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VAN DE REDACTIE 
 
Onlangs is de redactie uitgebreid met Jan Duijf. Hij is van 
origine geschiedenisleraar en al vele jaren lid van onze 
afdeling. Bij het samenstellen van dit nummer heb ik gemerkt 
dat hij veel voldoening beleeft aan het interviewen van 
personen en het becommentariëren van zaken. Met plezier 
begroet ik een mederedactielid die makkelijk schrijft en een 
goede visie heeft op de toekomst van INFOLGOG. 
 
Jos Jenniskens    
 
Onze voorgangers schreven vier nummers geleden dat het... 
 
“ongetwijfeld geen kwaad kon er in het woord vooraf nog eens 
op te wijzen dat INFO LGOG Kring Ter Horst een spreekbuis 
wil zijn voor iedereen die iets te melden heeft over het 
verleden van de regio en in het bijzonder van de gemeente 
Horst aan de. Elke bijdrage is welkom! Het is beslist onjuist om 
te denken dat in INFO alleen professionele historici de ruimte 
krijgen of dat de redactie niet geïnteresseerd is in bijdragen 
van bijvoorbeeld heemkundeverenigingen. Integendeel: Info 
wil juist aandacht schenken aan lokale en regionale historie in 
een zo breed mogelijke zin. Bijdragen van lezers zijn daarvoor 
onontbeerlijk, want alleen is de redactie daartoe niet in staat. 
Ook als u het moeilijk vindt om zelf te schrijven, is de redactie 
graag bereid samen met u naar een oplossing te zoeken om 
uw bevindingen, meningen, ontdekkingen of 
wetenswaardigheden onder de aandacht van een groter 
publiek te kunnen brengen”.  
 
Deze editie van INFO bevat uiteraard weer de vaste 
onderdelen als een voorbeschouwing van de voorzitter op het 
nieuwe seizoen, een terug- en een vooruitblik op de 
activiteiten en een overzicht van nieuwe en aangekondigde 
publicaties.  
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Maar deze editie biedt u ook een eerste aanzet tot een nieuwe 
formule waaraan de redactie werkt. Wij willen met “mild 
kritische” reacties op zaken de discussie opgang brengen. Ook 
willen wij met interviews actuele zaken onder de aandacht 
brengen. 
 
Wij hopen dat we erin geslaagd zijn weer een prettig leesbare 
INFOLGOG samen te stellen en dat u tevreden bent over de 
kwaliteit. 
 
De Redactie 
 
Jan Duijf en Jos Jenniskens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste logo van het LGOG kring Horst 
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HET REDACTIESTOKJE IS BIJ DE OVERDRACHT IN 
GOEDE STAAT 
 
Het leek de nieuwe redactie een goed plan om een 
„overdrachtsgesprek‟ met de oud redactieleden te hebben. Uit 
respect  voor hun werkzaamheid als redactielid,  maar zeker 
ook omdat we nieuwsgierig waren naar hoe zaken in het 
verleden hun beslag hebben gekregen. 
 
Nu had de nieuwe redactie met de oud redactieleden een 
afspraak gepland op de meest barre, gladde en witte 
winterdag van 2010. Autoverkeer werd ten stelligste ontraden, 
maar voor Yvonne Hermans-Cuppen, Gert Verheijen en Wim 
Moorman was geen straat te glad en geen sneeuwberg te 
hoog . „Wij komen wel te voet‟: riepen ze in koor. Yvonne nota 
bene gans uit Melderslo. 
Jos Jenniskens en ik hebben nog overwogen om ze op te 
laten halen door een welverdiende arrenslede, bekleed met 
het dikste en warmste (kunst)bont, getrokken door vier pronte 
rendieren, maar het huidige budget van de redactie is daartoe 
te krap bemeten. Om de fanatieke oud redactieleden tegen 
gebroken ledematen te beschermen, hebben we de 
bijeenkomst  afgeblazen en uitgesteld. 
Ondertussen hebben wij alle, in ongehavende staat 
verkerende, oud redactieleden in het nieuwe jaar kunnen 
spreken. 
 
De verleiding is te groot om dit artikel niet te vervolgen in een 
winterse trant. Natuurlijk kwamen de oud redactieleden „altijd 
goed beslagen ten ijs‟ en „ging men niet over één nacht ijs‟: de 
artikelen moesten een zeker niveau hebben, Yvonne 
redigeerde op taal- en spellingfouten, en zo nodig schreven 
Gert en Wim zelf wel een kwaliteitsartikel. Wim kon de neiging 
maar moeilijk onderdrukken om zelf de pen ter hand te nemen 
als de kopijnood hoog was. In plaats van een kringgenoot te 
vragen een artikel aan te leveren. 
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Op 13 maart 1989, precies één week voor de aanvang van de 
lente, werd het eerste ei gelegd: het O nummer. Te 
bewonderen op de website van de LGOG Ter Horst: daar 
staan alle INFO‟s die verschenen zijn. U kunt daar met eigen 
ogen constateren dat het eerste nummer typografisch echt een 
ei is. 
 
De eerste uitgave bevat een uitgebreide inventarisatie van alle 
activiteiten van de op dat moment 15 jarige vereniging, een 
evaluatie en analyse van het gebeurde, afgerond met 
adviezen aan het bestuur, waaronder de aanbeveling om 
regelmatig een LGOG afdelingsblad te doen verschijnen. Met 
hun advies stonden Yvonne Hermans-Cuppen, Gert Verheijen 
en Jos Schatorjé aan de wieg van dit blad. 
De eerste oplage telde plusminus 150 exemplaren. 
Het 0 nummer werd door „kastelenbouwer‟ Piet van Nunen 
voorzien van een omslag.  
 
De eerste redactie werd gevormd door Yvonne en Gert. Bij de 
laatste werd thuis vergaderd. Met gepaste trots vertelt Gert dat 
hij toen al werkte met een computer: het Word Perfect 4.2. 
programma betekende een groter schrijfgemak. 
De echtgenoot van Yvonne, Ger Hermans, leverde al die jaren 
goede diensten door het blad klaar voor verzending te maken. 
Wim Moorman maakte vanaf het in september 1997 
verschenen nummer 17 deel uit van de redactie. Voor Gert 
Verheijen was dat het moment om als redacteur te stoppen. 
Wel bleef hij zijn medewerking verlenen door in de rubriek 
„nieuwe publicaties‟, als de ongekroonde koning van de 
boekbespreking, zijn bevindingen neer te schrijven. 
 
Het blad bestaat al die jaren uit min of meer vaste elementen: 
 
- Van de redactie. 
- Een beschouwing door de voorzitter 
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- Het programma, dat de laatste jaren in verkorte versie 
wordt weergegeven. 

- Verslagen van activiteiten. 
- Agenda van de jaarvergadering. Verslag van de vorige 

jaarvergadering. Jaarverslag. 
- Nieuwe en aangekondigde publicaties. 
- Bestuurssamenstelling. 
- Advertenties. 
 
Regelmatig kwamen terug: 
 
- Het Educatief Platform. 
- Het Regionaal Overleg Heemkundeverenigingen. 
- Door derden georganiseerde activiteiten op regionaal 

historisch gebied. 
 
In de herfst van 1997 heeft er in het bestuur, op basis van een 
door Wim Moorman geschreven kritische notitie, een 
bezinning op het verleden en de toekomst van INFO 
plaatsgevonden. Het voert te ver om daar in het bestek van dit 
artikel nader op in te gaan. 
Interessant is wel de reactie van Yvonne Hermans op de 
verzuchting van Wim dat het blad naar zijn indruk slecht 
gelezen wordt. Yvonne bereiken vanuit de wandelgangen 
positievere berichten. Zij is het niet met Wim eens: ze denkt 
dat de INFO redelijk tot goed worden gelezen en vindt dat Wim 
zichzelf tekort doet. 
 
De geschiedenis van het blad overziende, denk ik dat het 
gepubliceerde een goede afspiegeling vormt van het brede 
scala aan activiteiten van de vereniging: van wetenschappelijk 
artikel, jaarvergadering, tot gezellig en leerzaam uitstapje. Elk 
lid moet iets van zijn gading hebben kunnen vinden. Elk lid is 
ten minste in de gelegenheid gesteld om een artikel 
gepubliceerd te krijgen. Men kon zich informeren over zaken 
waar men zelf niet bij aanwezig was. Soms is papier cement. 
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Vanaf mijn eerste INFO, die ik zo‟n 15 jaar geleden, op een 
snikhete zomerdag, las, heb ik altijd wel op de een of andere 
manier mijn nieuwsgierigheid kunnen bevredigen.  
Het pure lezen van het blad leverde al een gevoel van 
verbondenheid met de vereniging op. Het werkt geruststellend 
om te kunnen lezen dat het historisch onderzoek in onze regio 
nooit stilvalt. Het kan geen toeval zijn dat alle oud 
redactieleden hun bijdrage(n) geleverd hebben aan Horster 
Historiën: als redacteur en/of als auteur. 
Het staat buiten kijf dat de redactieleden zich altijd uiterst 
dienstbaar aan de vereniging hebben opgesteld. Daarvoor 
verdienen ze alle lof. 
 
Ik wens Gert, Yvonne en Wim „Hals und Beinbruch‟ voor de 
toekomst. 
 
Jan Duijf 
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BELEIDSVOORNEMENS 2011 
 
Bij elk nieuw jaar formuleert het Bestuur de verwachtingen en 
de wensen voor de komende twaalf maanden. Tevens geeft 
het bestuur aan wat de plannen zijn voor dat jaar. Het Bestuur 
van de Kring Ter Horst verwacht in 2011 weer op volle 
bezetting te komen. Tijdens de jaarvergadering van 2010 
waren zowel de voorzitter als de vicevoorzitter aftredende en 
niet herkiesbaar. Het Bestuur heeft vóór die tijd verschillende 
pogingen gedaan om geschikte kandidaten voor de 
vrijgekomen functies te vinden, steeds zonder succes. Om die 
reden werd besloten om het Bestuur tijdelijk van zeven naar 
vijf personen terug te brengen waarbij de secretaris tevens 
waarnemend voorzitter werd. De aftredende voorzitter deed 
daarbij de toezegging om hem waar nodig te ondersteunen. 
Het Bestuur heeft naar een oplossing gezocht voor de vacante 
functies en is verheugd dat er inmiddels twee kandidaten zijn 
die ervoor kunnen zorgen dat het Bestuur opnieuw op volle 
sterkte is. Tijdens de jaarvergadering van 2011 zal aan de 
leden het vertrouwen worden gevraagd in de door het Bestuur 
voorgestelde kandidaten. 
 
