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    Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, 

              Mr. G.J. de Graaf 
 

  Herdenking 

   Drs. L.J.C. (Lou) Horbach 
    (1927 - 2012) 
 
Op 23 oktober jongstleden overleed op 85-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Roermond Lou Horbach, oud-senator voor de KVP en het CDA. 
Hij was lid van de Eerste Kamer van 16 september 1969 tot 17 september 
1974 en van 16 januari 1979 tot 16 september 1980.  
 
Lou Horbach werd op 20 februari 1927 geboren in Gulpen, Zuid Limburg.  
Zijn vader was dierenarts en plaatsvervangend hoofd Veterinaire dienst. 
Hij groeide op in het Heuvelland, alwaar hij naar de HBS ging. Van hieruit 
vertrok hij naar Tilburg, waar hij tot 1954 economie studeerde aan de 
Katholieke Economische Hoge School. Na zijn afstuderen vestigde hij zich 
in Nijmegen. Hier werkte hij bij een architectenbureau en bij het 
Planbureau van de Medische Faculteit van de Universiteit Nijmegen. Na 
enkele jaren keerde hij echter terug naar zijn zo geliefde Limburg.  
Het was in de provincie Limburg waar de heer Horbach diverse functies 
vervulde op sociaal-economisch gebied. Zo was hij tien jaar secretaris van 
de Katholieke Limburgse Werkgeversvereniging en secretaris van het 
Nederlands Katholiek Werkgeversverbond. Hierna was de heer Horbach 21 
jaar Algemeen Secretaris van de Kamer van Koophandel van Maastricht 
en Omstreken. Gedurende zijn werkzame leven vervulde hij er ook diverse 
nevenfuncties. Zo was hij secretaris van de Regionale Raad voor 
Arbeidsmarkt, lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Sociale 
Werkvoorziening Maastricht en omstreken, voorzitter van het Nederland-
Amerika Instituut en voorzitter van de Limburgse Scheepvaart Vereniging.   

In 1969 werd de heer Horbach beëdigd als lid van de Eerste Kamer voor 
de KVP. In zijn maidenspeech kwamen zijn sociaal-economische inslag en 
ervaring sterk naar voren toen hij zich uitsprak voor regionale 
ontwikkeling en het creëren van een optimale verhouding tussen werken, 
wonen en recreëren. Gedurende zijn eerste zittingstermijn van vijf jaar 
was hij plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor 
Economische Zaken. Ook was hij in die periode financieel-economisch 
woordvoerder van de KVP-fractie. In 1979 keerde hij voor anderhalf jaar 



terug in de Eerste Kamer, dit keer voor het CDA. De heer Horbach stond 
binnen de Eerste Kamer, maar ongetwijfeld ook daarbuiten, bekend als 
een Bourgondisch en humorvol persoon. Wanneer er in de Kamer 
onderwerpen aan de orde kwamen die de provincie Limburg raakten, dan 
greep hij de kans om op te komen voor het Limburgs belang. Hij was een 
betrokken, sociaal en bevlogen man. Na zijn Kamerlidmaatschap bleef hij 
zich inzetten voor het bedrijfsleven, de cultuur en sociale noden in zijn 
woonomgeving. Ook bleef hij de familyman die hij altijd geweest is. 
 
De heer Horbach was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  

Moge ons respect voor zijn persoon en werk, en zijn inzet voor onze 
samenleving en de parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn 
familie en vrienden. 

Ik verzoek een ieder om een moment stilte in acht te nemen. 
 

 


