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VAN DE REDACTIE  
 
In 1989 vierde LGOG Kring Horst en Sevenum zijn vijftienjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum stelden drie 
bestuursleden een rapport samen over vijftien jaar LGOG Kring Horst en Sevenum. In het 'ten geleide' sprak de 
toenmalige voorzitter, ing. L.J. Greweldinger, de hoop uit dat het rapport - dat tijdens de jaarvergadering aan de leden 
werd aangeboden - als nulnummer van een toekomstig verenigingsorgaan de geschiedenis in mocht gaan. Die hoop 
is niet ijdel gebleken: sins 1990 verschijnen jaarlijks twee nummers van Info LGOG. 
Normaliter bevat Info onder meer mededelingen, aankondigingen van activiteiten, interviews, besprekingen van recent 
verschenen boeken en tijdschriftartikelen en actuele informatie over de musea in Horst en omgeving. Een aantal van 
de vaste rubrieken zult u deze keer echter moeten missen. Dit nummer staat namelijk voor een groot deel in het 
teken van het 25-jarig jubileum dat LGOG Kring Horst en Sevenum in 1999 viert. 
Voorzitter Jos Schatorjé kijkt vooral vooruit naar de activiteiten in het jubileumjaar. Gert Verheijen, 23 (!) jaar lang 
secretaris van de kring en bovendien in velerlei hoedanigheden jarenlang nauw betrokken bij de samenstelling van 
Info, toonde zich op verzoek van de redactie graag bereid enkele van zijn vele herinneringen aan 25 jaar LGOG op 
papier te zetten. Voorts treft u in dit nummer de antwoorden aan van enkele leden op vijf vragen over onze kring. 
Bovendien wordt in dit nummer door middel van een aantal overzichten uitgebreid teruggeblikt op de activiteiten van 
onze kring in de voorbije kwart eeuw. 
 
Tenslotte: dat LGOG Kring Horst en Sevenum in 1999 zijn 25-jarig jubileum kan vieren, is voor een niet gering deel te 
danken aan de betrokkenheid van de leden. Die uit zich vooral in deelname aan cursussen en excursies en het 
bijwonen van lezingen. Met nadruk willen we er echter op wijzen dat er nóg een manier is waarop leden blijk kunnen 
geven van hun betrokkenheid, namelijk door het leveren van bijdragen aan dit blad. 
  
Yvonne Hermans-Cuppen 
 

Wim Moorman 
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IN MEMORIAM  MART CORTENBACH  
 
Mart Cortenbach, geboren te Horst op 3 juni 1928, was net zeventig geworden, stapte en fietste nog kwiek rond, maar 
toch zag je dat er iets niet goed zat met zijn gezondheid. AIk word zo gauw moe en ik val zo af,@ zei hij sinds carnaval 
verleden jaar. Hij ging afscheid nemen. Hij was klaar met de dood. AWe moeten allemaal een keer gaan. Ik mag niet 
klagen, want ik heb een mooi leven gehad.@ Voor familie, vrienden en bekenden was dat zijn afscheidsboodschap. Hij 
overleed op 16 november 1998. 
 
Mart had belangstelling voor veel zaken: verzamelen (het postwezen en ansichtkaarten), boeken en tijdschriften, 
genealogie, heemkunde, streekgeschiedenis en carnaval. Hij was in 1973 de elfde prins van D=n Dreumel. Hoewel 
Mart >goed kon leren= zoals men vroeger zei, waren zijn vervolgstudies toch vooral gericht op het stukadoorsvak, 
omdat hij voorbestemd was om het familiebedrijf over te nemen. Hij heeft deze onderneming gerund totdat gebrek 
aan een opvolger en veranderingen in de bouwwereld hem noopten het bedrijf te beëindigen.  
 
Mart werd lid van diverse stichtingen en verenigingen op zijn belangstellingsterreinen. Gezien zijn arbeidsverleden 
werd meestal een beroep op hem gedaan tot het beheren van de penningen. 
 
Mart Cortenbach was medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van de Stichting Oud Kerkhof Horst, bestuurslid 
en penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Horst, bestuurslid van LGOG Kring Horst en Sevenum en verder 
onder andere lid van voetbalclub Wittenhorst, carnavalsvereniging D=n Dreumel en de Kloscommissie, van Heemkun-
devereniging Sevenum en van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Hij mocht nog juist het jubileum >25 
jaar NGV in Limburg= meemaken. Bij die gelegenheid verscheen het Limburgs Kwartierstatenboek waarin ook de 
kwartierstaat van Mart Cortenbach is opgenomen. 
 
Hij blijft in onze herinnering voortleven als een markante persoonlijkheid. 
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TOEKOMSTGERICHT VANUIT HET VERLEDEN  
 
Het verschijnen van ons verenigingsperiodiek tijdens de voorjaarsvergade-ring past in een traditie die is ontstaan bij de 
eerste grootschalige evaluatie van de activiteiten van onze kring in 1989. Bij het vijftienjarig bestaan werd toentertijd 
een evaluatie gehouden over de activiteiten die LGOG Kring Horst en Sevenum in 1974 tot in 1989 hadden georgani-
seerd. Het bleek toen dat de leden zeer te spreken waren over het beleid met gevarieerde activiteiten en het 
voornemen regelmatig wensen te toetsen. Sindsdien is ons informatiebulletin, dat dus zijn tiende jaargang ingaat, niet 
meer weg te denken in de communicatie met leden en externe relaties. 
 
Het is hier dan ook op z'n plaats om kort uitleg te geven over de geplande activiteiten vanwege het 25-jarig jubileum 
van onze kring. Het ontstaan van Kring Horst van LGOG hangt nauw samen met de oprichting van de Oudheidkamer 
en Stichting Het Gelders Overkwartier in 1974. Vandaar dat de besturen van deze drie clubs besloten hebben 
gezamenlijk een aantal jubileumactiviteiten te organiseren waaraan de gehele bevolking kan deel-nemen. Omdat de 
huidige gemeentegrenzen spoedig zullen wijzigen, is de principiële keuze gemaakt om binnen het werkgebied van 
Horst aan de Maas én Sevenum actief te zijn. De realisatie van het beoogde programma is alleen mogelijk dankzij de 
samenwerking met andere historische instellingen en verenigingen, zoals Museum De Locht die als eerste activiteit 
voor het jubileumjaar een zeer informatieve museumroute heeft ontwikkeld voor kinderen. De doelstelling om door 
middel van samenwerking meer voor de samenleving te kunnen betekenen zal hopelijk ook uit de verdere activiteiten 
blijken.  
 
Wat biedt het jubileumprogramma zoal? Dankzij steun van onder andere het gemeentebestuur van Horst, worden 
diverse programma's uitgewerkt. Zonder volledigheid na te streven kan ik enkele hoogtepunten opsommen: het 
LGOG zal in 1999 diverse bijzondere lezingen organiseren. Vanwege het jubileumjaar zullen we niet alleen in Horst, 
maar ook in de andere grotere dorpen lezingen organiseren. Dit jaar zullen alle reguliere lezingen ook voor niet-leden 
gratis zijn. U wordt van harte uitgenodigd geïnteresseerden op al onze lezingen te wijzen. Een van de belangrijkste 
lezingen lijkt die van Hans Renes (Wageningen) te worden. De heer Renes promoveert binnen-kort op een onderzoek 
naar de ontwikkeling van het cultuurlandschap in Noord-Limburg. Deze studie is niet alleen voor historisch geïnteres-
seerden van groot belang, maar ook voor allen die betrokken zijn bij natuur en ruimtelijke ordening.  
In het jubileumjaar worden tenminste twee kleine excursies georganiseerd, alsmede twee grotere excursies. In elk 
geval zal een van de grotere excursies ons op 5 juni naar Archeon brengen. Dit openluchtmuseum over geschiedenis 
en archeologie is zeer aantrekkelijk voor jong en oud, zodat niet alleen vaders, moeders, opa's en oma's, maar 
nadrukkelijk ook kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes worden uitgenodigd. Daarnaast onderzoekt de 
excursiecommissie momenteel de haalbaarheid van een vierdaagse reis naar Weimar en omgeving, de culturele 
hoofdstad van Europa in 1999. 
 
In samenwerking met de Oudheidkamer zal het LGOG een tentoonstelling maken over historische kaarten uit het 
gebied van Peel en Maas. De opening van de tentoonstelling staat mede in het kader van de voorjaarsvergadering 
van het Genootschap, die dit jaar op 29 mei in Horst wordt gehouden. 
De Oudheidkamer tekent voor de organisatie van onder andere de tentoonstellingen over 'Groeten uit Horst aan de 
Maas' (12 september-31 oktober) en een kunstfestival, dat op 4 september van hartje Horst een groot atelier zal 
maken. Eveneens wordt er in 1999 door Stichting Het Gelders Overkwartier een nieuw deel van Horster Historiën en 
een publicatie over kunst in Horst uitgegeven en zal onder auspiciën van de Schatkamer St. Lambertuskerk een 
kerkepad voor Horst aan de Maas worden voorbereid. Deze wordt in het 'Heilig jaar 2000' gehouden.  
De laatste jaren heeft het LGOG steeds meer nadruk gelegd op activiteiten voor jongeren. Vandaar dat intensief wordt 
geparticipeerd in het Historisch Educatief Platform. Dit HEP is voornemens om drie educatieve projecten over 
regionale geschiedenis uit te voeren. Tenslotte zal waarschijnlijk gedurende dit najaar te Grubbenvorst (en later te 
Horst) een tentoonstelling worden georganiseerd over de oudste geschiedenis van het gebied dat straks 'Horst aan de 
Maas' genoemd zal worden. Vanuit de historische verenigingen en instellingen mag er dus heel wat worden verwacht 
in 1999. In onze regio heeft het verleden dus nadrukkelijk toekomst! 
 
