1582 
verwoest door het Staatse garnizoen van Venlo. De zus
ters vertrokken daarop naar Roermond en konden pas 
na de herovering door Parma in 1586 terugkeren naar 
Venlo. Omdat de restanten van het klooster in Genooi 
in'middels waren opgeruimd353, vestigden de zusters 
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Links de keuken, daarachter ziekenzaal nr. 1 (met een bouten 
Malerij); hierin bevonden z ich in 1820 30 eenmans kribben'; recb/
duur de cbimrgijnskamer, de apotheek en het magazijn (lan Melwes
middelen; rechts een gebouw waarin zicb de 'fissesserie', een pl1:
vaat en een 'desinfecteerbok ' bevond; bel plein diende als u'ClIu lel
plaats vour de zieken. 

zich in 1599 in het leegstaande Trans-Cedron-klooster, 
waarin vroeger de cellebroeders hadden gewoond. 354 

(leg. C.3) 

c.6 MinderbroederskloosterW; (afb. 76, 115) 
Vanaf 1612 'verbleven enkele uit Roermond overgeko
men minderbroeders in het Sint-]acobsgasthuis op de 
hoek van het Helschriksel en het Maasschriksel. 
Hieraan vooraf ging een verzoek van stadhouder 
Frederik van den Berg aan de Venlose magistraat. Hij 
had vernomen 'dat in der stadt Venlo een huijs voer alde 
mannen gefundeert, tegenwoordig uijtgestorven is , 
dewelcke seer begint te vervallen', en hij verzocht de 
stad de minderbroeders er in te huisvesten, 'tot aug
mentatie vande catholycke religie '.356 Het gebouw werd 
echte r niet geschikt bevonden. Het was 'très incommo
de pour y faire ung c1oistre', vanwege de te kleine kapel 
en vanwege de ongunstige ligging op een drukke plaats 
vlakbij de Maas, 'ou nuiet et jour passent les chariots 
pour deux rues qui passent du long tirans vers la 
Meuse'. Aanvankelijke plannen om het gasthuis te ver
bouwen werden niet doorgezet. 

De minderbroeders verkregen vervolgens in 1613 
van de aartshertogen de beschikking over het terrein 
van het voormalige hertogenhof (leg. A.4). De bouw 
van het klooster begon in 1614 en werd in 1616 afge
sloten. Het stadsbestuur leende van een schepen 1500 
Gulden 'totten bouw der heeren recollecten,357 De kerk 
b 

werd tussen 1617 en 1620 gebouwd,358 De stad schonk 
169.400 'tichgelsteen ende puttsteen' en glas voor de 
kerkramen.5'i9 Enkele belendende pandjes aan de zijde 
van de Lohofstraat, waarin volgens de gardiaan van het 
klooster 'dickwils lichtverdighe ongebonden luijden 
van seer kleijne stichtinghe woonen, alsoo dat oock 
voor de gestichticheijt der stadt ende betaemlickheyt 
der kercken deze huijskens se er out, slecht en vuijl wel 
dienen affgeworpen te wesen', werden in 1669 en 1671 
aangekocht.360 Het klooster werd waarschijnlijk in de 
achttiende eeuw uitgebreid met een vleugel aan de 
Lohofstraat en langs de noordelijke stadsmuur. 

Ook dit klooster werd door de Franse overheid in 
1796 opgeheven. De kloosterkerk was in 1795 al aan
gewezen als hospitaal ,361 Het uitgebreide gebouwen
complex werd in die jaren omgebouwd tot kazerne; 
deze situatie zou gehandhaafd blijven tot de sloop in 
1916. Alleen de kerk werd gehandhaafd. 

(zie D.4) Nederduitse Gereformeerde Kerk362 
De kapel van het Sint-]orisgasthuis, tijdens het Staatse 
intermezzo van 1632-1637 al dienende tot de pro
testantse eredienst, kwam vanaf 1702 definitief in 
gebruik bij de protestantse gemeenschap,363 In 1704 
werd het gebouw omschreven als de 'Lutherse 
kerke')64 Het oorspronkelijk kleine kapelletje werd in 
1717-1718 door bouwmeester Pleun van Bolnes aan
zienlijk vergroot, waartoe een drietal westelijk van het 
oorspronkelijke kapelletje gelegen huizen en enkele 
noordelijk van de kapel gelegen tuinen werden aange
kocht. 365 

337 H. Geestklooster, inv. nr. 35-1. 
338 Stadsbestuur, inv. nr. 1692. 
339 In 1811: alles één perceel (750) in handen \'an 

Linssen, 'fabriquaht 'i daarnaast waren pl'rcednr. 
751-753 en 755 'jardin', en nr. 7:;4 ïXilUfl" (weide). 
In 1842: de kerk va n het o ude klooster: Nil'llwstraat. 
1.1210, 'bergplaals', eigendom: Berger. De klooster
gebouwen waren verdeeld in : 1.1 214 . ·zoulziederij'. 
e igendom: Seydlitz; 1.121 '), ·hu is'. e igendom van 
Sevdtlitz; 1. 1218 en 1.1 219, Iweemaal een ·h uis·. 
eI.·1220: huis en tuin van Berger. Dl' gehouwen aan 
de Nieu wsiraa!: 1.1 209, 'huis' van Berger; 1.1216, 
'huis & sta l' van SL'ydli tl.; 1.1 2 17, 'huis & tuin' van 
lusten: 1.1 300, 'hergpba ls' va n Berger. Aan de 
'Floddergats/ Keize rstraat lagen: I.l21l , 'bierbrouwe
rij' van Verwins: 1.1 212. 'piaais' van Seydtlitz; 1.1213, 
'bergplaats' van Seydllilz; 1.1221 , 'huis' van Berger. 
De voormalige kloosle rtuin met vijvers: 1.755, 'tuin', 
eigendom \·an Berger. 

340 In 1405 werden de begijnen door het stadsbestuur 
hevestigd in het bezit van hun ·huuyssinghe ende 
erve gelegen bl' den heIighen geis!' (Maria
Weide. il1\' nr, 171). 

341 Str. 1416. 16: begijnen 'opler Nyerslraten als Aleide 
Horren ende oer geselscap': Maria-Weide, inv. nr. 
171 , reg. SI ; inv. nr, 329. reg. 166 (1438): 'erve des 
nyen conventz opter Nyerslraten gelegen dat Aleit 
Horren gesticht heeft' . Het begijnenhuis in de 
Heilige Geeststraat werd in 1415 verkocht (H. 
Geestklooster, inv. nr. 34), 

342 Maria-Weide, in\'. nr. 1 (reg. 69). 172-17; (n:g. 66-
67,72-73) en 343 (reg. 97): Stro 1416. 10: 'gescint den 
beginen in der weiden doe sij hes loeten woerden': 
Stro 1416, 11: 'gescint den hegine n in der weiden 
doe den wijebisscop oer kerke wijen solde': 
Mialaret, Noord-Limburu, 190-193, de hier afgeheel
de tekening van het kloosler uit 16H4 (alh 114) 
(Maria-Weide, inv, nr. 412) wordl beschreven door 
Plö tz in Pronkstukken nr. ~7. 1(,')- IG7, 

,343 Str. 1416, 11. De kerk werd na een u itbre idi ng 
o pnieuw ingewi jd În l ·f~'5 (Maria-Weide, inv. nr. 
181, reg. 140: !11oesllIin cn erf 'aen de.s VUI'SS. c1ois
ters erve dair nu dal COCf van des selver doisters 
kercken eynsdei ls op gelymmeIt steet' ; Str. 1435, 
23) 

344 Maria-Weide. in\' , nr. IHS (J')19); inv. nr. 191 (I535). 
345 Stro 14')6. 22. 
:146 Maria-\Veide, inv . nr. 624. Het klooster kwam in de 

prohlemen door achterblijve nde inkomsten (inv. nr. 
4')4. I'iH9l, 

347 Maria-Weide. in\'. nr, 198. 
348 Van Rensch en Van Pinxteren in Pronkstukken nr. 

37. passim. 
349 Van Rensch. IIIL'elllal1's annunciaten. 7; Str. 1423, 

IR 'gescinct den " ·ybuscop in der Oede', 
350 Annu nciaten. inv, nr, 35. reg. 20: 'convente geheiten 

in Marien da le in der Oeden'; St r. 1440. 29: 'den 
begijnen inder Venne'. waarmee \Tijwel zeker het 
klooster in Genooi zal zijn bedoeld. 

351 Onder meer Str. 1453, 28, schenking \'an bakstenen. 
352 Str. 1532, 10: 'meiSIer Tewes den gelaesmecker in 

affkortinge des gelaes dat der rael in die nl'e kerck 
inger Oede gegeven hefft'; 40: 'der raet in der 
Oeyden te gast geweest doe die nije kerck reij was': 
Str. 1533, 6: 'SO die stat eyn geiaess den systeren in 
der Oeden tot oere kercken vergund in gegeven 
hefft ' 

353 Str. 1586, 23, 26,42, 44. 
354 Annunciaten , inv. nr. 7ó: huis en erf 'hie dem con

venlZ van Seedrom'. 
355 Het o ude klooster: Minnebroederskazernen. 1.415, 

aangeduid als '"ffuitloods' Hesse, Minderbroeders
klaas/er, passim; Dalmatius va n Heel, 'Bijdragen', 
22-24. 

356 Stadsbestuur. inv, nr. 1684. 
357 Bijlage hij de SIr. van 16 14; Stro 1614,6. 
.15R Consecratie vond plaat s in laatstgenoelnd jaar; 

Hesse, il1inderhr()ederskl()()steJ~ 8; Stadsbestuur, inv. 
nr. 308 (162')): een huis legenover de 'Recollecten
kerk'. 

3')9 SIr. 1614. 114. 
5(,0 Hesse. Millderhroedersk/oosler, 21-23. 
361 Uyttenbroeck . Bijdraue17 111. 102 (17 maart 1795), 
362 Gereformeerde p laats. 1.345, 'koste rshuis', 1.346, 

'kerk ', L1119. ·plaats·. alle e igendom van de protes
tantsche gemeente. 

363 Derkx en Va n Pinxteren in Pronkstukken nr, 46, 
passim. 

364 Str. 1704, 82. 
365 Uyttenbroeck, Bijdragen IV 35: Miala ret. Noo rd

Limburg, 168-170; Grambusch . De staal der 
Gereformeerde kerkgemeenten. 33-3'i. 
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366 Str. 1482, 18. 
367 In 1811: 390 (toren) 'en ruïne', ,Wl 'cimetière'; in 

1842: Klein Kerkstraat, 1.,'191, 'kerkhof, 1.592, 'kerk', 
beide eigendom van: Venloo, de RK gemeente. 

