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Presentaties en rondleidingen Nederweert en St.- Lambertuskerk 
Zaterdag 2 november 2019 

 
Boeiende, leerzame en onderhoudende excursie met Alfons Bruekers op zijn best. Hij bracht zijn 
enorme historische kennis met flair en een grote dosis enthousiasme en humor. Zo leerden we 
over de cruciale rol die Nederweert speelde in de vaderlandse geschiedenis, de redding van zowel 
het Nederlandse als Britse koningshuis, de uitvinding van de kalender, de chronogrammen en het 
fundament van de stafkaarten van Nederland via driehoeksmetingen vanaf de kerktoren 
 
Merefelt Nederweert, in de middeleeuwen Marvilde of Merefelt genaamd, werd op het einde van de 
14e eeuw bestuurlijk onafhankelijk van Weert (dat voorheen Overweert heette). Samen vormden 
Overweert en Nederweert het Land van Weert, dat onder de Heren (later graven) van Horn 
ressorteerde.  
Zowel in oppervlakte als bevolkingsomvang is het dorp Nederweert eeuwenlang een van de vijf 
grootste plaatsen van het huidige Limburgse grondgebied geweest. Als dorp op de grens 
(Staats/Spaans, Staats/Oostenrijks en Hollands/Frans) had de gemeente gedurende vele eeuwen 
zwaar te verduren door oorlog, bezetting en inkwartieringen.  
In 1467 werd de eerste steen gelegd van de St.-Lambertuskerk, afgeleid van het patronage van de 
kathedraal van St.- Lambert in Luik. In zijn 552-jarige bestaan werd de huidige toren driemaal 
gedeeltelijk verwoest. Tweemaal door brand (1592 en 1659) en in 1944 tijdens de bevrijding. De 
jongste restauratie van de toren wordt in november 2019 afgerond. Toren en kerk hebben een 
complexe bouwgeschiedenis, waarvan nog veel sporen te zien zijn. De huidige kerk is een 
Waterstaatskerk die dateert uit 1840 en die ook een in hoofdzaak 19e -eeuws interieur bezit.  

 

 

Voorzitter Joke Jongeling verwelkomt alle 

gasten en introduceert Alfons Bruekers. 

 

 

 

 

 

 

Alfons Bruekers (1961) is in het dagelijkse 

leven werkzaam als directeur innovatie en 

strategie bij de Technische Universiteit 

Eindhoven. Daarnaast publiceert hij regelmatig 

over onderwerpen uit de archeologie, 

cultuurgeschiedenis en bouwgeschiedenis uit 

zijn woonplaats Nederweert. Hij is sedert 1990 

redactielid van het LGOG-tijdschrift ‘De 

Maasgouw’, tevens voorzitter van de Stichting 

Geschiedschrijving Nederweert en van de 

Gemeentelijke Erfgoedcommissie Nederweert.  

https://www.nederweert24.nl/wp-content/uploads/2019/11/Limburgse-monumentenliefhebbers-bezoeken-gerestaureerde-St.-Lambertustoren-4.jpg
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Nederweert heeft bijna altijd een grenspositie 

ingenomen. Heeze, nu Nederlands, is Spaans en 

Brabants geweest. Nederweert daarentegen is 

Gelders, Spaans, Staats, Oostenrijks, Frans en  

Belgisch geweest. Daarbij is ze een tijdlang 

aangesloten geweest bij de Duitse Bond en is 

zelfs een paar maandjes onafhankelijk geweest. 

 

 

 

Nederweert kreeg pas bloei dankzij Napoleon. 

Via aangelegde waterwegen wilde hij de grote 

wateren met elkaar in verbinding brengen. 

 

In 1908 werd het Grand Canal du Nord 

aangelegd. deze verbond Antwerpen (de 

Schelde/Noordzee) met de Rijn in Neuss. 

In 1825 kwam de Zuid-Willemsvaart. Deze 

verbond Nederweert met Den Bosch (Het 

Wilhelminakanaal) 

In 1922 werd de Zuid-Willemsvaart pas 

doorgetrokken naar Maastricht (de Maas). 