 
Jos Schatorjé, 
voorzitter  
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PROGRAMMA 1999  
 
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum organiseert LGOG Kring Horst en Sevenum naast het normale programma 
enkele extra activiteiten. Van sommige staat de aard of de datum nog niet definitief vast. Hierover ontvangen de leden 
evenwel tijdig bericht, hetzij door middel van een convocatie hetzij door middel van berichtgeving in de lokale en regio-
nale media. De activiteiten in de tweede helft van het jaar komen uitvoerig aan bod in het volgende nummer van Info.  
Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat ook de Oudheidkamer en de Stichting Het Gelders Overkwartier in het 
kader van hún 25-jarig jubileum een aantal speciale activiteiten in hun programma hebben opgenomen.  
   
Het programma van LGOG Kring Horst en Sevenum ziet er tot oktober van dit jaar in grote lijnen als volgt uit: 
 
14 maart  
Kleine excursie naar Lottum met bezoek aan de Sint-Gertrudiskerk en kasteel De Borggraaf. Leden van LGOG Kring 
Horst en Sevenum hebben reeds gelegenheid gehad zich hiervoor in te schrijven. 
 
12 april   
Lezing Volkscultuur in de late Middeleeuwen  
Onze kennis van het verleden is grotendeels beperkt tot het leven en werken van machtige mannen en een enkele 
vrouw. Dit geldt vooral voor de Middeleeuwen. We kennen pausen, vorsten, edelen en gefortuneerde burgers. De 
gangbare geschiedenis is een geschiedenis van de elite. Hoe het 'volk' leefde, is daarentegen nauwelijks bekend. Zijn 
geschiedenis ligt verscholen in de schaduw van de rijken. 
In deze lezing wil de heer dr. Gerard Nijsten nagaan hoe de 'gewone' man en vrouw in de late Middeleeuwen leefden, 
hoe ze dachten en welke middelen ze bezaten om het harde dagelijkse bestaan te verzachten. Welke betekenis 
hadden bijgeloof en tovenarij? Aangezien het volk lezen noch schrijven kon, heeft het hierover niets op schrift kunnen 
stellen. De cultuur van het volk was een mondelinge cultuur. Gelukkig zijn er geschriften bewaard gebleven van 
bijvoorbeeld geestelijken, stadsbestuurders en -klerken waarin zij over het volk en zijn manier van leven schrijven. Met 
behulp van preken, exempelen, kronieken, stadsrekeningen, toneelspelen en schilderijen wil de heer Nijsten onze 
anonieme voorouders voor even tot leven wekken. 
De geschiedenis van het volk is per definitie een lokale geschiedenis. Mensen dachten niet in termen van een land of 
een natie. Hun horizon is het dorp, het buurtschap of de stad. Het Gelderse Overkwartier is, dankzij de 
stadsrekeningen van Venlo en Geldern, een prachtige casus voor volkscultuur. De bronnen tonen ons de jaarlijkse 
processies, de bedevaarten (lang voordat Kevelaer pelgrimsoord werd), de vastenavond- en meifeesten en de 
schutterswedstrijden. Het zal voor een deel een 'feest der herkenning' zijn, want veel festiviteiten bestaan nog steeds. 
Maar hun eeuwenlange traditie is slechts één kant van de medaille. De heer Nijsten zal ook laten zien dat de feesten 
sedert de Middeleeuwen fundamentele wijzigingen hebben ondergaan. In deze zin zijn de middeleeuwers ons 
vertrouwd en vreemd tegelijk. 
Dr. Gerard Nijsten studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is thans docent 
aan de Hogeschool Holland. Hij is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van de late Middeleeuwen en 
publiceerde onder meer over hofcultuur, toneel en aspecten van volkscultuur. 
 
Omdat het bestuur van LGOG Kring Horst en Sevenum behalve Horst ook andere kernen in de activiteiten in het 
jubileumjaar wil betrekken, vindt deze lezing niet zoals gebruikelijk in Horst, maar in Sevenum plaats. Plaats van 
handeling is Cultureel Centrum De Wingerd, Maasbreeseweg 2 in Sevenum (077-467 1264), aanvang 20.00 uur.  
Zoals voor alle lezingen in het jubileumjaar 1999 geldt ook voor de lezing van de heer Nijsten dat niet-leden gratis 
toegang hebben. 
 
 
29 mei  
Voorjaarsvergadering van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, die ditmaal in Horst zal 
plaatsvinden. 
 
 
29 mei - 25 juli  
In de Oudheidkamer in Horst organiseert LGOG Kring Horst en Sevenum een tentoonstelling over historische kaarten 
uit het gebied van Peel en Maas. Nadere details over deze tentoonstelling verschijnen tijdig in de media. 
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5 juni  
Voorjaarsexcursie naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. Deze reis is niet alleen voor volwassenen maar ook 
voor kinderen zeer aantrekkelijk. Leden van LGOG Kring Horst en Sevenum ontvangen binnenkort een uitnodiging 
voor deze excursie. 
 
 
30 september - 3 oktober  
In navolging van de meerdaagse reis naar Trier bij het vijftienjarig jubileum organiseert LGOG Kring Horst en 
Sevenum nu (bij voldoende deelname) bij het 25-jarig bestaan een vierdaagse excursie naar Thüringen. Op de 
eerste dag staat een bezoek aan de Wartburg bij Eisenach op het programma. Op de tweede dag wordt in Erfurt 
een stadswandeling gemaakt en het Angermuseum bezocht. Op de derde dag wordt een bezoek gebracht aan 
Weimar, in 1999 de culturele hoofdstad van Europa. Op de vierde dag wordt de thuisreis aanvaard via een nog 
nader te bepalen route met bezoek aan een bezienswaardigheid. 
Leden van LGOG Kring Horst en Sevenum hebben een gedetailleerder programma van de reis ontvangen en 
inmiddels de gelegenheid gehad zich voor de reis in te schrijven. 
 
Voor het lezingenprogramma voor het seizoen 1999-2000 zijn inmiddels twee sprekers vastgelegd: onze voorzitter 
de heer J. Schatorjé en de heer H. Renes. De heer Schatorjé zal spreken over het nieuwe Limburgs Museum in 
Venlo dat in 2000 open gaat. De heer Renes zal ingaan op de ontwikkeling van het cultuurlandschap in Noord-
Limburg. Nadere gegevens over deze (en andere) lezingen treft u aan in het volgende nummer van Info. 
 

VERSLAG 24E JAARVERGADERING  
 
Verslag van de 24e jaarvergadering van LGOG Kring Horst en Sevenum, gehouden op 9 maart 1998 in De Oude Lind te Horst 
 
1. Opening en mededelingen.  Voorzitter J. Schatorjé opent 's avonds om 20.00 uur de 24e jaarvergadering van LGOG Kring 
Horst en Sevenum. Volgens de presentielijst zijn 47 leden aanwezig. Het financiële jaarverslag ligt ter tafel. 
Berichten van verhindering zonden: de dames M. Smetsers, A.Tacken en A. van der Plaat en de heren S. Huys, G. Poels en J. 
Vissers. 
Herdacht worden mevrouw M. Stappers en de heren J. Raassens, J. Moorman en J. van Enckevort. 
 
2.  Het verslag van de drieëntwintigste jaarvergade ring  wordt onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. 
 
3. Het verslag over 1997 van de secretaris  wordt eveneens onder dankzegging aangenomen. 
 
4. Het verslag over 1997 van de penningmeester en k ascontrolecommissie  (J.Kurver en J.Vissers). De voorzitter geeft 
eerst een toelichting bij de opmerkingen van de vorige kascommissie:  
Portokosten: in de portokosten van het HEP zijn de portokosten van het secretariaat verdisconteerd. In het jaarverslag van 1997 
is dit rechtgezet. 
De bijdrage van niet-leden is dit jaar apart in het verslag opgenomen. 
Honoraria sprekers: om bekende sprekers te contracteren moet men soms dieper in de buidel tasten. 
T.a.v de representatiekosten van 1997: in dit bedrag zijn opgenomen de attenties bij het afscheid van secretaris G.F. Verheijen, 
het afscheid van wethouder Peerbooms en enkele kleinere posten. 
Kascontrolecommissie: de heren Kurver en Vissers hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.  
 
5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.  De heer J. Kurver is aftredend. In zijn plaats wordt bij acclamatie de heer P. 
Vervoort gekozen. De voorzitter dankt de heer Kurver voor zijn werkzaamheden als lid van deze commissie. 
 
6. Bespreking bestuursbeleid . In het verslagjaar 1997 heeft het bestuur de leden het gebruikelijke programma aangeboden. 
Het aantal lezingen bedroeg zes. Er werd een cursus regionale geschiedenis voor docenten aangeboden, waar 27 docenten uit 
onze streek aan deelnamen. Een cursus Kunstgeschiedenis 1500 - 1800 werd voorbereid en startte in januari 1998. Ook 
werden 2 grote excursies georganiseerd resp. naar Mechelen en Naarden. Erg veel belangstelling kenden de kleine excursies, 
resp. naar Heerlen (Thermenmuseum) en Rijckholt-Sint-Geertruid (prehistorische vuursteenmijnen). Verder werden twee 
uitgaven van INFO-LGOG verzorgd. De voorzitter kon meedelen dat de laatste Info's budgettair neutraal zijn uitgegeven: vorig 
jaar aangekondigd, dit jaar gerealiseerd. Ook werd in 1997 een aanzet gedaan tot een enquête om inzicht te krijgen in de 
interesses van de leden en de beoordeling door de leden van de activiteiten van de kring.  
Vervolgens kijkt de voorzitter vooruit naar het jaar 1999. In dit jaar wordt het 25-jarig jubileum van onze kring gevierd. Dit 
jubileum zal met allerlei activiteiten luister worden bijgezet. De voorzitter vraagt dan ook dat actieve leden, die mee willen werken, 
zich melden. Het jubileum zal in het kader staan van de historie van Horst aan de Maas, de streek tussen Maas en Peel: 
lezingen, een fietstocht, een expositie met en in de Oudheidkamer etc. Ook wordt de voorjaarsvergadering van het LGOG in mei 
1999 in Horst gehouden. Tenslotte zal een meerdaagse excursie georganiseerd worden. 
 