Het Bestuur is verheugd dat we tot volle tevredenheid gebruik 
kunnen maken van de grote zaal van De Leste Geulde. De 
contacten met de zaalhouder zijn goed. Ook zijn er prima 
contacten met museum De Kantfabriek waar wij voor de 
wintercursus traditiegetrouw onderdak vinden. Ook in 2011 
wordt dat weer gecontinueerd door de cursus Genealogie voor 
Beginners te geven onder hetzelfde dak als het Horster archief 
van de voormalige Oudheidkamer. 
 
Dit brengt ons tevens op de andere activiteiten. Voor het jaar 
2011 staat weer hetzelfde aantal lezingen gepland.  
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Verder een eendaagse excursie in het voorjaar, een 
winteravondbezoek aan een kerk (dit jaar op 26 januari in de 
Horster Norbertuskerk waar enkele dagen later voor de laatste 
keer Eucharistie wordt gevierd), een zomeravondbezoek aan 
een kern in ons werkgebied, een middagexcursie enzovoort. Al 
deze activiteiten staan open voor leden en niet-leden, met dien 
verstande dat aan niet-leden een aparte bijdrage wordt 
gevraagd. De niet-leden ontvangen natuurlijk ook geen 
convocaten en kunnen alleen via de plaatselijke pers en 
internet kennis nemen van onze activiteiten. 
 
Wat de plaatselijke pers betreft, hebben we altijd kunnen 
rekenen op plaatsing in De Echo van Horst. Door het 
veranderen van eigenaar van deze titel was de verwachting 
dat we hier ook een andere invulling aan moeten geven. De 
eerste signalen zijn echter zeer positief: voor het allereerste 
nummer werd een interview over de wintercursus prominent 
op de voorpagina afgedrukt wat na één dag al vier extra 
aanmeldingen opleverde. Het Bestuur zal naar bevind van 
zaken handelen. Daarnaast worden onze bijdragen ook 
geplaatst in de gratis huis aan huis bezorgde weekbladen. 
Gelukkig beschikken we over een eigen website, die ook zeer 
goed bezocht wordt, gezien de teller die ons het aantal "hits" 
aangeeft. De website van het provinciale LGOG geeft ook 
onze activiteiten weer. 
 
Terhorstnet is een website die begin 2011 gelanceerd wordt 
en die probeert alle historische verenigingen van de gemeente 
samen te brengen en hun archieven digitaal te ontsluiten en 
toegankelijk te maken. De plaatselijke kring van het LGOG 
ondersteunt dit initiatief van harte en heeft daarom geholpen 
het initiatief letterlijk in de wereld te brengen door plaats te 
nemen in de werkgroep c.q. bestuur van de website. Ook via 
internet worden de activiteiten van het HEP gelanceerd. Op dit 
moment staan de activiteiten voor de scholieren op een laag 
pitje, dat wil zeggen dat sommig materiaal aangepast is en 
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nog steeds te zien is, maar dat er nauwelijks nieuwe 
initiatieven vanuit dit gremium komen. Het verheugt echter te 
zien dat andere groepen met leden van HEP deze activiteiten 
verder voortzetten waardoor HEP zich kan gaan oriënteren op 
andere zaken of zichzelf misschien overbodig kan maken. 
 
Veel van de activiteiten van de plaatselijke LGOG-kring 
worden in Info LGOG gebundeld. Onder de leiding van twee 
nieuwe mensen maakt dit blad langzaam maar zeker een 
vernieuwing door. De vernieuwing zal wellicht ook een iets 
andere formule tot gevolg hebben. Het bestuur volgt dit in 
goed overleg met de redactie waarbij het de samenstellers de 
vrijheid wil geven in publicatie en in redactie. 
 
LGOG Kring Ter Horst is ook betrokken in verschillende 
overleggen met Gemeente, musea en andere heemkundige 
kringen. De contacten met alle genoemde gremia zijn 
uitstekend en de bedoeling is dit ook in het nieuwe jaar te 
continueren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met 
de Heemkundevereniging Sevenum tijdens de lezing van april. 
Nieuw is dat we proberen de contacten met de ons 
omliggende LGOG-kringen aan te halen. Vaak zijn er 
contacten "in de wandelgangen" van de gezamenlijke 
provinciale vergaderingen. Zo is een afvaardiging van het 
plaatselijke Bestuur onlangs samengekomen met een 
delegatie van het Bestuur van de Kring Maas en Niers 
(Gennep en omgeving) om ideeën uit te wisselen. Dit werd als 
heel zinvol ervaren. Wellicht dat de kring initiatief gaat nemen 
tot meer van dit soort uitwisseling, met op termijn ook 
uitwisseling met en voor de leden. 
 
Het memoryspel, dat in 2009 werd gepresenteerd bij 
gelegenheid van het 35-jarige bestaan van de kring, is 
inmiddels praktisch uitverkocht. Financieel is het voor de Kring 
in elk geval een positief verhaal geworden, nog los van de 
positieve publiciteit en het vastleggen van onze eigen 
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geschiedenis op een ludieke manier. Ook bij de door media 
vaak "geheim overleg van vooraanstaande Horstenaren" 
genoemde brainstormsessies over een nieuwe bestemming 
voor de Horster kasteelruïne, is de Kring betrokken. 
Verschillende leden van de kring hebben – vaak op andere 
titel – zitting in die ad hoc werkgroep waarbij de oud-voorzitter 
vanwege het LGOG benaderd is. Het uitgangspunt in deze 
discussies blijft voor LGOG steeds dat de ruïne toegankelijk 
moet blijven voor elke Horstenaren en dat consolidatie van wat 
er nu nog staat een eerste vereiste is. De tijd zal leren waar dit 
initiatief zal eindigen en wat het heeft opgeleverd. 
 
Kortom, het Bestuur van de Kring Ter Horst heeft zich 
voorgenomen op de ingeslagen weg verder te gaan en wil dat 
graag doen in voltalligheid. Het succes van de afgelopen jaren, 
met een stabiel ledenaantal ondanks mutaties in de personen, 
nodigt uit de weg te vervolgen. Hopelijk bent u het met ons 
eens en gaat u met ons mee! 
 
Horst, 24 januari 2011 - Bestuur  Kring Ter Horst 
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VERSLAG OVER HET JAAR 2010 KRING TER HORST. 
 
Bestuur en leden: 
Samenstelling per 31 december 2010: 
De heer P.J.T. Vissers, secretaris/waarnemend voorzitter, de 
heer P. Jakobs, penningmeester en de leden: de heer drs. 
X.C.C. van Dijk, de heer P.J.M. Jakobs en mevrouw W.J.G. 
Seuren-Keijsers.  
De kring telde op 31 december 2010 168 leden waarvan 35 
gezinsleden. Dit is gelijk aan het aantal op 31 december 2009. 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 maal. 
Tijdens deze vergaderingen werden de lopende zaken 
besproken, zoals de samenstelling van het jaarprogramma, de 
lezingen en de voorbereidingen van de excursies. Ook de 
samenstelling van het bestuur en de werving van nieuwe 
(bestuurs)leden nam de nodige tijd in beslag. Op de agenda 
stonden ook nog de uitgave van het informatieblad INFO 
LGOG, het samenstellen van een nieuwe redactie hiervoor, 
het functioneren van het HEP, Ter Horst Net  en de 
samenwerking met diverse geledingen binnen onze gemeente 
en de gemeente zelf. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Tijdens de jaarvergadering van 2010 werd afscheid genomen 
van de voorzitter en de waarnemend voorzitter, de heren drs. 
M.P.G.M. van de Munckhof en drs. W.J. Moorman. Vanwege 
zijn vele verdiensten voor de Horster geschiedschrijving in het 
algemeen en voor de Kring in het bijzonder werd de heer 
Moorman onderscheiden met de LGOG draagspeld. 
Het blijkt een lastig karwei om steeds weer aanvullingen te 
vinden voor het bestuur, gelukkig is bij de statutenwijziging van 
mei 2010 het reglement dusdanig aangepast dat 
bestuursleden voortaan drie termijnen van vier jaren elk zitting 
mogen hebben. Omdat er tijdens de jaarvergadering geen 
kandidaten waren ter vervanging van de afgetreden 
bestuursleden heeft het Kringbestuur besloten om voor een 



 

INFO LGOG februari 2011 no. 44                  15 

jaar te voorzien in een kleiner bestuur waarbij de secretaris 
tevens de functie van waarnemend voorzitter vervult. Verder 
kon er nog steeds een beroep worden gedaan op de 
afgetreden bestuursleden. 
 
Lezingen in 2010: 
27-1 De heer drs. Paul van Meegeren over
 “Gemeentegrenzen op de schop” (51 belangstellenden) 
10-3 Jaarvergadering en na de pauze een inleiding over 
 Tienray door de heren Harry Raaijmakers, Arie Snellen 
 en A. Jacobs (57 belangstellenden) 
21-4 De heer Peter Korten: “De geschiedenis van het Oud 
 Limburgs Schuttersfeest” (41 belangstellenden)  
15-9 De heer dr. G.J.B. Verbeet over “Het Interbellum”  
 (33 belangstellenden) 
3-11  Mevrouw Riny van Vlijmen en drs. Jan Leemans over 
 “De Kelten” (68 belangstellenden)  
15-12  De heer dr. A. de Bruin over “Noord-Limburg integraal 
 bekeken 1850 – 1950” (46 belangstellenden)  
(gemiddeld 50 bezoekers) 
 
Excursies in 2010: 
10-4  Excursie naar Luik, TGV station van Calatrava, het 
 palais "Palais des Princes-Evêques" en het museum 
 "Grand Curtius" (54 deelnemers) 
29-12 Kleine excursie naar Thorn en het Gemeentemuseum 
 (18 deelnemers) 
 
Dorpswandelingen in 2010: 
6-1 Kerkbezichtiging Sint Lambertuskerk in Swolgen onder l
 eiding van de heer Harry Vriens. (35 deelnemers) 
1-7 Avondwandeling door Tienray onder leiding van de heer 
 Arie Snellen (23 deelnemers) 
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Cursus 2010: 
Zoals gebruikelijk werd in het winterseizoen weer een cursus 
georganiseerd. Dit jaar was gekozen voor een cyclus van 
lezingen met betrekking op de “Tweede Wereldoorlog”. 
21-1 Lezing 1: "De slag om kasteel Broekhuizen" door de 
 heer Hans Steenmetz 
24-2  Lezing 2: "De verdwenen radio's" door de heer 
 Verheyen 
3-3  Lezing 3: "Het oorlogskerkhof in Margraten" door de 
 heer Lahaye 
17-3  Lezing 4: "De luchtafweer bij Venlo" door de heer 
 Marcel Hogenhuis 
De cursus telde 24 deelnemers en werd zoals gebruikelijk in 
de instructieruimte van museum “De Kantfabriek” in Horst 
gehouden. 
 
