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Jaarverslag 2018 

van de kring Weert e.o. van het KLGOG 

1. Inleiding 

 

2018 is voor Kring Weert het van Hornejaar geweest. In dit jaar was het precies 450 jaar 

geleden dat Graaf Filips van Montmorency, heer van Weert, werd onthoofd in Brussel. Zijn 

onthoofding met die van Lamoraal van Egmond vormde onder meer het begin van de 

Tachtigjarige Oorlog.  

De gemeente Weert had 2018 uitgeroepen tot Van Hornejaar. Dit op verzoek van De Kring 

Weert en Stg De Aldenborgh. 

In dit kader zijn door diverse organisaties heel veel activiteiten georganiseerd.  Derhalve 

kreeg Weert ook een jaar vol culturele activiteiten voorgeschoteld waarin de geschiedenis van 

Weert een prominente rol speelden, zowel binnen als buiten Weert. Het Van Hornejaar is dan 

ook zeer geslaagd te noemen.  

 

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd van Hornejaar. 

 

 

2. Ledenbestand  

 

 

De kring Weert telde per 31 december 2018 224 leden. Een lichte teruggang. Daarentegen 

steeg het aantal vrienden van stichting De Aldenborgh in 2018 wederom fors.  

 

3. Bestuur  

 

De samenstelling van het bestuur van de kring Weert is per 31 december 2018 als volgt: 

 

Voorzitter:  P.J.M. Korten  

Vlasvenstraat 6a     

3640 Molenbeersel-Kinrooi België    

tel. 06-53284665      

sinds 2000 en herkozen in 2004, 2008, 2012 en 2016 

Secretaris:   J.H.P. Lammeretz,  
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Tungeler Dorpsstraat 34   

6005 RJ Weert 

tel. 0495-651934 

   sinds 2012 en herkozen in 2016  

Penningmeester:  A.M.G.C. van Wegberg-Veugen 

Beekstraat 69  

6001 GH Weert 

tel. 0495-531003    

                    sinds 2010 en herkozen in 2014    

Lid:    mr. W.H.G.A. Filott 

Moeselschansweg  40 6005 NA WEERT 

tel. 0495-525133  

                sinds 2016  

Lid:   A. Cornelissen 

   Hegstraat 37 

   6001 EW Weert 

   tel. 0495-540133 

   sinds 2018 

Lid:   B. Kouters 

   Middelstestraat 122 

   6004 BM Weert 

   tel. 06-15022340 

   sinds 2018 
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* De leden van de kascontrolecommissie voor 2018 zijn de heer Peters (nieuw) en de heer 

Ronteltap. 

* Het bestuur kwam in het verslagjaar 5 maal in vergadering bijeen.  

* Bestuursleden namen deel aan de voor- en najaarsvergaderingen van het Koninklijk 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en aan vergaderingen met de besturen 

van andere kringen, secties en commissies.  

* Namens de Kring Weert en de Aldenborgh hadden de volgende leden zitting in 

onderstaande Collegeadviescommissies van de gemeente Weert:  

* in de Adviescommissie “Roerend erfgoed en beeldende kunst”: de heer P.J.M. Korten 

* in de Adviescommissie “Cultuurhistorie”: de heer mr. W.H.G.A. Filott 

 

4. Jaarprogramma 2018 

 

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten in 2018 

 

08 01 2018 Lezing “Limburg en de Limburgse identiteit” door Guus Urlings. 95 bezoekers 

05 02 2018 Lezing “de heren en dames van Nevele” door André Bollaert. 80 bezoekers 

22 02 2018 Start voorjaarscursus Weerterlogie. 35 bezoekers 

05 03 2018 Jaarvergadering en lezing “Genealogie in onze omgeving” door Thieu Wieërs. 

