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K O N I N K  LI 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 

 

 

 

 

 

 

Activiteit lezing “ Zijn de Oranjes Franstalige Brusselaars” door Roel Jacobs 

Wanneer: Maandag 9 april 2018 om 19.30 uur 

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

 

          
Weert, 26 maart 2018 
 
Aan de dames en heren leden van de LGOG Kring Weert, 
 
Van Hornepenning voor Peter Korten 
 
Op 18 maart jl. vond in een vol Munttheater de geslaagde Van Hornemiddag plaats, de opening van het Van 
Hornejaar. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst maakte burgemeester Heijmans van Weert bekend dat de 
eerste Van Hornepenning van de gemeente Weert was toegekend aan Peter Korten, voorzitter van onze 
kring en van de stichting “ de Aldenborgh”.  
Het is aan zijn onvermoeibare en niet aflatende inzet te danken dat de gemeente Weert 2018 heeft 
uitgeroepen tot het Van Hornejaar en dat Weert zich voortaan Van Hornestad noemt. Ook is hij mede-
initiatiefnemer voor een ruiterstandbeeld van Philips van Horne. 
 

        
 
Het bestuur van de kring Weert feliciteert, mede namens haar leden, Peter van harte met deze mooie en 
welverdiende onderscheiding. 
 
 
 
 
 
 

LGOG Kring Weert en 
omgeving 

Dhr. J.H.P. Lammeretz 
Secretaris 
T. 0495-65.19.34 
E. info@dealdenborgh.nl 
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De Lezing: Zijn de Oranjes Franstalige Brusselaars? 
 
Dit jaar wordt ook in Brussel de onthoofding van de graven van Horne en Egmont in 1568 op de Grote 
Markt te Brussel herdacht. Hun berechting is het gevolg van hun houding jegens de politiek van Philips de 
Tweede van Spanje in de Nederlanden.  
 
In Weert vinden dit jaar in het kader van het Van Hornejaar vele activiteiten plaats. Ook veel van onze 
lezingen staan dit jaar in het teken van het Van Hornejaar.  
 
De “Dritte im Bunde” in het verzet tegen de politiek van Philips de Tweede, Willem van Oranje, ontkwam 
aan een berechting door te vluchten naar het stamslot Dillenburg in Nassau. Willem van Oranje is 
uitgegroeid tot het symbool van het verzet tegen Spanje, dat uiteindelijk in 1648 leidde tot de Republiek 
der zeven Verenigde Nederlanden, de rechtstreekse voorganger van het huidige Koninkrijk der 
Nederlanden.  
 
Roel Jacobs stelt in deze lezing de vraag aan de orde of het succes van de Oranjes niet in Nassau ligt maar in 
de Nederlanden.  
 
De familie van Nassau had veel macht en aanzien verkregen door verwerving van belangrijke bezittingen in 
de grensgebieden van Brabant en Holland. De familie had zich opgesplitst in verscheidene takken. De 
Brabantse tak werd belangrijker dan de hoofdtak in Dillenburg.  
 
Het belang van de Brabantse tak nam nog toe door de verwerving van het vorstendom Orange, gelegen in 
Frankrijk.  
 
Zij werd daardoor de belangrijkste familie na de Habsburgers aan het keizerlijk hof in Brussel. De 
wapenspreuk van Nederland herinnert nog daaraan en luidt sinds 1815 “ Je maintiendrai”. Deze spreuk is 
afkomstig van Rene van Chalons, van wie Willem, graaf van Nassau-Dillenburg, het prinsdom Orange erfde, 
en luidde oorspronkelijk “ Je maintiendrai Chalons”. 
 
Toen deze Willem, de oudste zoon van Willem de Rijke van Dillenburg, uitzicht kreeg op de erfenis van zijn 
Brabantse verwanten, eiste Keizer Karel dat hij in Breda en Brussel kwam wonen en opgevoed werd in de 
taal van het Keizerlijk Hof, het Frans. Ligt de sleutel van het succes van de Oranjes dan ook niet in Brussel?  
 
En was hun referentietaal Frans en niet Nederlands of Duits? De heer Jacobs zal in zijn lezing deze vragen 
aan de orde stellen.  
 

          
De spreker 
 
Roel Jacobs studeerde rechten. Hij bleek echter meer geboeid door geschiedenis en historische geografie. 
Hij bestudeert al vele jaren de geschiedenis van Brussel.  Hij publiceerde tientallen artikelen en boeken over 
de historie van Brussel en Brugge. Hij organiseert wandelvoordrachten in Brussel en Brugge. 
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Ook voor ons is de heer Jacobs geen onbekende. Hij was al eens een lezing en tijdens een excursie enkele 
jaren geleden naar Brussel heeft hij via een telefonische verbinding de deelnemers tijdens de busreis 
geïnformeerd over de geschiedenis van Brussel en de Ommegang, de jaarlijkse grote, historische stoet ter 
herdenking van het bezoek van Keizer Karel aan Brussel. 
 
Wij hopen u op 9 april a.s. te mogen verwelkomen bij Antje van de Statie voor deze interessante lezing. 
 
 
Oud-voorzitter Aldenborgh schrijft ‘Stamtäöfelkes’ 
 
Twee jaar geleden gaven wij samen met Veldeke Wieërt het boek Stamtafel Weert uit met informatie en 
anekdotes over het caféleven in het Weert van weleer. De samenstellers van het boek kregen naderhand 
zoveel reacties en aanvullende informatie van enthousiaste lezers over ‘de tieëd van toen’, dat schrijver 
Frits Weerts, bestuurslid en oud-voorzitter van De Aldenborgh, in het huis-aan-huisblad ViaWeert een 
verhalenreeks in het dialect ging schrijven.  
 
Zijn verhalen werden gulzig gelezen, de vraag nam steeds meer toe en Frits kan bovendien op humorvolle 
wijze sneller in het dialect schrijven dan in het Nederlands. Bijvoorbeeld over “sjeklaat, segare en értesop, 
over toentj nog écht mêrrentj woor, over minse van toendertiêd, over ’t Vageveûr det lieëg leep en over de 
Wertha en di-j vanne Pitaf en nog völ mieër. Puur genieten”.  
 
Het is daarom niet vreemd dat nu 60 verhalen gebundeld in een boek van 200 bladzijden, rijkelijk 
geïllustreerd gaan verschijnen. Het boek heet ‘Stamtäöfelkes’ omdat Frits Weerts voorzien van een klein 
potloodje en notitieblokje graag aantekeningen over vertelsels maakt aan stamtafeltjes in Weerter 
etablissementen. De Weerter Carmiggelt wordt hij wel genoemd.  
 
Op 2 april, Tweede Paasdag, in de Weerter Stadsbrouwerij aan de Parallelweg 143 in Weert tussen 15.00 
uur en 17.00 uur vindt de publicatie plaats tegen de prijs van € 19,90, in de winkel € 24.00. 
Cultuurwethouder Geert Gabriëls zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen, want ‘de tieéd van toen’ 
tussen 1900 en 1960 is in alle opzichten volkscultuur bij uitstek.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Lammeretz 
Secretaris 
 
Komende activiteiten 
02 april 2018  Boekpresentatie ‘Stamtäöfelkes’ 
09 april 2018  Lezing “Zijn de Oranjes van oorsprong Franstalige Brusselaars?” door Roel Jacobs 
07 mei 2018  Lezing “Ontginningen Altweerterheide” door Gerard Stals 
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 
03-04 november 2018 Fototentoonstelling Swartbroek 