Memoryspel: 
De actie met de memoryspellen met foto's van ons 
werkgebied, die vanwege het 
35-jarige bestaan van onze kring is begonnen in november 
2009, hebben we op 
31 december 2010 afgesloten. De actie is mede mogelijk 
geweest dankzij de 
hulp van diverse sponsoren. Er is nog een enkel spel van de 
oplage van 500 stuks 
over en we kijken met tevredenheid terug op deze uitgave. 
 
Museum De Kantfabriek: 
Ook in 2010 was de samenwerking met het museum prima te 
noemen. Zo werd onze wintercursus in de instructieruimte van 
het museum gehouden. De Kring heeft van oudsher goede 
banden met het museum De Oudheidkamer, destijds een 
initiatief van onder andere de Kring, heeft domicilie in het 
museum gevonden. Leden van LGOG hebben recht op 50 % 
korting op de toegangsprijs wanneer zij hun ledenkaart kunnen 
tonen. 
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INFO LGOG kring Ter Horst: 
In 2010 verscheen onder redactie van mw. drs. Y. Hermans-
Cuppen en drs. W. Moorman nummer 42 van Info LGOG kring 
Ter Horst. Zoals al eerder aangekondigd beëindigden zijn 
hierna hun redacteurschap. Tijdens de jaarvergadering werd 
de heer J.H. Jenniskens benoemd tot redacteur. In overleg 
met de heer Moorman stelde hij INFO nr. 43 samen. Inmiddels 
is nog een tweede redacteur gevonden in de persoon van de 
heer J.Th.L. Duijf. Samen gaan zij aan de slag om de 
komende INFO‟s te maken. In de INFO zijn onder meer 
opgenomen de verslagen van de jaarvergadering, cursus, 
lezingen en andere activiteiten. Verder waren er enkele losse 
artikelen en interviews die inhaakten op de actualiteit. Het blad 
verschijnt in een oplage van 200 exemplaren en wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van regionale sponsoren.  
 
TerHorstNet: 
Mede op initiatief van het bestuur van LGOG kring Ter Horst 
heeft de gemeente een werkgroep ingesteld om tot een 
digitale database te komen van archieven, oude foto's en 
ander beeldmateriaal dat te maken heeft met het verleden van 
de gemeente Horst aan de Maas. Als voorbeeld is genomen 
het Venrayse RooyNet. De projectleider hiervan stuurt ook 
www.terhorstnet.nl aan. Het bestuur van het LGOG kring Ter 
Horst is vertegenwoordigd in de werkgroep. Gedurende het 
jaar 2010 werd hard gewerkt om verenigingen te informeren 
en beeld- en tekstmateriaal te verzamelen. In de bibliotheek 
werd een informatiestand ingericht. Begin 2011 gaat 
TerHorstNet van start. 
 
Historisch Educatief Platform (HEP) 
Het Historisch Educatief Platform houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van lesprogramma's voor het onderwijs. De 
onderwerpen die gekozen worden moeten betrekking hebben 
op de historie van de omgeving in de ruimste zin van het 
woord.  
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Veel projecten worden digitaal aangeboden aan de scholen. Er 
wordt geconstateerd dat de website van het HEP veelvuldig 
geraadpleegd wordt. Tijdens het jaar 2010 zijn geen nieuwe 
activiteiten ontwikkeld. 
 
Overleg Heemkundeverenigingen: 
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd van het 
Regionaal Overleg met de Heemkundeverenigingen. 
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van America, Broekhuizen, 
Grubbenvorst, Meerlo-Wanssum, Melderslo, Merselo, 
Sevenum, Venray, Castenray en Horst. Er wordt uitgebreid 
van gedachten gewisseld over elkaars activiteiten. Afgelopen 
voorjaar werd in Merselo vergaderd en was ook onze kring 
vertegenwoordigd. 
 
Januari 2011, 
Jan Vissers, secretaris. 
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VERSLAG VAN DE 36E JAARVERGADERING GEHOUDEN 
OP WOENSDAG 10 MAART 2010 IN "DE LESTE GEULDE" 
TE HORST.  
   
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering met een 
speciaal woord van welkom aan de heer Bert van Laer, 
vertegenwoordiger van het hoofdbestuur, en de heren Snellen, 
Jacobs en Raaijmakers uit Tienray die na de pauze het 
programma over de geschiedenis van Tienray zullen invullen. 
Er zijn berichten van verhindering gekomen van mevrouw Cup 
en mevrouw In 't Zandt evenals de heren Huys, Kurver, 
Mulders en Reintjens. 
De voorzitter staat stil bij een drietal leden die in de loop van 
het afgelopen jaar zijn overleden, te weten mevrouw Reivers-
Janssen, de heer Ton Cup en mevrouw Holthuis-Bazelmans. 
Vervolgens wordt nog teruggeblikt op het afgelopen jaar, 
waarin het 35-jarig jubileum werd gevierd. Een jaar met allerlei 
speciale activiteiten zoals de jubileumvergadering, de 
artikelenreeks in "De Echo" en het "Klökske", de meerdaagse 
excursie naar Hamburg, het Memoryspel, de postzegelactie en 
een extra lezing. Mede hierdoor is ons ledenaantal alweer 
gestegen, nu 170. Een speciaal woord van dank aan de 
sponsors die dit mogelijk maakten: Rabobank Maashorst, 
Archeologisch Adviesbureau Raap, stichting Plus 
Evenementen Horst aan de Maas en het Communicatiehuis. 
Als laatste mededeling kon de voorzitter vertellen dat de 
eerste consumptie, een kop koffie of thee, aangeboden wordt 
aan de leden, zoals gebruikelijk op de jaarvergadering. 
 
2. Verslag 35e jaarvergadering (11 maart 2009, zie Info 
LGOG nr. 42) 
Dit verslag werd pagina voor pagina door de voorzitter aan de 
orde gesteld. Er waren geen vragen of opmerkingen en de 
voorzitter stelde de vergadering voor om het verslag onder 
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dankzegging aan de secretaris goed te keuren, hetgeen onder 
applaus gebeurde. 
 
3. Verslag over 2009 van de secretaris (zie Info LGOG nr. 
42). 
Ook dit verslag wordt door de voorzitter per pagina aan de 
orde gesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen dus stelt de 
voorzitter ook hier voor om het onder dankzegging aan de 
secretaris goed te keuren. Er volgt applaus. 
 
4. Verslag over 2009 van de penningmeester en de 
kascontrolecommissie. 
De penningmeester heeft het financieel verslag voor de 
vergadering over de zaal verspreid en geeft nu een nadere 
toelichting over de diverse posten. Vanuit de zaal worden geen 
vragen gesteld. 
Namens de kascontrolecommissie geeft de heer Jos 
Jenniskens aan dat de commissie de boeken heeft 
gecontroleerd en in orde bevonden en stelt daarom de 
vergadering voor om de penningmeester te dechargeren. De 
zaal beantwoordt dit met applaus. 
De voorzitter op zijn beurt bedankt de kascontrolecommissie 
voor de verrichte werkzaamheden. 
 
5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 
Omdat de heer Jos Jenniskens reglementair aftredend is 
verzoekt de voorzitter een van de aanwezigen zich te melden 
als nieuw lid van de kascontrolecommissie. De heer Huub 
Janssen meldt zich spontaan en zal samen met de heer Eed 
Claassens de kascommissie vormen. 
 
 5a.  Als ingevoegd agendapunt geeft de voorzitter nu 
het woord aan de heer Pieter Jakobs die verslag doet over de 
webpagina van het LGOG kring Ter Horst en het HEP. Samen 
scoorden zij in 2009 bijna 30.000 hits hetgeen 
verbazingwekkend is.  
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Dit geeft ook het belang van het bestaan van deze sites aan. 
De voorzitter bedankt Pieter voor de werkzaamheden om de 
sites actueel te houden. 
 