80 bezoekers 

09 04 2018 Lezing “Zijn de Oranjes Franstalige Brusselaars” door Roel Jacobs. 105  

bezoekers  

07 05 2018 Lezing “Ontginningen Altweerterheide” door Gerard Stals. 85 bezoekers                     

25 05 2018 Excursie naar Gouda. 75 deelnemers 

16 06 2018 Boekpresentatie  “Ontginningen Altweerterheide” door Gerard Stals 215 

bezoekers                     

 

 

Cultuurhistorische Zomer 14de editie   

04 07 2018 Twee-daagse excursie naar Brussel en kasteel Gaasbeek.  98 deelnemers 

08 07 2018 Zesde editie van het Bal Champêtre: 800 bezoekers 

10 07 2018  Gluren bij de buren: Maasbracht.  130 bezoekers 

17 07 2018 Gluren bij de buren: Grevenbricht. 140 bezoekers  

21 07 2018  175 jaar zusters Birgittinessen Weert. 700 bezoekers    

24 07 2018 Gluren bij de buren: Susteren. 200 bezoekers 

07 08 2018 Gluren bij de buren: Weert-Biest. 310 bezoekers 

21 08 2018 Gluren bij de buren: de verzonken stad Vijveren. 280 bezoekers   

08 09 2018 Excursie naar Leuven en Abdij van park Heverlee. 100 deelnemers 

16 09 2018 Excursie naar Zottegem (Egmontevocatie). 205 deelnemers 

 

08 09 2018 Open Monumentendag van Horne in Europa 

08 09 2018 Open Monumentendag van Horne in Europa 

23 09 2018 80 jaar Oorlog in het Land tijdens Cultureel Lint.  250 bezoekers 

04 10 2018 Start cursus Weerterlogie, najaarscursus. 35 cursisten 

13 10 2018 Open monumentendag Special Weert “Weert van Hornestad”  

14 10 2018 Open monumentendag Special Weert “Weert van Hornestad” 

18 10 2018 Presentatie Stripboek Willem van Heythuysen door Erik Werps. 100 bezoekers 

03 11 2018 Fototentoonstelling Swartbroek van vroeger. 210 bezoekers 

04 11 2018 Fototentoonstelling Swartbroek van vroeger. 280 bezoekers 

19 11 2018 Nederlandse première film-documentaire “Grensgeval” van cineast Peter Crins 
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250 bezoekers 

06 12 2018 Lezing over Weerter Tin en over het programma Tussen Kunst en Kitsch door  

  de heer J.F.H.H. Beekhuizen. Tevens presentatie boek over Weerter tin en 

  tinnegieters. 60 bezoekers 

15 12 2018 Boekpresentatie “Swartbroek, namen en bijnamen” 200 bezoekers 

29 12 2018 Lezing “Neerstorten van de Lancaster Bommenwerper op 29-12-1943” door 

  Paul Lammeretz. 125 bezoekers 

 

5. European Citizen’s Price 

 

Sinds 2008 reikt het Europees Parlement jaarlijks de Prijs van de Europese Burger uit aan 

projecten, organisaties of burgers die zich inzetten voor de bevordering van wederzijds begrip 

en een sterkere integratie tussen burgers uit de Europese lidstaten. 

Stichting de Aldenborgh krijgt in 2018 deze “ European Citizen’s prize” voor onderzoek en 

activiteiten in het kader van de 450ste herdenking van de onthoofding van de graven Van 

Egmont en Van Horne in 1568 te Brussel. De prijs werd op 21 augustus 2018 uitgereikt door 

Europarlementariër Jeroen Lenaers in aanwezigheid van enkele burgemeesters uit de regio, 

waaronder burgemeester Heijmans van Weert. De prijs werd uitgereikt bij het oude 

grenskantoor Kessenich-Ittervoort op de grens van België en Nederland. 

6.Cursus Weerterlogie 

 

De cursus Weererlogie was ook in 2018 een succes. Zowel de voorjaars- als de najaarscursus 

van 2018 telde volle klassen. Deze starten op respectievelijk 22 februari en 4 oktober 2018.  