7. Bestuursverkiezing.  Mevr. drs. Y. Hermans - Cuppen is aftredend en niet- herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in haar plaats 
de heer drs. W. Moorman te benoemen. De heer Moorman is bereid de bestuursfunctie  op zich te nemen. De heer Moorman 
wordt bij acclamatie benoemd. Aftredend en herkiesbaar zijn de heer M. Cortenbach en de heer drs. J. Schatorjé. Op voorstel 
van de voorzitter worden de heren Cortenbach en Schatorjé bij acclamatie herbenoemd. 
Afscheid van vice-voorzitter mevrouw drs. Y. Herman s - Cuppen.  
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Voorzitter J. Schatorjé memoreert dat het vandaag een bijzondere dag is omdat onze kring afscheid neemt van mevrouw drs. Y. 
Hermans - Cuppen. Mevrouw Hermans heeft met veel verve twaalf jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan zes jaar als 
vice-voorzitter. Verder heeft zij vanaf het begin van INFO-LGOG deel uitgemaakt van de redactie. Ook had zij een belangrijk 
aandeel in de organisatie van de kleine excursies, o.a. door haar grote kennis van de kunstgeschiedenis. De voorzitter spreekt de 
hoop uit dat "wij niet van jou af zijn" en dat de kring graag een beroep op mevrouw Hermans en haar grote kunsthistorische 
kennis zal blijven doen. Hij biedt haar enkele boekwerken aan.  
Mevrouw Hermans bedankt bestuur en leden voor de prettige samenwerking. Zij geeft aan dat zij het werk voor de kring met veel 
plezier heeft gedaan. Verder wijst zij erop dat zij als redactielid van de INFO-LGOG aanblijft en hoopt dat de leden veel copy 
zullen aanleveren. Zij besluit haar dankwoord met de mededeling dat zij zich zal blijven inzetten voor de kring. 
 
8. Rondvraag. De heer Greweldinger informeert naar het doel van de voorjaars-excursie. De voorzitter verwijst naar INFO-
LGOG nr. 18, die in de pauze zal worden uitgereikt. 
 
9. Sluiting van de jaarvergadering.  
 
10. Lezing:  Na de pauze verzorgt de heer H. Vriens uit Well een lezing over het  St. Lambertuskerkje van Swolgen. 
 
VERSLAG OVER HET JAAR 1998  
 
L e d e n 
Op 31 december 1998 telde de Kring Horst en Sevenum van het LGOG 145 leden, als volgt verdeeld: 
  

 totaal Horst Sevenum elders 
gewone leden  109  69 14  26  
gezinsleden   35 28 5   2 
gemeenten  _  1  __ 1 __   __   

 145  98 19  28 
  
31 december 1997: 145 101 19  25 
 
H e t   b e s t u u r 
Het bestuur was op 31 december 1998 als volgt samengesteld: 

Drs. J.M.W.C. Schatorjé   voorzitter 
Drs. A.P.M. Gielen-van Bommel vice-voorzitter 
J.M.G. Kelleners   secretaris 
C.L.G. Theeuwen   penningmeester 
Drs. W.J. Moorman   lid 
J.Th.H. Sleutels   lid 

  
Op 16 november bereikte het LGOG Kring Horst het bericht dat het bestuurslid de heer M. Cortenbach was overleden. 
  
B e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n  
Het bestuur kwam in het verslagjaar  acht maal in vergadering bijeen: 2 januari, 4 februari, 8 april, 13 mei, 24 juni, 28 
augustus, 12 oktober en 18 november. In de bestuursvergaderingen werden behalve de lopende zaken beleidszaken 
besproken. Enkele agendapunten waren: voorbereiding van het activiteitenprogramma (lezingen, uitgave en 
sponsoring  informatieblad INFO LGOG, excursies, cursussen en jaarvergadering),  samenwerking met scholen, 
contacten met hoofdbestuur en heemkundeverenigingen, voorbereiding jubileum 1999, deelname Kasteelfeesten,uit-
werken enquête. 
 
H o o f d b e s t u u r   e n   k r i n g b e s t u r e n  
In het voorjaar en in het najaar vinden, voorafgaand aan de ledenvergaderingen, K.S.C.-vergaderingen plaats, waarin 
het hoofdbestuur overlegt met de besturen van de kringen, secties en commissies van LGOG over het te voeren beleid. 
Aan de K.S.C.-vergadering van 6 juni in Steyl en 17 oktober  in Wijlre nam het bestuur van LGOG Kring Horst en 
Sevenum deel. 
L e d e n v e r g a d e r i n g e n 
 
26 januari:  LEZING 
De heer drs. W. Rutten uit Maastricht hield een lezing  over de bestijding van besmettelijke ziekten in Limburg. 
Aanwezig waren 32 toehoorders. 
9 maart: JAARVERGADERING EN LEZING 
Vierentwintigste jaarvergadering gevolgd door een lezing van de heer H. Vriens uit Well over het kerkje van Swolgen. 
Deze avond werd door 48 personen bezocht. 
6 april:  LEZING 
De heer drs. L.J.F.  Swinkels uit Nijmegen verzorgde een lezing over Horst en omgeving in de Romeinse tijd en 
Middeleeuwen. Er waren 37 personen aanwezig. 
14 september:  LEZING 
De heer dr. J.G.C. Venner uit Graethem hield een lezing over de Noormannen in het Maasdal. 34 personen waren 
aanwezig. 
19 oktober:  LEZING 
De heer drs. Jacob Schotten uit Venlo hield een spreekbeurt over de vroegste geschiedenis van Horst aan de Maas. Er 
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waren 43 toehoorders. 
30 november: LEZING 
De heer dr. J.H.J. Geurts uit Nijmegen verzorgde een lezing over de Vrede van Munster. Er waren 44 aanwezigen. 
 
E x c u r s i e s 
Op zondag 1 februari werd een kleine excursie gehouden naar de Hendrik Wiegersma-tentoonstelling in Den Bosch. 
Negen personen namen deel aan de excursie. 
Op zaterdag 2 mei werd de voorjaarsexcursie gehouden naar historische plaatsen op de rechteroever van de Rijn: 
Schwarzrheindorf, Königswinter en de Drachenfels. 's Morgens werd de dubbelkerk van het damesstift 
Schwarzrheindorf met unieke muurschilderingen bekeken. Na de middag werd de Drachenfels met ruïne beklommen 
en de Drachenburg bezocht. 33 personen namen deel aan deze excursie. 
Op zondag 7 juni bezochten 28 personen het kerkje van Swolgen tijdens een kleine excursie. 
31 personen wandelden op 6 september tijdens de derde kleine excursie van 1998 door Griendtsveen en de Peel. 
Op 26 september bezochten 33 personen Ename en Oudenaarde in België. 
Na de bezichtiging van de ruïne van de Sint Salvatorsabdij (met computer-animaties) volgde een rondleiding door het 
gloednieuwe Provinciaal Museum t'Ename. In de namiddag werd een bezoek gebracht aan de stad Oudenaarde met 
een rondleiding in het Stadhuis.  
C u r s u s s e n  
In 1998 heeft de LGOG Kring Horst en Sevenum een cursus Kunstgeschiedenis 1500-1800 georganiseerd. 22 
personen namen op 14 januari, 11 februari , 11 maart en 1 april deel aan deze cursus die werd verzorgd  door mevr. 
mr. W.E.S.L. Keyser-Schuurman en mr Th. J. van Rensch. 
 
A c t i v i t e i t e n  
INFO LGOG:  In 1998 verscheen onder redactie van mevr. drs. Y.  Hermans-Cuppen en de heer drs. W. Moorman 
aflevering 18 en aflevering 19 van INFO LGOG Kring Horst en Sevenum. 
Naast het verenigingsnieuws werd hierin aandacht geschonken aan een van de regionale heemkundeverenigingen, 
aan het Historisch Educatief Platform, aan nieuwe publikaties en aan de lokale en regionale musea. Verder versche-
nen in INFO LGOG korte artikelen. In nr. 18 werd bijzondere aandacht geschonken aan de geschiedenis van de 
Meterikse molen en de passie van de heren Jan en Huub Hendrix: verblokletteren; in INFO LGOG nr. 19 aan de heer 
Hem Hesen over stamboomonderzoek en het plezier van deze hobby.  
Overleg Heemkundeverenigingen : Op 9 november werd een vergadering  belegd in Horst in het kader van regionaal 
overleg van LGOG Kring Horst en Sevenum met de lokale heemkundeverenigingen van Melderslo, America, Sevenum, 
Maasbree, Baarlo, Grubbenvorst-Lottum, Broekhuizen, Helden, Meerlo-Wanssum, Venray, Oirlo, Venray-Heide en 
Well. Het onderwerp was: beschrijven en archiveren van foto's en afbeeldingen. 
Historisch Educatief Platform : Het op initiatief van LGOG Kring Horst en Sevenum opgerichte en opererende 
Historisch Educatief Platform tracht bij de jeugd belangstelling te wekken voor de regionale en plaatselijke 
geschiedenis, in samenwerking met de plaatselijke scholen. Twee bijzondere bijeenkomsten onderstreepten het project 
'de Peel'. In America werd het project feestelijk afgesloten. De leerlingen  van de basisschool vertelden over hun 
ervaringen en lieten werkstukken zien. De burgemeester van Horst las zijn verhaal 'de Peelkabouters' voor.  Ook in 
Kronenberg werd de start van het project enige luister bijgezet.  De burgemeester van Sevenum en de heer J. Sleutels 
van onze kring gaven een gastles resp. over de geschiedenis van het landschap en over het belang van 'de Peel'. 
Verder heeft het HEP gewerkt aan de voorbereiding van een drietal projecten in het kader van de jubileumviering. 
Jubileum : Behalve als regelmatig terugkerend agendapunt op de bestuursvergaderingen van onze kring, was het 
jubileum onderwerp van diverse overlegvormen. Afgevaardigden van de besturen van de jubilerende verenigingen zijn 
vier maal in vergadering bijeengekomen om het jubileum voor te bereiden. Op de agenda stonden planning van activi-
teiten en de begroting.  
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Op 17 juni en 25 augustus had overleg plaats met de wethouder van cultuur van Horst over de plannen en de begro-
ting. Op 16 september kwamen de jubilerende verenigingen samen met de historische en culturele organisaties van de 
toekomstige gemeente Horst aan de Maas. Hier stonden de activiteiten in 1999 en de samenwerking op de agenda. 
Naast het formele overleg vond zeer regelmatig informeel overleg plaats.  
St. Annakapel:  Het bestuur van de kring werd diverse keren benaderd met vragen over de beoogde plannen rond de 
St. Annakapel en directe omgeving. Het bestuur heeft daarop een brief geschreven aan de gemeenteraad van Horst, 
waarin de cultuur-historische en archeologische waarde van het gebied en de bijzondere ligging van de kapel werden 
verduidelijkt (zie INFO LGOG nr. 19). In september werden de kring Horst en de stg. Kruisen en Kapellen uitgenodigd 
voor een gesprek met  wethouder G. Driessen van de gemeente Horst. Uit het overleg bleek dat de plannen van het 
nieuwe bedrijventerrein behoorlijk vastliggen. Wel wordt nog bekeken of er rondom de kapel enige ruimte behouden 
c.q. geschapen kan worden.  
Enquête 1998:  In het voorjaar heeft het bestuur de leden een aantal vragen voorgelegd. Het bestuur wilde graag 
inzicht krijgen in de interesses van de leden en de beoordeling door de leden van de activiteiten van onze kring. De 
resultaten werden in INFO LGOG nr. 19 gepubliceerd. 
 
