
IV

jfET FRAAFSCHAP fiORNE.

HERALDIEK.

LoOl' 'foert io keel drie gulden faseen. - Houl
yoerl In loud drie Jailhorens van keel. _ Mou
Mmur,y ,oerl op goud cell krul! I'an keel, beut
met uslieo areodjes 'aD azuur.

Het voormalig land van Horne, dut in de oudslc lecnre~

gisters "oorkornt onder den titeJ van BarQnie van Maasland.
hestond uit het dorp van dien naam en uit de gemeenlen
Halen. Buggenum, NUllhem. Rogget, lleythuysen. Netr.
Geystingen, Ophovtn en Heel; door welke IOlltste plaats men
eehler het (Illn Heel gremcnde Bcegden moet verstnnn (1). Tot
de prerogalicvcn van den landhcer behoorden. de erfvoogdij

O\'cr de 811ngrenzende landen Thorn en Neerilter (2), en het

regt om te visschen in. de Mans en de delicten te straITen
op hare bcide oevers dezer rivier. in zoo verre zij het gebied
van Horne voorbijstroomde (3).

Vo{gens den Luikschen rechtsgelecrde De Louvrex maakte
dit land oorspronkelijk deel van het graafsclwp Loon t

WQ8rVan het in lalere tijdcn als een mannelijk Iccn wcrd
afgesplclen ten, voordcclc van cell en tuk des huileS van

(I) Wij bespreken dit leen uihneriger dan de o'eriien, oDldal de Heer Wot
nu Notice 8ur Hornel • p. t06 en eld~rs, hel ,raagsluk der anllenlle vall dil
graaf.cbap aall de kerk ~an Luik zeer llgl,aardig en onjul.\ bespreekl.

(1) Zie 1. lhun /lei vrijdorp Nurit/u, lIeel en 8ursel in de Publ. ele,
du Limb. IV p. 133.

(3) Charter bij WOtUU I Codex dipl. LOll. p. 116.

www.showeert.nl


AUena (t). Inderdaad waren de eersle Heeren van Horne
leden uil het huis van Loon.

De Heerlijkheden Weert, Wessetn. Breugel, Bouchout en
Cortuscm waren bijzondere eigendnmmen die met het land
van Horne in geene reglstreeksche betrekking standen.

Volgens een diploom, uitgegeven door den Heer Wol~

ters (2). wu de eerst bekende teemerhefling Vlln het land

van Horne in t 147 hebben plaats gehad, dnor Dirk heer
van Horne, uil het geslacht vlln Loon. In dil sluk verklallrt
Dirk: dal Arnold II, grllar van Loon, zijn oom is. en dat
de graven van dit gewest voortaan door hem en zijne

opvolgers in de heerlijkheid Horne, als leenheeren zullen
erkend worden: Notum fadmus, quod nos castrum nostrum
Hornente cum omniblU appenditiis, et totam patriam Horllen·
urn ab ipso domino et avunculo noslro. et suis heredibus in
(eodo recipimus. homayillyn 8ibi in dielis bonis secundum
successionem temporum prestituri; et nos Theodoricus domi~

nus Hornensis prenominafus promittimus , pro nobis et nos/ris
heredibus et 8ucct9soribu8. fide super hoc prestita, omm'a et
ainyu'a pro ut 8cripta ",unt. in perpetuum inviolabiJiler ob
servare. dolo tt (raude penilwi exclusis in premissis.

Oit stull. echler draBgt meerdere sporen van onechtheid.

en komt OtiS voor. als een maaksel H10 lateren tijd, watfr
om wij overgaan tot eene akte van beleening. die meer
vertrouwen verdient (3).

Willem Heer van Horne en Altena verklaart in t2.'13.

dat hij van den graar van Loon in Ieen heen. aile regt en
seculiere magt doorgaans geheeten het grafelfJk gerecht. met

(I) Lounn. ReCll~i/ du (lrd(llilianUI IV p. 151. \'r(loweo, kindereo ~~
geeslelijken mocbleo doorauns reeo ,rool leeD beullen; ..-ijl zij olel in 5!&'1I
ware(l am de wapens Ie drai'en eo lOot deo Je~obeet teo slrijde Ie IreHeD.

