Geschiedenis van de Mèrthal
1. Horst in de jaren dertig
‘Het Horst van heden is een der grote Peelgemeenten, zowel naar oppervlakte als naar zielental. Ze
beslaat niet minder dan 8000 H.A., terwijl het aantal inwoners de 8000 overschreed. Horst mag niet
alleen wijzen op een bloeiende landbouw, ook de nijverheid die we aantreffen verdient de aandacht.
De textiel-industrie is hier b.v. inheemsch. Voorheen kende men er handweverijen van zijde, linnen en
wol. De oprichting der textielfabriek der fa. Rutten deed de handweverij nagenoeg verdwijnen.
Bijzondere vermelding verdient de N.V. Zuid-Nederlandsche Kantfabriek. Naast deze meer speciale
industrieën treffen we nog aan bierbrouwerijen, fabrieken van baksteen, sigaren, suikerwerken,
machines, zuivelproducten en limonade, klompenmakerijen, een schildersbedrijf, een transportbedrijf,
houthandel, een bijkantoor der Ned. Landbouwbank, instellingen dus die een sprekend bewijs zijn
voor het opgewekte bedrijfsleven in deze gemeente. Dit heeft natuurlijk tot gevolg gehad, dat Horst
zijn dorpskarakter min of meer verloor; industrie, middenstand, tal van villa’s geven een steeds aspect
aan de kom, doen het een woongemeente worden. Toch bleven land- en tuinbouw, samen met
veeteelt, het hoofdbedrijf der inwoners.’
Land- en tuinbouw die als vanouds domineren, nijverheid die aan betekenis wint. Dat is kort
samengevat hoe Horst in 1935 werd gekenschetst in een door het Limburgsch Dagblad uitgegeven
publicatie. Omdat het een uitgave ter promotie van Limburg betrof, bleven de wat minder zonnige
kanten buiten beeld. Terwijl die er wel degelijk waren: ook Horst werd in de jaren dertig van de
vorige eeuw getroffen door de economische crisis. Dat uitte zich bijvoorbeeld in een sterkte stijging
van de werkloosheid, de invoering van werkverruimende maatregelen en gesubsidieerde
steunregelingen en boeren en tuinders die alleen nog dankzij toeslagen konden rondkomen.

2. Burgemeester Van Grunsven
Het bestuur van de gemeente Horst bestond in de jaren dertig uit de burgemeester en twee
wethouders. Vanouds waren niet alleen de wethouders, maar ook de burgemeester ingezetenen van
de gemeente. Daaraan kwam in 1934 een einde. Na een burgemeesterschap van 21 jaar werd de
75-jarige Alphons Esser (1859-1939) per 1 oktober 1934 eervol ontslag verleend. Met ingang van 15
november van dat jaar werd de 30-jarige dr. H.A.C.M. (Henri) van Grunsven tot diens opvolger
benoemd. Van Grunsven (1904-1992) was zoon van de burgemeester van Ottersum; zijn broer
Marcel was van 1923 tot 1926 burgemeester van Susteren en van 1926 tot aan zijn pensionering in
1962 burgemeester van Heerlen. Henri van Grunsven bleef achttien jaar burgemeester van de
gemeente Horst. In 1952 werd hij benoemd tot burgemeester van Weert, een functie die hij vervulde
totdat hij in 1969 met pensioen ging.
De betekenis van Van Grunsven voor de gemeente Horst verdient nader onderzoek, maar het heeft
er alle schijn van dat deze burgemeester de luiken heeft opengezet. Onder zijn leiding veranderde de
gemeente ingrijpend van aanzien en karakter. Meer dan zijn voorgangers probeerde Van Grunsven
de gemeente Horst met allerlei initiatieven op de kaart te zetten. Bij zijn afscheid in 1952
constateerde het Dagblad voor Noord-Limburg: ‘De modernisering van Horst vond bij de
burgemeester krachtige steun.’ De krant prees Van Grunsven onder meer voor zijn inspanningen op
het gebied van onderwijs en woningbouw, voor zijn inspanningen voor verbetering van de
infrastructuur, voor zijn radicale en succesvolle wijziging van de gemeentelijke financiële koers en