OP ZOEK NAAR DE VOORBIJE TIJD  
 
Woensdag 28 juni 1972 is voor historisch denkende Horstenaren een gedenkwaardige dag. Het was in mijn 
herinnering een warme zomeravond. In het zaaltje van Cox Jeu en zijn Marie aan het Wilhelminaplein kwam na 
een oproep van een >stuurgroep= in de Echo van Noord-Limburg van 23 juni een groep mensen met belangstelling 
voor geschiedenis in vergadering bijeen. Het was druk, de houten tussenwand was weggehaald en het café erbij 
getrokken. Pater Sjeng Herraets zat de vergadering voor. Verder zaten achter de groene tafel: Henk Vullinghs 
(tandarts), Wiel Houwen (bakker), Chris Jacobs (zaakvoerder van de Boerenbond) en Ludwig Greweldinger 
(directeur Openbare Werken). Hij was van de initiatiefnemers ook de enige niet-geboren Horstenaar, alhoewel 
Horstenaar van begeerte. 

 
 

* 
Mensen met een historische belangstelling zijn veelal individualisten. Voor >andersdenkenden= snuffelen ze in oude 
papieren of wroeten ze in de grond. In onze moderne democratie is het evenwel van belang je stem te laten horen 
en op te komen voor je idealen. Daartoe is eendrachtige samenwerking van gelijkgezinden noodzakelijk. De zich 
>stuurgroep= noemende initiatiefnemers hebben de georganiseerde geschiedbeoefening in Horst en omgeving in 
gang gezet.  
In 1974 werden LGOG Kring Horst en Sevenum, Stichting Oudheidkamer Horst e.o. en Stichting Het Gelders 
Overkwartier opgericht. Daarna ontstonden in een aantal dorpen eigen heemkundeverenigingen,  in Melderslo het 
zeer succesvolle museum De Locht en in Horst het Koperslagersmuseum Van der Beele, een particulier initiatief. 
Een groot succes was het project >Oud Horst in het Nieuws= van Loe Derix.  
 
 

* 
Aan het eind van de twintigste eeuw is er een rijk scala aan historische verenigingen, musea en andere initiatieven 
in onze regio. Een vereniging die 25 jaar bestaat, heeft ook zijn eigen kleine geschiedenissen. Hier volgen uit deze 
voorbije tijd enkele anekdotes tot nu toe slechts bekend bij enkele LGOG-leden. 

 
 
 

* 
Als jonge club met een relatief jong bestuur zag onze toenmalige voorzitter Piet Hoebers het als belangrijk te 
vermijden dat men ons als conservatief of behoudzuchtig zou gaan beoordelen. Na het eerste openbare optreden 
bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in 1974 met de tentoonstelling >Meester van Elsloo= met 
middeleeuwse heiligenbeelden, zou die indruk hebben kunnen ontstaan. Tegengas was derhalve nodig.  
Eind jaren zestig was de jongerensociëteit Zopo synoniem met gewaagde vooruitstrevendheid. We organiseerden 
een cursus van tien lessen streekgeschiedenis in de schuur van Zopo, gelegen op de kop van de Molenstraat. De 
cursisten moesten op een houtblok zitten met de schrijfblok op de knieën! Je moet tenslotte iets over hebben voor 
je beeldvorming. 
 
 

* 
Elk jaar was er een programma van minimaal vijf lezingen, twee excursies (later vier) en een cursus van minimaal 
vijf lessen. De lezingen vonden (en vinden nog steeds) plaats in de grote zaal van Restaurant De Oude Lind. De 
cursussen werden, na het uitstapje naar Zopo, in de  studiezaal van de Oudheidkamer gegeven. Eenmaal bracht 
een cursusleidster haar pasgeboren baby mee. Onze vaste busondernemer in al die jaren was (en is) Van de 
Munckhof, eerst Smitten Hein bijgenaamd en nu de Munckhof Groep geheten. 
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* 
Bij de organisatie van het een en ander kwam natuurlijk heel wat kijken. Er moesten, soms lang te voren, 
afspraken worden gemaakt, meestal eerst telefonisch en daarna schriftelijk bevestigd. Het honorarium bedraagt al 
jaren honderd gulden voor een lezing, later kwam er een vergoeding voor gemaakte reiskosten bij. De meeste 
sprekers kwamen per auto, maar regelmatig werd ook een spreker van de trein afgehaald. Eén keer moest een 
inleider die uit Groningen kwam, na afloop van de lezing in een hotel worden ondergebracht.  
 
 

* 
Op een enkele uitzondering na kon iedereen de gemaakte afspraken nakomen. Die ene keer dat bij een excursie 
de gidsen niet kwamen opdagen, zal ik nooit vergeten. Gelukkig kon de VVV redelijk snel, na een half uurtje 
wachten, voor vervanging zorgen. Ik heb mijn beklag gedaan bij het gemeentebestuur en het honorarium voor de 
gidsen werd met de nodige excuses op onze rekening teruggestort! 
 
 

* 
We hebben een keer meegemaakt dat de chauffeur zich versliep. Uitgerekend die dag zou de burgemeester mee 
gaan. De voorzitter heb ik ook een keer uit bed moeten halen. Vertrek om zeven uur >s morgens is op zaterdag 
ook heel erg vroeg. Maar ja, wie verre reizen maakt, moet vroeg uit de veren! 
 
 

* 
We bezochten een keer een kasteel in Wallonië, in de buurt van Luik. De kasteelheer en zijn vrouw zouden ons 
rondleiden. De gastheer vond zijn Nederlands niet goed genoeg, maar na de verzekering dat ik zo nodig zijn Frans 
zou vertalen, gingen we op pad. Na een half uur vroeg hij me opeens waarom ik niet vertaalde. Wat genoot hij toen 
ik antwoordde: AMeneer de graaf, uw Nederlands is zo goed dat ik niet hoef te vertalen!@ 
 
 

* 
De excursiecommissie bereidt elke reis voor met onder andere een bezoek aan de geplande doelen. Bij die 
gelegenheid worden afspraken gemaakt omtrent tijd, uur en kosten. Belangrijk is altijd de keuze van de 
restaurants. In de eerste commissie zat Jan Kunnen, een man met veel reiservaring. Hij was gewoon altijd de 
toiletten aan een inspectie te onderwerpen. Op een keer waren we bijna klaar met de afspraken voor het diner 
toen hij ons fijntjes aanspoorde toch eerst nog een bezoek aan het toilet te brengen. Er bleek slechts één toilet te 
zijn: een hokje op het erf van de herberg met een halve groene deur waarin het bekende uitgesneden hartje... 
 
Gert Verheijen 
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25 JAAR LGOG KRING HORST EN SEVENUM (1974-1999)  
 
 
DOELSTELLINGEN LGOG KRING HORST EN SEVENUM  
 
LGOG Kring Horst en Sevenum werd op 1 januari 1974 opgericht door het hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- 
en Oudheidkundig Genootschap. Krachtens artikel 2 van de statuten stelt het LGOG zich ten doel "het bevorderen 
van de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin en het 
bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de Limburgse samenleving." Volgens artikel 4 van het 
reglement betreffende de kringen trachten de kringen dit doel te bereiken door: 
a. "het doen houden van lezingen en het houden van vergaderingen, bij voorkeur omtrent onderwerpen die op de 
geschiedenis en heemkunde betrekking hebben of voor de kennis daarvan van belang zijn; 
b. het organiseren van excursies voor de leden, bij voorkeur naar objecten die voor de geschiedenis van de eigen 
streek van belang zijn; 
c. het zorgen voor het behoud van de monumenten en oudheden in hun ressort, zulks in overleg met het bestuur, dat 
steeds bevoegd blijft rechtstreeks evenwel in samenwerking met het kringbestuur op te treden; 
d. alle andere wettige middelen waardoor het gestelde doel kan worden bereikt." 
 
LGOG Kring Horst en Sevenum rekent tot "andere wettige middelen" onder meer: 
1. het stimuleren van geschied- en oudheidkundig onderzoek en het uitgeven van geschriften op dit terrein; 
2. het opsporen en conserveren van roerende en onroerende voorwerpen welke van belang zijn voor de regionale 
geschied- en oudheidkunde; 
3. het organiseren van tentoonstellingen de Limburgse geschied- en oudheidkunde betreffende. 
 