 

7. Tweedaagse-excursie naar Brussel en Gaasbeek 

 

In het kader van het van Hornejaar werd op 4 juli 2018 kasteel Gaasbeek bezocht. Het werd 

onder meer bewoond door Lamoraal, graaf van Egmont. In de avond trok de Ommegang door 

Brussel, een historische stoet, van de Grote Zavel tot aan  de Grote Markt. De organiserende 

vereniging, Ommegang Oppidi Bruxellensis, zorgt ervoor dat deze traditie blijft bestaan. In de 

stoet konden de bezoekers onder meer graaf Philips van Horne en graaf Lamoraal Van 

Egmont voorbij zien schrijden. De tweede dag werd een bezoek gebracht aan de St. Michiels 

en St. Goedelekathedraal. De Weerter stadsbeiaardier Frank Steijns kwam speciaal naar 

Brussel om op de beiaard van deze Brusselse kathedraal een concert te verzorgen.  

 

8. Van Hornejaar 

 

In 2018 is het 450 jaar geleden dat Philippe de Montmorency, graaf van Horne en heer van 

Weert, in 1568 op de Grote Markt te Brussel, samen met Lamoraal van Egmont, werd 

onthoofd. Aan die gebeurtenis werd op veel plaatsen aandacht besteed. Het jaar 2018 is in 

Weert uitgeroepen tot het van Hornejaar.  

 

Op 17 maart werd het van Hornejaar spectaculair geopend toen Graaf Philips van Horne 

onder escorte van het Gilde van Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480 en te midden van 

een bont middeleeuws gezelschap over de singles naar de binnenstad reed. Philips zelf 

verrichte daar de opening.  

Via de Gemeente Weert konden veel verenigingen middels een tenderregeling allerlei 
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initiatieven indienen die te maken hadden met het van Hornejaar. Voor een overzicht van de 

activiteiten die in het van Hornejaar zijn uitgevoerd verwijzen we naar 

www.weert.nl/vanhornejaar.  

 

9. In de Hoofdrol……Philips van Horne  

Op zondagmiddag 18 maart was het de buurt aan de Kring Weert/Stg De Aldenborgh om het 

van Hornejaar te openen met een wetenschappelijk programma in het Munttheater. Deze 

samenkomst van wetenschappers, kunstenaars, muzikanten, schutters en musicalartiesten 

zorgde voor een vol theater. Met sprekers als Dr. Mart Graef (De Laatste Graaf van Horne, 

toen en nu), Ir. Alfons Bruekers (op de grenzen van het grafelijk gezag. De Hornes en de 

animositeit tussen Weert en Nederweert), Prof. Dr. Marita Mathijsen (standbeelden in de 19e 

eeuw en de natievorming en Drs. Luc Wolters (Philips van Horne, de Graag die Koning werd) 

werd het een inspirerende middag. Ook kreeg beeldhouwer Jos Dirix het podium voor zijn 

ruiterstandbeeld, volgde een preview over de Graaf van Horne, de musical en konden de 

gasten luisteren naar muziek uit de 16de eeuw uitgevoerd door de Kerkelijke Harmonie St. 

Joseph 1880. Schutterij St.-Job 1886 en het Gilde van Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 

1480 namen deel aan deze bijzondere middag. 

Tevens werd voorzitter Peter Korten verrast met de eerste van Horne-penning, uitgereikt door 

de burgemeester van Weert. De penning wordt uitgereikt als waardering en erkentelijkheid 

voor personen die zich, in maatschappelijke of culturele zin of op andere terreinen 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Weert of haar inwoners. 

 

10. 80 jaar oorlog in het land 

 

In 2017 werden er door de NTR in Weert opnamen gemaakt voor de TV-serie 80 jaar Oorlog 

in het Land. In het kader van het Cultureel Lint in Weert op 23 september 2018 werd er in het 

Munttheater een exclusieve voorvertoning gepresenteerd over de opnames in Weert. Tevens 

werd er een presentatie gehouden over de tentoonstelling 80 jaar oorlog, “De geboorte van 

Nederland door het Rijksmuseum.” Op vrijdagavond 28 september 2018 volgde om 21.05 uur 

de première op televisie, NPO 2. De aflevering heette “Voorspel” waarin o.a. de Weerter 

sacramentsprocessie 2017, de zusters Birgittinessen en ons lid, wijlen drs. Jacques Verstraelen 

aan het woord kwam.  

