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Activiteit:  Lezing over document “800 jaar Horst”   
  

Wanneer: Woensdag 10 april 2019, 20.00 uur  

Locatie: De Leste Geulde, Noordingel 75, Horst. 

 

 
 
Aan de leden van LGOG kring Ter Horst  
          2 april 2019  
   
Dames en heren, 
 
Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze zesde en laatste lezing 
van het seizoen 2018-2019 op woensdag 10 april 2019. Het LGOG kring Ter Horst werkt mee aan 
de activiteiten die in het kader van “800 jaar Horst” worden georganiseerd: al eerder schonken 
we aandacht aan de grafkelder van de graven van Wittenhorst en in januari hielden we een 
lezing over  een van de markantste Horstenaren, de heer mr. Leopold Haffmans. Deze keer gaan 
we terug naar de bron, 800 jaar geleden. Zolang is het namelijk geleden dat de naam “Berkele” 
op schrift verscheen in een oorkonde die zich nu in het archief van de Norbertijnen in Averbode 
(België) bevindt. 
 
De heer Guus Janssen uit Sittard zal een uiteenzetting geven over dit document. Hij geeft zij 
lezing de volgende titel mee:  
800 jaar vermelding van de parochie Horst: de oorkonde van 1219 in context. 
De Latijnse tekst van de oorkonde wordt gelezen en vertaald. Vervolgens wordt de structuur 
ervan geanalyseerd. Naar aanleiding van de inhoud gaan we vervolgens in op de relaties tussen 
de heren van Born, het graafschap Loon, de abdij Averbode en de parochie Horst (Berkele). Na 
de pauze staat het patronaatsrecht en het bezit van de tienden in Horst in latere eeuwen 
centraal. Dit gedeelte van de lezing zal verzorgd worden door de heer Jacques van Rensch. 
 
Dr. Jacques van Rensch (Horst 1953) studeerde rechten en volgde een opleiding aan de 
Rijksarchiefschool. Hij promoveerde in 2015 op het Graafschap Gronsveld. Huidige functie: 



Rijksarchivaris in Limburg en voorzitter Stichting Schatkamer Sint Servaas Maastricht. Hij 
publiceerde over rechtsgeschiedenis, kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis, onder andere 
over de kerk van Horst. 

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus) (Heerlen 1957) studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU 
Nijmegen. Hij is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum 
Sittard en publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor 
kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie. 

 

 
Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 10 april 2019 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       Secretaris 
 
 
Volgende excursie: Op 13 april gaan we op excursie en bezoeken we onder andere de abdij van 
Averbode. Hier kunnen we ook het document aanschouwen. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. U kunt zich alsnog aanmelden bij de secretaris. 