368 Glazen,,!. 'Overzicht', 33-53; idem, 'Oudheidkun-
dige opgravingen', 275-279, 

369 Mialaret, Noord-Limburg 170-182. 
370 AAA, charter nr. 574. 
371 RA Limburg, arch, par. Afferden, inv. nr, 1: Janssen, 

'Een stichting voor licht', 30-31. 
372 Tafel H, Geest. 9, 
375 Bijvoorbeeld Str. 1394, R 
.)74 Str. 1401,20: 'der prochien kireken van Venle gege

ven tot huren getimmer...'; Str. 1408, 1'): 'die kerck 
verdynget te maken ... 

575 In 1415 43.000 stenen en 300 Gelres guldens (Str. , 
55); een jaar later schonk de stad 100 Rijnse guldens 
'toe hulpen tot der hoeger kercken tot der tymme
ringenn' (Str. 1416, 31); in 1417 schonk de stad hout 
(Str., 34); in 1423 nog eens 30,000 stenen (Str, 46) 

376 In 1413 betaalden 52 nieuwe burgers hun burger
geld, 'dat geit hieraef is der kercken gegeven' (Str .. 
1): Str. 14](î, 3 en Str. 1417,3, 

377 Zo in 1416 (Str., 61-63), 
37H In 1416 vergaderden burgemeesters, scherenen en 

raden 'om der schattingen will te settcn tot der ker
ken' (Str., 1416, 3), 

379 Str. 1418, 3: 'dat geit dat Derick Menseneir der ker
ken gaf, 

380 Str. 1411, 21: 'gescint mei ster Dries doe he ons vra
get of wi meer tymmeren wulden aen de kerk': Str. 
1416. 15: 'doe meister Dries te Venlo was om onser 
kerken \ville'; Dries bezag tevens de stadsmuur aan 
de Maas. 

381 Str. 141H. 12: 'doe waren scepenen ende rait, meis
ter Dries ende Gerard ons meister bi ende ordeni
retden so wie men die kerke maken solde', 

382 Str. 1418, 48: 'gegeven meister Gerard toe liefnis, 
doe he die kerke verdinget te tymmeren,,'; 'doe 
men oeverclroegh mit meister Gerard dat he te 
Venlo solde blieven woenen'. 

383 Str. 1450, 16: 'dat geit te Ludiek droech vander 
wyongc' 

3H4 Str. 1447, 26, 
385 Str. 1454, 12, 20: str. 14'57,24, 
586 Str. 1512, 29, 33, 
387 Str. 1592, 112-1]4, 
588 Str. 1611, 173-225 
389 Str.1612,31 -32, 
,WO Str. 1619, 53v-34r ('Die nieuw funt offt doep'); St!'. 

1621 , 62r-65v (,Costen tottie funt in die hoig kerck'), 
591 Str. 1624,27; Str, 1691, 20r, 
392 5tr. 1707, 25. 
393 Stadsbestuur, inv. nr, 1655/33; zie ook 1655/29, 31. 
594 Uyttenbroeck, Bzjdragen liL 16. 
395 Hendriks, 'St. Martinuskerk', passim. 
396 In 1811: 622 'batilllcnt', 623 'batiment en ruïne', 624 

'église', 625 'balilllcnt', 626-628: 'batilllent' De kerk 
van het oude klooster in 1842: St. Nikolaasstraat, 
1.624, 'bergplaats' , eigendom: Venloo, de RK, kerk. 
Het oude klooster: U190, 'bergplaats', eigendom: 
Venloo, de RK kerk. Jongere gebouwen die tot het 
complex van het voormalige kruisherenklooster 
hehoorden: 1.622, 'huis', 1.626-628, 'huis', 1.658-659, 
'huis'U 189, 'stads armenschool', lieg, A26], U 191, 

'stads collegie' (lcg, A,7) U191, 'huis', 1.1193, 'berg
plaats', 1.1194, 'huis'; eigendom van alles: venloo, 
de RK Kerk. 

397 Kruisheren, inv, nr. 214, toL 84v, 273v,; reg, nr. 15, 
398 Kruisheren, inv. nr. 3, reg. nr, 23: 'dat stuck lands dat 

plads dat da vur der ca pellen opten Laer gelegen is, 
a1so dat men dat plads vurss. nUlnmermere en sal 
betymmeren noch hetunen ... mar dat plads vurss. 
sal allewegen ledich hlyven liggen in behoef der 
capelle vurss' 

309 Kruisheren, inv. nr. 6, reg. 28. 
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Gezicht op de Roermondse Poort vanuit het zuiden; 
tekening door L. Jungen, 1866 

C.7 Sint-Antoniuskapel 
De ten zuiden van de stad gelegen Sint-Antoniuskapel, 

die voor het eerst is vermeld in 1482, is zichtbaar op de 
kaart van Jacob van Deventer. 366 

C.S Sint-Martinuskerk3C,ï (afb. 46, 56, 68, 116) 

De parochiale Sint-Martinuskerk bestaat sinds ten

minste het einde van de tiende eeuw (zie hoofdstuk 2) 

Deze ouderdom is door opgravingen bevestigd,56H De 
oudste te traceren bouwfase is een zaalkerkje van onge
veer 6 x 11,5 meter. Dit eerste kerkje werd enkele malen 
vergroot. 369 In het jaar 1299 is sprake van een aanzien

lijk complex aan kerkelijke goederenYo In datzelfde 

jaar ontving de kerk een schenking van een inwoner 

van Venlo, 'ad usum ecclesie de Venlo et pro luminari 
eiusdem',371 In 1368 schonk Sander Vinck de kerk een 
jaargeld 'in behoef derre voerg, kerken te gebouwe 
ende te gelught te helpen',m Ook het stadsbestuur 

schonk periodiek een bijdrage ten behoeve van de ker
kebouw,373 

Begin vijftiende eeuw bestemd de behoefte aan een 
nieuwe, grotere kerk. Al in 1401 en 1408 was sprake 
van bouwwerkzaamheden5ï4 , maar vooral vanaf 1411 

werd er grootscheeps gebouwd, De stadsrekeningen 

bevatten over dit werk een grote hoeveelheid detailge

gevens, die hier niet zullen worden weergegeven, Tus

sen 1411 en 1430 ontstond een volledig nieuw kerkge
bouw dat veel groter was dan het oude, De bouw werd 
ruimschoots van stadswege ondersteund, in baar geld 
en in bouwmaterialen.575 Onder meer het burgergeld376 

en de inkomsten van 'afgegraven land'377 werden ge

schonken aan de kerk; tevens werden speciale belas

tingen ten behoeve van de kerkenbouw geheven57H 

Ook particulieren schonken geld,379 
Bouwmeester was aanvankelijk 'meister Dries'380; 

vanaf 1419 is sprake van 'meister Gerard',581 Over laatst

genoemde was men in Venlo kennelijk zo tevreden dat 

men hem probeerde over te halen zich blijvend in 

Venlo te vestigen582 Materialen werden zowel van verre 
(kalk, natuursteen, hout, lood) als uit de directe omge
ving (zand uit de bantuin, baksteen van klei uit het Ven, 
hout uit de bossen in de omgeving) aangevoerd, De 

kerk werd in 1430 gewijd385; niettemin werd er in de 

jaren dertig nog allerlei werk verricht. In 1447 vond 

opnieuw een inwijding plaats,384 Ook daarna werd het 

werk voortgezet, onder meer aan de koorpartijen; in 
1457 werd het Heilige-Geestkoor gewijd,385 De oude 
kerktoren bleef staan, maar kwam in de schaduw te 
staan van de nieuwe grote stadstoren, (leg, A,18) 

De kerk werd bij het beleg van 1511 beschadigd,386 

In 1592 werden nieuwe koorbanken geplaatst. :w In 
1611 vonden weer bouwwerkzaamheden plaats5SH; een 
jaar later werd het grote orgel gerepareerd3H'J, terwijl in 
1619 het nu nog bestaande monumentale doopvont 
werd gegoten door de plaatselijke geelgieter Herman 
Potgieter,39o In 1624 werd het interieur van de kerk 

gewit en in 1691 werd een nieuw hoogaltaar gewijd)'!1 

Het interieur werd verder verrijkt met een monumenta
le in rococo-stijl uitgevoerde preekstoel (1707))92 

Toen in de achttiende eeuw de oude stadstoren was 
gesloopt, was Venlo een nuttig gebouw armer. De mili

taire autoriteiten stelden spoedig vast dat 'de stadt ende 
fortresse van Venlo leght in eene considerable laeghte, 

112 Gezicht op de Roermondse Poort op de eerste 
ophaalbrug; tekening door L.Jungen, 1866 

113 Gezicht vanaf de binnenzijde, van de Roermondse 
Poort op de Kwaktoren,° rechts de walopgang; teke
ning door L. Jungen, 1866 

waer toe men geen toega nek op eenige distantie can 

ontdecken dan alleen van seeckere hooghte die binnen 

de stadt moet weesen'; daarom moest 'den tweeden 

daer aen staende kloeken thooren (worclen) gerestau

reert ende eenigsints verhoogt oftewel een anderen 
gemaeckt', Besloten werd tot restauratie van de oude 
kerktoren, die sinds de vijftiende eeuw in de schaduw 
van de grote stadstoren had gestaan, De precieze gang 

van zaken is te volgen in een rapport van JH, Koek, 

'eerst aenwesende ingenieur in guarnisoen alhier', 

gedateerd 30 december 1776,393 De toestand van de 
oude - 78 voet en 8 duim (ongeveer 22,5 meter) hoge -
toren bleek dermate slecht te zijn dat zelfs de klokken 
niet meer zonder gevaar geluid konden worden. Het 

dak was lek en door het slopen van de grote toren ern

stig beschadigd, Reparatie van het dak en de klokken

stoel alleen voldeed niet, want in dat geval zou de toren 
niet eens boven het dak van de Martinuskerk uitkomen, 
waardoor de stad nog geen goede uitkijktoren zou heb
ben, Op advies van de militaire ingenieur werd beslo

ten de toren verder op te metselen tot een hoogte van 

171 voet (ca, 49 meter), inclusief een nieuwe koepel 

met daarin de poortklok. De werkzaamheden werden 

afgesloten in 1776, Voortaan kon de torenwachter 4,5 
tot 5 uren 'rontomme dese stad' zien, Over de financie
ring van de opbouw rees nog een conf1ict tussen de 
stad en het hisdom. 394 

De Sint-Martinuskerk werd gerestaureerd tussen 

1872 en 1880,395 De toren werd in 1879 gerestaureerd 

en verhoogd; het bouwwerk werd voorzien van een in 
neogotische stijl uitgevoerde spits. De toren ging verlo
ren tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

C.9 Sint-Nicolaaskerk en kruisherenklooster396 

In 1378 verkreeg de Sint-Nicolaasbroederschap, de 
broederschap van de schippers, toestemming van het 

stadsbestuur om buiten de stad op De Laar een kapelle
tje voor het Nicolaasbeeld te bouwen,3'!7 In 1381 

schonk de stad nog een perceel land bij de kapel.398 In 
1383 verkreeg de broederschap een bouwplaats aan de 
Jaarmarkt- of Klaasstraat. 599 Dat gebeurde opnieuw in 
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114 Vogelvluchtperspectief van het klooster Maria-weide, 
1684 

lIet klooster en de kerk lcarell compleet t!/~ezollderd van de stad. 
Volgens deze lekening kende het klooster in 7684 Iwee binnenho
ven; in de negentiende eeulII ll'aS dal - volgem de kadaslrale teke
ning - niel meer zo. 