Ter bevordering van deze doelstellingen zijn in 1974 de Stichting Oudheidkamer Horst en de Stichting Het Gelders 
Overkwartier opgericht. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 1974 - 1999  
 
Voorzitter 
P.G.M. Hoebers (1974-1986) 
L.J. Greweldinger (1986-1994) 
J.M.W.C. Schatorjé (1994-heden) 
 
Vice-voorzitter 
L.J. Greweldinger (1974-1986) 
J.M.W.C. Schatorjé (1986-1991) 
Y.A.W. Hermans-Cuppen (1991-1997) 
A.P.M. Gielen-van Bommel (1998-heden) 
 
Secretaris 
G.F. Verheijen (1974-1997) 
J.M.G. Kelleners (1997-heden) 
 
Penningmeester 
Chr. Jacobs (1974-1975) 
J.C.J.H. Veldhoven (1975-1986) 
M.P.M. Lenssen (1986-1988) 
P.F.L. van Nunen (1988-1991) 
C.L.G. Theeuwen (1991-heden) 
 
Leden 
W. Verheijen (1974-1975) 
Th.J. van Rensch (1974-1979) 
P.J.M. Janssen (1974-1992) 
H.A.M. Billekens-Wijnhoven (1975-1983) 
J.M.W.C. Schatorjé (1979-1986) 
M.P.M. Lenssen (1983-1986) 
P.F.L. van Nunen (1986-1988) 
Y.A.W. Hermans-Cuppen (1986-1991) 
V.J.M.M. Asselberghs (1988-1993) 
P.F.L. van Nunen (1991-1994) 
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J.Th.H. Sleutels (1992-heden) 
A.P.M. Gielen-van Bommel (1993-1998) 
M.H. Cortenbach (1994-1998) 
W.J. Moorman (1998-heden) 
 
ONTWIKKELING LEDENBESTAND  1974 - 1999  
 
 
Twaalf personen zijn reeds lid van LGOG Kring Horst en Sevenum sinds de oprichting in 1974. Drie van hen werden 
zelfs al een jaar eerder lid. 
 
  
Vanaf 1973 zijn lid: 
 
de heer M.H. Hermans 
mevrouw A.M.P. Houwen-Geurts 
de heer G.F. Verheijen 
 

  
Vanaf 1974 zijn lid: 
 
de heer ing. L.J. Greweldinger 
de heer B. Coppus 
de heer J. Coppus 
de heer L.M. Hesen 
de heer J.G. Houwen 
de heer J.M.G. Kelleners 
de heer G.M.H. Lenssen 
de heer ir. H. Moors 
de heer drs. J.M.W.C. Schatorjé 
 
OVERZICHT ACTIVITEITEN  1974 - 1999 
 
  
LEZINGEN  1974 - 1999 
 
Th.J. van Rensch was in 1974 de eerste die een lezing hield voor LGOG Kring Horst en Sevenum. Hij sprak over de 
oudste geschiedenis van de Sint-Lambertuskerk. Na deze eerste lezing zouden er tot eind 1998 nog 144 volgen. 
Ongeveer de helft van de lezingen (73) had betrekking op Horst en Sevenum of directe omgeving. De best bezochte 
lezingen waren die van de heer L. Derix over Horst in de oorlogsjaren (in 1994) en van de heer Ch. Le Lorrain over 
zijn eigen leven en kruisen en kapellen in Sevenum (in 1995) met respectievelijk 125 en 110 bezoekers. 
  
Een overzicht van alle lezingen tussen 1974 en 1999 met, voorzover bekend, het aantal aanwezigen tussen haakjes:  
  
1974  Th.J. van Rensch, Oudste geschiedenis van de Sint Lambertuskerk in Horst 

W. Knippenberg, Harten, ruiten, klaveren en schoppen 
J.P.D. van Banning, Maatschappelijke veranderingen in Limburg na 1945 
Th. Boom, Inleiding over genealogie 
W. Hendriks, Noord-Limburg in de Romeinse tijd 
P. Janssen, Oppervlakte-vondsten in Sevenum 
L. Greweldinger, Consolidatie ruïne Ter Horst 
W. Knippenberg, Bijgeloof en hekserij 

  
 1975 Chr. Jacobs, De werkzaamheden van de Peelboer rond 1900 

W. Manders, Het ontstaan van Griendtsveen 
O. Moorman van Kappen, De schout en zijn rakkers 
G.F. Verheijen, Sociëteit Amicitia te Horst 
Th. Driessen, De kerkpatroons in het Peel- en Maasgebied 
A.H. Salden, Kastelen in Opper-Gelre 
K. Swinkels, Archeologie tussen Peel en Maas 
G. Egelie, Wegen en kruispunten 

  
1976 E. van Emstede, De hekserij 

P.A.M. Geurts, Het leven van Jacob Merlo uit Horst 
E. Vroomen, Enkele thermen in West-Europa 
J. Walraven, Vrijen en trouwen 
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P. Hoogers, De Horster Gregoriusmis 
1977 A.P. Smaal, Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

G.F. Verheijen, Harmonie van Horst 
J. Lodewijks, Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te 
Amsterdam 

  
1978 J.M.J. Wijnen, Gewoonten en gebruiken in en rond de boerderij 

P.H. Hoebers, Première Vlasfilm 
A.H. Salden, Hanzesteden 
J. Bogaers, Romeinse militairen in Nijmegen 
J.A.H. Thoben, Hannekemaaiers, kiepkerels en tjödden 
W. Knippenberg, Van herberg tot motel 
P. Hoogers, De Virgo Fortis van Horst 

  
1979 J. Janssen, De Horster priesters J. Coemans en J. Michaël ten tijde van de Reformatie 

B. Diederen, Aud nuuts, liedjes en vertelsels in het Limburgs 
Th.J. van Rensch, De middeleeuwse keuken 
J. Jamar, Romeinen in Heerlen 
G. van der Heide, De walvisvaart 
J. van Lieshout, Facetten verzet in Limburg 

  
1980 W. Sangers, Wat is Limburg mij waard? 

P.M.J. van Hoof, Molens in Limburg 
J. van Megen, Molenfilm 
A.H. Salden, Breda en het Huis Oranje 
J. Schatorjé, Romeinen in Noord-Limburg 
P. Hoogers, Grote brand 28 april 1729 in Horst 
  

1981 W. Werdmölder, Carnaval anders bezien 
Th. Janssen, Speuren naar sporen in de Peel 
A. Timmermans, De geschiedenis van Rolduc 
W. Willems, Het Rijke Graf van Hegelsom 
W. Knippenberg, Devotionalia 

  
1982 P. van Wijk, Historisch boerderijonderzoek 

W. Keyser, Maastrichts zilver 
A.H. Jenniskens, Maasveldtocht van Frederik Hendrik 1632 
G. de Werd, Jan de Beijer achttiende eeuws tekenaar 
G. van Bree, 750 jaar Roermond 

  
1983 A. Blok, Bokkenrijders 

W. de Jongh, Jan van Eechoud 
H. Bosch, Krieg am Niederrhein (film) 
J.H.A. Walraven, Schutterswezen in Limburg 
P.A.M. Geurts, Willem Everts 

  
1984 H.M. Dresen-Coenders, Het verbond van heks en duivel 

J. Schatorjé, Oud-Horster brood- en vleesgerechten 
't Moek, Levensliederen uit de Peel 
J.G.M. Stoel, Kastelen van Arcen 
Chr. Rosen, Joden in de Mediene 
J. Schatorjé, Jan van Cleef 

  
1985 H.A.W. Driessen, Schansen 

J. Janssen, Stoottroepen 
H. Teering, Restauratie Sint Janskathedraal Den Bosch 
R. van der Hoek, Leopold Haffmans 
W.H.Th. Knippenberg, Kerstmis en Driekoningen 

  
1986 H.T. Waterbolk, Introductie van de landbouw (44) 

Y. Hermans-Cuppen, Willem-Vincent van Wittenhorst (62) 
Th.J. van Rensch, Tweeherig Maastricht (58) 
R. van Bruggen, Ontwikkeling en bescherming van begraafplaatsen (58) 
Chr. le Lorrain, "Hemel in Horst" en Kapellen en Veldkruisen in Sevenum (60) 

  
1987 V. Asselberghs, Financiële toestand Horst in achttiende eeuw (43) 

S. Derkx, Venloos Alt (47) 
F. van Geijn, Achterhoek en kasteel Anholt (45) 
J.H. van Mosselveld, Heerlijke stad Bergen op Zoom (40) 
A. Gorissen en R. van der Hoek, De Venlose krant 125 jaar (30) 
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J.A.H.G. Goessen, Santjes en kantjes (40) 
  
1988 R. Delahaye, Hoe staat het met de beoefening van de genealogie in Limburg? (45) 

H. Linskens, Streekdrachten in Noord-Limburg (43) 
J. Schatorjé, Johan II van Wittenhorst (40) 
R. van Schaïk, Bevolking en welvaart in het Gelders Overkwartier rond 1500 (42) 
Chr. Claassens, De Spar, een illegale, culturele groep tijdens de Duitse bezetting (50) 
P.A.M. Geurts, Gerard Slits (1829-1888), een Horster tekenleraar te Rolduc (50) 

  
1989 M. Wansleben, Jagers en landbouwers in het Maasdal (34) 

G. Verheijen, Terugblik op 15 jaar LGOG Kring Horst en Sevenum (63) 
A. van As, Molen De Eendracht te Meterik (33) 
R. de la Haye en Th.J. van Rensch, Tweehonderd jaar Franse Revolutie (45) 
A. Breukers, Doorsneden land; archeologische gevolgen van een kanaalverbreding (35) 
W. Knippenberg, Zigeuners in Nederland (45) 

  
1990 L. Augustus, Wat te denken over de "Bokkerijders"-benden? (38) 

Videofilm De vergeten slag (61) 
F.H.G. Engelen, Vuursteen door de eeuwen heen (34) 
L. Derix, Oud Horst in het nieuws (45) 
P.J.H. Ubachs, Oorlog als ambacht (36) 
P. Nissen, Kerk en dagelijks leven in het oude bisdom Roermond (52) 

  
1991 A. Gielen-van Bommel, Het leven van de Horster boerin rond 1900 (53) 

J. Derix, Vliegveld Venlo en de luchtoorlog in het zuiden van Nederland (97) 
A.H. Salden, Kasteel van Eijsden en het park (40) 
H. Stoepker, Archeologische actualiteiten (44) 
Th. Knippenberg, Adellijke stiftsdames en vrome begijntjes (45) 