(1:) Codel dip!. Loss. p. .l8.
(3)WOLTIU ibid. p. It1. 7
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al de reglen. die de gr88f tot ,.ieraan bezat in Neder·

Geystingen, verder aile justitie, magt en gezng omnemque
justiliam et potestatem seu dominium, over de darpen gelegen

tusschen Geystingen en Jlascnburg (1) en over de sterkte
en de darpen Horne. Beegden (Heel), Nunhem, Bll9genhem,

Dalen. Roggel en Heythuysen. Hij belooft, zoo voor zich als
voor zijne opvorgers, steeds vassaal te blijven der graven
van Loon. Ego et mei successores erimu$ homines ligii dieli

comitis et suorum heredum.
Om den inhoud dezes leenhriefs wet le begrijpcn moet

men wetCll, dnt het land van Horne was zamcngesleld uit
lwec stroken grouds, waarvan de eene geJegen was rond
om het slot en het dorp van dien n88m, en de andere
door de lantlen van Thorn en Kessenich daarvan was
gescheiden.

In twee andere diplomen, bet eelle vall 1248 en het
onder van 1256, erkent Willem van Horne den graaf van
Loon. als zijnen directen leenheer (2).

Omtrent bet ja8T 1360. toefl de monflelijke Iinie der
graven \'011 Loon was uitgestorven, kwarn dit graafschap
aan het bisdom Luik, zoodat nu de Heeren Vlln Horne den
bisschop van Luik. ill zijfle hoedanigheid \'an graaf van
Loon, als hunnen suserein erkenden..

"olgcos de Louvrex werd Willem von Horne. Willems
zoon. in 1390 met het land van Horne door den leenzaal
van Curingen beleend. Oit gebeurde insgelijks in 1420.

Jacob I heer van Horne, die in de jaren 1439 en
1457 met dit gcbied belecnd wcrd (3), verkrecg in

(Il Mossenbercll is \"nl~eos Knippenber~ een heovel uo ~e Mus, bij den
Dislelweert, en maakle de ~regsscheidinr uit lusscheo de landen van Horne em
Kessel. fJid Eccles. p. 144.

(!) Wouus N,,/ice Sllr llerkMrode. Annele 17 en 18.
(3) Loonu IV tWo
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1450 den litel en de prerogatieven van rijbgraar' van
Horne (1).

Ziehier den inhoud deler leenverheffingen. tooals tij in
de registers van Curingen voorkomen.

1439. - "Ocr edele here Jacob here te llutrne. te
Altena, te Corttlsem code te Jllontangi.f. ont6nc Ie CuTio
gen. int jaer ons Heren XllIlc ende XXXIX, den X"·
dach in December, nae doit syns vaders selig gedechten,
dut huys, slole ende heerlickheyt van JJuerne. dorppen, ren·
len. censen, motien", wyeren. viucheryen. rechtm ende aile
andere syne toehehoirten. soc wie die gelegen of gennnt syn,
in naelen ende in droegen, salvo etc. Presentibus nobili
domicello Johanne de Lao;;, domino temporali de Dielt, de
Sic/una et de Zetihem. Johanne de Aucha domino de
Hamme. Adam de Gudecoren. domino de Th.ien" de Hoze
mont et de GOflSllm. necnon drossardo comitatus Lossensis,
Henrico de Galen marescalco. Thcod: de Chyny reddiluario
com. Lossensis. Wilhelmo Kannart et Ottone Vico et plu
ribus ali is.

"Oieselve Jacob ontfanc alsdan op jaer, maynt eode dach
vors. die Herliche)'t van Corte""em mit allen horen tocbe
hoirlen, code die ontvenckenisse van beyde dese herlichcdcn
is gedaen, wie vors. is. Die vors. jOllcker Jacob voir mynen
gcn. Here elide s)'lIe leenmanllCfl wedcrricpe aile sync
momberen. dic by io syllc onmuodigc dagen gehat badde.
eode hem van mynen genedigeo Here verleeot waren. Salvo
etc. presentibus eisdem hominibus feudalibus jam dictis."