voor zijn niet aflatende inzet voor het naoorlogse uitbreidingsplan.
3. Plan voor een markthal
Van Grunsven was in 1937, drie jaar na zijn aantreden, ook een van de gangmakers van de bouw van
een veemarkthal in Horst. In de promotiepublicatie uit 1935 heette het: ‘De veemarkten te Horst zijn
de drukstbezochte van heel Noord-Limburg. Elke maand worden er varkens- en rundveemarkt
gehouden, verder nog einde Mei een paardenfokdag en een rundveefokdag op den eersten
donderdag van September.’ Genoemde markten werden allemaal in de buitenlucht gehouden. Het
plan voor een overdekte veemarkt ontstond nadat Gedeputeerde Staten op 12 maart 1937
toestemming hadden gegeven voor het houden van een wekelijkse veemarkt. Voorwaarde om die
markt een succes te laten worden, was de bouw van een overdekte markt, aldus het
gemeentebestuur: ‘In ’t algemeen kan worden vastgesteld, dat overal waar maand- of weekmarkten
in de openlucht worde gehouden, deze min of meer achteruit gaan, terwijl in plaatsen, waar deze
overdekt zijn, steeds toename van het aangevoerde vee kan worden waargenomen.’
De enige op dat moment bestaande overdekte veemarkt in de verre omtrek van Horst bevond zich in
Den Bosch. Het gemeentebestuur had overigens niet de verwachting dat de Horster markthal daar
meteen de concurrentie mee kon aangaan. ‘Wel zijn wij van meening, dat, indien in deze gemeente
een overdekte veemarkt tot stand is gekomen, het Noord-Limburgsche vee, meer dan tot nu toe het
geval was, op de markt alhier zal worden aangevoerd, dat meer boeren uit de gemeente zelf en uit de
omliggende gemeenten, alsook meer veehandelaren de markten alhier zullen bezoeken.’
De kosten voor de hal raamde het gemeentebestuur op twintigduizend gulden, een bedrag dat naar
verwachting in zijn geheel zou worden gedekt uit de inkomsten. Gepland was een betonnen gebouw
van circa 50 bij 20 meter, schuin tegenover het Sint-Antoniusgesticht (het huidige Gasthoês), gelegen
aan de uitvalsweg richting Sevenum en het treinstation. De hal moest plaats bieden aan circa
tweehonderd stuks rundvee. Wekelijks zouden naar verwachting zestig stuks rundvee, zeventig
biggen en vijfhonderd stuks pluimvee ter verkoop worden aangeboden. Dit zou voor de gemeente
een jaarlijkse inkomstenbron van 1.350 gulden betekenen. Andere inkomsten dienden voort te
vloeien uit parkeergeld en de verpachting van de kantine, die onderdeel van de hal zou worden.
Niet helemaal gerust op een goede afloop, stelde het gemeentebestuur het plan in de
gemeenteraadsvergadering van 18 maart 1937 aan de orde. Maar de gevreesde scepsis van de raad
bleef uit. Integendeel: tot groot genoegen van Van Grunsven riep het plan uitsluitend enthousiasme
op en ging de raad unaniem akkoord.