6. Bespreking bestuursbeleid. 
In zijn bespreking van het bestuursbeleid memoreert de 
voorzitter nogmaals de activiteiten in het jubileumjaar. Hij 
hoopt voor het bestuur op een rustiger jaar. Verder gaat hij in 
op de goede samenwerking met de uitbaters van "D Leste 
Geulde", museum "De Kantfabiek" en de gemeente Horst aan 
de Maas. 
De huidige redactie van de INFO gaat afscheid nemen. 
Gelukkig hebben we in de persoon van Jos Jenniskens een 
nieuwe hoofdredacteur gevonden. Er wordt nog naar een 
tweede persoon gezocht. Hij wenst de heer Jenniskens veel 
succes met zijn nieuwe job. 
Omdat zowel de voorzitter als de vice-voorzitter zullen in deze 
jaarvergadering afscheid nemen, en er nog geen opvolgers 
gevonden zijn, stelt de voorzitter de vergadering voor om de 
nieuwe vice-voorzitter, de huidige secretaris de heer Jan 
Vissers, de taken van de voorzitter over te laten nemen en dat 
het bestuur met vijf personen verder gaat. De aftredende 
voorzitter zal het bestuur bijstaan als adviseur. In de tussentijd 
gaat het bestuur op zoek naar opvolgers voor de beide 
aftredende bestuursleden. 
Naar aanleiding van dit bestuursbeleid worden door de 
vergadering geen vragen gesteld.  
Hierna wordt mevrouw Yvonne Hermans-Cuppen bedankt 
voor haar jarenlange inzet voor INFO LGOG. Jarenlang was zij 
op afstand (niet afstandelijk) medevormgever van de INFO, tot 
en met nummer 42. Samen met Wim heeft ook zij besloten om 
een punt achter haar redactionele activiteiten te zetten. De 
voorzitter bedankt haar voor haar voortreffelijk werk en doet dit 
met een bloemetje en een boekenbon. 
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7.Bestuurssamenstelling 
Aftredend zijn de heer W.J. Moorman en de voorzitter, de heer 
M.P.G.M. van den Munckhof .  
Vervolgens richt de voorzitter het woord tot Wim Moorman. Hij 
heeft drie termijnen in het bestuur van LGOG kring Ter Horst 
gezeten en kan zich statutair niet meer kandidaat stellen. 
Uitgebreid gaat hij in op de manier van werken van Wim. 
Bescheiden, maar zeer deskundig, weet hij toch zijn stempel 
te zetten op het werk van het kringbestuur. Daarnaast is hij 
nog actief op diverse ander historische terreinen en heeft hij 
ook nog tijd voor zijn grote passie: voetbal en alles wat 
daarmee te maken heeft. Als herinnering biedt de voorzitter 
hem dan ook een grote poster aan van het Franse voetbalelftal 
dat in 1998, het jaar waarin Wim bestuurslid werd, 
wereldkampioen werd. Daarnaast nog een boek over radio's in 
de tweede wereldoorlog naar aanleiding van de voorbije 
cursus, boekenbonnen en een bos bloemen. 
In zijn afscheidswoord dankt Wim voor de vele woorden die 
gesproken zijn. Hij memoreert 12 jaar bestuurslidmaatschap 
en leest 2 stukjes voor uit een, half, "abc-tje" dat hij 
geschreven heeft naar aanleiding van dit afscheid. De zaal 
bedankt hem met een gul applaus. 
Vervolgens spreekt namens het hoofdbestuur Bert van Laer 
hem ook nog toe. Als contactpersoon is hij met een speciale 
reden naar Horst gekomen, namelijk om Wim de draagspeld 
van verdienste op te spelden, waarmee het bestuur haar 
waardering en dank aan Wim wil overbrengen. 
Wim Moorman tenslotte geeft aan dat hij zeer vereerd is met 
de toekenning van deze speld.  
 
Dan geeft de voorzitter, de heer Marcel van den Munckhof, als 
aftredend bestuurslid en voorzitter het woord aan de vice-
voorzitter die de vergadering verder leidt. 
De heer Vissers richt het woord tot de scheidende voorzitter. 
Hij geeft aan dat Marcel twee termijnen als voorzitter de kring 
heeft geleid. Statutair is hij niet meer verkiesbaar.  



 

INFO LGOG februari 2011 no. 44                  23 

Ook voor hem is nog geen geschikte opvolger gevonden. Door 
de leden zijn geen andere kandidaten voordragen. Daarom 
deze tussenoplossing. Nogmaals schildert de heer Vissers de 
gang van zaken die tot deze oplossing heeft geleid. Zowel het 
bestuur als de oude voorzitter wilden graag in de oude 
samenstelling verder gaan. Na overleg met het hoofdbestuur is 
voor een tussenoplossing gekozen. Het bestuur onderzoekt 
het komende jaar of er geschikte kandidaten voor het 
voorzitterschap gevonden kunnen worden. Ook is het dan 
mogelijk dat de aftredende voorzitter dan weer kandidaat is. 
Evengoed is er op dit moment sprake van een afscheid en 
daar wil de vice-voorzitter toch wel even bij stil staan. Acht jaar 
leiding geven aan een vereniging is een prestatie op zich. 
Maar ook de manier waarop, inspirerend en sturend. Het 
gevolg is een bloeiende vereniging met een nog steeds 
groeiend aantal leden. Waarvoor dank. Een speciaal woord 
van dank aan de moeder van Marcel die altijd gastvrij is 
opgetreden, een kopje koffie, een wijntje en een gezellig 
praatje. Als dank ontvangen zij een bos bloemen en voor 
Marcel een fles wijn. 
De aanwezigen onderstrepen dit met een warm applaus. 
 
8. Rondvraag. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Na de mededeling van de vice-voorzitter dat de excursie naar 
Luik helemaal vol zit, 50 deelnemers, sluit hij om 8.50 uur het 
eerste gedeelte van de vergadering. 
 
Na de pauze nemen de heren Snellen en Jacobs van de 
heemkundevereniging Meerlo-Wanssum het woord. Zij 
vertellen over de activiteiten van de heemkundekring. 
Momenteel is deze gehuisvest in "De Winkel" het gebouwtje 
achter de kerk in Tienray waar vroeger de kaarsen, kaarten en 
rozenkransen verkocht werden. De heemkundekring is in 1962 
opgericht en telt 62 leden. Zij bezit een grote verzameling 
bidprentjes van inwoners van de voormalige gemeente.  
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Ook bezit zij een verzameling genealogische gegevens van 
23.000 inwoners. Verder geeft zij wandelroutes en fietsroutes 
uit en is momenteel bezig met het samenstellen van een 
monumentenlijst. Op 7 december 2009 was de laatste 
vergadering van de gemeenteraad van Meerlo-Wanssum. Aan 
de hand van veel plaatjes laat de heer Jacobs zijn hoe de 
ontwikkeling van de gemeente was in de periode 1969 – 2009. 
 
Daarna geeft de heer Harrie Raaymakers een boeiende 
beschrijving van de ontwikkeling van het dorp Tienray, te 
beginnen met de ontwikkeling van de spoorlijn vanaf 1858. Het 
station fungeerde als aankomstplaats van vele duizenden 
bedevaartgangers, veel uit Duitsland, maar ook als laad- en 
losplaats van veel goederen. Tijdens de aanleg van de 
spoorlijn werden urnen gevonden uit 500 voor Christus.  
 
Beschreven werd de ontwikkeling, maar ook teloorgang van de 
steen- en betonindustrie. Veel oude foto's illustreerden zijn 
verhaal. Van Daal en Van Enckevort waren bekende namen. 
Doordat Tienray bekend stond als bedevaartplaats moest ook 
onderdak gevonden worden voor de vele bedevaartgangers, 
zo'n 20.000 per jaar in de hoogtijdagen. Gevolg was dat er 4 
hotels en 17 café's in Tienray werden gevestigd.  
 
In 1908 stichtte Zuster Paula het klooster van de 
"Missiezusters van het Kostbaar Bloed". Deze congregatie 
richtte zich vooral op het missiewerk en verzorgde het lokale 
onderwijs aan meisjes. Ook het Groene Kruis was bij de 
zusters gevestigd. 
Ook werd nog Hanna van der Voort genoemd, de 
verzetstrijdster die maar liefst 123 Joodse kinderen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onderbracht. Ook zijn verhaal werd 
ondersteund door veel foto's van inwoners en oude gebouwen. 
Als laatste werd nog even gesproken over het DUW kamp en 
de bewoning door een groep Molukkers die van 1951 tot 1960 
het kamp bewoonden. 
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Al met al een boeiend verhaal over een van de dorpen van de 
gemeente Horst aan de Maas. De heren werden door de 
waarnemend voorzitter bedankt en kregen ieder een fles wijn 
overhandigd  
De heer De Bruijn informeerde nog of er bij het klooster een 
internaat gevestigd was. Volgens de deskundigen uit Tienray 
was dit niet het geval. 
 
In juli wordt een avondwandeling door Tienray gehouden. 
 
De waarnemend voorzitter maakt de aanwezigen nog attent op 
de volgende activiteiten van de kring: 
- 10 april : Excusie naar Luik. 
- 21 april : Laatste lezing van het seizoen, de heer Peter 
Korten uit Weert geeft een toelichting op de geschiedenis van 
het O.L.S. 
 
Tenslotte bedankt hij de heren Van Laer, Snellen, Jacobs en 
Raaijmakers en alle overige aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
Er waren 57 personen aanwezig. 
  
Jan Vissers, secretaris     
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NIET ALLEEN HET ATRIUM MOET BLIJVEN. 
 
Interview met Ger van Rensch, de cultuurwethouder van Horst 
aan de Maas. 
 
De redactie heeft het streven om middels interviews mensen 
die betrokken zijn bij de regionale geschiedenis aan het woord 
te laten. Daarbij is er ook aandacht voor actuele zaken. 
 
Vanuit zijn werkkamer in het gemeentehuis van Horst aan de 
Maas heeft wethouder Ger van Rensch een mooi en open 
zicht op het ouderlijk huis van zijn vroege jeugd: het huidige 
horecapand „Liesbeth‟. Dit beeld wordt verdubbeld door een 
schilderij van hetzelfde pand: het vroegere „café van Rensch‟, 
dat de wand van zijn werkkamer siert.  
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Ger van Rensch blijkt een liefde voor de schilderijen van Bert 
Coppus met de redactieleden van de INFO LGOG gemeen te 
hebben. Gaandeweg het gesprek komt naar voren dat de 
wethouder zijn keuters goed kent: hij heeft voortdurend allerlei 
contacten met besturen en vrijwilligers die actief zijn op het 
gebied van het culturele erfgoed van Horst aan de Maas. 
 
De wethouder heeft een goed beeld van de activiteiten van de 
LGOG kring Ter Horst. Hij noemt publicaties, lezingen en de 
digitale activiteiten van de kring. In het algemeen hecht hij 
sterk aan contacten met groepen en individuen die zich 
inzetten voor het behoud van het culturele erfgoed. Of het nu 
gaat over het herstel en beheer van een oud kerkhof, of om de 
meer intellectuele kant, die zich vertaalt in boeken en artikelen. 
Volgens hem werkt het allemaal mee aan de inbedding van de 
bevolking in de eigen regio, of je er nu geboren bent of niet. Hij 
hecht er aan dat mensen zich ook in de tijd kunnen oriënteren 
in hun leefomgeving. 
 
Wethouder van Rensch heeft als uitgangspunt dat wat de 
moeite waard is, zoveel mogelijk behouden moet blijven. In het 
verleden is nogal eens te onnadenkend en ad hoc met de 
slopershamer gezwaaid. 
Uit het voorbeeld van „pand Mooren in Horst‟ blijkt dat 
esthetische opvattingen in de loop van de tijd kunnen wijzigen. 
Met grote belangstelling volgt de heer van Rensch het 
particulier initiatief dat wordt ontplooid om historische zaken te 
behouden. 
 