U57. - "Jacobus, comes de lJurne ele., relevavit io
placito de Eyck, aono Xlllie LVII. Martd XXI. terram.
castrum, altum el bassum dominium de Huettle, cum homa·
giis. juribus, rcdditibus et perlilleDciis suis universis; et

(t) Wo~nu Nolic~ Illr lIornu 139 til !U.
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novo domino; pre
de Moerse. Joanne

Ylodorp, Joanne de

est flaronia terrm Eyckensis; et hoc a
sentibus domino VincenCia comite
domino de Merode, Godefrido de
Eynallen et pluribus alii!.

"Item dominus Jacobus. comes, rclcvovit ibidem anoo et
die prescripto a novo domino. terram et altum et bassum
dominium de Corteshem cum homagiis. redditibus et juri
bus, aLquc pertinenciis suis universis, et est feudum baroni,
comilatis Losscnsis; presenlibus qui bus supradictis uno cum
Wilhelma Kannart ct pluribus aliis."

Jacob I I grapf van Horne. overJeed als monnik in het
FranciscanerkloosLer te Weert. den 3 Mei 1488. en werd
aldan in de kerk v66r het hoog altaar begraven. Zijn lOon,
Jacob II, werd in 1484 met Horne beleend:

1484. - "Jacobus. comes de HOlme, relevovit in Hall
selt. anna XIJllc LXXXIlI. mensis Novembris die XV.
terram. castrum, sHurn et bassum dominium de HOiNie.
cum homagiis. juribus • redditibus et pertinenciis suis uni
versis, et est haronia terre de Eycke. Hoc 8 novo domino,
presentibus domino Wilhelmo de J/arcka etc:'

Jacob II • \'erpandde het graafschap Horne aan zijnen oom.
Vincentiu!. graof van Mel/r" heer van Borne. Vii deze
verpanding ontslond een proces voor den leemaal van
Curingen. hetwelk den 22 Junij 1486 door di volgende
aktc van vergcJijk beslecht werd.

"Den XXII Junij anno LXXXVI, in der stad van
Romunde, soc is comen heer Jacop grave des lanls van
Boerne, in presentie oJyns Gen. Heren \'an Ludick selfs ,
des greven van Moers ende eyn deyl leenmannen, consen
teerende ende aldac bekennende. dot mijn Gen. Here voirs.
cnde der gre\'c van Aloerle. ordeneren en stellen sullen
eynen rentner generole, binnen allen den lande, orne die
renten, profyten, broken. vervaJlen ende odjectien metten
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boll was te hefTen code te beuren code dot te regelcn, orne

dol te samen te berekenen. in alsu1cke last en scholl, sIs
hij grel'c Jacop belast en sculdich syn mach. met rade
code weten myns Gen. Heren code des greven van Macrae,
bij alsae dot dicselve rentmceslcr dae ,'an joerlix gude.
weltige rckenscop doen sail werden, en der voirs. greve
Jo.cop been dan ovcrmits my" Gen. Here gelocft code toc
gestaen sich die rente code aile broecken (1) code holtge~

wasse in egheyne mannier te onderwinden off te naderen •

in gevalle on men bevonde, dot hy sich des onderwinde

of nadere of hclfc. oft nndersilJIs. het were de)'" oft

groel. soc heel ily sich overgcgcvcn cn beloeft overmHs
m)'n Here code die lecnmanncn. dal sich myn Gen. Here
code ooek dec greve ,'an Moen mogen doen gele)'en in dot
gcheele Innt olj van hove"."" gelyc on dat met nllc
rcehten van stathelder cnde leenmannen uytvervolcht ende
gedemcnert wel'e, sonder wederscggcn des "ors. greven
Jaeob, ende sondcr vcn'olch daerop tc docn. Prcscnt m~'n

gcncdige Here <rls principael slalhelder. Vlodorp, Cortenbach

ende Henken Kers. als mannell,"
Hiermede nam cehlcr de twist geen cinde. De graaf van

Hornc bcweerde dat de "crpanding ongcldig was, omdat
zij was aangcflaan zonder octroij van den Iccnheer; hij
bclcgerde. in Junij van Ilct jaar 1494. IH~t slot Weer-t, dat
dcn graaf van ~fttlrs was ill(l:cruimd.