  
1992 P.T.R. Mestrom, Limburgse klokken en klokkenmakers (90) 

J. Gerrits, Schutterijen op het Limburgse platteland, een cultureel fenomeen (67) 
A.H. Salden, Landcommanderij Alden Biesen en adellijke geslachten in het land van Maas en Rijn (32) 
G. Verbeet, De jaren 1838-1839. De tweede gemiste kans voor de Nederlanden op weg naar het Europa van 
2000, Noord-Limburg in het bijzonder (33) 
N.H.C. van Loenen, De gedaanteveranderingen van Christus in de beeldende kunst (25) 

  
1993 M. Honig, Getuigenis van een overlevende. Ervaringen van een joods kind tijdens de nazi-tijd (62) 

L. Kreukels, Dr. H. Poels en de Limburgse mijnen (55) 
A. van Pinxteren, Pronkstukken; Venlo 650 jaar stad (45) 
P. van der Beele, Twee mensen en hun koper (47) 
H. van Enckevort, De Romeinen in Noord-Limburg (82) 
J. Walraven, Gebruiken rond kerstmis en nieuwjaar (42) 

1994 E. Ramakers, De bibliografie van Limburg (31) 
S. Derkx, Het Venloos filmbedrijf Zuiderfilm (48) 
L. van Liebergen, De ontwikkeling van de religieuze kunst in Zuid-Nederland (38) 
J. Schotten, Op zoek naar Blariacum (42) 
L. Derix, De oorlogsjaren in Horst (125) 
G. Rooijakkers, Rituele volksgebruiken en religieus gedrag in Zuid-Nederland (49) 

  
1995 R. de la Haye, De oorsprong van carnaval (38) 

L. Grijp, Van Groene Linde tot Rowwen Hèze; zingen in het dialect door de eeuwen heen (48) 
Ch. le Lorrain, 'Zo was mijn leven' en 'Kruisen en kapellen in Sevenum' (110) 
P. Blankers, 'De verheven Peel' (33) 
G. Nijsten, Middeleeuwse hofcultuur in Gelre (46) 
L.C.G. Gorissen, De Horster missionarissen Frans en Jozef Hoogers in China (62) 

  
1996 R. de la Haye, Historische cartografie in Limburg (50) 

A.A.M. Warffemius, De verwoeste kerken in Noord-Limburg na WO II: restauratie of nieuwbouw? De Sint-
Lambertuskerk te Horst als voorbeeld (50) 
R. van de Wijer, Rijke oogst van schrale grond. Voorwerpen als bron voor geschiedenis (27) 
P. van Nunen, De Peel (68) 
J. Gootzen, De geschiedenis van Smakt als bedevaartplaats van St.Jozef en H. Vriens, De geschiedenis van 
de iconografie van St. Jozef (42) 
L. van de Berg, Een aarzelende terugblik. Noord-Limburgse missionarissen van Scheut in China (38) 
J. Korsten, Standhouden door veranderingen; honderd jaar LLTB (24) 
R. Lauwerier, Slachtafval en Haute Cuisine; voeding op Limburgse kastelen (37) 

  
1997 P. Nissen, Parochiebibliotheken na het Concilie van Trente en de librije van Horst in het bijzonder (33) 

Th.J. van Rensch, Broederschappen, gilden en schutterijen in Horst van de middeleeuwen tot de twintigste 
eeuw (56) 
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H. Stoepker, De opgravingen na WO II van de verwoeste kerken in Horst, Sevenum en Grubbenvorst (54) 
H.J. van Welsen, Vestingwerken, in het bijzonder de vesting Naarden (26) 
L. Derix, Oud Horst en de sport (28) 
Z. van Ruyven-Zeman, De Firma Nicolas te Roermond (25) 

  
1998 W. Rutten, De pokkenbestrijding in Limburg in de negentiende eeuw (32) 

H. Vriens, Het onbekende kerkje van Sint-Lambertus te Swolgen en haar kunstschatten (48) 
L.J.F. Swinkels, Gladiatoren in Maasbracht; uitzonderlijke muurschilderingen in een Romeinse villa (37) 
J.G.C. Venner, Noormannen in het Maasdal (34) 
J. Schotten, Horst en omgeving in Romeinse tijd en Middeleeuwen (43) 
J.H.J. Geurts, Limburg en de Vrede van Munster (44) 

 
 

 
EXCURSIES  1974 - 1999 
 
Tussen 1974 en 1999 werden 51 grotere excursies georganiseerd. In totaal hebben daaraan 2.118 personen 
deelgenomen. Met 70 deelnemers was de voorjaarsexcursie van 1987 naar Erve Kots in Lievelde en naar 
Wasserburg Anholt het meest in trek. 
Het complete overzicht van alle excursies tussen 1974 en 1999: 
 
jaar dlnrs reisdoel 
  
1974 23 Kleef 
1975 35 Bemelen (mergelgroeve), Maastricht (Fort Sint Pieter, stadswandeling) 

35 Kevelaer (Museum voor Nederrijnse Volkskunde) 
1976 42 Thorn (Kapel onder de Linden), Neeroeteren (Lambertuskerk), Tongeren (Gallo-Romeins Museum), 

Kolen-Kerniel (klooster Mariënlof), Maaseik (rondleideing) 
20 Asten (Beiaardmuseum en Natuurstudiecentrum Jan Vriends) 
40 Arcen (kasteel Arcen met park) 

1977 46 Schloß Lembeck, Münster (raadhuis, dom en stadswandeling), kasteel Raesfeld 
16 Kasteelmuseum Schloß Rheydt 

1978 33 Doesburg (stadswandeling, raadhuis en mosterdfabriek), Zutphen (Walburgiskerk met librije en bezichti-
ging stadsrestauratie) 

35 Arnhem (KNIL-museum Bronbeek), Nijmegen (Museum Commanderie van Sint Jan) 
1979 49 Abdij van Averbode, Leuven (Sint Pieterskerk, stadhuis en begijnhof), Scherpenheuvel (O.L. 

Vrouwebasiliek) 
55 Xanten (museum, amfitheater en domkerk) 

1980 59 Essen (Villa Hügel), Schloß Burg, Neandertalmuseum 
39 Breda (stadswandeling), Hilvarenbeek (kerk en museum De Schorsmolen) 

1981 54 Heusden (Commiezenhuis en stadsrestauratie), Gouda (stadhuis, Sint Janskerk en Museum Catharina 
Gasthuis), Zaltbommel (stadswandeling) 

47 Kerkrade (mijnmuseum en Abdij van Rolduc) 
1982 63 Brugge (stadswandeling en Groeningenmuseum), Damme (bootreis en stadswandeling) 

25 Roermond (viering 750-jarig bestaan) 
1983 63 Keulen (tentoonstelling Ierse kunst uit 3000 jaren in Wallraff-Richartz-Museum en Römisch-Germani-

sches Museum), Zons (Kreismuseum) 
63 Herzogenrath (burcht Rode), Aken (dom en schatkamer), Langerwehe (Töpferei Museum) 

1984 53 Dordrecht (stadswandeling en Dordrechts Museum), boottocht van Gorcum naar Slot Loevestein, 
Gorcum (Oudheidkamer "Dit is in Bethlehem") 

47 Zoutleeuw (Sint Leonarduskerk), Diest (begijnhof en Stedelijk Museum) 
1985 55 Kortrijk (Nationaal Vlasmuseum, stadswandeling en Museum voor Schone Kunsten), Kasteel De 

Ooidonk) 
47 Den Bosch (Sint Jan en Museum Slager) 

1986 47 Bad Münstereifel, Freilichtmuseum Kommern, Burg Nydeggen 
56 Maastricht (schatkamer Sint Servaaskerk, gemeentearchief en Jezuïtengrotten) 

1987 70 Lievelde (Erve Kots), Wasserburg Anholt 
40 Bergen op Zoom (Sint Gertrudiskerk en Het Markiezenhof) 

1988 42 Brussel (Museum voor Oude Kunst en bustocht door stad) 
36 Weert (Museum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne en Sint Martinuskerk) 

1989 40 Trier en omgeving (driedaagse excursie) 
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51 Lier (Sint Gummaruskerk, stadhuis, begijnhof en Timmermans-Opsomerhuis) 
1990 50 Grebbeberg (erebegraafplaats), kasteel Doorn, kasteel Haarzuilens 

35 Düsseldorf, Schloß Benrath 
1991 49 Gent (Bijloke Museum, Sint Baafskathedraal en stadswandeling) 

36 Kasteel Eijsden, Maastricht (Spaans Gouvernement en Onze Lieve Vrouwebasiliek) 
1992 32 Münster (stadswandeling), Lüdinghausen (Burg Vischering), Recklinghausen (Ikonenmuseum) 

31 Bilsen (Landcommanderij Alden Biesen), geleide rondrit door Haspengouwse land naar Maaseik 
1993 29 Amersfoort (stadswandeling en museum Flehite), bustocht langs Langbroeker Wetering en kasteel 

Amerongen 
29 Siersdorf (kerk), Jülich (rondleiding in vestingwerken en nieuwe stedelijk museum), Pulheim 

(voormalige Abdij Brauweiler) 
1994 42 Kastelen in de omgeving van Luik (De Horion, Aigremont en Waleffe) en Amay (Collegiale kerk) 

38 Buren (stadswandeling), Uden (Religieus Museum), tocht over oude rivierdijken langs de Waal 
1995 53 Maastricht (Bonnefantenmuseum), Wahlwiller (kerk), Heksenberg (kerk) 

36 Soest (stadswandeling), Hamm (Gustav-Lübcke-Museum), kasteel Westerholt 
36 Antwerpen (stadswandeling, Het Steen, Museum Plantijn Moretus en O.L. Vrouwekerk), Rockoxshuis 

1996 27 Deventer (stadswandeling, Museum De Waag en Speelgoed- en Blikmuseum), Vaassen (kasteel 
Cannenburch) 

40 Münster (Westfaals Landesmuseum voor Kunst en Cultuurgeschiedenis), Schloß Lembeck 
1997 42 Abdij van Tongerlo, Mechelen (Da Vinci Museum, historische wandeling, Romboutskathedraal en 

Beiaardschool) 
25 Naarden (Vestingmuseum en rondvaart met museumboot), Laren (Singer Museum) 

1998 33 Schwarzrheindorf (dubbelkerk van damesstift), Königswinter, Drachenfels, Drachenburg 
33 Ename (ruïne Sint Salvatorsabdij en Provinciaal Museum t'Ename), Oudenaarde (stadhuis) 

 
KLEINE EXCURSIES  1987 - 1999  
 
Sinds 1987 worden zogenoemde kleine excursies georganiseerd naar belangrijke tentoonstellingen of andere 
manifestaties in de regio voor een meestal kleinere groep belangstellenden. Het vervoer wordt onderling geregeld. 
In de afgelopen twaalf jaar zijn 15 kleine excursies georganiseerd. De wandeling door Griendtsveen en de Peel op 6 
september 1998 trok tot dusverre het grootste aantal deelnemers: 31. 
 