Het eigene van het dorp Horst is vastgelegd. Het is de 
bedoeling om dit middels een verordening ook voor Sevenum 
te gaan regelen. Behoud van de identiteit van de kern staat 
centraal. De historische straatwanden hebben hun plaats 
binnen dat typische aanzicht. Ongeveer 20 jaar geleden is, 
met medewerking van de LGOG, een monumentenlijst 
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opgesteld. Onduidelijk is in hoeverre de lijst is- en wordt 
geactualiseerd. 
 
Op de vraag hoe hij denkt over een cultuurhistorisch platform, 
antwoordt Ger van Rensch dat hij een voorstander van de 
koepelgedachte is. Hij onderschrijft de meerwaarde van 
expertise uitwisseling, maar constateert tegelijkertijd bij 
sommigen een angst voor het verlies van autonomie en de 
vrees voor overname van beleid. Onduidelijke 
eigendomsverhoudingen komen voor. De wethouder ziet een 
cultuurhistorisch platform als een groeimodel, dat op den duur 
zijn waarde zal bewijzen. 
Voor het in beeld houden en brengen van het cultureel erfgoed 
zijn De Locht, De Kantfabriek, de Stichting Behoud Cultureel 
Erfgoed en activiteiten, zoals de internationale ridderspelen, 
georganiseerd door Het Land van Gelre, van vitaal belang. 
 
Ter sprake komt de grote hoeveelheid verzamelingen en 
musea van particulieren: spuiten, vallen, Rode Kruis 
voorwerpen, pausmuseum, oorlogsmuseum, kopermuseum 
etc. in de gemeente Horst aan de Maas. 
Dat brengt Ger van Rensch tot het formuleren van de 
gedachte dat er dringend een inventarisatie nodig is van „wat 
we hebben‟. Dat als basis kan dienen voor het formuleren van 
musea- en cultuurbeleid, en het aankopen van kunst door de 
gemeente. In dat verband zou mogelijk de uitgave van een 
cultuurhistorisch jaarboek gestalte kunnen krijgen.  
De redactie van de LGOG INFO is van dat laatste een warm 
voorstander. 
 
Tenslotte is het volgens de wethouder ondenkbaar dat het 
atrium van de Horster Lambertuskerk wordt opgeofferd aan 
megalomane centrumplannen. Het atrium moet blijven, en wel 
in de „ongeopende‟ staat waarin het zich nu bevindt. 
 
Jan Duijf 
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INFORMEREN OVER CULTUUR EN NATUUR 
 
Donderdag 27 januari heeft wethouder Selen het startsein 
gegeven voor het nieuwe Project Boerenlandschap 
Routestructuren. De gemeente Horst aan de Maas, Stichting 
Horster Landschap,  Maasgaarden en Stichting Knopen Lopen 
Sevenum slaan, samen met andere vrijwilligersorganisaties, 
de handen ineen om de fiets- en wandelroutes, 
gemeentebreed, flink uit te breiden en een enorme 
kwaliteitsimpuls te geven.  
 
Aangezien de Historische verenigingen bij dit project 
betrokken worden plande de redactie een interview met de 
projectleider Ton van Hoof, voorzitter van Stichting Horster 
Landschap. 
 
Wat is de doelstelling van het project? 
Het verbeteren van de toeristische infrastructuur in de nieuwe 
gemeente Horst aan de Maas door de toerist en bewoners met 
informatiepanelen te informeren over cultuurhistorie en 
landschappen. Daarnaast wordt ook het bestaande fiets en 
routenetwerk aangevuld tot een compleet dekkend geheel. 
 
 
Wat houdt dit in? 
In een tijdsbestek van slechts iets meer dan een jaar worden 
er 100 km nieuw wandelnetwerk, 20 km aangepast 
fietsnetwerk, twee nieuwe fiets themaroutes en 10 interactieve 
routes aangelegd. Verder worden er 44 nieuwe 
informatiepanelen geplaatst en komen de routes en POI 
(Points Of Interest) digitaal beschikbaar. Daarnaast worden 
knelpunten in bestaande fiets en wandelroutes aangepakt. 
Horst aan de Maas kent al  2 uitgestrekte wandelnetwerken 
van in totaal 250 km en ook diverse thematische fiets- en 
wandeltochten.  
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Hiaten in de bestaande routes worden ingevuld en de routes 
gaan beter op elkaar aansluiten met een uniforme 
bewegwijzering.  
 

 
 
44 nieuwe informatiepanelen die u informeren over cultuurhistorie en landschappen 

 
Beleving heeft te maken met het vertellen over historische 
feiten en de ontwikkelingen op het platteland. Hoe gaat u 
dit vormgeven? 
Daadwerkelijke beleving van het platteland staat in dit project 
voorop. Wandelaars en fietsers kunnen gebruik maken van 
arrangementen, doeactiviteiten, gidsen, informatiepanelen, 
interactieve internetsites en GPS, waardoor ze zich als het 
ware kunnen onderdompelen in het boerenlandschap.  Een 
eerste vereiste daarbij is boeiende natuur- en 
cultuurhistorische informatie. Een belangrijke voorwaarde voor 
succes is dan ook de samenwerking met lokale/regionale 
historici, heemkundeverenigingen en natuurorganisaties. 
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Wat ziet u als kansen? 
Het Project Boerenlandschap biedt enorme kansen aan een 
ieder die betrokken is met en bij het platteland. We kunnen 
ons verhaal en onze liefde voor het gebied uitdragen aan 
toeristen, dagjesmensen en de eigen bewoners. En al die 
bijzondere plekken ook letterlijk op de kaart zetten. Wat het 
project voor u als heemkundevereniging, historicus, museum, 
natuurorganisatie, enz. kan betekenen en hoe we de 
samenwerking zien is het vertellen van het verhaal, we willen 
uitgaan van de kennis van de bewoners zelf, vertellen waar ze 
trots op zijn; de plekken aanwijzen; vertellen over het verhaal 
wat er aan vast hangt; wat was het bijzondere; maar ook 
aanleveren feitelijke informatie, beeldmateriaal; we zouden 
van elke kern en omgeving deze dingen in beeld moeten 
krijgen en vastleggen. 
  

 
 
Voor de routes gaat het om het aandragen van de mooiste, 
spannendste routes, waar natuurlijk ook een verhaal achter 
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kan zitten. Het gaat om beleven; hoe zag het er hier vroeger 
uit, wat gebeurde er op deze plek, vertel het verhaal van de 
bewoners van vroeger (werken en leven, ook sagen en 
mythen). Maar het gaat ook om het lezen van het landschap, 
hoe is dit geworden tot wat het nu, wat kan ik er nog van zien. 
En dat alles onder het besef dat het de laatste twee eeuwen 
vooral de mens is die het landschap gemaakt heeft. 
 
Wat is het eindresultaat? 
Het hebben van een uniek “anders dan andere” routenetwerk; 
dat intensief gebruikt wordt; en gebaseerd is op specifieke 
belevingsconcepten; dat er voor de eigen inwoners, 
dagjesmensen en verblijfstoeristen is en het wordt bedacht en 
gemaakt door de vele vrijwilligers. Dit betekent b.v. dat we vijf 
interactieve wandel- en vijf interactieve fietsroutes op de 
doelgroep gericht, verspreid over de nieuwe gemeente Horst 
aan de Maas aanbieden.  
Je kunt hierbij denken aan schatgraversroutes, nordic-walking 
routes, skateroutes, struinroutes, GPS routes, bijzondere 
bomenroute, mountainbikeroute en dergelijke. Deze routes 
dienen zoveel mogelijk de bestaande structuren te volgen, 
tenzij dit mogelijke conflictsituaties kan oproepen. Denk aan 
bijvoorbeeld mountainbiken versus recreatief fietsen. 
 
Met dit project willen we een voorloper zijn in de regio Noord-
Limburg en zouden graag zien dat andere gemeenten in de 
regio onze initiatieven over zouden nemen. Waardoor er niet 
alleen aantrekkelijke routes zijn maar ook informatie 
beschikbaar is over het landschap, de cultuurhistorie en de 
landbouw. Bovendien hebben wij dan ook een bijgewerkte 
digitale database beschikbaar van alle POI‟s die voor andere 
doeleinden gebruikt kan worden waaronder voor de “TIV” en 
voor eventueel interactief gebruik in andere media en websites 
zegt Ton van Hoof trots.   
 
Jos Jenniskens 
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DE PRESENTATIE VAN ANDRÉ DE BRUIN 
 
De redactie heeft het voornemen om binnen onze afdeling de 
discussie wat meer op gang te brengen. Zij doet dit door ook 
verslagen van avonden te schrijven die wat positief prikkelend 
zijn. De presentatie van André de Bruin is als eerste aan de 
beurt voor deze opzet. 
 
Lezing “Noord-Limburg integraal bekeken”” door dr. 
Andre de Bruin. 
 
In aansluiting op de officiële presentatie van het boek “Noord-
Limburg integraal bekeken in de periode 1850-1950, in het 
Limburgs Museum, waar het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan de directeur drs. J.W.M. Schatorjé, vond op 
15 december 2010 een lezing plaats door dr. A. de Bruin voor 
de leden en belangstellenden van het LGOG Kring ter Horst in 
zaal “de leste Geulde”te Horst. 
 
In een lezing van anderhalf uur gaf dr. A. de Bruin een 
beknopte uiteenzetting om de wortels van de cultuur over de 
periode 1850-1950 in Noord-Limburg bloot te leggen, dat wil 
zeggen van de levens-, denk- en scheppingsvormen. 
 
Het boek gaat over zich geleidelijk ontwikkelde samenlevingen 
en de voorgeschiedenis van de huidige fusiegemeenten in 
Noord-Limburg, met hun eigen karakteristieke eigenschappen 
en sociaal, economisch, politiek en kerkelijk verleden. 
Problemen als drankmisbruik, criminaliteit en seksuele moraal 
worden genoemd. Tevens wordt er aandacht besteed aan de 
volksgeneeskunde, zonderlingen en wonderdokters, medische 
zorg en infrastructuur. 
 
