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K O N I N K L I J K 
L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 
 

 
 
Weert,22 januari 2018 
 
Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG, 
 
Zoals u inmiddels weet, is 2018 in Weert uitgeroepen tot het Van Hornejaar. 
Aanleiding daartoe is de onthoofding van Philips de Montmorency, graaf van 
Horne en heer van Weert, op 5 juni 1568 op de Grote Markt te Brussel.  
 
Philips de Montmorency stamde uit een voornaam, oud adellijk Frans geslacht. 
De historie van dit geslacht gaat terug tot in de tiende eeuw. De naam 
Montmorency stamt van de plaats Montmorency, gelegen in het Franse 
departement Val d`Oise. In de loop der tijden hebben de Montmorency's hun 
bezittingen steeds uitgebreid. In de tijd van onze Philips lag het merendeel van 
hun bezittingen in de Nederlanden.  
 

 
 
Philips is de zoon van Jozef de Montmorency-Nivelle, graaf van Nevele, in 
Oost-Vlaanderen. Philips is waarschijnlijk geboren op het kasteel Ooidonk in 
Deinze, de Nevelse residentie van de familie de Montmorency; een kasteel dat 
wij in 2016 bezochten.  
 

Activiteit: Lezing “ De heren en dames van Nevele” door André Bollaert 

Wanneer: Maandagavond 5 februari 2018 om 19.30 uur 

Locatie: Brasserie-hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert 

LGOG Kring Weert 

Dhr. P. Lammeretz 
Secretaris 
T. 0495-65.19.34 
Info@dealdenborgh.nl 
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Het leek ons goed om in dit jubileumjaar de blik te verbreden en aandacht te 
besteden aan de geschiedenis van deze “zusterplaats” van Weert.  

Wij hebben de heer André Bollaert bereid gevonden om voor onze kring een 
lezing te houden over “De heren en dames van Nevele”. De heer Bollaert is 
voorzitter van de Heemkundige Kring het Land Van Nevele en heeft recent een 
boek geschreven over “De heren en dames van Nevele”, waarin hij ruim 
aandacht besteed aan Philips van Horne en Weert in die tijd. André Bollaert 
(°1949) groeide op en woont in de Nevelse deelgemeente Poesele, een dorpje 
met 450 inwoners. Alhoewel hij van kindsbeen af al veel interesse vertoonde 
voor de geschiedenis zal hij beroepshalve in de banksector terecht komen. 
Sinds 1980 is hij bestuurslid van de heemkundige kring Het Land van Nevele 
(opgericht in 1970), eerst als penningmeester en daarna als secretaris. In 
2007 werd hij voorzitter. Van zijn pen verschenen ongeveer 200 bijdragen in 
het tijdschrift van de Nevelse heemkring over diverse onderwerpen zoals de 
geschiedenis van de duivensport, de geschiedenis van de wielersport, 
emigratie, kerkgeschiedenis, filatelie, volksgeloof, tradities, oorlog enz. Hij 
schreef en werkte mee aan talrijke brochures over het Land van Nevele. Hij is 
een vaste medewerker aan de organisatie van Open Monumentendag en 
Erfgoeddag en is nauw betrokken bij alle tentoonstellingen van de heemkring. 
 
De lezing is op maandag 5 februari 2018 in ons “clubhuis” Brasserie Antje van 
de Statie, Stationsplein 1, Weert, en begint om 19.30 uur. 
 
Over de lezing 
 
De heer Bollaert zal in zijn lezing aandacht besteden aan de opeenvolgende 
geslachten die Nevele tot hun bezitting mochten rekenen. Hij zal ook ingaan op 
de periode dat Nevele in handen was van de familie de Montmorency, waarom 
de familie deze bezitting verloor en hoe het Land van Nevele opnieuw in 
handen kwam van de Montmorency`s. 
 
 
Gelet op de brede, langjarige ervaring van de heer Bollaert met het onderwerp 
van de lezing en zijn diepgaande kennis daarvan belooft het een interessante 
avond te worden over een onderwerp dat misschien iets verder van ons bed 
ligt dan u gewend bent.  
 
Wij nodigen u van harte uit om de lezing bij te wonen.  
 

  
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten     Paul Lammeretz 
Voorzitter      Secretaris 
 
Komende activiteiten 
 
 
05 februari 2018  Lezing “De heren en dames van Nevele” door André Bollaert 
22 februari 2018  Start cursus Weerterlogie 
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05 maart 2018  Jaarvergadering en lezing 
18 maart 2018  Theatermiddag : “In de hoofdrol…. Philips van Horne” in het Munttheater Weert 
09 april 2018  Lezing “Zijn de Oranjes van oorsprong Franstalige Brusselaars?” door Roel Jacobs 
07 mei 2018  Lezing 
11-12 mei 2018  Graaf van Horne, de musical in Weert 
28 mei 2018  Boekpresentatie “Weert, parel van heide……..”  en lezing door Frits Nies. 
01-05 juni 2018  Graafschapsfeesten Horn 
05 juni 2018  Herdenking terechtstelling Philips van Montmorency, Heer van Weert en graaf Van Horne 
04-05 juli 2018  Tweedaagse excursie naar Brussel in het kader van de graaf Van Horne 
16 september 2018 Excursie naar de evocatie Egmont in Zottegem 
 
 
 


