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Activiteit:  Lezing over "De Eerste Wereldoorlog" door mr. E. Rosier 

  

Wanneer: Op woensdag 7 november 2018 van 20.00u.  tot 22.00u. 

Locatie: "De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst 

 

 

Aan de leden van LGOG Kring Ter Horst      
          oktober 2018   
 
 
Dames en heren, 
 
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze tweede lezing van 
het seizoen 2018/2019 op woensdag 7 november 2018. Omdat het in deze maand precies 
honderd jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog heeft het 
bestuur van het LGOG kring Ter Horst gemeend hier middels een te houden lezing aandacht 
aan te schenken. De heer mr. Eugène Rosier uit Heerlen zal hier een inleiding over komen 
geven. 
 
Op 11 november  gedenken wij dat 100 jaar geleden aan het westfront de wapenstilstand in 

werking trad. Nederland is in de Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven en direct 

oorlogsgeweld is haar daardoor bespaard gebleven. Evenwel, het oorlogsgeweld aan haar 

voordeur heeft haar niet onberoerd gelaten. Ook in Nederland en Limburg als 

grensprovincie heeft de oorlog veel leed bezorgd en onrust veroorzaakt. Eugène Rosier zal 

ingaan op de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Nederland en haar burgers. Hij zal 

inzomen op de bijzondere situatie in Limburg. In dat kader zal hij tevens aandacht besteden 

aan de oprichting door de Duitsers van een elektrische grensafscheiding tussen Nederland 

en België, den Draad.  Vanwege de vele slachtoffers die deze draad maakte kreeg hij in de 

volksmond al snel de bijnaam de dodendraad . Van smokkelaars die om het leven kwamen 

werd gezegd dat ze waren "doodgebliksemd".' 



 

 
Op de foto den draad die de grens van Nederland met België afsloot, hier bij de Achelse 
Kluis.   
 
Over de inleider: 

Mr. Eugène Rosier is advocaat-belastingkundige bij Thuispartners advocaten te 

Maastricht/Heerlen. Als amateurhistoricus verdiept hij zich nu al bijna dertig jaar in de 

oorzaken en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Hij is sedert enkele jaren voorzitter van 

de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (www.ssew.nl), een organisatie waarin 

professionele en amateurhistorici samenwerken om deze voor Europa en Nederland zo 

belangrijke periode te bestuderen.     

 
 
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 7 november 2018 in 
zaal "De Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De 
toegang voor leden van het LGOG is gratis, overige belangstellenden betalen drie euro. 
 
Wij hopen u wederom te mogen begroeten, 
 
met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst, 
 
 
Drs. M.P.G.M. van den Munckhof   Dhr. P.J. Vissers 
Voorzitter LGOG     Secretaris 
 
 
Volgende bijeenkomsten: 
Woensdag 12 december 2018: Lezing over de geschiedenis van het rekenkundige 
vermenigvuldigen, door drs. L. Smeets. 
Voor de rest van het programma verwijzen we graag naar onze INFO nr. 59 
 

http://www.ssew.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eerstewereldoorlog.nu/media/filer_public_thumbnails/filer_public/79/3a/793a718c-b63a-44f7-9a1b-2ada23ed1e34/kluis2015_opmaak_affiche_2015.jpg__457x275_q85_crop-scale crop_subsampling-2.jpg&imgrefurl=http://www.eerstewereldoorlog.nu/agenda/den-dodendraad/&docid=ez_XQJMYog6caM&tbnid=R78pq3Dnqbi2SM:&vet=12ahUKEwiH4Zq9_PbdAhXH_KQKHaMVAW04rAIQMyhbMFt6BAgBEF4..i&w=457&h=275&bih=911&biw=1920&q=afbeelding dodendraad&ved=2ahUKEwiH4Zq9_PbdAhXH_KQKHaMVAW04rAIQMyhbMFt6BAgBEF4&iact=mrc&uact=8

