
Excursie HVS Gennep zaterdag 29-5-2010 
 

Op zaterdag 29 mei was de jaarlijkse excursie van de Heemkunde Vereniging. 
Achttien leden togen op deze zonnige kermiszaterdag naar het historische stadje 

Gennep. 
De vraag of Gennep bij Limburg hoort was overbodig, we kregen koffie met echte 
Limburgse vlaai en de gids vertelde in onvervalst Genneps dialect smeuïge 

verhalen tijdens de rondwandeling. 
De ooievaar op het uit 1608 daterende stadhuis zat op zijn nest en keek neer op 

een prachtig terras en een mooie winkelstraat met een levendige markt. 
Aan voedsel geen gebrek want de Niers en de ontwikkelde natte natuurgebieden 
zorgen voor een ideale omgeving voor vogels, vissen en amfibieën. 

De witte overblijfselen op dak en straat nemen we in ons tolerante kikkerlandje 
graag voor lief.. 

 

 
Vlak bij het stadhuis staat de protestantse kerkje uit het jaar 1663, tegenwoordig 
in stand gehouden door 400 leden. De preekstoel domineert de verder sobere 
inrichting en is origineel uit de zeventiende eeuw. 

In de kerk was een tentoonstelling van mozaïekwerk, de kunstenaar hield zelf 
toezicht en gaf uitleg. 



Het carillon met 25 klokken op het stadhuis laat elk kwartier van zich horen in de 
smalle straatjes en steegjes van dit oude vestingstadje. 

De gids zong zelf het Genneps volkslied van Johan Wiertz. Deze componist is 
vooral bekend van de liedjes “ Hanneke en Janneke” en “Het regent, het zegent, 

de pannen..”. 
 
Tijdens een heerlijke lunch konden we onze vermoeide benen even strekken. 

Gennep staat bol van cultuur en historie. Voor internet-toeristen is de volgende 
site een must  www.gennep.nu 

 
De deken van Gennep zorgde zelf voor de rondleiding in de St Martinuskerk uit 
1953. 

Deze is gerenoveerd dankzij de gift van een beminde en steenrijke gelovige. 
De tekst in de kalkstenen gevel “ IK BEN ER “ is veelzeggend. Bijzonder is dat er 

een boven en onderkerk is. De bovenkerk kan de drukte goed aan, in de 
onderkerk is een religieus museum gevestigd. De liefhebbers kunnen hier hun 
hart en ziel ophalen aan de vele voorwerpen uit het rijke roomse leven, een 

prachtige verzameling en een mooie afsluiting van deze interessante excursie. 
 

Dank aan de organisatie die alles zo mooi in kannen en kruiken heeft gegoten, 
de deelnemers hebben van deze dag genoten. 
 

In de Spinde (bij de bibliotheek) ligt een DVD met twee uitzendingen van de 
Lokale Omroep Gennep over Gennep, land van Maas en Niers. 

Kunt u bekijken of lenen en alles eens thuis bekijken. 
 
verslag Piet Oomen 

http://www.gennep.nu/