1392, toen met de toevoeging ' in behoef ende urbaer 
s inter Claes timmeringe n e nde geluchten sijnre capel

le n '400 Hier werd een nieuwe kapel gebouwd. 401 De 

o ude kapel op De Laar bestond nog in 1437402 In 1399 
droeg het stadsbestuur d e nie uwe kapel over aan d e 
kruishe ren van Sint-Agatha, ten behoeve van de stich
ting van een klooster in Venlo. Als termijngebied voor 
he t nie uwe kruisherenklooster werd het Land van 

Kessel aangewezen, dat daartoe van het moederkloos
te r Sint-Agatha werd losge maakt4 03 In 1399 ging de abt 
van Averbode, als patroon van de Venlose parochie
kerk, accoord met d e bouw van een klooster bij de 
Nicolaaskapel404 In d atzelfde jaar verklaarde de elect
bisschop van Luik, op ve rzoe k van hertog Willem van 
Gelre en van het Venlose stadsbestuur, zijn goedkeuring 
te hechten aan de stichting van het klooster en aan de 
incorporatie van de Nicolaaskapel 405 Met de bouw van 
een nie uwe kerk werd nog in het jaar 1400 begon
ne n.40r, De bouw werd gesteund door hertog Willem, 

die in 1401 een erfrente beschikbaar stelde uit zijn tie n

d en te Venlo 407 Het k loostergebouw was in elk geval in 
1414 klaar. 4oH Nadien vonden regelmatig uitbreidinge n 
plaats, waartoe verschillende p ercele n werden aange
kocht. Uiteindelijk was een groot deel van het straten
blok tussen de ]aarmarktstraat, Begijnengang, Gast
huisstraat en Vleesstraat bebouwd met de kerk, het 

klooster e n een aantal bijgebouwen van de kruishe
ren409 In 1428 vond een altaarwijding plaats.410 In 1436 
begon 'm e ister Andries ' m e t metselwerk aan de kerk4 11 

Er vo nd kennelijk uitbre iding van het kerkgebouw 
plaats, want in 1451 onderhandelde de prior van het 

klooster met het stadsbestuur over een huis dat in ver

band met 'dat nije choer' moest worden afgebroken4 12 

He t klooster kreeg in de jare n 1454-1456 grote aantallen 
bakstenen om de bouw te he lpe n voltooien413 

In d e achttiende eeuw w as d e hoofdingang van het 
klooste r aan de Gasthuisstraat, waar een monumentale 
poort stond. In de Franse tijd (1797) werden kerk en 

klooster ontruimd; de kerk fungeerde tot aan de restau

ratie en ingebruikname als hulpke rk van de Sint
Ma rtinusparochie in 1877-1879 a ls pakhuis; het klooste r 
en de bijge bouwen krege n verschille nde functies , zo 
waren e r verschillende scholen in het complex gehuis
vest. (leg. A.7 en A.15) 

He t klooster werd in 1852 gesloopt om plaats te 

maken voor de bouw van he t Sint-]osephziekenhuis. 
De ke rk werd in 1879 gerestaureerd; tijdens de Tweede 
We reldoorlog werd het gebouw zwaar beschadigd, 
waarna afbraak volgde. 

Op het bijkaart je van ]acob van Deventer (afb. 16) is 

het kruisherenklooster abusievelijk aangeduid als 
'Dominicani' . 
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115 De noordelijke vleugel va" het voormalige minder
broedersklooster in 1916 

(zie D.6) Synagoge414 

In 1827 werd in het voorma lige protestants armenhuis 

(leg. D.6) een joods gebedshuis geopend. Een jaa r later 
ressorteerde dit gebouw onder de Maastrichtse synago
ge. Vanaf 1865 beschikte d e jo odse gemeenschap in 
Ve nlo over een eigen volwaardige synagoge aan he t 
Maasschriksel. 41 '5 

C.lO Terminarishuis minderbroeders van 
Wesel416 

Reeds in 1320 was e r in Venlo in de Gasthuisstraat, naast 
he t oude Sint-]orisgasthuis , een 'domus fratrum mi no
rum', een terminarishuis, va n de minderbroede rs van 
Wesel4 1ï 

C.ll De Weem41H 

De pastorie of 'Weem', direct naast de kerk ge legen, 
wordt voor het eerst vermeld in 1299419 In de ja re n 
veertig van de zeventiende eeuw werd een nieuw groot 
pand gebouwd; hie rtoe werd een belendend pe rceel 

aangekocht. 420 Aangezien deze nie uwe pastorie alweer 
vervallen was geraakt, vond in 1764-1765 nieuwbouw 
plaats . In 1795 was in de Weem een kantoor van de 
Franse bezetting gehuisvest. In 1892 werd de Weem uit
gebreid; de voorhof w e rd toen gesloten. 

D. Liefdadige instellingen 

D.l Heilige Geestkapel42 I 

De Heilige Geestkap e l o p d e hoe k van de ]odenstraat 

e n de Heilige Geeststraat werd in 1360 gesticht, te n 
behoeve van de huisvesting van arme zieken en ouden 
van dagen422 Daarnaast werden er thuis verblijvende 
armen ('huisarmen ') be deeld . De gebruikelijke naam 
van de instelling was 'Ta fel van de Heilige Geest' of 
'Huisarmen'. De kapel werd be heerd door twee provi

soren , die in de jaren na 1360 regelmatig schenkinge n 
te n behoeve van d e uitbo uw van de kapel ontvingen42.? 

In 1361 en 1415 werden door d e provisoren be len
de nde panden opgekocht. 424 De ke rkelijke bedie ning 
in d e kapel van de He ilige Geest was midden vijftiende 
eeuw in handen van de kruisbroeders 4 25 In 1587 wer

de n de vensters van he t ke rkje dichtgemetseld. 426 

In 1623 werd in d e kapel e n de bijgebouwen het 
klooster van de Heilige Geest gevestigd. Het gebouw 
verkeerde in 1631 in slechte staat.~27 (zie verder onder 
'Kle in Arsenaal') 

D.2 Leprozenhuis 

Op de minuutkaan van ] acob van Deventer is te zie n 
d at te n zuid-oosten van d e stad, aan de weg naar 
Keule n , een leprozenhuis (aangeduid als 'Leprose n ') 
lag . De oudste verme lding van een leprozenhuis in 

----------------------------------------------------------------------------------------------- -

400 Kruisheren, inv. nr. 6, reg. 2B; inv. nr. 8, reg. 43 L'n 
inv. nr. 60. reg. 44. 

401 Kruishere n. afschrift in inv. nr. 214, f. 41r, reg. 33: 
'hoeffstat ... opter Nyer stralen neven sentcf claes 
careilen'. 

402 Kruisheren. reg. 18.1- 185 (afschriften in inv. nr. 21 4, 
f. 19v-20r, 20r, 30r-v). 

403 RA Noord-Brabant. arch. kruisherenklooster Sint
Agatha. im·. nr. 130. reg. 47 (4 Ju li 1.W')). 

404 Kruisheren, reg. 50, af.-;chri ft in inv. nr. 214, f. 284. 
405 K ruisheren, reg. 51 , af'ichrift op perkament im', nr. 

9: afschrift in im·. nr. 214, f. 2H4v-2H6. 
·i06 Kruisheren, reg. 66, afschri ft in in\'. nr. 214, f. 40\'.: 

;jn behouf inti in oerher senter Claes kerckcn tym
meringen inel gelucht', 

407 Kruisheren, in\'. nr. 214, f. 32v-:i3r, reg. 'iS. 
40H Str. 1414, 13: 'in sent ter claes c!oester' 
409 F.nkele aankopen van percelen: Kruisheren, inv . nr. 

43, reg. 94 (l11 5, een gastenh uis); inv . nr. 45, reg. 
128 (1425); inv. nr. 47 ('! 437). reg. 17H: inv. nr. 48 
(1438). reg. 191: in\'. nr. ·î9 (14'5';), reg. 24H. In 1465 
werd de boomgaard van hel k looster vergroot door 
de ven.:verving van 'eyn d eyn kpken b ntz ende 
erves' (i nv . nr. )0. reg. 27=;). 

410 Str. 142H, 23: 'doe men die elrer wijde [Senter dais 
gescint den wybisscop'. 

411 Str. 1436. 12. 
412 Str. 1451, 11. 
413 Stro 1454, 20; Str. 1455, 13: Str. 14'5(,. 14: ·te "olIesten 

() irre tymmeringl'n', 
414 Helschrikselstraa t. l. 42, ': lrmenh u is', eigendom: 

Venloo, de protestantsche armen. 
415 Uyltenbroeck, BUdragel/ IV, 58; Seelen, 'Herstel', 

92 
4 16 Gasthuisstraat, 1.244, 'huis', eigendom: Kounen. 
417 Stadshestuur. im·. nr. 2040-1 : Meijer, PredikhereIl. 