4. Ontwerp
Voor het ontwerp van de eerste veemarkthal in Limburg zocht het gemeentebestuur de Heerlense
architect F.P.J. (Frits) Peutz aan. De in 1896 in Uithuizen geboren Peutz had zich in het begin van de
jaren twintig in Heerlen gevestigd. In de daaropvolgende decennia ontwikkelde hij zich tot een
eigenzinnig architect met een veelzijdig en uitzonderlijk oeuvre. Retraitehuis Mgr. Schrijnen in
Heerlen en het raadhuis van Heerlen zijn twee van zijn meest indrukwekkende ontwerpen, die ook
internationaal de aandacht trokken. Maar de in 1974 overleden Peutz is vooral vermaard door het
zogenoemde Glaspaleis in Heerlen dat hij in 1933 ontwierp in opdracht van Modehuis Schunck. Dit
werd in 1995 tot rijksmonument verklaard. De Union Internationale d'Architecture plaatste het

Glaspaleis zelfs op de lijst van duizend belangrijkste gebouwen van de twintigste eeuw. Slechts twaalf
andere Nederlandse bouwwerken viel dezelfde eer ten deel.
Waarom de gemeente Horst voor het ontwerp van de veemarkthal bij Peutz terechtkwam, blijkt
helaas niet uit de bronnen. Niet onmogelijk is dat burgemeester Van Grunsven door zijn broer
Marcel, burgemeester van Heerlen, op Peutz attent gemaakt.
Met de uitvoering van zijn ontwerp voor de markthal lijkt Peutz geen bemoeienis te hebben gehad.
Per brief van 15 mei 1938 liet hij het Horster gemeentebestuur weten dat hij afzag van het volledige
architectenhonorarium: ‘Het goedkoopste tarief van den BNA [Bond van Nederlandse Architecten] is
6,70% + 1,33% is 8,03%, maar omsluit dan alle werkzaamheden. Ik breng u in rekening alleen het
uitvoeringsontwerp, wat is 40% van het honorarium.’ De gemeente betaalde hem daarop een bedrag
van 585,09 gulden uit.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling de veemarkthal uit te voeren in beton. Maar omdat ‘het bouwen
van een markthal van beton om verschillende reden afkeuring verdient’ ging de gemeenteraad op 2
juni 1937 akkoord met een uitvoering in hout en steen. Het kostenaspect zal daarbij vermoedelijk het
zwaarste hebben gewogen. Mogelijk speelde ook een rol dat men een betonnen gebouw niet
passend achtte in het landelijke Horst.

5. Bouw en opening
Burgemeester en wethouders besloten de bouw van de hal aan te besteden door middel van
openbare inschrijving. Die vond plaats op 31 juli 1937. Het werk werd gegund aan de Horster
aannemers A. Smits en P. Hoebers, die met 21.760 gulden het laagst inschreven. Voor de uitvoering
werden in het kader van de werkverschaffing uitsluitend arbeiders uit Horst aangenomen.
Op woensdag 22 september 1937 metselde burgemeester Van Grunsven onder het toeziend oog
van tal van notabelen de - nog altijd aanwezige - eerste steen met opschrift. Nauwelijks twee
maanden later, op zondag 28 november, zegende deken Creemers de markthal in. De officiële
opening vond twee dagen later plaats. Meer dan drieduizend belangstellenden namen die dag een
kijkje in het nieuwe gebouw en bezochten de speciaal voor deze gelegenheid georganiseerde toonen verkoopdag voor jonge stieren. Tot de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders behoorden onder
meer de burgemeesters en wethouders van een groot aantal gemeenten uit de omgeving. Via een
geluidsinstallatie waren de toespraken, liefst zeven in getal, voor alle toehoorders te volgen.
Burgemeester Van Grunsven hield de openingsrede. Na een inkijkje in de geschiedenis van de Horster
markten blikte hij kort terug op de totstandkoming van de markthal: ‘Het is thans ongeveer een jaar
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geleden, dat Poels van de Meterik , ge kent hem allen wel, het idee opperde: een overdekte veemarkt.
Het plan was gedurfd! Maar de overweging, dat de meeste markten achteruitgingen, terwijl
niettegenstaande crisis en crisis-maatregelen, de overdekte veemarkten steeds aan belangstelling
wonnen, leidde ertoe.’ Ondanks de economische malaise vertrouwde Van Grunsven erop dat de
veemarkthal zou gaan floreren: ‘Wanneer wij de medewerking mogen blijven ondervinden zooals tot
nu toe, dan meen ik de toekomst onzer veemarkt met vertrouwen tegemoet te mogen zien. De jonge
1

