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Activiteit: Van Marcus Aurelius via Kim Jong-il tot graaf Van Horne,  

 het verhaal van ruiterstandbeelden door de eeuwen heen. 
 Lezing door Kees van Tilburg    
Wanneer: Donderdag 10 januari 2019 om 19.30 uur  
Locatie: Brasserie Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert 

 

 

Weert, 2 januari 2019 
 
Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 
 
Geachte dames en heren, 
 
Allereerst de beste wensen voor U en de Uwen voor dit nieuwe jaar: het jaar 
dat de Aldenborgh 80 jaar bestaat! Tachtig jaar lokale geschiedenisbeoefening 
in verenigingsverband in Weert!  
 
Zondagmiddag 24 maart 2019 zullen we dit groots herdenken in het 
Munttheater. Reserveer die datum alvast. Daar wordt ook het boek “Weert, de 
Parel van de Heide” van drs. Frits Nies gepresenteerd. Een boek over Weert in 
de 19de eeuw; een eeuw overigens waarin wereldwijd de meeste 
ruiterstandbeelden werden opgericht. 
 
Al tachtig jaar is men in Weert bezig om te komen tot de oprichting van een 
standbeeld voor onze onfortuinlijke graaf Philips Van Horne. En eindelijk, het 
is gelukt. Het beeld is gerealiseerd, en niet zomaar een beeld: een 
ruiterstandbeeld! 
 
 



Totdat het beeld definitief in Weert geplaatst gaat worden, gaat het beeld op 
tournee door Europa en misschien nog verder. De officiële onthulling zal in 
Brussel, de stad waar Philips is onthoofd, plaatsvinden en zal de start vormen 
van de tour. Wij zullen u hierover te zijner tijd nog nader informeren. 
 
 

 
 

Beeld van Philips de Montmorency van kunstenaar Jos Dirix bij de bronsgieterij 
Jos Boerekamps in Nederweert. (foto Bob Strik). 

 
 
En zo krijgt Weert het eerste ruiterstandbeeld van Limburg, dankzij het 
initiatief en de inzet van vele sympathisanten van de Aldenborgh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lezing 
 
Hoe bijzonder ruiterstandbeelden zijn, komt niemand minder dan oud-KPMG-
bestuurder Kees van Tilburg uit Amstelveen ons vertellen. Van Tilburg kwam 
als accountant in menige wereldstad, waar hij gefascineerd werd door 
prominente ruiterstandbeelden. 
 
Toen hij met pensioen ging, begon zijn wereldwijde zoektocht naar 
ruiterstandbeelden. Hij ging op zoek ging naar de verhalen achter de mensen 
op paarden op een sokkel.  
 
Dit resulteerde in een lijvig boek (uitverkocht) en een website.  
Voor het boek bezocht de oud-accountant met zijn echtgenote meer dan vijftig 
landen en maakte onderweg van alles mee.  
 
 “De meeste mannen op die paarden waren geen lieverdjes”, zegt Kees van 
Tilburg. Gelet op de huidige discussie rondom standbeelden van vroegere 
heersers en krijgslieden, maakt hij zich geen illusies: “Een aantal van deze 
beelden zal zeker sneuvelen. Maar dat is niet nieuw. Ook in oorlogen en 
revoluties sneuvelen er beelden. Het ene moment ben je een held, het andere 
een boef, dat gaat in golven.”  
 
Wij nodigen u allen uit voor deze bijzondere lezing.  
 
 
Wij zien u graag op donderdag 10 januari 2019 bij Antje van de Statie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 