107. 
4 lH Groote Kerkstraat , I. j74, 'huis (pastoriir. eigendom: 

Venloo, de ItK. gemeente. 
4 19 /\AA . charter nr. 574: '<.Iomo in qua investilus ... coo

suetus est morari '; Str. 1455, 14: 'des pastoi!"s vrin
den opten Wedem ii ii der srat kannen voll wijns'; Str. 
1616. 12r: 'een la mb betaIr op den wedemhoff ver
daen 31s den pastoir zijn intredt dede' 

420 Volgens Uyltenbrocck (HUdrageIl 11 , 4H) gebeurde 
dat in 1644; Denessen, 'Timmcratie', passim, waar
op wij ons hier verder haseren. 

42 1 Joodestraat, 1. 1254, 'k le in arsenaa l'. eigendom: 
Departement van Oorlog; 1.1 25'), 'kogelpark' 

422 C"mrs, Inventaris, inleiding, hlz. 3; Stadsbestuur. 
inv. nr. 1819: legger van vaste inkomslen van de 
provisoren van de Tafel van de H. Geest, van het 
Sint-jorisgasthuis en van het oude gasthu is, aange
legd ca. 1550. Op het omslag een aant<:kening uit 
Cl. 1550: hertog Eduard van Gdre verleende he[ 
stadsbestu ur o p 4 januari 1360 toestemming een 
'capelI in eeren Ivan] de n heil igen Geijsf fe houwen; 
AAA, charte r nr. 926: het stadsbestuur va n Venlo 
bevestigt dat Johan, rastoor van Venlo, toestem
ming heeft gegeven tot de stichting "an de karel, 2H 
mei 1360. In 1377 l1eslOnd de karel (Tafel H. Geest, 
inv. nr. 13,28 september 1377). 

423 Str. 1391 , 10v: 27.000 stenen van stadswege; H. 
Geestklooster, in\' . nr. 20 (1.'\95): een schenking 'tot 
behoef der huisc rmen lude ende des heiligen 
Gheists capellen tymmeringcn ende gelucht" 

424 Tafel H. Geest. in\'. nr. 4 (13(,1) en inv. nr. 34 (]415). 
Aangekocht werd he[ belendende rand, dat tot die 
tijd werd bewoond door begijnen. die in dat jaar 
naar De Weide vertrokken om daar het klooster 
Maria-Weide te stichten. 

42'5 Str. 1451, 21; 'van des heilgen geistz wegen senter 
claes broederen gegeven ... omdat sij die misse in 
den heilgen geist eyn 'yt lanck verwa rt hadden' 

1t26 Stro 15H7. 
427 Str. 1631,91: 'in die H. Geijstkerck als dat gewicht 

van' t uhrwerck duer her gewolffsel gevallen was'. 
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42S SIr. 1349/50, 11-13, 14, 16 en 20 Cde domo lerro
$orul11'): Str. 1.366,9 en 16: ':ld dOll1um leprosorllm'. 
1H: 'dOll1l1S leprosoruJll ': Str. 1':;00, H: glas in het 
·mdaetzehuy·.<; Schepenbank, oorkonde va n 9 mei 
1600: e rf 'aclHer den melaten gelegen henc\'en der 
stadt lanlwhl'r', 

429 lJyllenh roeck, Bijd rage/l IV, 74-7';, 
430 Str. 16410, 40v: ' int'I affbreke n van 'l lazaris huyss', 
43 1 Crisrijnestraalje, 1.402, 'a rmenhuis en luin', e igen-

dom: Venloo, de H.K. Godshuizen; lHI L 401 'ja r
din ' en 402 'hopitar. eigendoll1 van de 'hospice des 
infJ rmes'. 

432 Het jaaI1al 162() stond nog in de twintigste eeuw in 
muurankers op hd geho uw. Str. 1624, WO: bier 
voor 'den arbt'yders :tent nieu sieck huyss'; Mia larcl. 
Noord-Lim hurg, 195- I 96. 

433 StadsheslU ur, im·. nr. 249 (noIuien raad Venlo), 27 
feb ruari 1K30; vgl. Ca ml's, Inventaris, 15 

434 Camps, In \'entaris, I G, 
435 Gemeente hestuur IV, code l.H':;3,1. \·oor!. in,' nr. 

0099:1 (,St. Jorisgasthu is :1~Ul de Loho fstraat '): Sint
,Jorisgasrhu is; Nietll(1e \fell/oschC! Courcu l l \ '; 111 3] 
;l uguSius Ph3. 

1036 Gereformeerde Plaals, 1. 345-346, 'kostershuis ' en 
'kerk'; 1.111 9, ·plaats·. 

437 Scherenbank. akte uil 137'): Schepenhank , oorkon
de van 17 januari 1402; Kruisheren, inv, nr. 49. reg, 
248 (1455). In 1498 is srrake " an huizen in de 
Gasthuisstraat , tegenover 'Sent j oeris gasthuys' 
( Kruisheren , im·. m s. 5'>-5, reg. 375 e n 377). 

43R Uyllcnhroeek, Bi/d ragen IV, 35. 
43l) Schepenbank, oorkonde va n 24 november 1 '13K 
440 SIr. 1509, 41: 'burgermeisler Gaerl BoegelI ind oek 

Arnt va n Lom der h'sten steen van Sint":Iorisgasthuys 
koer ge lacht hebn'. 

44 1 VleeschSiraat. 1.9S2, 'h ui,", eigendom: Wed. Or den 
Acke r. 

442 AAA, charter nr. 57-1 , 
443 Arch . Caen, R. 
441 Kruisheren, in v. nr. 214, earl., f. 4.or-v (1366), '(opte r 

Vk:isstrae ten) 0r eyn steynen huyss by Senl ,I acops 
gasthuys gelegen neven den gemeynen stralen', In 
153:1 (4 mei): 'dat alde gaslhu ijs ind plaelS mil sijnen 
lOebehoir gelegen legen der Cl'uyshroedere n ki rc k 
aever nel'st orten o irde "anden hdig ist straelgcn' 
(SdH:penbank , nr. B2650, register van overdracht 
van lK'7ittingen. niet gefolieerd) , Dal het een vrij 
k lein gebouw was ka n worden afgeleid uit 
Schepenbank, oorkonde " an 12 mei l lj):~, \vaarin 
sprake is van hel e rf van d e.: kruisheren. gelegen 
legenover het 'hosrilaeJshuysken'. In ].i 13 kochl 
he l kru isherenk looster een huis in de VleesSlr""1 
'leghen d en hospilael "an VenJe oever ... achter aen 
streekende <.I en Sent ter Clal'S b roederl'n l'lye' 
(Kruisheren, in\' nr. ~d, reg. (4); de ingang va n het 
k looster was destijds aan dl' Vll'esstraat. tegen()\'er 
het gasthuis (aklus ()mschreven hijvoorheekl in 
Scherenbank, akle van 12 mei 1433). 

4'f) Schepenbank , nr. B2ó':;0 (z ie vo rige noOl); Ve rzijl , 
·SI. Jacohsgaslhuis '. 15). 

4,:i6 Helschr ikse lstraat, 1,42, 'armenhu is' , e igend{}Jn: 
Venloo, de rrotesla ntsehe armen: 18 1 I: 'Ixlliment' 
in eigendom van de 'hospice des réfol'més', 

447 In 172 1 kochlen dl' d iake ne n van de ge reformeerde 
kerk een huis en erf a: 1Il dl' Kleine Kerkstraal le n 
behoeve v an de gereformeerde a rmen (Stads
bestuur, inv, nr. 3WH, 

44H O PV, Y.3.1. 
449 Stedelijk arch" ] 56, manhuis, huisvesting van 

krankzinn igen ; Maasschriksel , 1,1 2 1, 'bergplaa ts'; 
He lschrikselstraa t, 1.1 22-123, 'h uis ', eige ndom : 
Venloo , de R.K. Godsh uizen; 1.124, 'lUin ', 1.125, 
'huis'; 1078-1079 , 'hu is'; a Jles e ige ndom va n: 
Venlo(), de R.K. Godshuizen. Het o ude gasthuis is 
waw'schij nlijk : 1.1 21 e n 1.1 07H. 

450 Str. 1533, 53: 'den ierSIe sleyn van Sume ) acopsgaSi
hu ys gelacht': SIr. 1)37, 13, stratemaken b ij Sint
,Iacohs kapel: Verzijl , ·SI. ,lacobsgasthu is ', 157: 
Mi"la ret, Noord-Limhu rg, IS5- IH6. 

i 51 Stad shestuur, inv. nr. IS24 (eerSle stuk), I v (! ):'18) . 
152 Str. 1535, JO. 

' 'i3 SIr. 1'i39, 3 1, 5R; SIr. 1580, 12. 
4')4 SIr. 15HO, 66. 
,, ')') SIr. 16 16, !Hl': een hu is o p het Sch,i ksel 'netTe n he t 

manhuiss', 
4')G O PV, Y.37. 
457 Stadshestu ur, inv. nr. 249 (notulen raad Venlo), 27 

fe hrua ri 1830. 
458 C:llnps . Inve ntaris, 16- 17. 
4')9 Sled eliJk " reh " inv. nr. 136. 
460 G roote Kerkstrdat. 1.,31') , ' \X/ezenhuis', eigendom: 

Venlo<), de R.K. G<xls hu izen: in 1RII : 3H, 'hali
ment', 5 1'5 'hospice tk:s orphelins cathol iqucs, en 
ru ine' en 316 'jardin' , alles in eigendom van de 'hos
p iel' des infirmes' , 

46 1 GA Venlo, areh, Godshu izen , inv. nr. 11 . 
462 In 1!l42, seu ie H, Aan het Kerkhof, 11.978, 'dood

gravershuis', H ,979. 'kerkho r , eigendom: gemeen
Ie, 11.9RO, 'kerkhof , prolestantse gemeenie ; li .9H I, 
Isradîtische gemeente. 'hegraafplaats', 
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Venlo dateert van 1349/50, 42H Volgens Uyttenbroeck lag 
e r aanvankelijk een leprozenhuis bij de Tegelpoort; in 
1464 zou nieuwbouw op de Laa r (= de door jacoh van 
Deventer aangegeven plaats?) zijn geopend ,i29 Het 
gebouw werd afgebroken in 1644,430 

D.3 (Nieuw) Sint-jorisgasthuis l'l l 
In Hi26 werd aan de Lohofstraat een nieuw Sint
jorisgasthuis geopend, -'52 Van 1830 tot 1856 was hierin 
gevestigd het Armenhuis of Armengesticht van het RK 
Armbestuur, hedoeld voor vondelingen, wezen, onwet
tige kinderen en ouden van dagen voor wie e lde rs geen 
plaats was4 :1:1 Een kamer was ingericht als ve rgader
ruimte voor het RK Armbestuur; daarnaast was er een 
hulpbureau gevestigd, waar e lke woensdag bedeling 
aan huisarmen plaatsvond, In 1856 werd het gebouw 
geslo ten4 :14 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
plannen ontwikkeld om het ve lv allen gebouw te res
taureren en er een streekmuseum in onde r te brengen. 
Stadsarchitect Jules Kayser werd gevraagd een ontwerp 
voor herstel en ve rbouwing te maken, Tijdens de laat
ste maanden van de bezetting werd het gehouw verder 
beschadigd, Pogingen om na oo rlog met steun van het 
rijk alsnog tot n:stauratie over te gaan, strandden defini
tief in 1952, waarna athraak volgde, 45,) 

D.4 (Oud) Sint-jorisgasthuis i:l6 (ath 81 l 
In de Gasthuisstraat lag in de veertiende eeuw het Sint
jorisgasthuis met kapel. ~5-;- Het e igenlijke gasthuis lag 
w estelijk van de kapel. '5H In 1438 werd er aan het gast
huis gebouwd 45') In 1509 werd de kapel uitgebre id met 
een nieuw koo r. i4o Van het gasthuis restte na de ope
ning van het nieuw e Sint-]orisgasthuis (leg, D, 3l niets 
dan de kapel. 