In 1499 gaC Jan van Borne, bisschop van Luik. aan
den graaf \'an JJleur-s de versehulde penningcn terug en
losUe het gr8af~chap af. Zijn broeder Jacob II trad den 18
October 1500. in bezit van Horne. door de volgcnde
Icenakle: "Domiceltus Jacobus de HomCl been onlfanghen.
op dre~'ncsse rnyns gen, Heren Johan van lJorne,. biseop
tot Ludick elc., dat lant van Horne met aile syne toebe-

(1) Vemllell,



hoirten> slot, heerlychcyt cnde dergelycken, oock die
heerlicheyt van Cortershem, met allen hunnen aenhange
en de toebchoorten, nae inhalt der alden registeren > present

syn gen. Here slalhclder, heer Ryckalt van blerade, here
tot Petershem, anno 1\1. yo, Octobris X VIII:'

Jacob II had ccn zoon, ook Jacob gcheeten, die deo 5
Mei 1506, tcn gewlge van de benoeming van Robert de
10 Alard tot bisschop> met het graafschap beleend werd.

"Dominus Jacobus, comes de _Huerne, junior. relevavit a
Domino reverendo, in castro de Hoyo, quinta maii, anno

predicto (1506), tanquam a 1l0VO domino, terram, cDstrum,
altum et hossum dominium de Boerne. cum homagiis,
juribus, redditibus et pertinentiis suis uni~ersis j et est
haronia terrID de Eycken. Presentibus domicello Johanne de
Alarcka> domino de Egimont et de Lummen et Nicolao de
Cortenhach."

Jacob III stierf zonder kinderen. en werd opgel'olgd door
zijn brocdcr, Jan van florne, die den 27 Augustus 1531
met het graafschap Hartle en de barollie Cortessem helcend
werd (1). Deze was gehuwd met Anna van Egmont, weduwe

van Joseph de Alo1ttmorency. Ollar ook uil dit huwelijk geene
kinderclI sprolen, en het graafschap Borne, bij gebrek Don

marmelijk oir. nu op dell spinrok l'ie!, vroeg Jan van Horne
bij zijllen neef. den bisschop l'an Luik, briel'en van octroij ,
om over zijne leengoederen te mogen beschikken. Deze
werden hem, den 23 Junij HiSS, door hel volgende sluk
vergund :

"Cornelis van IJerghen, bisscbop tot Ludick, bertoghe
van Bullion> gre\'e tot Loon etc. doen condt ende beken~

lien, dal wy den edelen ende wBIgeborcn omen Heven
neven JohBn graven tot Horne> heer tot Aliena eo de tot

(1) Aetc 'an beleenlo, bij WOLTIU Noliee $lIf Oorllt$ p. 60.
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JVeerl etc. geconseoteerl, toegclaten cndc bcwillicht hebben,
consentcrcn, toelllhm endc believen overmits dcsen omen
orenen placaet, dat syn J)'effde van dat graefschap van
Hoerne eode alsulcke sleden, heerlichedcll ende guederen,
als van ons eode onser kercke Veln Ludick te leene rue

rende, cnde hy van ons ende onsen "oorsaten, bischoppen
l'an Ludick ontfangen heen, by synen levendigen Ipc,
testamentswyze one ouders sal moghen maecken, ordoncrcll
ende geven, daerl hem believen ende goeddunckell sail;
allet ,'oors. sonder arglist. Toirconden hebben wy ons ge

woenelyck handteeken cnde secrectsegel hyr achter gesal,
den XXII dach Juny, anno XV" acht en dertiC'h."

