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Activiteit: Jaarvergadering plus lezing over schilderijen 

Wittenhorst 
 

Wanneer: Op woensdag 13 maart 2019 van 20.00u. tot 22.00u. 

Locatie: “Heeren van Horstzaal” op Kasteel Huys ter Horst, Kasteellaan 2 te Horst 

 

Uitnodiging 45e jaarvergadering woensdag 13 maart 2019 

 

Dames en Heren, 

 

Graag nodigen wij u allen uit om op woensdag 13 maart 2019 onze 45e jaarvergadering bij te 

wonen. Naast de gebruikelijke agendapunten voor een jaarvergadering staat er na de pauze nog 

een bijzondere lezing op het programma. Mevrouw drs. Yvonne Hermans-Cuppen zal een 

inleiding houden over de schilderijen die vroeger op het kasteel Huys ter Horst hingen. 

De lezing is ook toegankelijk voor niet-leden van kring Ter Horst. Zij betalen een kleine bijdrage 

van € 3,00 per persoon. 

 

AGENDA JAARVERGADERING: 
 

1. Opening en mededelingen. 

2. Verslag 44e jaarvergadering (7 maart 2018, zie Info LGOG nr. 60). 

3. Verslag plus terugblik over 2018 van de secretaris (zie Info LGOG nr. 60). 

4. Verslag over 2018 van de penningmeester en de kascontrolecommissie. 

5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 

6. Bespreking bestuursbeleid. 

7. Eerbetoon jubilaris(sen). 

8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren M. van den Munckhof en A. Snellen.  

Beide heren stellen zich beschikbaar voor een volgende periode. De leden kunnen andere 

kandidaten voordragen. Een dergelijke voordracht moet vóór 9 maart 2019 bij de secretaris 

van het bestuur zijn ingediend, voorzien van de handtekeningen van tien leden en de 

kandidaat. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting van de jaarvergadering. 



Na de pauze zal mevrouw drs. Yvonne Hermans-Cuppen een inleiding houden over de collectie 

schilderijen van Willem Vincent van Wittenhorst. 
 

De inventaris van de collectie schilderijen van Willem Vincent van Wittenhorst vormt het 

uitgangspunt van deze lezing. De inventaris, die Willem Vincent in 1651 maakte en die tot 1659 

door hem werd bijgehouden, is in origineel handschrift bewaard gebleven.  

 

Mevrouw Hermans heeft zich in haar  afstudeerproject Kunstgeschiedenis ten doel gesteld de 

schilderijen te achterhalen en vervolgens op te nemen in een catalogus.  De verzameling is uiteen 

gevallen en van de 210 werken is een honderdtal teruggevonden. Zij bevinden zich in zowel 

musea als privé-collecties. In de presentatie komen verschillende onderwerpen aan de orde. 

Allereerst wordt het handschrift geanalyseerd en de geschiedenis van het handschrift en de 

verzameling uit de doeken gedaan. Vervolgens wordt de betrouwbaarheid van de inventaris 

besproken en wordt Willem Vincent van Wittenhorst beschreven als kunstmecenas. Tot slot 

worden de plaats en het belang van de collectie Van Wittenhorst binnen de zeventiende eeuw 

belicht. In het kasteel zijn binnenkort een aantal kopieën van deze schilderijen te zien. Over een 

paar weken is de onthulling. 

 

Mevrouw Yvonne Hermans-Cuppen (Horst, 1959) 

studeerde Kunstgeschiedenis aan de Katholieke 

Universiteit  Nijmegen (nu Radboud Universiteit). 

Hier studeerde zij in 1983 af met een onderzoek 

naar de collectie schilderijen van Willem Vincent 

van Wittenhorst. Als kunsthistorica is zij actief 

binnen stichting Kasteel Huys Ter Horst, museum 

De Kantfabriek te Horst en stichting Beeldenschat 

Sint-Petrus Bandenkerk te Venray. Sinds 1996 is 

zij werkzaam bij De Zorggroep te Venlo, vanaf 

juni 2018 als beleidsadviseur cliëntsupport. 

 

 

Graag nodigen wij u uit om de jaarvergadering en 

de lezing bij te wonen. 

 

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst, 

drs. Marcel van den Munckhof, voorzitter dhr. Jan 

Vissers, secretaris 

 

Let op: Gewijzigde locatie! Er kan op de 

voorburcht geparkeerd worden. 

 

Programma: 

Woensdag 10 april 2019: Lezing over het document “800 jaar Horst” door de heer drs. Guus 

    Janssen en de heer dr. Jacques van Rensch. 

Zaterdag 13 april 2019: Eendaagse excursie naar de Achelse Kluis en naar Averbode; 

 
 