D.5 Oud Sint-jacobsgasthuis44 I 
De oudste ve rmelding van het Oude Sint-] acobsgast
huis in de Vleesstraat is van 1299 142; in 1358 was sprake 
was van 'een huis op de Vleesstraat hij het gasthuis 
ge legen '445 Uit teksten uit 1366 en 1533 kan worden 
afgeleid dat het, waarschijnlijk vrij kleine , gebouw op 
de noordelijke hoek van de Heilige Geest- en de 
Vleesstraat , tegenover het late re kruishe renklooster 
la g : " '! Het geho uw werd in 1533, toen aan het 
Helschriksel een nieuw gasthuis werd gebouwd (leg. 
D,7), door de provisoren verkocht.14'i 

D.6 Protestants armenhuis~4(' 

Nadat zich begin achttiende eeuw in Venlo een Neder
duitse gereformeerde gemeenschap vestigde, werd ook 
een armenhuis voor deze in omvang bepe rkte hevol
kingsgroep geopend, j~7 Op een plattegrond uit 1763 
wordt een 'gereformeerd armenhuijs ' vermeld aan het 
He ischriksel 4 'H Het Franse kadaster uit 1811 omschrijft 

117 De restanten van het Sint:lacobsgasthuis i" het begin 
van de twintigste eeuw 

dit perceel als 'hospice des reformes', De Oorspronke
lijke Aanwijzende Tafel uit 1842 vermeld op die plaats 
het protestants armenhuis , 

D.7 Sint-jacobsgasthuis44 9 (afb, 117) 
In 1533 werd een begin gemaakt met de bouw van het 
nieuwe Sint-jacobsgasthuis met kapel, op de hoek van 
het Hel- en het Maasschriksel4 'iO Een be langrijk begun
stiger was Hermanmis Kiespenninck, 'stadsphysicus 
van Venlo' en lijfarts van hertog Karel 4 'i 1 Het stadsbe
stuur schonk in 1535 een venster voor de nieuw
bouw 4 52 Vier jaar later betaalde de stad de plaatsing 
van een 'oilwerck' op het gasthuis; aangenomen mag 
worden dat dat bij gelegenheid van de voltooiing 
geheurde , ~55 In 1580 diende het complex voor de op
slag van geschut,45I Later werden in het gasthuis de 
oude mannen ondergebracht; het gebouw werd toen 
aangeduid als he t 'Manhuis '455 In 1799 is het aangeduid 
als 'maison des vieillards '4'i6 De kerk werd zwaar 
beschadigd tijdens het beleg in 1702, 

Volgens de omschrijving in het Franse kadaster van 
1811 was in het complex het 'hospice des infirmes' (zie 
kenhuis) gehuisvest, Toen in 1820 een nieuw weeshuis 
aan de Grote Kerkstraat werd geopend (leg, D.8) ver
loor het Sint-jacohsgasthuis zijn functie van onderko
men van ouden van dagen en wezen, In 1830 werd het 
aangeduid als 'voormalig oud mannen en vrouwen
huis' , ~57 Tussen 1830 tot 1832 was in het pand de 
'Armenfabriek' van het RK Armbestuur gevestigd, een 
tewerkstellings- en opvoedingsinrichting voor de stede
lijke armen .1'i8 In 1838 werden plannen ontwikkeld tot 
aanpassing van het gebouw voor de verpleging van 
krankzinnigen ,~5'! Later werd het gebouw gesloopt en 
vervangen door een school. 

D.8 Weeshuis460 (ath 46) 
In 1577 ve rmaakte een vermogend echtpaar zijn goede
ren aan de Venlose wezen,461 Naast de school tegen
over de Sint-Martinuske rk werd een weeshuis geves
tigd, Volgens het Franse kadaster verkeerde het wees
huis in 1811 in staat van ruïne , In 1820 werd een nieuw 
pand geopend , 

E. Kerkhoven 

E.l Algemene begraafplaats in de Bantuin462 

Hoewel een decreet uit de Franse tijd had bepaald dat 
er binnen de stad geen doden meer mochten worden 
begraven, was het kerkhof bij de Sint-Mclrtinuskerk in 
1818 nog steeds in gehruik. De Sint-Martinusparochie 
weigerde p rotestanten te laten begraven op haar ke rk
hof, hetgeen tot een moeilijke situatie leidde omdat de 
kleine begraafplaats voor protestantse inwoners en 
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militairen aan he t Helschriksel toen al enkele decennia 
was gesloten . Omdat begraven in de dichtbevolkte stad 
niet langer verantwoord werd geacht, drong het college 
van Gedeputeerde Staten bij he t stadsbestuur aan op 
een regeling. Besloten werd tot de aanleg van een 
nieuwe algemene begraafplaats. In 1819 werd in de 
zuidoostelijke Bantuin aan de Ganzenstraat een nieuw 
kerkhof voor alle inwoners van de stad geopend463 

Voor de verschillende geloofsgemee nschappen (katho
lieken , protestanten en Israelieten) waren wel aparte 
afdelingen gereserveerd. 

Al in de jaren twintig van de negentiende eeuw 
beklaagde de katholieke kerk zich e rover dat het nieu
we kerkhof vol was. Een onderzoek van stadswege 
leidde tot de conclusie dat het kerkhof niet efficiënt 
werd benut. Er werden regels voor het begraven opge
steld; in 1835 werd besloten tot uitbreiding van het 
kerkhof met een nieuwe afdeling voor vaste graven464 

In 1866-1867 werd het kerkhof nog uitgebreid; in 1910, 
toen een nieuwe ruime begraafplaats aan de 
Tegelseweg werd geopend , werd het oude kerkhof 
gesloten. 465 

E.2 Kerkhof bij de Sint-Martinuskerk 
De Venlose doden werden van oudsher in en om de 
Sint-Martinuskerk begraven. Volgens een bron uit 1379 
was er echter ook een begraafplaats vlak buiten de 
stadsmuur; waar dat p recies was is onbekend466 Het 
kerkhof bij de kerk was door middel van roosters afge
schermd tegen rondlopend vee467 Het gedeelte van het 
kerkhof tussen het kerkgebouw en de stadsmuur werd 
in de achttiende eeuw het 'Duister Kerkhof' genoemd. 
De oude muurtoren in de noordoostelijke hoek van de 
stad, die volgens het Franse kadaste r in 1811 in ruïneu
ze staat verkeerde , diende in de achttiende en negen
tiende eeuw als knekelhuisje. Op he t Duister Kerkhof, 
tegen de muur van de kerk , stond een doodgravers
huisje. 

Al in de zeventiende eeuw was de ruimte rondom 
de kerk kennelijk te krap geworden ; de stad betaalde 
de pastoor een schadevergoeding omdat hij een schuur 
op zijn erf had laten afbreken voor een uitbreiding van 
de begraafplaats. 468 De grafzerken werden in juli 1796 
plat gelegd en het hele kerkhof met een laag zand 
bedekt, om er een grote kudde runderen te kunnen stal
len. Venlo fungeerde a ls distributieplaats voor de 
bevoorrading van de Franse legers aan de Rijn. 469 Op 
last van de Franse overheid mocht er toen niet meer 
binnen de stad begraven worden; buiten de stad moest 
een nieuw kerkhof worden aangelegd470 

E.3-4 Gereformeerd en militair kerkhof 
In 1675 was er sprake van een 'Geusenkerckhoff'. 471 Op 
het Helschriksel bij de Lichtenberg was in de achttiende 
eeuw een klein protestants kerkhof.472 Ook was dit 
kerkhof in die tijd in gebruik als militaire begraaf
plaats 473 

F. Molens 

Aan de verschillende beken die in en rond de stad 
stroomden , waren watermolens gebouwd. De kaarten 
van Jacob van Devente r geven hiervan een beeld (afb. 
2, 16, 19). De oudste vermeldingen van molens kunnen 
worden o ntleend aan de landsheerlijke rekening van 
1294/ 95 ('de tribus molendinis in Mosa').474 In de stads
rekening van 1349/50 worden molens van Henricus de 
Lum en van Gerardus de Bucholt genoemd, in die van 
1366 een molen in gezamenlijk bezit van Gubbelinus 
Suepken en Theodericus Ratinc475 De ligging van deze 
molens is niet bekend, he tgeen eveneens geldt voor de 
'Slijpmo le n ' (1480476) e n de mo le n van He inrick 
Lentgens (418477). Buiten de Helpoort lag in 1389 een 
molen in bezit van Peter Borchgreve478, op De Laar in 
1390 een 'o lymoelen '479 

Jacob van Deven ter geeft in de noordelijke stads
gracht een vijftal molens weer. De namen van deze 
molens wisselden nogal eens. Direct ten oosten van de 
Helpoort lag de Helmolen (leg. F.2). Deze molen wordt 
voor het eerst vermeld in 1429480 Blaeu duidt deze 
mole n aan met 'Ottenmolen'. Oostelijk van de Hel-
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molen lag de Monniken- of Broederenmolen (leg. F.5) 
van de kruisheren , vermeld vanaf 1427.481 Achter de 
Sint-Martinuskerk lag een molen die in 1467 in bezit 
was van de kinderen van Merten van Ruremunde.482 

(leg. F. 10) Bij Blaeu wordt deze molen met 'Doverens
mo len ' aangeduid; later werd hij 'Spanjaardsmolen' 
genoemd.483 Westelijk van de Helpoort lagen volgens 
Jacob van Deventer nog twee molens. Bij Blaeu wordt 
de molen die het dichtst bij de Helpoort lag 'Distel
molen' genoemd (leg. F.l); deze molen komt in de 
bronnen vanaf het jaar 1400 voor. 484 Van de andere 
molen , tussen de Distelmolen en de Maas (leg. F.13), is 
geen naam bekend. 