(Was onderteekend) COR"r:L1S,

Eene dusdanige volmagt aan het Jaatstc mannelijk oir

der graven von Horne, zonder hoegenaamdc voorwaarde
gcschonken. wos cen stop, dien de bisschop von LUik, ols
leenheer, misschien enkel heeft gezet uit voorliefd/} ,'oor
zijne familie. Anna von Egmont, die hier ten \'oordeclc harer

Idnderen de Iloofdrol speelde, \'erscheen dao ook regelmalig
in gezclschap VOIl dCIl bisschop, wanncer deze de noorde

lijke deelen l'an zijn bisdom belOcht (1). Deze permissie.
hoogst waarschijnlijk zonder \'oorkcflois van hel domknpit
tel gegeven, was dan ook oorz3Ilk \'all groote moeijelijkhe
den. De benndering van· het groafschap Horne ten voonleele
van het bisdom kon niet plants hebben; de leenheer ann

wiell, het op den spinrok geTallen zadelleen moest terug.
keeren, had afstand gedaon van zijne regten; eene hoogst
laakbare daad, waardoor bisschop Comelis \'on Berghe de
voordeelen zijllcr familie bOl'en de rcglell \'BII zijll bisdom

stelde. Het is dan oak geen wonder Jat wij delCO bisschop

(1) Chro~ijt '10 Sle. Aroeleokloo$ler le.J!aaseyek. Publ. ele. VI. p. lOG.
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onder de executeurs der laatste wilsbeschikking vnn Jan
von Borne ~inden.

Ten go\'olge dezer permissie maakle Jan grll3f van Horne.
deo 28 November 154.0, zijn testament (1). Hij Iiet het
vruchtgebruik zijner hcerlijkhedcn ell gocdcren aan zijoe
vrouw Anna van Egmond, ell het eigendom aall eenen
verren vcrwante. die hem en zijn graafschap bijnn geheel
vreemd WilS. Filip van Montmorency, oudsle lOon 7.ijner
vrouw. uit haar huwelijk met Joseph de Alontmorency,

wertt tot de successie van Horne, Weert, JVestem, BouchOld,

.Corlessem en der Hornsche dorpen, kasteelcn hoeven en
goederen geroepcn (2).

(1) llit 51811. bebben wij in de leenregilltrs van CuriD~en niet Ie-oodeo. Mis
sd,i_n nerd de inscbrijving op hel gicbtreghter j:eweillerd.

(!) Onl de v~rwa&l~hap. die b~l~ad luss,:heo d.a leslateur. Irur Jao 030
/lame en Filip de Montmorency. wei ia Le zi"o. ,eveo wij de vall~nde stamlafel :

Jac{Jb fSrul 'au 1I.,rlle lIe 14811. hUNdo Joanna uu MeufI , ~ 1.161.
Olilleude n'eo kinderell. wuronder:

~-..,,-.;-.:
Mori! "ao Hllroe il' 1558.

buwl r tip van MoolOlor~ocy

heer Ie ~'evele.

-~J{Jac"h baron tI~ MUlllmo-
renc)' Ieer Ie Neflfle, huwl
io AU,Uilul IS'l3 AnOi vao
EglDond , die herlrouwt mel
hn gra:' '10 1I0roe.

-~~---1. Ptrilip de MonLmorency.
grad van 1I010e door lesla~

menl ',n Jan UD. lI"roe. JIc
1568.

!. Fll1ri, de MOnlml1reo~r

iIC 1568 io Spallj••
3. Elf{JIWra de Montmll

Teoey bu N\ I\nlooo de l..alaio
gruf vao 1I00gslllleo.

4. Maria de &!oo.lmoreccy
buwldeo. sraal no. Mansfeldl.

~-:---:-"",:,:,-----c-./~..,,--..,,..---::-----....
Jacob Il ,raa' 'a" 1I,,,oe Jan vau 1I,j'"~ I,'r~derlk"u Horne 'i{(

I'1l 1530. hUIOI Jllaooa van bissehap vao l."ik UIlG, huw'le Philippa d.
GrUlh"yaell'i{( l50t. vao U8.1 tal 151);'. Mdlm.--_.-

t. Jocab flliraal ..o lIaroe
iIC 1531 Illoder kiode'en.

t. Jan ~raa' 'an Hurne iIC
t1>40. hl,wl 1SS! Alina >all
Egm{Jnd lit 157.1. - weduwe
van JilSellh de :lI.onlmoreocy :
OIUk! zijo 1•• lament op de
kinderen lijner 'rouw.

