
Onderwerp: Paardenmarkt Weert, zaterdag 14 maart 2020

Overwegende dat:

Weert zich profileert als Van Hornestad

Weert zich Paardenstad noemt

Philippe de Momtmorrency, Heer van Weert, in 1563 de 
paardenmarkt heeft opgericht (457 jaar geleden)

De organisatie stichting Fokpaardenmarkt Weert onlangs 
liet weten om moverende redenen ‘De paersmêrrentj’ niet 
meer te organiseren.

Geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh en 
de Heren XVII de Weerter paardenmarkt beschouwen als 
immaterieel erfgoed en derhalve 1 jaar proberen om de 
traditie door te geven en opnieuw onder de aandacht te 
brengen.



Voorstel:

In tegenstelling tot eerdere afspraken breekt het 
ruiterstandbeeld de internationale tournee af en komt naar 
Weert. (paard met de oprichter van de paardenmarkt).

Dit zetten we op een prominente plaats in de stad (niet op 
de voorhof, want dat is de definitieve plek). 

De stadsbrouwerij brouwt momenteel Paardenmarkt bier. 
Dat zal bij enkele café’s met paard en kar worden 
afgeleverd.

Café De Tramhalte zal een ouderwetse markttroubadour 
inhuren.

De stadsschutterij wil mee doen aan een bepaalde 
ceremonie.

Ook andere schutterijen willen een afvaardiging zenden.

Erik Kusters heeft aangegeven om zijn schilderij met Van 
Horne en paard te mogen gebruiken voor affiches etc.

L1 is aan het bekijken om het radioprogramma Cultuurcafé 
die dag vanuit Weert te laten uitzenden.

Hoogtepunt van de dag is de opvoering van schouwspel ‘De 
paersmêrrentj’ (regie en coördinatie Léon Stultiens)



Ruwe begroting:

Ruiterstandbeeld

Transport, plaatsing en verzekering Ruiterstandbeeld 

Totaal € 3.000

Schouwspel

Huur geluidsinstallatie schouwspel

€ 2.000

Aankleding schouwspel en huur kleding

€    750

Catering en reiskostenvergoeding deelnemers (acteurs-
paardenkoetsiers, schutters, muzikanten etc.)

€ 2.500

Communicatie en onvoorzien

€ 1.500

Totaal € 6.750

Rekening dient er gehouden te worden dat er pad men met 
paard en kar naar de Maasstraat kan komen. Misschien een 
paar vlaggenmasten. En de benodigde vergunningen dienen 
er te komen!



Schouwspel ‘De paersmêrrentj’ op 14 maart 2020

Plek van het schouwspel is de Markt in Weert.

Voorwaarde: 
 de weekmarkt/jaarmarkt moet, voor wat betreft de marktkramen op de Markt, 

verplaatst worden naar de Langstraat (dit zal de nodige weerstand oproepen bij de 
marktcommissie en de marktkooplieden, maar voor één keer moet dit mogelijk gemaakt worden.)

 de route van Schoolstraat, Markt en Maasstraat blijft vrij voor gebruik van het 
schouwspel

Deelname nodig van:
 Comité Ruiterstandbeeld Philips van Horne
 Stadschötte (Alouis Heijmans)
 4 trompettisten of liever nog klaroen spelers in passen kledij en met vaandel aan 

hun instrument (Stedelijke Harmonie St. Antonius en Kerkelijke Harmonie St. 
Joseph 1880) 

 Philips van Horne met zijn jonkvrouwe en een heraut 
 Paardenkoets verenigingen

Voorafgaand aan het schouwspel
11.00 uur
Het ruiterstandbeeld staat, afgedekt met een zeil, vóór de ingang van de St. Martinuskerk 
tegenover het voormalige stadhuis.

Op de rest van het plein zijn marktbezoekers in kledij (bv, WOK en Eynderhoof) met 
attributen zoals handkarren met fruit, groenten, landbouwwerktuigen etc.

12.00 uur
Vanaf St. Louis komen 

 de Stadsschötte met trommels en paard voorop
 daarachter Philips van Horne te paard
 daarachter een koets met zijn gevolg (waaronder een heraut)

Zij gaan naar het voormalige stadhuis. Bij de markt aangekomen sluit het 
‘marktvolk’ achter deze stoet aan. Zij stellen zich vóór de kerk op.

 De Stadsschötte stelt zich aan weerzijde op de trappen van het stadhuis op.



 De klaroenspelers die op het balkon van het stadhuis staan blazen een statige 
welkomst tune.

 Philips stapt van zijn paard en wacht op zijn jonkvrouwe en de heraut die in de 
koets zit.

 Philips gaat met zijn gezelschap de trappen op naar het bordes (begane grond, 
tussen de pilaren).

 Opnieuw Klaroengeschal en daarna roept de heraut  luid naar het volk iets van:  
‘wij groeten Philips van Horne, graaf van…etc.’ Het marktvolk juicht Philips toe.

 Philips spreekt kort en kondigt aan dat Weert vanaf nu officieel een paardenmarkt 
kent.

 Stadsschötte lost 3 saluutschoten

 Heraut leest de verklaring/proclamatie voor (document van Huub)

 Philips spreekt hierna de woorden uit zoals die achterop het document van Huub 
staan.

 Weer klaroengeschal

 Heraut: ‘laat nu de paarden komen’.  
Vanaf de Schoolstraat komen paarden en paardenkoetsen in optocht langs het 
stadhuis en gaan via de Maasstraat weg.
->Philips en zijn gevolg nemen dit defilé af

 Philips daarna:  ‘viert allen onze paardenmarkt’ (volk juicht) ‘en speciaal voor deze 
gelegenheid heb ik het Paersmêrrentj bier laten brouwen dat ik u vandaag laat 
schenken’. Drinkt allen op mijn en uw gezondheid!!!!

Dan komt Geert Gabriëls als loco-burgemeester. Hij brengt ons terug in het heden.
Vervolgens wordt het ruiterstandbeeld onthuld.

Het gezelschap gaat hierna in optocht naar de Tramhalte waar het 
Paersmêrrentjbier ten doop wordt gehouden.

Op de markt een optreden van schutterij of muziekgezelschap op de trappen van 
het stadhuis en blijven de marktgangers in kledij met attributen nog 1 uur op de 
markt.