Op de kade buiten de Tegelpoort lag - blijkens de 
plattegrond van Blaeu - eveneens een watermolen 
('Stadtsmolen ')485 (leg. F.11 ) Wellicht is het een van de 
molens die in 1294/ 95 werden genoemd (zie boven). In 
1412 is sprake van 'de moelen aen der Maesen' .486 In 
1549 en 1550 werd arbeidsloon betaald 'van den werff 
ind der watermoelen dairop stainde' .487 Noordoostelijk 
van de stad lag de 'Hoogmolen ' (leg. F.3). Deze molen 
stamt in e lk geval uit de zestiende eeuw; hij is afgebeeld 
bij Jacob van Deventer. 488 

F.l Distelmolen 

F.2 Helmolen 

F.3 Hoogmolen 

F.4 Lohofmolen489 

Op de plattegrond van Jacob van Devente r staat de 
Lo hofmolen, een wate rmolen , al ingetekend. In 1842 
was het een schorsmolen, waar eikeschors werd gema
len . Het maal product looi of run werd gebruikt voor het 
looien van runderhuiden. Gezien de ligging bij de looi
hof, op een plaats waar traditioneel in Venlo de leer
looie rs waren gehuisvest, kan de molen deze fu nctie al 
geruime tijd hebben gehad. In 1842 hoorden bij de 
molen enkele grote b ijgebouwen en een mo lenaarswo
ning. De gebouwen werden in 1901 door de stad aan
gekocht, waarna in 1909 sloop volgde490 

F.5 Monnikenmolen 

F.6 Moutmolen Grote Kerkstraat491 

In de Grote Kerkstraat bevond zich vanaf he t begin van 
de negentiende eeuw een door paardenkracht aange
dreven moutmolen . Hier w erd gebrande of geëeste 
gerst, grondstof voor de bierbrouwerij, gemalen. Venlo 
te lde in de negentiende eeuw diverse brouwerijen en 
branderijen. Aan het einde van de negentiende eeuw 
werd de molen ontmanteld en werd er een pakhuis in 
gevestigd.492 

F.7 Panhuismolen493 

Bij Jacob van Deventer (afb. 2) is even oostelijk van de 
stad een watermolen aan een grote molenvijver weer
gegeven. Deze molen stond bekend als de 'Wezen
rnolen' of 'Muizenmolen '. De vijver werd gevoed door 
de Panhuismolenbeek, die ontsprong aan de rand van 
het hoogterras ten oosten van de stad (op de ne tkaart 
van Jacob van Deventer aangeduid met 'fans ', bron). 
De oorspronkelijke molen lag aan de zuidrand van de 
vijver; deze brandde in 1813 af, waarna een nieuwe 
molen werd gevestigd in het 'panhuis' aan de noord
rand van de vijve r. 494 Toen ontstond de naam Panhuis
molen. 

F.8 Picardiemolen of Roffartsmolen495 

Deze watermolen aan het uite inde van de Picardie bij 
de stadsmuur is ingetekend op de plattegrond van 
Jacob van Deventer; hij zou reeds zijn vermeld in de 
veertiende eeuw.496 De naam Roffartsmolen o ntstond 
na 1434, toen door Johan Vinck werd verkocht aan 
Gerard Roffaert 'den hoff ende erve toe moelenhuesen 
geheiten, mitter hovere isingen ende mit alle sijnen toe
behoer', gelegen buiten de stad, en de watermolen 
daarbij, aan de stadsmuur, de sluizen achter de molen 
en de wellen daartoe behorende497 In 1691 kwam de 
molen in bezit van de huisarmen van de stad; later 
kwam de molen in handen van particulieren.498 In 1823 
was het een oliemolen. Vijf jaar later vroeg e igenaar 

463 Stedel ijk arch., inv. nr. 439; Bergevoet. 'Het voor-
malige kerkhof' , 16. 

464 Stedelijk arch., inv. nr. 439. 
465 Bergevoet, 'Hel voormalige kerkhof' , 17. 
466 Schepenbank, oorkonde van 2 april 1379. 
467 Str. 1635, 45v: 'die rosters aen die grotte kerck 

gevecht'. 
468 Str. 1637, 62v. 
469 Uyttenbroeck, Bijdragen lIl , 120-121. 
470 Bergevoet, 'Het voormalige kerkhoP, 16. 
471 Str. 1675, 45r. 
472 Stedelijk arch., inv. nr. 438. 
473 Stedelijk arch ., inv. nr. 438; OPV, V.31 (1753 of 

later): V33, nr. 15: V34 (1773). 
474 Meihuizen, 7294/9 5, tekst van de rekening, 26. 
475 Stro 1349/50, 11 , 13, 14. 18; Stro 1366, 17. 
476 SIr. 1480, 2; Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 9, buiten 

de Helpoort. 
477 Kruisheren, 140. 
478 Str. 1389, 10-11 ; Tafel H. Geest, inv. nr. 86 (l451} 

molen van Borchgreve, buiten de Helpoort. 
479 Tafel H.Geest, inv. nr. 16. 
480 Kruisheren, 6l: 'Hellemoelen buten tier statmueren 

tegen der Hellenporten'. 
481 Kruisheren, inv. nr. 62c. 
482 Tafel H Geest, inv. nr. 98; in 1653 wordt deze molen 

nog 'Ruremundts muelen op de stadtzg îd.cht achter 
de Hoochkerck' genoemd (Schepenbank, akte van 
13 februari 1653). 

483 Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 11 : Van Bussel, Molens, 
595 

484 Str. 1400,3; 1401, 3; Schepenbank, oorkonde van 5 
augustus 1573 ('oever die Beeck achter der 
Distelmoelen'); Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 10-11 . 

485 Uyttenbroeck, Bijdragen IV. 11. 
486 Str. 1412, 6. 
487 Str. 1549, 23-30: Stro 1550, 5, 'die Slat watermoelen'. 
488 Uyttenbroeck, Bijdragen IV, 10: Lamberts , 'Monu-

mentale molens', 98-100: Van Bussel , Molens. 
489 Crispijnestraatje, 1.395, 'walerschorsmolen' , eige-

naalO Michels. 
490 Van Bussel, Molens, 602. 
491 Kerkstraat, 1.1117, 'moutmolen', eigenaar: Verzijl. 
492 Van Bussel, Molens, 607. 
493 In 1842, Sectie D, percelen 0.796, 'huis', D.797, 

'watergraanmolen ' en D.798, 'lusttuin ' 
494 Van Bussel, Molens, 596-597; VTH 3653, een 'Plan 

va n de veslingwerken voor de Keulse Poort te 
Venlo' uit 1753, alwaar 'Wijsmolen' nog "part van 
'Panhuijs ' staa t; Lamberts, 'Monumentale molens ', 
102-104. 

495 Picardiestraat, 1.1149, 'water oliemolen' , eigenaar: 
Michels. 

496 Verzijl, 'De Roffarts- of Picardie-molen', 63; Van 
Bussel, Molens, 600-602. 

497 Tafel H . Geest, inv. nr. 55. 
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499 NieuwstraaL I.l2011, 'ros oliemolen', eigenaar: 
Benders. 

'500 Van Bussel. Molens, 606-607; Kruisheren, inv. nr. 
176. 

501 Oude Rocrmonusche Poort, L 1239, 'water-, graan-, 
olie- en pelmolen'. eigenaar: VL'rzijl. 

502 Str. 1340/50. 11: 'iuxta molam domini Gerardi de 
Bucholt iuxta Tilgelreporten' ; Stro 1523, 25-32; Str. 
1525, 2; Str. 1546. 2S en 1547. 19: een plaats waar 
een volmolen 'plach te staen': Stro 1625. 45: twee 
huisjes 'gelegen aen die Tichelport bij die voll
muelen'; Maria-Weide, im' nr. 196 (]652): Stro 1662. 
18v-21r en Stro ló65, 21v-23r: 'nicliwen bou,v van 
die volmeulen'; Verzijl, 'Italiëmolen', 87. vermeldt 
een 'huurcontract' u it 1524, waaruit zou blijken dat 
een timmerrnan Jan de volmolen van de stad pacht
te (zonder bronvermelding). 

503 Verzijl, 'ltaliëmolen', 8S: 'bij cle Oude Roermondse 
Poort , vulgo in Italiën' (1733). 

Michels toestemming voor de oprichting van een tras
molen (tras is gemalen tufsteen, een bouwmateriaal). 
Na 1836 werd het molencomplex enkele malen uitge
breid, In 1883 brandde de molen uit; er vond geen her
bouw plaats, 

F.9 Rosoliemolen Nieuwstraat499 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw bevond zich 
in de Nieuwstraat een rosoliemolen; deze werd in 1900 
gesloopt. ')00 

F.10 Spanjaardsmolen 

F.n Stadsmolen 

F.12 Volmolen of ltaliëmolen'iOI 
Binnen de stad bij de Tegelpoort, was boven de 
Sloterbeek of Cedronsbeek een volmolen gebouwd, 

Vollen is het verdichten en verstevigen van wollen 
laken ten behoeve van productie van kleding, De oud
ste vermelding dateert van 1523, wellicht 1349,'i02 

Omdat voor dit hoekje van de havenbuurt de naam 
Italië in zwang kwam, werd het gebouw doorgaans 
'Italiëmolen' genoemcl 

In de achttiende eeuw werd de molen omgebouwd 
tot een graanmolen met onderslagrad, In 1762 brandde 
de molen af; nieuwbouw vond plaats in 1786, 

Volgens de kadastrale omschrijving van 1842 was 
het toen een koren-, olie- en pelmolen, Toen na de 
opheffing van de vesting in 1867 de waterhuishouding 
in en rond de stad werd aangepast, verloor de water
molen haar functie, In 1873 werd het gebouw deels 
afgebroken en in 1882 geheel stilgelegd; in de gebou
wen werd vervolgens een pakhuis gevestigd, 503 

F.13 Molen, naam onbekend 

103 



r---------------------------______________________________________ ~T~'~'~.~I-~.~'=' _____ "~_. __ ~.~T __ "~_~.~'~'~'~."~-____ ,.~_~ __ • __ ~.~~~ ____ ~. __ 

104 



I:J. 4' ,l ! 