Een overzicht van de sinds 1987 gehouden kleine excursies met het aantal deelnemers: 
 
Jaar     dlnrs Reisdoel 
 
1987 12 Kevelaer 
1988 ? Roermond (Gelders zilver) 

?  Essen (Praag rond 1600) 
1989 21 Venlo (Goltziusmuseum: Momentopnamen langs de Maas) 

12 Overloon (Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum: Wij herinneren ons) 
1990 10 Sint Truiden (Provinciaal Religieus Museum: Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en grensland) 
1994 21 Xanten (Archeologisch park) 
1995 16 Venlo (Limburgs Museum: Bier! - Geschiedenis van een volksdrank) 
1996 16 Utrecht (Catharijneconvent: Willibrord en het begin van Nederland) 

12 Tegelen (Pottenbakkersmuseum en Keramisch Centrum) 
1997 13 Heerlen (thermen en stadsgalerij) 

14 Rijckholt-Sint-Geertruid (prehistorische vuursteenmijnen) 
1998  9 's-Hertogenbosch (Noord-Brabants Museum: Wiegersma-tentoonstelling) 

28 Swolgen (kerk) 
31 wandeling door Griendtsveen en Peel 
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CURSUSSEN  1974 - 1999 
 
Reeds sinds het eerste jaar van zijn bestaan organiseert LGOG Kring Horst en Sevenum jaarlijks een cursus, 
variërend van drie tot tien lessen. Doel is uitbreiding van de geschied- en oudheidkundige kennis van individuele 
leden, bevordering van het lokaal geschied- en oudheidkundig onderzoek en uitbreiding van het aantal actieve 
beoefenaars hiervan. 
 
Een overzicht van de gegeven cursussen tussen 1974 en 1999 met het aantal deelnemers:  
  
jaar dlnrs  onderwerp 
  
1974  11  Oud schrift 
1975  45  Streekgeschiedenis I 
1976  40  Streekgeschiedenis II 
1977  40  Streekgeschiedenis III 
1978  ?  Streekgeschiedenis IV 
1978/9 30  Genealogie 
1979/0 30  Archeologie 
1980/1 25  Dialekt 
1981-3 25  Kunstgeschiedenis 
1983/4 ?   Evolutie van de mens 
1984/5 31  Historisch onderzoek voor amateurs 
1985/6 22  Oud schrift 
1987  16  Volkskunde I 
1988  16  Volkskunde II 
1989  26  Roerende en onroerende waardevolle goederen in de eigen regio 
1990  17  Streekgeschiedenis I 
1991  22  Streekgeschiedenis II 
1992  41  Onderwerpen van belang bij de beoefening van de genealogie 
1993  22  Oud schrift 
1994  20  Landelijke bouwkunst 
1995  34  Kunstgeschiedenis van Limburg 
1996  25  Archeologie 
 28 Kadercursus monumentenzorg 
1997  27  Regionale geschiedenis voor docenten 
1998  22  Kunstgeschiedenis 1500-1800 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN  1974 - 1999 
 
Behalve met het organiseren van lezingen, excursies en cursussen heeft LGOG Kring Horst en Sevenum zich in de 
afgelopen 25 jaar nog met een aantal andere zaken beziggehouden. Hier een kleine bloemlezing:  
  
1974 oprichting van Oudheidkamer en de Stichting Het Gelders Kwartier op initiatief van LGOG Kring Horst en 

Sevenum 
1974 bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis van Horst organiseert LGOG Kring Horst en 

Sevenum de tentoonstelling "Meester van Elsloo" 
1974 LGOG Kring Horst en Sevenum stelt kalender samen voor drukkerij Van Lieshout. Dit gebeurt ook in 1976, 

1977, 1978, 1979 en 1980 
1980 LGOG Kring Horst en Sevenum organiseert tentoonstelling in Horster gemeentehuis "In woord en beeld, 

archief van de Sint Lambertusparochie" 
1981 LGOG-leden verzorgen rondleidingen op de kasteelruïne tijdens de zogenaamde Wittenhorstfeesten, die 

rondom de ruïne worden georganiseerd door de voetbalclub. Bovendien wordt een kleine expositie in de 
kasteelboerderij ingericht. Dit gebeurt eveneens in 1982 en 1983 

1987 LGOG-leden verzorgen rondleidingen op de kasteelruïne tijdens de Open Monumentendagen. Dit gebeurt 
daarna tot en met 1997 

1990 vanaf dit jaar verschijnen jaarlijks twee afleveringen van het informatieblad voor LGOG Kring Horst en 
Sevenum, Info LGOG genaamd 

1992 LGOG Kring Horst en Sevenum organiseert studiedag over het gemeentelijk monumentenbeleid met onder 
meer inleidingen van G. Driessen en G. Selen, gevolgd door forumdiscussie 

1992 eerste overleg van LGOG Kring Horst en Sevenum met de lokale geschied- en heemkundige verenigingen 
van Melderslo, America, Sevenum, Grubbenvorst-Lottum en Broekhuizen. Later wordt dit uitgebreid met 
Maasbree, Helden en Meerlo-Wanssum 

1995 op initiatief van LGOG Kring Horst en Sevenum wordt het Historisch Educatief Platform opgericht dat, in 
samenwerking met de plaatselijke scholen, tracht bij de jeugd belangstelling te wekken voor de regionale en 
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plaatselijke geschiedenis 
1995 in samenwerking met de commissie Open Monumentendag van de gemeente Horst organiseert LGOG Kring 

Horst en Sevenum het symposium "Het huis ter Horst, een toekomst voor de ruïne?"  
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IN GESPREK MET ENKELE LEDEN 
 
In dit jubileumjaar hebben we met enkele leden stilgestaan bij 25 jaar LGOG Kring Horst en Sevenum. 
Hieronder treft u een neerslag van deze gesprekken aan.  
 
1. Waarom bent u lid geworden van LGOG Kring Horst en Sevenum? 
 
 
 
Ik heb altijd historische interesse gehad. Door stamboomonderzoek naar de familie Lenssen en door contacten 
met de heer Ter Voert nam die interesse alleen maar toe. De oprichtingsvergadering van het LGOG met pater 
Herraets in wat nu het Gasthoês is, kan ik me nog goed herinneren.  
De heer Lenssen 
 
Vanwege mijn interesse voor de geschiedenis in het algemeen en de regionale geschiedenis in het bijzonder. 
De heer Hesen  
 
Ik heb van jongsaf aan interesse gehad in geschiedenis, dus ook in de streekgeschiedenis.  
De heer Vaessen 
 
Ik had interesse in de dorpsgeschiedenis en in genealogie. Het LGOG was op dat moment de enige vereniging 
die daar aandacht aan besteedde. 
De heer Van Enckevort 
   
Aangezien ik een van de mede-oprichters ben van de kring, lijkt dit mij vanzelfsprekend! 
De heer Greweldinger 
Uit belangstelling voor de geschiedenis en met name die van het eigen dorp. Als ik in deze tijd was opgegroeid, 
zou ik zeker geschiedenis zijn gaan studeren. Vroeger op school was geschiedenis ook altijd mijn beste vak. 
Mevrouw J. Janssen-de Mulder 
   
Om mensen uit onze omgeving te ontmoeten, mensen die dezelfde interesse hebben voor de geschiedenis van 
onze streek. Samen terugkijken in het verleden schept een speciale band. 
De heer Voesten 
   
Mijn man Wiel was nauw betrokken bij de oprichting van LGOG Kring Horst en Sevenum. Aan-gezien de 
kinderen de deur uit waren en er dus tijd vrij kwam en gezien ook mijn belangstelling voor geschiedenis ben ik 
lid geworden. 
Mevrouw Houwen 
   
Gezien de belangstelling voor culturele aangelegenheden ben ik lid geworden van LGOG. Dat daarbij alles op 
een presenteerblaadje wordt aangereikt is mooi meegenomen. 
De heer Smetsers 
 
 
2. Vindt u dat er veel veranderd is in de tijd dat u lid bent? 
 
 
Ja, er is veel veranderd. Het bestuur, de manier van besturen is veranderd. Er zit variatie in de onderwerpen, die 
aan bod komen. Er zijn meer mogelijkheden, diverse activiteiten, waaraan men kan deelnemen. Bovendien 
hebben de leden nu meer inspraak! 
De heer Smetsers 
 
Nee, eigenlijk niet. Het LGOG is een traditionele vereniging. Geen veranderingen in onderwerpen. 
De heer Vaessen 
 
Nee, het is nog altijd even boeiend. Misschien is het allemaal wel iets professioneler geworden. 
Mevrouw J. Janssen-de Mulder 
         
 
Te weinig. Het LGOG is altijd een 'luisterclub' gebleven, terwijl heemkundeverenigingen veel meer 'doeclubs' 
zijn. De Heemkundevereniging Sevenum telt bijvoorbeeld een aantal afdelingen (archeologie, genealogie, 
dialect, dorpseigene) waar mensen hun ei kwijt kunnen. Het LGOG is wel minder elitair geworden, maar er 
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zitten nog altijd veel doctorandussen in het bestuur. Daardoor ligt het gevaar op de loer dat je te hoog wilt 
grijpen en nog alleen maar interessant bent voor vakgenoten. 
De heer Van Enckevort 
In algemene zin is er de afgelopen jaren natuurlijk veel veranderd, maar voor het LGOG en de door LGOG 
Kring Horst en Sevenum georganiseerde activiteiten geldt dit veel minder. 
De heer Voesten 
  