Onbekend is wie Van Grunsven bedoelde met deze ‘Poels van de Meterik’. Er was wel een gemeenteraadslid
Poels, maar hij was woonachtig in America. Mocht het idee afkomstig zijn geweest van iemand uit Meterik, dan
ligt de naam van H.J. Drabbels voor de hand. Hij was van 1931 tot 1935 gemeenteraadslid en van 1935 tot 1941
wethouder.

boeren beijveren zich voor deze zaak, en in hun handen is dit wel toevertrouwd. Waanneer ook de
oudere boeren, die toch nog altijd de beschikking over het vee hebben, hun volle medewerking
verleenen, dan is de toekomst van onze veemarkt verzekerd. Immers, het vee van deze streek is
gewild. En daarom doe ik een beroep op alle boeren, niet alleen van Horst, maar ook van de geheele
streek (immers het geldt hier een streekbelang en hun belangen) steeds te zorgen en te blijven zorgen
voor voldoenden aanvoer. Dan ontstaat de handel vanzelf en de markt zal slagen.’
Waarna Van Grunsven de hal voor geopend verklaarde en nog zes sprekers het woord kregen. De
openingsplechtigheid werd afgesloten met een koffietafel voor tweehonderd genodigden in de
bovenzaal van het Patronaat, enkele honderden meters verderop.

6. Verschijningsvorm
De hal van vijftig bij twintig meter die Peutz ontwierp deed in veel opzichten denken aan een kerk.
Het interieur oogde vooral zakelijk en kende nauwelijks detaillering en ornamentering. Het gebouw
ontleent zijn karakter vooral aan het exterieur. Markante aspecten daarvan zijn met name de geheel
gesloten massieve dakvlakken, de zorgvuldig vormgegeven luifels waaronder vee kon worden
geplaatst, de drie uitgangen van de ontluchting op de nok van het dak die ogen als schoorstenen en
de houten vensters met hun vele ruiten aan de bovenzijde van de gevels. Peutz lijkt hiermee te
hebben voortgeborduurd op zijn uit 1921 daterende ontwerp voor de Broederschool in de Heerlense
wijk Molenberg.
De hal is aan de buitenzijde geheel afgetimmerd met houten schotten. De kapconstructie bestaat uit
dertien spanten. De schuine dakvlakken zijn gedekt met rode Hollandse pannen. De vloer bestond
aanvankelijk uit dubbeldikke klinkers, met ophogingen en afschot voor het te stallen vee, dat in vier
rijen kon worden opgesteld.
Annex aan het gebouw bevindt zich aan de noordelijke zijde de zogeheten koffiekamer met sanitaire
voorzieningen en verwarmingsruimte. Deze aanbouw is opgetrokken in baksteen en voorzien van een
lessenaarsdak dat aansluit op de houten zijgevel van de hal. De zuidzijde van de hal had aanvankelijk
twee toegangspoorten met houten schuifdeuren. Het vee kon hierdoor naar binnen worden
gebracht.