 

11. Namen en bijnamen 

 

Onder auspiciën van de Aldenborgh werd dit jaar in de reeks “Namen en bijnamen” weer een 

boek in de serie gepresenteerd: Swartbroek. Twee nieuwe projecten zijn alweer in de maak: 

Stramproy en Biest-Weert.   

 

12. Publicaties 

 

Leden waren zeer actief met publiceren. Drs. Erik Werps met zijn tijdschrift “Steekspel” met 

als rode de draad de Rogstekerslegende.  

Ook werkte hij mee aan het stripboek over Willem van Heythuysen. (Script/verhaal: Eva 

Maria de Wit/Illustraties: Eric J. Coolen) 

 

De Weerter presentatie aan wethouder Gabriëls was op 18 oktober. De muzikale omlijsting 

kwam van  Ampzing genootschap uit Haarlem.  

 

 

http://www.weert.nl/vanhornejaar
http://www.weert.nl/vanhornejaar
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Aan wethouder Gabriëls werd op 16 juni ook het eerste exemplaar van het boek 

“Ontginningen Altweerterheide” door Gerard Stals uitgereikt. Een boek dat de natuur- en 

cultuurhistorie beschrijft van Altweerterheide.  

 

De heer Beekhuizen, kunst- en antiekhandelaar in Amsterdam overhandigde op 6 december 

aan wethouder Geelen het eerste exemplaar van het boek over Weerter tinnegieters. Een zeer 

prachtig naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is naar de Weerter tinnegieters. 

  

 

13. Ruiterstandbeeld Philippe de Montmorency/compositie Van Horne 

 

Sinds de oprichting van de Aldenborgh is men in Weert bezig om te komen tot de oprichting 

van een standbeeld voor onze onfortuinlijke graaf Philips Van Horne. En eindelijk, dankzij de 

inzet van onze leden is het gelukt. Het beeld is gemaakt door Jos Dirix 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 koninklijke onthulling zal in Brussel, de stad 

waar Philips is onthoofd, plaatsvinden voorjaar 2019 en zal de start vormen van de tour. 

 

In het kader van het van Hornejaar 2018 heeft de Kerkelijke harmonie St.-Joseph aan 

componist Rob Goorhuis de opdracht gegeven om een passend muziekwerk te componeren.  

Met het muzikale eerbetoon “Van Horne” vulde harmonie St. Joseph 1880 een muzikaal gat 

in de geschiedenis. Want ter ere van de heldhaftige levens van Willem van Oranje en 

Lamoraal van Egmont waren al bekende muziekstukken gemaakt. Ons volkslied Wilhelmus is 

een ode aan Willem van Oranje en de klassieke Egmont Ouverture van Ludwig van 

Beethoven is opgedragen aan Lamoraal van Egmont. De derde persoon van dit illustere 

driemanschap, de Weerter Graaf Philips van Horne, moest het tot op heden echter zonder 

muziekstuk doen. 

De première was  zondag 18 november om 15.30 uur plaatsvinden in de Dekenale 

Martinuskerk.  

 

 

14. Tot slot 

 

Het bestuur dankt alle leden, vrienden en sympathisanten voor de vaak massale opkomst bij 

de activiteiten. Maar ook de vele organisaties met wie afgelopen jaar zo prettig is 

samengewerkt. Ook veel dank aan de stichting De Aldenborgh voor de grote financiële en 

organisatorische bijdragen aan de kring Weert e.o.. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Paul Lammeretz 

Secretaris kring Weert van het KLGOG 

Weert, maart 2019 