 

 

 

Niet alleen leden van het Nederlandse 

Koningshuis zouden banden met Nederweert 

hebben (Hendrik Raemaekers die de gewonde 

koning Willem II van het slagveld bij Waterloo 

in 1815 hebben gehaald) maar ook het Engelse 

Koningshuis heeft relaties. 

Edward John Spencer (1924-1992), 8ste graaf 

Spencer, burggraaf van Althorp, MVO. Hij zou 

aanwezig zijn geweest bij de bevrijding van 

Nederweert door the Royal Scots Greys in 

1944.  
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De geheime schuurkerk ten tijde van Napoleon. 

 

Op last van de Fransen werd in 1797 de 

torenhaan van de kerk gehaald, de deuren van 

de kerk gesloten en de pastoor weggestuurd. 

In een carré-boerderij aan de Kerkstraat richtte 

hij in een van de schuren een schuurkerk in. In 

de naastgelegen ruimte leefde hij. In 1802 werd 

de noodtoestand opgeheven en mocht de haan 

weer op het dak en de pastoor naar zijn 

pastorie. 

 

 

Marie Katrien krachtig, voortvarend, in beweging en geëmancipeerd door  Jack Poell (1991) 

Het bronzen beeld stelt Marie Katrien voor. 

Onder die bijnaam genoot zij grote regionale 

bekendheid. Haar werkelijke naam was Maria 

Catharina van de Boogaert-Tegelaers en 

zij leefde van 1866 tot 1945. Zij was een 

vrouwelijke ondernemer die met haar 

expeditiebedrijf het transport van pakketjes 

verzorgde tussen Nederweert, Weert en 

omliggende plaatsen. Ze had de zaak in 1883 

overgenomen van haar vader. Ongeveer 

 

 

 

Huize van de Wouw en “Help de dokter verzuipt” 

 

Dit majestueuze huis werd in 1869 in 

eclectische stijl gebouwd door notaris Jozef Le 

Brun. Lange tijd was dit het hoogste en meest 

imposante huis in de Kerkstraat. Het moest 

gezag en autoriteit uitstralen . 

Toen de notaris in 1894 failliet ging kwam 

huisarts Hogendijk er wonen. Met hem liep het 

niet goed af, want bij een ziekenbezoek reed hij 

per ongeluk in het kanaal en kwam hij om het 

leven. Het bekende boek ‘Help de dokter 

verzuipt’ van Toon Kortooms is indirect op deze 

gebeurtenis geïnspireerd.  
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Oude gemeentehuis uit 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voormalige gemeentehuis uit 1922 werd 

gebouwd door burgemeester Damen. Deze 

heeft de oplevering echter niet meegemaakt 

aangezien hij toen reeds naar Geleen was 

vertrokken. 

 

 

 

 

 

 

De middeleeuwse waterput die in 2014 in ere 

hersteld werd. 

 

 

 

 

 

 

 

De rivaliteit tussen de Martinustoren van Weert 

en de Lambertustoren van Nederweert. 



20191102 – verslag Nederweert, pagina 5/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1802 stuurde Napoleon landmeters naar de 

grenzen van zijn rijk om het geheel op te laten 

meten. Kolonel Tranchot bezocht Nederweert 

en tekende vanaf de kerktoren de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

De Lambertustoren van Nederweert en de Onze 

Lieve Vrouwe toren van Amersfoort fungeren 

als de basistorens voor dit deel van het rijk. In 

Limburg wordt de kerktoren van Ubachsberg 

gekozen voor de driehoeksmetingen. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1861 zouden tsaar Alexander II van Rusland 

en keizer Wilhelm I van Pruisen hun land het 

land gemeten willen hebben tussen de 

Kaspische zee en de Noordzee. Ook hier werd 

de kerktoren van Nederweert een meetpunt. 
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De Heilige Lambertuskerk van Nederweert (1467)  

      

Ruitjespatronen in het metselwerk als teken van  de 

wereldlijke macht 
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Interieur Heilige Lambertuskerk van Nederweert 
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Joke Jongeling & Ellie Peerboom – van der Meer 

4 november 2019 