7. Eerste jaren
Een week na de opening van de hal werd het eerste vee erin verhandeld. Dinsdag werd de reguliere
marktdag. In het eerste jaar werden in totaal 6015 stuks vee aangevoerd: 1984 stuks rundvee, 3888
biggen, 59 paarden en 84 schapen en geiten. Hoewel het aantal aangevoerde stuks rundvee
achterbleef bij de verwachtingen, betoonde de Nieuwe Venlosche Courant zich op 3 december 1938
toch betrekkelijk optimistisch: ‘Als wij op dit eerste jaar terugzien kan het Gemeentebestuur en de
Marktcommissie tevreden zijn over ’t bereikte resultaat, vooral wanneer men in aanmerking neemt,
dat een opleving van de markt ten zeerste werd geremd door het voortdurend heerschende
mond-en-klauwzeer. Is deze ziekte eenmaal geweken, dan zal het ongetwijfeld met de wekelijksche
Horster Veemarkt steeds crescendo gaan.’
Tegen de verwachting van de krant in, ging het bepaald niet crescendo met de veemarkt. Fnuikend
voor de activiteiten in de hal was het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk ging de
handel gewoon door, maar vanaf het najaar van 1940 werd de hal gebruikt voor de inkwartiering van
Duitse militairen. In juli 1942 werd ze zelfs tegen een jaarlijkse huur van 1500 gulden opgeëist door
de Duitse autoriteiten voor het onderbrengen van voertuigen.

Bij zware Engelse bombardementen in oktober 1944 werd de veemarkthal zo zwaar getroffen, dat ze
voorlopig niet bruikbaar was. De totale schade bedroeg een kleine tienduizend gulden. Na de
bevrijding werd de hal zo goed en zo kwaad als het ging opgeknapt, waarna Engelse militairen er hun
intrek in namen. Vanaf 22 april 1945 kreeg de markthal vervolgens een geheel andere bestemming:
die van noodkerk.

8. Noodkerk
Van de Sint-Lambertuskerk restten na de bevrijding slechts puinhopen. Gedurende een korte periode
fungeerde de kapel van het Sint-Antoniusgesticht als parochiekerk. De capaciteit daarvan was echter
bij lange na niet voldoende. Dat was wel het geval met de veemarkthal. Bovendien deed de hal in
haar uiterlijke verschijningsvorm sterk denken aan een kerk en maakten de indeling en inrichting
haar bij uitstek geschikt om dienst te doen als kerk.
Vanaf het begin was duidelijk dat de bouw van een nieuwe Sint-Lambertuskerk jaren op zich zou
kunnen laten wachten. Dit was vooral een gevolg van het feit dat de Sint-Lambertusparochie met de
veemarkthal over een riante tijdelijke behuizing beschikte; parochies die slechter af waren genoten
voorrang. De hal bood meer dan voldoende zitgelegenheid en vanaf elke plaats hadden de gelovigen
vrij zicht op het altaar. Ook was er een verwarming die naar behoren functioneerde en beschikte de
hal over een koffiekamer die bij uitstek geëigend was om dienst te doen als tijdelijke sacristie.
Pastoor-deken Debye was dan ook bijzonder te spreken over de veemarkthal die hij bestempelde tot
‘kathedraal der noodkerken’.

9. Andere bestemmingen
Pas nadat de nieuwe Sint-Lambertuskerk op 15 november 1952 in gebruik was genomen, kreeg de
hal haar oorspronkelijke functie terug. Van een florerende handel was evenwel geen sprake meer.
Vanaf het midden van de jaren vijftig kreeg de hal naast veemarkt nog een veelheid aan
bestemmingen. Zo waren confectiefabriek Van Og en machinefabriek Van den Munckhof erin
gevestigd en werd in 1967 de eerste Horster huishoud-, industrie- en landbouwbeurs (Hiltho) erin
gehouden. En in datzelfde jaar vierde de Koninklijke Harmonie van Horst er haar 150-jarig
bestaansjubileum.
In 1968 viel definitief het doek voor het gebouw als veemarkt. De hal werd naar een ontwerp van
architectenbureau L.G. Brouwer uit Den Haag omgevormd tot een sporthal. Onder de luifels aan de
westzijde kwamen drie kleedlokalen, twee sanitaire ruimten en een berging. De luifels aan de zijde
van de Gasthuisstraat kregen vanaf 1975 een vergelijkbare functie. Aan deze zijde kwam tevens een
publieksentree, uitgevoerd in hout en glas. De vloer van het gebouw werd met cement geëgaliseerd
en er werd een plafond aangebracht, waarbij de oorspronkelijke spanten bewaard bleven. In de jaren
zeventig werd het exterieur van de hal voor een deel wit gesausd. Van de oorspronkelijke twee
poorten in de kopgevel aan de zuidzijde werd er één dichtgezet. De andere, aan de zijde van de
Gasthuisstraat, werd vergroot.
Behalve als sporthal fungeerde de hal vanaf eind jaren zestig ook als evenementenhal.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel was in dezen de pionier. Diverse verenigingen volgden dit
voorbeeld en organiseerden activiteiten als Beierse avonden en popconcerten in de hal.