Nee, er is niet veel veranderd. De ontwikkeling van nieuwe activiteiten, zoals het organiseren van kleine 
excursies, waardeer ik als zeer positief. 
De heer Hesen 
  
Ja, er is veel veranderd. De start verliep moeizaam! 
Mevrouw Houwen 
         
Van de ene kant wel en van de andere kant niet. Veranderd zijn natuurlijk de personen, maar de activiteiten zijn 
in al die jaren wel zo'n beetje hetzelfde gebleven. 
De heer Lenssen 
 
Ja, immers er heeft evaluatie plaatsgevonden. Je begint met niets: LGOG Kring Horst en Sevenum is 
uitgegroeid tot een evenwichtige vereniging, met diepgang, een goede sfeer, die de toets der kritiek kan 
doorstaan en waar voor elk wat wils wordt geboden. Kortom LGOG Kring Horst en Sevenum heeft een hele 
ontwikkeling doorgemaakt. 
De heer Greweldinger 
 
 
 
3. Wat vond u de meest interessante activiteit? 
           
         
Dat kan ik zo niet zeggen. De meest interessante lezingen vind ik die waarbij een bepaald beeld dat je altijd 
gehad hebt, gecorrigeerd wordt. Dat had ik bijvoorbeeld heel sterk bij de lezing over de Noormannen van de 
heer Venner (1998). Ook realiseerde ik me pas na de lezing van de heer Geurts over de Vrede van Munster 
(1998) dat de oorlog vroeger tijdens de wintermaanden stil lag. 
En mevrouw Kuipers-Verbuijs betoogde tijdens de bijeenkomst over de ruïne van huis Ter Horst (1995) dat je 
een ruïne eigenlijk moet opgraven en bestuderen en daarna weer snel onder de grond dient te stoppen. Zo had 
ik er nog nooit tegenaan gekeken! 
Mevrouw J. Janssen-de Mulder  
  
De meerdaagse reis naar Trier ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van LGOG Kring Horst en 
Sevenum (1989) en het symposium "Het huis ter Horst, een toekomst voor de ruïne" georganiseerd door LGOG 
Kring Horst en Sevenum in samenwerking met de commissie Open Monumentendag van de gemeente Horst 
(1995) spraken mij bijzonder aan. 
De heer Greweldinger 
          
Vier excursies zijn me bijzonder bijgebleven: tijdens de reis naar Antwerpen (1995) de rondwandeling door de 
joodse diamant-werkerswijk, het uitstapje naar Kortrijk met bezoek aan het vlasmuseum aldaar (1985), de 
excursie naar kasteel Doorn waar de Duitse keizer Wilhelm II (en zijn hondjes) begraven liggen (1990) en 
tenslotte het bezoek aan kasteel Westerholt (1995). 
De heer Voesten 
 
 
De lezingen, ondersteund met dia's, heb ik altijd het meest interessant gevonden. Vooral lezingen die direct 
betrekking hebben op Horst spreken me aan. Vroeger ging ik ook altijd mee met excursies, maar op een 
bepaald moment raak je een beetje verzadigd.  
De heer Lenssen 
         
 
Het meest interessant heb ik altijd de lezingen over oude gebruiken als tienden en tijnsen gevonden. Zo'n 
lezingen mochten wat mij betreft veel vaker gehouden worden. De excursies zijn altijd zeer goed, perfect 
voorbereid ook. Het zou jammer zijn als die ooit verdwenen. 
De heer Van Enckevort 
 
De lezingen, die werden geïllustreerd met dia's, hebben mij altijd bijzonder aangesproken.  
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Mevrouw Houwen 
 
De lezing, die mij het meest bij is gebleven, is de lezing over de grote brand d.d. 28 april 1729 in Horst door 
pater Hoogers verzorgd (1980). 
De heer Hesen 
 
De meerdaagse excursie naar Trier (1989) en het symposium over "Het huis ter Horst" (1995) vond ik bijzonder 
interessant. 
De heer Smetsers 
 
 
Een aantal jaren geleden was er een lezing over het hof van Margaretha van Kleef. Daaruit bleek dat het gebied 
tussen Peel en Rijn zeker in de dertiende en veertiende eeuw helemaal geen achtergebleven gebied was, zoals 
ik altijd geneigd was om te denken. Als Noord-Limburger ben je daar dan toch een beetje trots op. 
De heer Vaessen 
 
         
         
4. Kunt u zich een bepaalde leuke gebeurtenis of an ekdote herinneren? 
 
 
Het is op zich geen leuke gebeurtenis, maar vorig jaar tijdens de kleine excursie naar het kerkje van Swolgen 
ontspon zich een interessante discussie tussen de excursieleider de heer Vriens en de toevallig aanwezige 
kerkhistoricus professor Spiertz.  
De heer Vaessen 
 
Nee, ik ben ook heel slecht in het onthouden en doorvertellen van moppen. 
De heer Van Enckevort 
         
Nee, maar er gebeuren wel grappige dingen. 
De heer Smetsers 
 
Daar vraag je me wat! 
Mevrouw Houwen 
 
Nee, niets specifiek.  
De heer Greweldinger 
 
Ja. Tijdens de rondleiding in de Munsterkerk te Roermond (1982) vertelde wijlen Pierre Janssen (Sevenum) het 
volgende verhaal. Vroeger, toen hij aldaar misdienaar was, was hij zich eens een hoedje geschrokken, doordat 
hij vooraan in de kerk in het schemer dacht opgebaarde mensen te ontwaren. Dit bleek niet het geval: het 
waren de stenen grafmonumenten. 
De heer Hesen 
 
 
5. Bestaat LGOG Kring Horst over 25 jaar, in 2024, ook nog? 
 
 
Dat is voor mij een groot vraagteken. Alleen als men er in slaagt om voldoende jongeren te werven, heeft 
LGOG kans om te overleven. 
De heer Smetsers 
 
 
Ja, immers er zal altijd belangstelling zijn en blijven voor de (regionele) geschiedenis. 
De heer Hesen 
 
 
Doorgaan op deze weg zou misschien wel eens moeilijk kunnen worden. Je zou er meer jongeren bij moeten 
betrekken. Dat kan wellicht door meer volgens het idee van de heemkundeverenigingen te werken, met een 
aantal secties waarin mensen actief meewerken. 
De heer Van Enckevort 
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Dat ligt eraan: Als de jeugd/de jongeren erbij betrokken worden en er voldoende aanwas is, zal LGOG Kring 
Horst en Sevenum in 2024 nog steeds bestaan. Mijns inziens dient er meer naar buiten te worden getreden 
(PR) en dienen er actief leden geworven te worden. 
Mevrouw Houwen 
 
Daar ben ik van overtuigd, zeker als het bestuur zo inventief blijft. Het probleem van de vergrijzing zal denk ik 
altijd blijven bestaan. De jeugd van nu zal over tien of twintig jaar beslist lid worden. Hoe ouder je wordt, hoe 
meer belangstelling je krijgt voor het verleden. 
De heer Voesten 
 
 
Dat denk ik wel, maar we moeten misschien oppassen dat het niet te professioneel wordt en dat er voldoende 
jeugd bijkomt. Maar dit laatste is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoewel je bij 
heemkundeverenigingen ziet dat het wel degelijk kan. 
Mevrouw J. Janssen-de Mulder 
 
Geleidelijke verjonging lijkt me wel een noodzaak. Je moet je iets ruimer in het plaatselijk gebeuren plaatsen. 
Jongeren die gestudeerd hebben zou je erbij moeten betrekken, die brengen ook weer mensen met zich mee. 
Misschien zou er ook wat meer archeologisch onderzoek verricht moeten worden, bijvoorbeeld in het gebied 
waar straks de Westtangent komt te liggen. 
De heer Lenssen 
 
 
Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat mensen pas vanaf ongeveer hun 
veertigste lid worden van een dergelijke vereniging. Wat dat betreft valt het wel te vergelijken met een 
mannenkoor. 
De heer Vaessen 
 
Ja, LGOG Kring Horst en Sevenum zal zeker blijven bestaan. Het is natuurlijk wel zaak om de jeugd/de 
jongeren erbij te betrekken. 
De heer Greweldinger 
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BESTUUR LGOG KRING HORST EN SEVENUM  
 
 
Voorzitter : De heer drs. J.M.W.C. Schatorjé 
Sint Jansstraat 54 , 5964 AD Horst. Telefoon (077) 398 5494 
 
Vice-voorzitter : Mevrouw drs. A.P.M. Gielen-van Bommel 
Nieuwenhofweg 5, 5962 NS Horst. Telefoon (0478) 69 1784 
 
Secretaris : De heer J.M.G. Kelleners 
Stuksbeemden 16, 5961 LG Horst. Telefoon (077) 398 5349  
 
Penningmeester : De heer C.L.G. Theeuwen 
Paulus Potterstraat 26, 5961 AZ Horst. Telefoon (077) 398 3332 
 
Lid : De heer drs. W.J. Moorman 
Meterikseweg 153, 5961 CV Horst. Telefoon (077) 398 1606 
 
Lid : De heer J.Th.H. Sleutels 
Schoutstraat 14, 5975 XL Sevenum. Telefoon (077) 467 2038 
 
 
* Tot slot  
Wist U dat het LGOG-gezinslidmaatschap slechts zeven gulden vijftig kost? Het gezinslid is verder gewoon lid, 
maar de post ontvangt men slechts eenmaal per adres.  
Een briefkaartje aan LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht is voldoende om iemand op te geven als gewoon 
lid of als gezinslid. 
 
Kopij voor de volgende aflevering van INFO LGOG Kring Horst en Sevenum (nummer 21, september 1999) 
kunt u inzenden tot 15 augustus 1999.  
St.-Odastraat 80, 5962 AW Horst. Telefoon (077) 398 1717.
 