Dankzij “Den Haag” kon Noord-Limburg zich in deze jaren 
economisch ontwikkelen door grote investeringen in de 
infrastructuur: kanalen, bruggen, spoorwegen en de ontginning 
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van de Peel. Ook de mijnbouw en de ontwikkeling in de 
landbouw en veeteelt brachten economisch gewin. De 
wederopbouw na de oorlog gaf een impuls aan de 
werkgelegenheid, met name in de bouwsector. 
 
De plaats van de Rooms Katholiek Kerk in deze periode is een 
belangrijke factor. De rol van de geestelijken en 
opbouwwerkers is erg bepalend. In het boek wordt uitvoerig 
stil gestaan bij de antipathie jegens protestanten etc. de 
zogenaamde “vergiften van Hollandse bodem. 
 
Aandacht ook voor weinig bekende verzetsverhalen, zoals het 
artsenverzet tegen de nationalisatie van de gezondheidszorg. 
Het kunstenaarsverzet krijgt aandacht: hun samenkomsten in 
de melkfabriek “de Stoom”in Sevenum en andere plekken 
waar kunstenaars samen aan cultuur deden. Bekende namen 
als Eduard Verkade, Albert van Dalsum, Paul Huf en Anton 
van Duinkerken waren hierbij aanwezig.” 
 
Na de lezing ontvingen de heren Piet van Enckevort en Wim 
Moorman een boek uit handen van André de Bruin voor hun 
aandeel in de uitgave van het boek. 
 
Arie Snellen 
 
 
Antwoord openstaande vragen door de inleider.  
(Deze antwoorden zijn door dr. A de Bruin nagezonden). 
 
Tot slot werden drie soorten vragen gesteld. De eerste had 
betrekking op de vraag of dan wel in hoeverre de Nederlandse 
regering bewust vanuit het Limburgse belang had bijgedragen 
aan de ontwikkeling van Limburg. Ik wees op de vele 
investeringen voor de infrastructuur (kanalen vanaf het zuiden 
tot aan Amsterdam, kanalisatie van de Maas, spoorwegen, 
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bruggen, telegraaf- en telefoonverkeer), de ontwikkeling van 
de mijnbouw en de stimulering van de landbouw en veeteelt.  
Zelfs werd uitgebreid door een overheidsinstelling onderzoek 
verricht naar de aanwezigheid van steenkool in Noord 
Limburg. Limburg werd in elk geval niet achtergesteld. 
 
Vervolgens werd ingegaan op de bewering dat de ontwikkeling 
van Noord-Limburg vrijwel identiek was met die van Brabant 
en de Achterhoek. Ik ontkende dat ten stelligste. Ik voerde 
allereerst aan dat Noord-Limbugse gemeenten vooral na 1870 
opmerkelijk veel congregaties telden, waardoor het aantal 
processies en bedevaarten in het kleine Limburg groter was 
dan in welke andere katholieke provincie; zelfs groter dan in 
Brabant!  
Voorts wees ik op de betekenis van de Maas die in 
toenemende mate belangrijk zou worden; op de aanwezigheid 
van grondstoffen (turf, klei en ijzererts) en de grootschalige 
exploitatie daarvan. Op het feit dat de spoorwegnetten, resp. 
de autobuslijnen optimaal ontwikkeld werden, ten dienst van 
het bedrijfsleven en de particulier.  
 
Aan de Maas ontstonden zelfs drie belangrijke infrastructurele 
centra -  Maastricht, Venlo en Gennep - waardoor het 
economisch leven (gericht op productie, commercie en 
dienstverlening) zich in bijzondere mate kon ontplooien.  
 
Daardoor was in Horst een gespecialiseerde textielnijverheid 
mogelijk. Ook zouden zich verschillende vormen van 
kapitalisme kunnen ontwikkelen, waaruit de vele stakingen – 
en de belangstelling voor het socialisme in Venlo en Gennep - 
zijn te verklaren.  
Belangrijk was ook de migratie naar Noord-Limburg. Uit 
andere provincies en Duitsland.  
Op de vraag waarom 1850 en 1950 als cesuur waren gekozen 
werd kortheidshalve verwezen naar de Proloog en de Epiloog 
van het boek. 
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Hendrik Maas. Een interessante uitwisseling van gedachten 
ontstond tenslotte over Herman Maas, onderwijzer later leraar 
aan een kweekschool, die - tot in de Tweede Kamer - onder 
vuur werd genomen door zeer agressieve voorstanders van 
het rooms-katholiek onderwijs. Maas zou daardoor persona 
non grata worden.  
 
André de Bruin 
 
 
DE MISSIE VAN ANDRÉ DE BRUIN 
 
Eén van de eerste opmerkingen van André de Bruin bij zijn 
lezing over de „Integrale geschiedenis van Noord-Limburg‟ 
deed de talrijke toehoorders onmiddellijk op het puntje van hun 
stoel belanden. Tussen 1850 en 1950 was er volgens hem in 
onze regio sprake van een „achterlijke cultuur‟. Het gros van 
de Noord-Limburgse bevolking bleek te zuipen als een 
ketellapper, was crimineel, vies en smerig, analfabeet en 
werkloos. De mensen liepen getooid met een muilkorf aan de 
leiband van de kerk. 
 
Gelukkig slaagde het Hollandse beschavingsoffensief: 
economie, infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg 
namen een hoge vlucht, ondanks de felle tegenwerking van 
een op macht beluste rooms-katholieke kliek. Hoogtepunt was 
ongetwijfeld dat Rotterdammers bij ons de elektrische stroom 
kwamen aanleggen. „ De Rotterdammers die de katholieken 
destijds op de slavenmarkt wilden verkopen‟, aldus een 
doorgaans goed gedocumenteerd lid van onze kring. En nu 
alweer een Rotterdammer die ons wil verlichten. 
 
Gezegend met een flamboyante eloquentie, reeg de spreker 
cultuurverschijnsel, economische ontwikkeling en politiek 
gebeuren aaneen. Gelardeerd met fraaie anekdotes ontstond 
zo een prachtig integraal weefsel, met natuurlijk de R.K. Kerk 
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als achterbakse spin in het web. Zij wilde perse nog met de 
hand weven, terwijl elders de weefmachines op volle toeren 
ratelden en denderden. 
 
Zo werd de bevolking dom en arm gehouden. 
 
Akelig vond ik de verhalen over bijgeloof en kwakzalverij. 
Rillend ving ik wat op over een bloedzuiger in een 
baarmoeder. Die viezigheid moest ik wegspoelen met mijn 
roomse La Trappe. 
De in onze streek – tussen 1850 en 1950- gemaakte kunst kan 
gevoeglijk opsodemieteren naar de mestvaalt, want ze 
ontbeert elke vorm van moderniteit. Gooien we dan ook de 
middeleeuwse beeldenschat van de Lambertuskerk op de 
brandstapel? Het atrium kan plat. 
 
Regelrecht onaangenaam vond ik dat aan het einde van de 
lezing mijn oude vertrouwde beeld van de tweede 
wereldoorlog oorlog werd vergruisd. Ik dacht altijd dat het 
verzet goed en de NSB fout was. Tegenwoordig wordt daar 
heel ingewikkeld over gedaan: de historici spreken over 
grijstinten, accommodatie en de gebeurtenissen in de context 
van de tijd plaatsten. Wie maakt zich nog te sappel of H.J. 
Maas sympathiseerde met de N.S.B.? 
Geschiedenis gaat dan zoveel op de werkelijkheid lijken. 
 
Volgens André de Bruin behoeft het beeld van Noord-Limburg 
- van 1850 tot 1950- niet de nuance: de goeden kan men nog 
scheiden van de kwaden, de verlichte geesten van de 
reactionairen en de cowboys van de indianen. Achterlijkheid 
tegenover vooruitgang. 
Haffmans, Nolens, Paradis, de hoofden ener school, 
notarissen, de meeste geestelijken, de R.K. Werklieden Bond, 
Poels , de R.K.S.P., lokale bestuurders en het gros van de 
Limburgse kunstenaars waren geen knip voor hun neus 
waard. 
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Recht in de leer, en goed, waren: Thorbecke, Vliegen, 
liberalen, emanciperende vrouwen, sociaaldemocraten, van 
Houten, Erasmus en andere Rotterdammers, en 
moderniserende kunstenaars. 
 
André de Bruin had toch wat meer kraaltjes en spiegeltjes mee 
moeten brengen om mij te kunnen overtuigen van zijn 
integrale beeld van witte- en zwarte zieltjes. 
 
Zelden zal een spreker de toehoorders van onze LGOG-kring 
met zijn verhaal zo geprikkeld hebben. Links en rechts zag ik 
in de zaal stekels overeind schieten. Tenen kromden. Zuchten 
werden geslaakt. Wanhopige blikken hemelwaarts geworpen. 
Een afweerreactie kan dan doorschieten in een te 
chauvinistische, gemakzuchtige en zelfgenoegzame houding 
ten opzichte van de daadwerkelijke geschiedenis van het 
beschreven en besproken tijdvak. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat het werk van André de Bruin een 
blijvende invloed uit zal oefenen op de toekomstige regionale 
geschiedschrijving over de periode 1850-1950. De door hem 
op de historische kaart gezette thema‟s vragen om aanvulling, 
nuancering of weerlegging. Bij het formuleren van zijn visie en 
perspectieven, en in zijn moedige stellingname, is hij niet over 
één nacht ijs gegaan. Hij daagt uit tot verder gedegen en 
onderbouwd historisch bronnenonderzoek. Hij verlevendigt het 
geschiedverhaal. Dat is een grote verdienste van deze 
gedreven en markante historicus. 
Per slot van rekening: wie vindt grijs nou echt een mooie 
kleur? 
 
Jan Duijf 
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Wij hebben dit artikel voorgelegd aan André de Bruin zelf en 
wilden graag met hem in discussie treden. Dit was niet 
mogelijk zonder onze toezegging dat wij dit artikel niet zouden 
plaatsen. Hierop hebben wij André de Bruin uitgenodigd een 
schriftelijke reactie op dit artikel te geven. 
 
