Geschiedenis van de Mèrthal
In de jaren dertig van de vorige eeuw bevindt zich in Den Bosch de enige overdekte veemarkt in de
verre omtrek van Horst. Onder aanvoering van de jonge en ambitieuze burgemeester Henri van
Grunsven ontstaat het idee om de markt in Den Bosch vanuit Horst enige concurrentie aan te doen.
Het gemeentebestuur ontwikkelt plannen voor de bouw van een grote hal, schuin tegenover het
huidige Gasthoês, die plaats moet bieden aan circa tweehonderd stuks rundvee. Daarnaast zullen
naar verwachting ook biggen, pluimvee, paarden, schapen en geiten ter verkoop worden
aangeboden. Het plan leidt tot enthousiasme bij de gemeenteraad, die op 18 maart 1937 groen licht
geeft.
Voor het ontwerp van de eerste veemarkthal van Limburg zoekt het gemeentebestuur Frits Peutz
aan, een eigenzinnig architect met een veelzijdig en uitzonderlijk oeuvre, waaronder het uit 1933
daterende ‘Glaspaleis’ in Heerlen. De uitvoering van het werk geschiedt door de Horster aannemers
A. Smits en P. Hoebers. Op woensdag 22 september 1937 metselt burgemeester Van Grunsven de nog altijd aanwezige - eerste steen met opschrift. Nauwelijks twee maanden later, op zondag 28
november, zegent deken Creemers de markthal in. De officiële opening vindt twee dagen later plaats.
Meer dan drieduizend belangstellenden komen een kijkje nemen.
De hal van vijftig bij twintig meter doet denken aan een kerk. Het interieur oogt zakelijk en kent
nauwelijks detaillering en ornamentering. Het gebouw ontleent zijn karakter vooral aan het
exterieur. Markante aspecten daarvan zijn met name de massieve dakvlakken, de luifels waaronder
vee kan worden geplaatst, de drie uitgangen van de ontluchting op de nok van het dak en de houten
vensters met hun vele ruiten aan de bovenzijde van de gevels. De hal is aan de buitenzijde
afgetimmerd met houten schotten. Annex aan het gebouw bevindt zich een koffiekamer met
sanitaire voorzieningen.
Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog functioneert de veemarkt naar behoren. Maar
de handel valt stil als de hal vanaf het najaar van 1940 wordt opgeëist door de Duitse autoriteiten. Na
de bevrijding nemen Engelse militairen er hun intrek in. Vanaf 1945 tot 1952 heeft ze vervolgens een
geheel andere bestemming: die van noodkerk, ter vervanging van de in de oorlog verwoeste
Sint-Lambertuskerk.
In 1952 krijgt de hal haar oorspronkelijke functie terug. Van een florerende handel is evenwel geen
sprake meer. De hal krijgt daarom behalve veemarkt nog een veelheid aan bestemmingen. Zo zijn
confectiefabriek Van Og en machinefabriek Van den Munckhof erin gevestigd en wordt in 1967 de
eerste Horster huishoud-, industrie- en landbouwbeurs (Hiltho) erin gehouden. En in datzelfde jaar
viert de Koninklijke Harmonie van Horst er haar 150-jarig bestaansjubileum.
In 1968 valt definitief het doek voor het gebouw als veemarkt. De hal wordt omgevormd tot sport- en
evenementenhal. Als ze aan het begin van het nieuwe millennium toe is aan een grondige
opknapbeurt dreigt sloop. Dit leidt tot grote weerstand onder de bevolking. Daarop laat het
gemeentebestuur de cultuurhistorische waarden van de hal in kaart brengen. De conclusie is
ondubbelzinnig: ‘Behoud van het complex is aan te bevelen.’ Gemeentebestuur en –raad delen deze
aanbeveling, waarmee de markthal van een tweede leven verzekerd is.
Na een ingrijpende renovatie, waarbij het gebouw grotendeels in oorspronkelijke staat wordt
teruggebracht, opent gouverneur Léon Frissen op 16 september 2005 de gerenoveerde hal. Die krijgt
nu ook officieel de naam van Mèrthal, nadat ze die in de volksmond al decennialang heeft gehad.

Voor het beheer van de hal wordt een aparte stichting opgericht, Stichting De Mèrthal. Jaarlijks
vinden nu in de Mèrthal omstreeks dertig evenementen plaats, van klein tot groot, van indoor
stockcarraces tot concerten en van rommelmarkten tot exposities.