N.B. In de linker kolom zijn de in de noten gebruikte 
afkorti ngen weergegeven. 

Ter hesparing van ruimte in de noten is hij velwijzingen 
naar veel gebruiktL' archieven (bijvoorbeeld het arch ief 

van het stadsbestuur va n Venlo, de stadsrekeningen, de 
kloos[erarchieven ) alleen hij de eerste verw ijzing ook 

de archid lx:waarplaats ()pgegeven. 

I I ti 11I1!!!! 1 EEllIIII_IY 11011111 11111 11-'" 1II IIIa 1111UllliU'Iillll I 11:1 I ! Il 

Gebruikte bronnen en literatuur 

Archieven 

GA Venlo 
Stadsbestuur 

Stedelijk arch. 

Gemeentebestuur I 

Gemeentebestuur II 

Gemeentebestuur III 

Gemeentebestuur IV 

Kaarten en pre nte n 
Sted . plannen 
Stro 

Sint-Martinus Uil 

Tafel H. Geest 

arch. par. Blerick 
Schepenbank 

Godshu izen 

Venloosch Weekblad 
Venlosche Coura nt 
Nieuwe Venlosche Courant 
Dagblad voor Noord-Limburg 
Dagblad de Limburger 

GA Roermond 
O ud stadsarch. 

GA Arnhem 
Oud-arch. 

GA Zutphen 
Oud-arch. 

GA Nijmegen 
Oud-arch. 

Gemeentearchief Venlo 
archier van het stads bestuu r van Venlo 1272 - 1795 (arch.nr. 1); inventaris: H. Hanssen, Inventaris van het oud 
archief' del' slad, m unicipaliteit en gemee11le Venlo (Venlo 1919); supplement: H. op de Laack, Supplement I op den 
invemaris van hel oud en Fransch archief van Venlo van H. Ha nssen pro (Venlo [1928]); twee latere suppleme nten 
zijn in machineschrifi uitgebracht. G.O. Franq uinet, 'Inventaris der oorkonde n e n bescheiden berustende ten archie
ve van de gemeente Venlo ', in: idem, Overzicht der gemeente archieven en beredeneerde inventaris der oorkonden 
en bescheiden van de gemee11le Sittard en Venlo. u itgegeven op last van gedeputeerde staten (Maastricht 1872) 
is verouderd 
archief van het stadsbestuur van Venlo 1814-1850 (arch.nr. 22); inventaris: H. op de Laack, Inventaris van hel stede
lijk archi~l varz Venlo va n 7H74- 7H50 (Venlo [1928]) 
archief van het gemeentebestuur van Venlo 1 8'5 1 ~ 1900 (arch.nr. 37); inventaris: H. op de Laack, Inventaris van het 
gemeentelijk archief van Venlo van 151 - 1900 met aanvulling van inventaris 1814 - 1850 alsmede de inventarissen 
van enige gedeponeerde archieven (iVenlo 1939]) 
archief van het gemeentebestuur van Venlo 1901-1920 (a rch.nr. 54); inventaris: M.].]. Bergevoet, Inventaris van het 
gemeente-archief van Venlo 1901-1920 ([Venlo 1972]) 
archief van het gemeentebestuur van Venlo 1921-1938 (arch.nr. 70); inventaris: M.].]. Bergevoet, Inventaris van het 
archief van het gemeentebestuur van Venlo over de periode 1921 - 1938 ([Venlo 1985]) 
archief van het gemeentebestuur van Venlo 1939-1978 (in bewe rking; hier wordt vooralsnog verwezen naar archief
codes en voorlopige inv. nrs.) (arch.nr. 141) 
Hoofdverzamelgebied Beeld en Geluid: collectie Kaarten e n Pre nte n, cat. : kaartsysteem 
Bestand stede nbouwkundige plannen 1930-1950 (arch.nr. 226) 
De stadsrekeningen zijn oorspronkelijk beschreven in de inventaris van Hanssen (zie boven); de rekeningen zijn nu 
apart beschreven in: Fr.]. Hermans, Stadsrekeningen 1349-1795 (Venlo 1988, voorlopige versie). De stadsrekeningen 
zijn deels gepagineerd, deels gefolieerd (areh.nr. 33) 
Het archief van de parochie Sint-Martinus bestaat uit een deel I en een deel IJ. Deel I (arch .nr. 12, 1298-1940) is 
slechts zeer gedeeltelijk beschreven; hier zij n alleen de oorkonden gebruikt. Verwezen wordt naar de datum van 
een oorkonde. Deel II (a rch. nr. 172, 1820-1987) is beschreven (niet-gepubliceerde inventaris). 
H. op de Laack, Inventaris van de archieven van de provisoren der Tafe l van den H. Geest, van het Bureau de 
llienfaisa nce en RK Armbestuur van Venlo 0354-1900) (z.p., z.j .) (arch.nr. 6) 
archief van de parochie van Sint-Antonius van Padua te llierick; inventaris in bewerking (arch.nr. 25) 
archief van de schepenbank van Venlo 0361-1795); gedeeltelijke inventaris in machineschrift; gebruikt zijn vrijwel 
alleen de niet-geïnve ntariseerde charters; verwezen wordt naar de datum van het stuk Carch.nr. 150) 
manuscript-inventa ris: W.G.). Re nke ns, Inventaris van het archief van de RK Burgerlijke Godshuizen te Venlo 1433-
1967 (Venlo 1977) (archnr. lOl 
alle in GA Venlo, bibliotheek 

Gemeentearchief Roermond 
Inventaris: G.W.G. van Bree, Invenlaris Va/I de oude archieven van de stad Roermond, 1259-1796 
(Roermond 1989) 

Gemeentearchief Arnhem 
Inventaris: D.P.M. Graswinckel, Het oud-archi~lder gemeente Arnhem (Arnhem 1935, 3 delen) 

Gemeentearchief Zutphen 
Inventaris: W.E. Smelt, Het oud-archief van de gemeenle Zutphen (Utrecht 1941 , 2 delen) 

Gemeentearchief Nijmegen 
Inventaris: JA.B.M. de .Jong, Het oud-archi~lder gemeente Nijmep,eJl (Nijmegen 1960, 4 delen) 

Gemeentearchief Dordrecht GA Dordrecht 
Stadsa reh. 1200-1572 J.L. va n Dalen, Inventaris van het a rchief der gemeente Dordrecht. I. De grajèlUke tijd 1200 - 1572 (Dordrecht 

1909'1912, 2 dele n ) 

ARA 
a rch. Van Gendt 

OM\1 

O PG 

O PV 

OSK 

OSPV 

VTH/ VTHR 

RA Ilmburg 
Annunciaten 

H. Geestklooster 

Kruisheren 

Maria-Weide 

arch. pa r. Afferden 

Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage 
H.A.]. van Schie, Inventaris van hel archief van de ingen ieur der domeinen voor de ontmanteling der vestingen 
1868- 7900 ('s-Gravenhage 1979. 2.08.25); de inv. nrs. 56-60 hebben betrekking op de o ntmanteling van de vesting 
Venlo 
Ministerie van Oo rlog, Memories der Genie; toegang 4.0MM: j oh. C. van Aartrijk, Lijst van de Memo ries der Genie, 
kaarten, plans, atlassen en verslagen van commissies op het gebied van de defensie, afkomstig van het Ministerie 
van Oorlog, 17e-20e eeuw (De n Haag 1976, machineschrift); de memories met betrekking tot Venlo bevinden zich 
in de inv. nrs. 175-186. De memories worden aangeduid met de letter V gevolgd door een cijfe r (V1-VI26) 
v. van den Bergh, R.M. Haubourdin (inl.) , F.E.Ch. Hoste en E. R. Ooijevaar, Inventaris van de plans van gebouwen 
en van de modelte ke ningen van het archief de r Genie van het ministerie van Oorlog/Defensie , (696) 18e eeuw-
1940 (Den Haag 1996); de kaarten zijn alfa betisch op plaa tsnaam geordend, daarbinne n genummerd 
Inventaris van de plans van vestingen van het archief der Genie van het ministerie van Oorlog/Defensie , deel!: 16e 
eeuw-1813 (Den Haag 1996); R. M. Haubourdin, Inventaris van de plans van vestingen van het archief der Genie 
van het ministerie van Oorlog/Defensie, deelII: 1813-ca. 1940 
Ministerie van Oorlog, Situatie-Kaarten: Kees Zand vliet, Voorlopige inventaris van de situatiekaarten afkomstig van 
het archief der Genie, 03e) 17e-20e eeuw (Den Haag 1979, machineschrift) 
R.M. Ha ubourdin (ini). en V. van den Bergh, Inventaris van de situatieplans van vestigingen van het archief der 
Genie van het min isterie van Oorlog/Defe nsie, ( 644) 18e eeuw-I927 (Den Haag 1995) 
.J.H . Hingman, Inventaris der verzameling kaa11en berustende in het Rijks-archief (tweede gedeelte) ('s-Gravenhage 
1871; \lTHR ~ supplement op VHT; A.J.H, Rozemond, Inventaris de r verzameling kaarten berustende in het 
Algemeen Rijksarchief, zijnde eerste en tweede supplement o p de collectie Hingman (Den H~ag 1969) 