„Valsheid in geschrifte‟  
De heer Jan Duyf dicht mij, niet gehinderd door een gebrek 
aan specifieke historische kennis, uitspraken en beweringen 
toe die ik niet gedaan heb. Ter vergelijking leze men het 
redactionele verslag van mijn lezing, de daaraan toegevoegde 
beantwoording van de belangrijkste vragen en vorm uw eigen 
mening. Het stuk van Duyf zegt, naar ik meen, meer over 
hemzelf dan over mij.  
Wel interessant vind ik zijn taalgebruik. Dat sluit in essentie 
vrijwel naadloos aan bij hetgeen de PVV-er Martin Bosma 
(ghostwriter van Geert Wilders) schrijft op blz. 194 in zijn De 
schijnelite van de valse munters over de selectie van 
volksvertegenwoordigers in die kring. Dat moeten mensen zijn, 
schrijft hij, “die uit overtuiging bereid zijn de beuk erin te 
gooien". Jan Kuitenbrouwer preciseert een en ander in Het 
taalgebruik van Geert Wilders. De politicoloog prof dr. 
Meindert Fennema (UvA) schreef over Wilders een zeer 
lezenswaardige biografie. Belangrijk om het ontstaan en de 
identiteit van de PVV te begrijpen.  
Waarom het PVV-taalgebruik mij intrigeert? Naar aanleiding 
van mijn boek probeer ik het taalgebruik van one-issue 
partijtjes en de NSB uit de crisisjaren 1930 te vergelijken met 
dat van de PVV. Ik vermoed daartussen overeenkomsten. Om 
misverstand te voorkomen: ik beschouw, tot op dit moment, de 
PVV niet als een fascistische partij.  Wel als een, historisch 
gezien, interessante beweging die (evenals in de jaren 1930) 
gevoed wordt door allerlei onlustgevoelens. 
 
Sevenum 9 januari 2011 
Dr. André A. de Bruin 
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Naschrift Jan Duijf. 
 
Van mij mag André de Bruin een insinuerend verband leggen 
tussen mijn schrijfstijl en het taalgebruik van de P.V.V. en 
N.S.B.. Blijkbaar vindt hij het nodig om de brenger van de 
boodschap dat zijn lezing te ongenuanceerd, en te weinig 
relativerend was, te demoniseren. 
 
Waar is de tolerante humanist gebleven? 
 
André de Bruin schrijft in reactie: „De heer Jan Duyf dicht mij, 
niet gehinderd door een gebrek aan specifieke historische 
kennis, uitspraken en beweringen toe die ik niet gedaan heb‟. 
Hij bedoelt natuurlijk te zeggen dat ik niet gehinderd word door 
specifieke historische kennis, en dat hij wel tot in detail op de 
hoogte is van het besproken tijdsgewricht. Dat ik geen notie 
heb waar het over gaat en hij wel verstand van zaken heeft. 
Dat hij een mening mag hebben en dat ik mijn mond moet 
houden. 
 
Stel dat ik mijn onnozelheid geen jota begrepen heb van 
datgene André de Bruin in zijn lezing naar voren bracht. Stelt u 
zich voor dat ik hem niet of verkeerd begrepen heb. Dat ik hem 
uitspraken en beweringen toedicht, die hij niet gedaan heeft. 
Dan heb ik een stuk geschreven dat nergens op slaat en kant 
nog wal raakt. Dat is de mening van André de Bruin. 
De vraag is natuurlijk of het allemaal zo zwart wit ligt als André 
de Bruin in zijn reactie suggereert. 
Daarmee zijn we weer beland bij het centrale thema van mijn 
artikel. De historische werkelijkheid in Noord-Limburg, tussen 
1850 en 1950, behoeft gedegen bronnenonderzoek en 
genuanceerde overweging. In vele deelstudies, ook gedaan 
door leden van onze kring, is natuurlijk al de nodige 
schakering en nuance aangebracht. 
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In zijn boek voert André de Bruin de uitspraak van Pieter Geyl 
over de geschiedenis als „discussie zonder eind‟ op. Ik denk 
dat zelfs over de geschiedschrijving van André de Bruin 
discussie mogelijk is. 
Daarom ben ik benieuwd naar hoe anderen de lezing ervaren 
hebben. Niet om de boel op te stoken, maar om tot een 
verantwoorde discussie te komen, welke kan leiden tot een 
beter en completer beeld van onze regionale geschiedenis. 
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NIEUWE PUBLICATIES 
 
DVD, duur 30 minuten, “Mijn naam is Max”. Uitgegeven 
door L.G.O.G. kring Venray e.o. in samenwerking met 
MPFilms. 
Hoe Noord-Limburgse kinderen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog plotseling een joods “broertje” of “zusje” 
kregen en hun ouders ervoor zorgden, ondanks 
bedreiging en verraad. 
 
Op vrijdag 26 november 2010 vond onder grote belangstelling 
in de Witte Hoeve te Venray de presentatie plaats van de door 
de Swolgense cineast Marijn Poels gemaakte documentaire 
“Mijn naam is Max”. Deze documentaire is gebaseerd op een 
aantal authentieke getuigenverhalen van mensen uit Noord-
Limburg die er tijdens de Jodenvervolging in de jaren 1942-
1944 een Joods broertje of zusje bij kregen. De 
getuigenverklaringen werden onder auspiciën van LGOG kring 
Venray opgenomen in het kader van “Erfgoed van de Oorlog”. 
Dit door het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn 
ingestelde project heeft als doel zoveel mogelijk verhalen uit 
de Tweede Wereldoorlog vast te leggen. 
 
De interviews werden afgenomen door de journalist René 
Poels uit Meerlo en gefilmd door Marijn Poels. De vele uren 
durende getuigenverklaringen zijn opgeslagen in een digitaal 
archief van het ministerie, waar ze voor onderzoek en 
publicatie geraadpleegd kunnen worden. 
 
Ruim 120 joodse kinderen werden door een 
studentenverzetsgroep uit Amsterdam gesmokkeld. In Noord- 
Limburg was de opvang in handen van Hanna van de Voort, 
een kraamverzorgster uit Tienray, bijgestaan door de 
Nijmeegse student Nico Dohmen. Veelal werd verteld dat het 
Rotterdamse kinderen waren die wees waren geworden 
tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940. De 
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“zusjes” of “broertjes” maakten gewoon deel uit van het gezin, 
werkten mee op het land of in de huishouding en gingen 
gewoon naar school. De dertig minuten durende documentaire 
geeft een beeld van de getuigenissen van de kinderen van de 
onderduikouders.  Op zeer persoonlijke wijze vertellen ze over 
die spannende tijd tijd van het onderdak geven aan joodse 
kinderen met gevaar voor eigen leven. Het is een hommage 
aan al die mensen, een “postuum  dankjewel” zoals journalist 
en werkgroeplid René Poels het verwoordde. Van de 123 
joodse kinderen die in Tienray ondergedoken hebben gezeten 
zijn er uiteindelijk tien omgekomen in een concentratiekamp. 
 
De documentaire is op dvd gezet en voor € 10,00 te koop bij 
René Poels, Hoofdstraat 36 te Meerlo, tel. 0478-698241 of via 
rag.poels@home.nl.  
Het LGOG kring Venray heeft een aantal gratis exemplaren 
beschikbaar gesteld voor educatieve doeleinden. 
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Sevenums Woordenboek, Zoeë zâg en zaet me det in 
Zaerum, door Werkgroep Dialect. Uitgave Heemkunde 
Vereniging Sevenum, 2010 632 pagina's, ISBN 
9789081399531; prijs 25,00 
 
Schoeën det is ieën van de schónste wäörd oet aos schoeëne 
Zaerumse spraok! 
Het schrijven van een woordenboek is een werk van lange 
adem, veel geduld en heel veel navorsingen. Enkele leden van 
de Heemkundevereniging Sevenum hebben deze klus 
aangedurfd: in 1987 begonnen en na 23 jaar is het kind ter 
wereld gekomen. En het is een mooi kind geworden, "en 
schoeën kiêngd"! Fraai vormgegeven met een kleurige geel-
blauwe harde kaft en als subtitel "Zoeë zâg en zaet me det in 
Zaerum", 
Zoals gezegd, een ambitieus project. Zoals de ondertitel al 
suggereert zijn in het woordenboek zowel oude als 
hedendaagse woorden opgenomen. En daar schuilt precies 
het gevaar in voor dit soort boeken: doordat ook de oude 
woorden benoemd en beschreven worden, loop je het risico in 
nostalgie te vervallen, "heimwee naar vroeger" te krijgen. Daar 
is niets mis mee als je dat ook duidelijk aangeeft. Helaas heb 
ik dat nergens kunnen lezen. Wat heel jammer is, is dat dit ook 
niet bij de afzonderlijke lemma's staat aangegeven (verouderd, 
hedendaags etc.). Want hierdoor wordt het eerder een 
opsomming van dialectwoorden en de verklaring ervan en mist 
het de functie van "zo zei men het en zo zeggen we het nu". 
Dat is een klein kritiekpuntje op de verder uitstekende uitgave. 
 
Grappig zijn de toevoegde rijmpjes in de woordenlijst: 
"Haozeklots" wordt uitgelegd als een onhandig, stuntelig 
persoon. Maar de toevoeging "Aoze Jaer? Det is 'ne 
reechtigen haozeklots, mar din kan dao ok niks an doôn; din is 
nit wiêzer." maakt het natuurlijk extra vermakelijk. Of bij het 
lemma "ie-jao" waar niet alleen de balkende ezel wordt 
genoemd maar ook "het bevestigende antwoord van 



 

INFO LGOG februari 2011 no. 44                  45 

Sevenumse inwoners: "Ie-jao, ie-jao; dao hes-te geliêk aan." 
En dit zijn slechts van de vele voorbeelden. 
 
In een van de annexen vinden we spreekwoorden, 
uitdrukkingen en zegswijzen. Alfabetisch staan ze 
gerangschikt en vervolgens uitgelegd. Veel uitdrukkingen bij 
het woord "aezel"; het paard, overigens, krijgt evenveel 
aandacht, ook tien keer. Ook de aparte categorie 
weerspreuken is vermakelijk; misschien nog meer vanwege de 
spreuken dan om de dialectische variant. 
 