10. Afbraak?
Aan het begin van het nieuwe millennium dreigde sloop voor de hal die inmiddels aan een grondige
opknapbeurt toe was. Met name de betonnen vloer en de verlichting voldeden niet. Het
gemeentebestuur speelde met de gedachte achter het nabijgelegen Gasthoês (het voormalige
Sint-Antoniusgesticht) een nieuwe evenementenzaal te bouwen. De voorgenomen afbraak van de hal
leidde tot grote weerstand onder de bevolking en de actie Mèrthal mot blieve zag het licht.
Gegraveerde originele planken uit de hal werden verkocht om geld in te zamelen voor dit doel.
Punkband De Heideroosjes schaarde zich achter de actie en verkocht T-shirts met het opschrift
Mèrthal mot blieve, hetgeen een enorme publiciteit genereerde.
Het verzet leidde tot een heroverweging van de sloopplannen. Het gemeentebestuur verleende in
2002 het Monumentenhuis Limburg opdracht om de cultuurhistorische waarden van de hal in kaart
te brengen. De conclusies waren ondubbelzinnig: ‘De veemarkthal vormt een bijzondere uitdrukking
van de explosief toegenomen veehandel in de eerste decennia van de twintigste eeuw. (…) De
veemarkthal is van belang voor de typologische ontwikkeling van het veemarktwezen en de realisatie
van omvangrijke veemarkthallen op nationaal niveau. (…) De veemarkthal is van belang vanwege het
pionierskarakter in de provincie Limburg. (…) De veemarkthal is van belang voor de bouwtechniek
vanwege de volledig in hout uitgevoerde overspanning en afwerking. (…) De veemarkthal is
architectuurhistorisch van regionaal belang op grond van de gehanteerde mix van bouwkundige,
functionele en esthetische principes. ( …) De veemarkthal is zeldzaam in zijn soort. Het object is tot
nog toe het enige bekende, tevens nog bestaande, houten gebouw van de Heerlense architect Frits
Peutz. (…) De veemarkthal heeft situationele waarde in stedenbouwkundige zin.’
Kortom: ‘Behoud van het complex is aan te bevelen.’ Een speciaal door het gemeentebestuur
ingestelde stuurgroep deelde deze aanbeveling en vervolgens ook het gemeentebestuur en de
gemeenteraad, waarmee de markthal van een tweede leven verzekerd was.

11. Mèrthal
Wat volgde was een ingrijpende renovatie, waarbij het gebouw zoveel mogelijk in oorspronkelijke
staat werd teruggebracht maar waarbij tevens de mogelijkheden werden geschapen voor een
succesvolle exploitatie van het gebouw als evenementenhal. Op 16 september 2005 opende Léon
Frissen, commissaris van de koningin van de provincie Limburg en voormalig burgemeester van
Horst, de gerenoveerde hal, die nu ook officieel de naam van Mèrthal kreeg, nadat ze die in de
volksmond al decennialang had.
Voor het beheer van de hal werd een aparte stichting opgericht, Stichting De Mèrthal. Jaarlijks
vinden in de Mèrthal omstreeks dertig activiteiten of evenementen plaats, variërend van klein tot
groot en van indoor stockcarraces tot concerten en van rommelmarkten tot exposities.