Rijksarchief in Limburg te Maastricht 
archief va n het klooster de r annunciaten te Venlo; inventaris: Th.]. van Rensch, Inventaris van het archief van het 
Klo()Sler der Annunciaten te Venlo 1361-1793 (Maastricht 1981; inventa rissenreeks Rijksarchief in Limburg nr. 21) 
archief van het klooster van de H. Geest te Venlo; inventaris: Th.]. van Rensch , Inventaris van bet archief va n het 
Klooster van de J-/. Geest te Venlo 1382 ~ J 793 (Maastricht 1981; inventarissenreeks Rijksarchief in Limburg nr. 21) 
archief van het kruisherenklooster te Venlo; inventaris: M.H.W.M. Hoorn, Inventaris van het archief van het 
Kru isherenklooster te Venlo (1334) 7399-1796 (Maastricht 1989; inventarissenreeks Rijksarchief in Limburg nr. 42) 
archief van het klooster Maria Weide te Venlo; inventaris: S.F.G. Buytendijk en A.M.T. Peeters, Inventaris va n het 
archief van het kloosler Maria Weide te Venlo (J 339) 1405-1798 (Maastricht 1991; inventarissenreeks Rijksarchief 
in Limburg nr. 45) 
archief RK parochie AlTerden, 1299-1 481 (3 charters, toegang: plaatsingslijst) 
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arch. Hypotheekbewaarder 
Roermond 
Munste rabdij 

areh. kap. Venlo 
Militair arch. 

areh. Staten Overkwartier 

RA Gelderland 
gf'Jven en hertogen 
van Gelre 
charterverzameling 
arch. Mechteld 
aanwinst C,) 
charters München 

arch. Rekenkamer 

arch. Huis l3ergh 

RA Noord-Brabant 
kruisherenklooster 
Sint-Agatha 

RA Gent 
arch. graven van 
Vlaanderen 

NRWHStAD 
hertogdom Gulik 
Dalhe im 

StA Köln 
Haupturkundenarchiv 

AAA 

arch_ Caen 

arch. Dep. Lozère 

Uitgegeven bronnen 

! ! "!'y, rr = 

toegang: Magazi jnIi jst van de registers van dc hypotheekbewaarde r, f'Jyon Roermond, Franse Tijd - 1840, 1879-
1948 (z.p., z.j.) 
archief van de Munsrerabdij van Roe rmond, inventaris: M.K.]. Smeets en W.E.S.L Keyser-Schuurman, 111I'ell/ur!s 
vun het arch!l!j' (Ja 11 de Mu ns/emhdij tI! Roermond 1220-1 797 CMaastricht 1974; invcntarissenrecks Rijksarchief in 
Limburg nr. 17) 
archief van het Kapittel van de parochiekerk te Venlo , 1391-1794 (51 charters, geen toegang) 
Magazijnlijst oud militaire archieven, samengesteld door Jos Notermans (Stichting Maastricht Vestingstad, 1978>' 
doorlo pend genummerd en aangevuld door Régis de la Haye (Maastricht 1981) 
G.H.A. Venner, Inventaris van het archief van de staten van het Overkwartier van Gelder 1404-1794 (Maastricht 
1979; inventarissenreeks van het ri jksarchief in Limburg nr. 17) 

Rijksarchief in Gelderland te Arnhem 
arch ief der graven en hertogen van Gelre (963) 1306-1 543 (archiefhlok 0001) 

charterverzameling (1 179) 1190-1542 (archiefblok 0243) 
archief hertogin-pretendente Mechteld 1309-1382 (archiefhlok 0240) 
aanwinsten 1940-1977, 1290-1542 (archiefblok 0238) 
charters München 1107-1 529 (archiefblok 0239) (Regestenlijst en inleiding: PJ. Me ij, Gelderse charters uit München 
terugf?ekeerd C's-Gravenhage 1953)) 
archief van de Gelderse rekenkamer 1559-1795 en de commissarissen belast met het beheer van de Gelderse 
domeinen 1543-1559 (inventaris A,H. Martens van Sevenhoven, 's-Gravenhage 1925-1926) (archiefhlok 0012) 
A.P. van Schilfgaarde, Het archief van het huis Bergh ([NijmegenlI932, 9 delen) 

Rijksarchief in Noord-Brabant 
H. Douma, Inventaris van het archief van het kruisheren klooster Sint-Agatha (tweede stuk regesten 13 71-1(87) 
C's-Hertogen bosch 1972) 

Rijksarchief in Gent (België) 
archief van de graven van Vlaanderen, inventaris: ju les de Saint-Genois, Inventaire analvtiqlle des chartes des 
comtes de Flandre (Gand 1843-1846) 

Nordrheinland-Westfálisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (Duitsland) 
archief van het hertogdom Gulik tot 1423 (vereniging met Berg) 
bestand Ciste rcienserinnenklooster Dalhe im (Arsbeek) , Urkunden 1201-1800 

Historisches Archiv der Stadt Köln 
toegankelijk via: Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, vanaf deel 1 (1882) 

Norbertijnerabdij van Averbode (België) 
archief abdij Averbode, sectie I , charters (geen inventaris; uitgebreide regesten in machineschrift) 

Archiv Haus Caen, bij Straelen (Duitsland) 
particulier archief 

Archief van het Departement Lozère te Mende (Frankrijk) 

Aders, G., 'Regesten aus dem Urkundenarchiv der Herzöge von Brabant (ca. 1190-1382), in: Düsseldorfer j ahrhuch 44(947) 
Aefferden, François Adam van, 'Staat van het Roermondsche Overquartier des Vorstendoms Gelre in den jaare 1729, beschreven door ( .. ), 

Eerste Presiderende Raad en Landrentmeester van 't Overquartier van Gelderland, ressorterende onder Haar Hoog Mogende ', uitgegeven 
door j ac. Vrancken in Limburg's j aarboek 9 (903) 264-310 

Bondam, P. , Charterboek der hertogen van Gelderland en graaven van Zutphen (. .) (Utrecht 1783-1809) 
Byvanck, A.W., Excerpta Romana. De bronnen der Romeinse geschiedenis van Nederland I (Teksten) en III (Overblijfselen der Romeinse 
beschaving) (Den Haag 1931 en 1947, RGP 73 en 89) 

Camps, H_P.H. , Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. De Meierij van 's-Hertogenhosch (met de heerlijkheid Gemert) 
C's-Gravenhage 1979) 

Doorninck, P.N. van, Het oudste leenactenboek van Gelre van 1326(Haarlem 1898) 
Doorninck, P.N. van, Schatting van den lande van Gelre voor het Overkwartier en de Betuwe van 1369 (Haarlem 1903) 
Doorninck, P.N. van,J.S. van Veen, Acten hetreDende Gelre en Zutphen 1107-1415 (Haarlem 1908) 
Dronke, E., Tradilianes antiquitates Fuldenses (Fulda 1844) 

Fahne, A. , Urkundenhuch des Geschlechts Spede jetzt Spee (I. Band, bis 1444) (Cöln 1874) 

Gysseling, M., en A.C.F. Koch, Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scrip ta (Brussel 1950) 

Habets, Josef, De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksahdij Thorn. Eerste deel: chaters en andere bescheiden van 966 tot 1550 
Cs-Gravenhage 1889) 

Harenberg, E.J. , e .a., ed. , Oorkandenboek van Gelre en Zutphen tat 1326 C's-Gravenhage 1980 en later; losbladige uitgave) (hier verkort 
weergegeven als OBGZ) 

Huyskens, Albert (Hrsg.), bearbeitet von DL Wilhelm Mummenhoff, Regesten der Reichsstadt Aachen (einschliesslich des aachener Reiches 
und der Reichsabtei Burtscheid (Köln/Bonn 1937-1961 , twee delen) 

Janssen de Limpens, K.J.Th_ , Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond (Utrecht 1965; Werken der Vereeniging tot Uitgaaf 
der bronnen van het Oud-Vaderlandsch Recht, derde reeks, 20) 

Lacomblet, ThJ., Urkundenbuch fü r die Geschichte des Niederrheins (Düsseldorf 1840-1857) 

Meihuizen, L.S., De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/95 (Groningen/Djakarta 1953) 
Meij, P.J- , Gelderse charters uit München teruggekeerd C's-Gravenhage 1953) 
Monumenta Germaniae His torica. Scriptorum Tomus IV B. Chronica XIII: Chronicon Gladbacense a. 973-974, 74-77, ed. G.H. Pertz 

(Hannover 1841, herd ru k StuttgartiNew York 1963) 
Mieris, Frans van, Groot charterboek der graaven van Holland (. . .) (Leiden 1753-1756) 

Niermeyer, J.F., Bronnen voor de economische geschiedenis van het beneden-Maas gebied. Eerste deel: 1104-1399 ('s-Gravenhage 1968; (RGP, 
Grote Serie, 127) 
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd (Arnhem 1830-

1875, 6 delen) 

Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittela1ter (Publikationen der Gesellschaft fü r rheinisehe Geschichtskunde, 21): 1 (313-1099) ed. 
F W Oediger (Düsseldorf 1978, herdruk van de uitgave Bonn 1954-1961); Il : 0100-1205) ed. R Knipping (Bonn 1901); VI: (1349-1 362) ed. W. 
janssen (Köln/ Bonn 1977) (hier verkort aangedu id als REK) 

Scholten, Robert, Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis Comitis zu Asperden im Kreise Kleve (Kleve 1899; herdruk Geldern 
1984 ; Veröffentl ichungen des historischen Vereins für Geldern und Umgegend, 85) 

Stoel, J.G.M. , Archief kasteel Arcen, Deel 1: Oorkondenboek 1303-1450 (Lomm 1987; Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm
Velden, 13); Deel 2: Oorkondenboek 1400-1782 (Lomm 1993; Cahiers (...), 22) (beide in bibliotheek GA Venlo) 

Sloet, L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen tot op den slag van Woeringen, 5 j uni 1288 ('s-Gravenhage 1872-1876) 

Tricht, H_W. van (ed_), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, dlJI (l630- 1637) (Culemborg 1977) 

Weiler, Po , Urkundenbuch des Stiftes Xanten I (vor 590-1359) (Bonn 1935) 
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tuin, moestu in, kwekerij I I I l talud 

f:: ~f>j s i e rtuin t begraafplants 

VENLO 1842, schaal 1 : 2500 
met in de legenda genoemde gebouwen en terre inen 
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.. 
In logenda genoemdo bobouwing 
vóór 1560, aanwezig 1842 

1?/7.midom 
t:L"U LLJ vóór 1560, wog vóór 1842 

.. 
idem 
na 1560, aanwezig 1842 

l"777:l idem 
r/ J LJ na , 560, weg vóór 1842 

r - - ' Iorrein behorend bij instolling 
L __ J vóór 1560, wog vóór 1842 

r --"' idem 
L __ .J na 1560, weg vóór 1842 

r - I exacte ligging onbokond/bekend 
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11 Op do Misten 
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15 Kwartolmarkt 
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