Het boek eindigt met een beknopte grammatica. De vraag is 
natuurlijk of er een Sevenumse variant van de grammatica 
bestaat; de toevoeging komt daarom een beetje "overdone" 
over. In het streven naar perfectie begrijpelijk. Dat streven is 
ook heel loffelijk en onderstreept de inzet van de 
samenstellers van dit boek: het moet perfect zijn. Alle lof en 
complimenten voor de werkgroep en felicitaties aan hen en 
aan de Heemkundevereniging Sevenum met dit prachtige 
werk! Hopelijk gaat de werkgroep nu niet rusten. Een tip voor 
een nieuwe uitgave? Na de Sevenums-Nederlandse variant nu 
eens een Nederlands-Sevenumse!  
Enfin, deze uitgave is zeker de moeite waard en met deze lage 
prijs ook een prima investering voor elke liefhebber van 
dialecten!  
 
Kopen dus! 
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Dit zijn wij, de belangrijkste 100 tradities van Nederland, 
door Ineke Strouken. Uitgeverij Pharos en Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, 2010 287 pagina's, ISBN 
9789079399192; prijs 22,50 
 
De uitgave Dit zijn wij van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur biedt een zeer fraai overzicht van honderd 
belangrijke tradities in Nederland. De samenstelster zelf 
spreekt in de ondertitel over de belangrijkste honderd tradities 
van Nederland. Dat vind ik pretentieus omdat de lijst is 
samengesteld aan de hand van een enquête die duizenden 
landgenoten hebben ingevuld naar aanleiding van een oproep. 
Die "duizenden" landgenoten, hoe representatief zijn ze? En ik 
kan mezelf niet herinneren ervoor uitgenodigd te zijn (u wel?), 
dus hoe willekeurig is de groep respondenten samengesteld? 
Dat is misschien ook gelijk de zwakte van dit boek: het wekt de 
indruk van een echte top 100. Persoonlijk vind ik echter deze 
geconstateerde zwakte te verwaarlozen als je het afzet tegen 
de grote schat aan informatie over Nederlandse tradities en 
gewoonten. 
 
Je kunt je echter de vraag stellen wat de exacte definitie van 
een traditie is. Is het lezen van e-mails een moderne traditie? 
Is het in de file staan inmiddels verworden tot een traditie? 
Volgens de samenstelster van het boek zijn "tradities 
gewoonten waarvan je je meestal niet bewust bent" (p. 7) en 
erkent ze dat de zojuist gegeven voorbeelden misschien niet 
thuishoren in het rijtje. Traditie is immers "het van generatie op 
generatie doorgeven van cultuur". 
Ook ruime aandacht voor de "nieuwe Nederlanders". In de lijst 
van tradities worden het Suikerfeest en de Ramadan van de 
Islamitische landgenoten beschreven, het Broodje Pom van de 
Surinamers en de Holi Phagwa van de Hindoestanen in 
Nederland. 
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Er is, geheel in lijn met de huidige trends, een Top 100 
gemaakt van de tradities. In de Top 3 staan op de eerste 
plaats het Sinterklaasfeest, gevolgd door Kerstmis en dan 
Koninginnedag. Het mooie van het boek is dat het vervolgens 
een heldere beschrijving geeft van de gewoonten rondom de 
genoemde tradities. In de Top 100 komt Limburg voor met de 
vlaai, de Passiespelen in Tegelen, het Draaksteken in Beesel 
en de Reuzen van Venlo. 
 
Grappig vind ik traditie nummer 73: "zuinig zijn", een 
eigenschap – een deugd volgens het boek – die "aan alle 
Nederlanders wordt toegeschreven". Ik wil graag geloven dat 
dit een eigenschap van sommige Nederlanders is maar als ik 
de kranten lees hoezeer Nederlanders op de pof leven, 
schulden hebben en op die manier de economische crisis mee 
veroorzaken, twijfel ik er toch aan om zuinigheid een Bataafse 
traditie te noemen. Datzelfde geldt voor traditie nummer 12, 
het "stamppot" eten. Ik heb toch de stellige indruk dat 
pastagerechten en pizza veel meer het Nederlandse 
volksvoedsel geworden is dan het eten van "tonnemòs", 
"booremòs" en "wortelestamp". Ik ken eigenlijk geen enkel 
restaurant die dergelijke gerechten op de menukaart voert: 
wokken kun je op talloze plaatsen maar een 
"stamppottenbuffet" zie je toch niet zo vaak. En in de 
supermarkten zie ik ook meer producten uit de buitenlandse 
keuken dan de genoemde inheemse, traditionele gerechten. 
 
Jammer vind ik dat Sintermèrte wel genoemd wordt maar dat 
de huidige lokale tradities hier niet worden uitgewerkt: het met 
lampionnen langs de deuren gaan en zingen om daarbij 
snoepgoed te krijgen, wordt genoemd als een feest uit de late 
Middeleeuwen (p. 57) maar het boek wekt de indruk dat die 
traditie is uitgestorven. Verder mis ik in de opsomming van de 
Paardenmarkten (p. 259) ons eigen Lottum. Ik zie verder een 
wijziging in de traditie bij het "haring happen" (hiering schèlle 
klinkt mij toch prettiger in de oren): volgens het boek zou dit op 
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de dinsdag voor Aswoensdag plaatsvinden (p. 61), in de 
regionale praktijk zie je dat het op woensdag is. Misschien 
komt dat omdat dit onderdeel gelijk met Vlaggetjesdag en de 
(commerciële) traditie rondom de Hollandse Nieuwe benoemd 
wordt. 
 
Deze enkele kanttekeningen laten onverlet dat Dit zijn wij een 
mooie verzameling van Nederlandse tradities en gewoonten is 
en een goede beschrijving geeft van zaken die veel 
Nederlanders aan het hart gaan. Ik ben het van harte eens 
met de opmerking in de inleiding dat het "aanbeveling verdient 
om een dergelijke enquête om de zoveel tijd te herhalen." Ik 
weet dan al gelijk enkele tradities die genoemd zouden mogen 
worden: het balgooien in Horst en de optocht vanwege 
Onnozele Kinderen in Venlo. En ik weet nu al dat ik er talloze 
vergeet! 
 
HELPT U MEE? 
 
In deze Info LGOG heeft u kunnen lezen over het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. Dit centrum is bezig met een 
inventarisatie van het immaterieel erfgoed in Nederland. 
Voorbeelden zijn het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarskoek van 
Tilburg en het Draaksteken in Beesel. 
Om alles zo compleet mogelijk te maken is het centrum, via de 
website www.immaterieelerfgoed.nl bezig een en ander te 
verwerken. In 2012 wordt dit dan in een nieuwe uitgave 
vermeld. Vraag is nu of u mee kunt helpen en ons materiaal 
levert over wat volgens u het immaterieel erfgoed in onze 
gemeente Horst aan de Maas is? 
 
Een voorbeeld van een ontbrekend stukje erfgoed in de 
collectie is het Horster fenomeen van "balgooien". Wat wij nu 
zoeken is informatie die u, als lid, ons kunt bezorgen: welke 
activiteiten, welke tradities bestonden er en bestaan er in onze 
gemeente, waarbij "balgooien" een voorbeeld is. Graag 
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benoemen en, indien mogelijk, nog iets kort opschrijven over 
deze traditie. 
 
Als u voor 01 april 2011 een en ander aan ons doorgeeft, 
bundelen wij dit en laten het dan aan het Centrum weten. In 
2012 komt een en ander dan in de nieuwe uitgave te staan, 
met de naam van het LGOG Kring Ter Horst er bij. U geeft dit 
door via de website van de kring, lgog@lgogterhorst.nl  
Voor alle belangstellenden die het boek Dat zijn wij willen 
kopen: u kunt nu korting krijgen als lid van onze kring bij 
bestellingen voor 31 maart 2011. U kunt het boek rechtstreeks 
bestellen bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. U 
betaalt als lid geen € 22,50 maar slecht € 19,75 door dit 
bedrag over te maken op rekeningnummer 810806 van 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht. Bij de 
mededelingen vermeldt u de code HV DZW met uw naam en 
volledige adres. U ontvangt het boek dan binnen enkele dagen 
thuis. 
 
 
Marcel van den Munckhof
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BESTUUR LGOG KRING TER HORST 
 
Wnd. voorzitter: De heer P.J.T. Vissers 
Hertog Willemlaan 16, 5961 TK Horst.  
Telefoon (077) 398 4140  
E-mail: dvissersgeurts@hetnet.nl  
  
Secretaris: De heer P.J.T. Vissers 
Hertog Willemlaan 16, 5961 TK Horst.  
Telefoon (077) 398 4140  
E-mail: dvissersgeurts@hetnet.nl 
  
Penningmeester: De heer P. Jakobs 
De Pelslap 7, 5961 LP Horst.  
Telefoon (077) 398 5242 
E-mail: peter.jakobs@hetnet.nl 
 
Lid: De heer drs. X.C.C. van Dijk 
Berkelstraat 16, 5961 JL  Horst.  
Telefoon (077) 465 4354 
E-mail: x.van.dijk@raap.nl 
 
Lid: De heer ing. P.J.M. Jakobs 
Gastendonkstraat 15, 5961 JW Horst.  
Telefoon (077) 398 6873 
E-mail: pieter@delocht.nl 
 
Lid: Mevrouw W.J.G. Seuren-Keijsers 
De Donckstraat 41, 5975 AB Sevenum.  
Telefoon (077) 467 1443 
E-mail: pwa.seuren@home.nl 
 
Adviseur: De heer drs. M.P.G.M. van den Munckhof 
Harrie Driessenstraat 3, 5961 TT Horst.  
Telefoon (077) 398 1833 
E-mail: vdmunckhofm@gmail.com 
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* Tot slot 
Wist U dat het LGOG-gezinslidmaatschap slechts 10 euro 
kost? Het gezinslid is verder gewoon lid, maar de post 
ontvangt men slechts eenmaal per adres.  
Opgave van een gewoon lid of een gezinslid is mogelijk op de 
website van het LGOG (www.lgog.nl) of door een briefkaartje 
te sturen aan LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht. 
 
Kopij voor de volgende aflevering van INFO LGOG Kring Ter 
Horst (nummer 45, september 2011) kunt u inzenden tot 1 
augustus 2011 naar het redactieadres: Engelerveld 14, 5961 
DP Horst. tel. (077) 398 2948. E-mail: josjenniskens@home.nl 
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