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3Walburgis van de 
Nieuwenaar, calvinistische
echtgenote van Philips van 
Montmorency, Vrouwe van 
Weert



4Philips II (1527-1598), koning van Spanje,

heer van de Nederlanden, stuurde in 1567 Alva met een grote troepenmacht 

naar de Nederlanden



5In juni 1567 vertrok Alva met een legermacht naar de Nederlanden. Willem van 

Oranje vluchtte op tijd



6Philips van Montmorency, graaf van Horn, heer van Weert



75 juni 1568, onthoofding graven van Horn 

en Egmond



Gewijzigde 
(staats)grenzen



9Brits-Staatse troepen
stonden onder leiding
van John Churchil, 
hertog van Marlborough



10Het kasteel van Weert vóór 1702



11Het plan van Nieuburg voor versterking van Weert, 1703



12Stedelingen konden zich tijdens de oorlogen nog enigszins veilig wanen achter de vestingwerken van de 

stad



13Op de schans had ieder boerengezin zijn eigen plaatsje met een hutje.



14In tijden van nood moest men in allerijl vluchten naar de schans. 



15Gereconstrueerde schans met voorschans in het 

openluchtmuseum Bokrijk. We zien 2 bruggen



16De Reinkesschans bij Stramproy op de oudste kadasterkaart



17De schans van Laar op de legger van de waterlossingen uit 1903.



18Op een oude kadasterkaart van de schans van Boshoven  zijn de 

schansplaatsen goed herkenbaar



19De schansen van Laar en Boshoven zijn door de gemeente Weert 

aangewezen als beschermde dorpsgezichten. Hier zien we weer die van 

Boshoven



20Verspreidingsgebied van de schansen. Deze voorlopige kaart werd in 1982 

gepubliceerd door

M. Driessen bij zijn artikel “De schansen van de Lage Landen”.



21Weerter minderbroeders riepen katholieken uit Staats-Brabant op 

om op Nederweerter grondgebied naar de heilige mis te komen











26Weertenaren vertrokken naar Holland om in de landbouw te werken.





28Aan de Maaspoort
stonden barakken voor 
militairen en stallen
voor de paarden





30Kasteel van Chimay



31Akte over vrij vervoer van Weerter laken naar Antwerpen (1584). In de 
achttiende eeuw stelde de Weerter lakenhandel weinig meer voor.



32‘In de Sleutel’ in de Beekstraat. Hier was een 
bierbrouwerij (later een banketbakkerij. Gesloopt)



33Hennenhof in Swartbroek was eeuwenlang een van de hoeven van het Armenbestuur



34Bij het 25-jarig bestaan van Van Berloheem werd het wapen onthuld 
door burgemeester Van Maaren, 1993



35Adelbrief voor ArnoldCosterius. Van 1654 tot 1795 waren 

de schouten van Weert afkomstig uit de familie Costerius



36Scholtissenhof op de Boshoverbeek









40Keizer Jozef II, hertog van Gelre (1765-1790)



De Franse 
Revolutie 
zorgt er 
uiteindelijk 
voor dat in 
grote delen 
van Europa 
het oude 
regime 
verdwijnt.