3. Margrela un "ll,ne
.rouw I. Bouchoul. huwde
U!I:! E'erard de la !luck
Irur un Areuberg lie nal ,
lunder ltind .. reu.

4. Ame/ia van lIarne, pli_
oriu in heL kl'IOsler der Au
guslin.asen Ie Weert, li< 1
OeLob:r lS6t.
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Filips d~ Jlonlmorency, die deh in de gesehiedenis der
Neclerlanclen eellen veelbesproken naam heeft verworven,
door lijnc oppositie aan den koning ,'all Spanje, Filip n.
en door lijn treurig uiteiodc, werd hoogstwnarschijlllijk op
het slot Ncvclc, in Vlaancleren geboren.

Volgens de gissing vall den Heer Theod. Juste moet zijll

gcboortejaar omstrecks het jallr 1518 gezoeht worden (i).
Maar clewijl zijne ouders cerst in Augustus 1523 in clen
echt tradcn. en Filips de oudste lOon was van lijll huis,
moet men, dunkt ons, zijne geboorle in, of na het jllar
1524, plaatsen. Toen in 1532 zijne moeder hertrouwde,
,'olgde hij haar floar Weere en Horne, waar hij sedert
dien met de woon gebleven is. lIij lelr verklaart vier
of .I'ijf jaren oud geweest te zijn, loen hij oaar Weert
kwam. (2) lIij trouwde "olgcns dCIi wil vall :r.ijllcn stief
\'oder, den 22 Januarij Hi46 , met Wolburga van Nieuw

wcnaar. dochter van Vincenti us van Nieuwenaar en Anna
van Wiede, eene protestantsche vrauw, wier eersle zorg
was de nieuwe leer in haar graarschop in te voeren.

Jan graaf ,'an Horne overleed in den loop des jaars 1540;
7.ijnc weduwe bevestigdc reeds den 26 Januorij 15.11 de
inwoners van Roggel in hunne goederen en privilegien , door
de volgende akte: "Wijr Anna van Egmond gravin van
Horne etc. bekenncn. dat wir in behoirlijken eijdt ontfangen
hebbell die oudcrzaten \'an /loggcle en hUll aile segclen,

brieven, previlegien lanlrechten. hun door ooze voorzaten
vergund, conLinueren, en dat wij hun met geenen onbehoir~

Iycken belasting, beden eo de diensten besweren tullen. Heb·
ben ook uyt sonderlin3e gratie alsulcke beden \'an vier jaren

(I) THl~D. J~5n, Le cornie d'Egmont It Ie clmle Horaa Il'arr~ des docu
meuts aUlheDtique5 el i"~~its p. 'tt en 2~.

(i) SU.l.It1, Supplement I p. 137,' 8
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kwytgescholden. 10 oirkonde der waerheyl hebben "'1 Anna

"an Egmont en Filips de Montmorency dit gctceckent aooo
1M1 den 26 January:'

Van tijnen kant wist de jooge Philip de lJonlmorenclj'
lijne genegenheid tot tijne nieuwe onderdanen niet helcr
uit te drukken. dan door lijn graarscbap te oyerlarlcn met
schulden.

Eo Iwn lul),;s wei aDders? Uet testament van Jan van HortI~

hield in. dat Philips' moeder als vruchtgebruikslcr der

Hornsche nalatenschap de inkomsten crvan bleer genicten,
onder ,·oorwaarde. dat lij hareo lOon en dieDs huis"rouw.
laude onderhouden volgens hunncn stand. of "nonien van

eene jl'larlijksche tncloge van 3000 brabandschc gulden.

Voorts ZQU de Hornsche nalatcnschap eeoe janrlijksche rente
dragco vlln 1000 Clltolusguldcn anosbaor met ecn kapittlol
von 20,000 cnrolusgulden, tcn voordeele vall Willem grailf

vnn NitulDrnaar. (1)

Ofschoon Jan graaf van Horne, zijnen eigco ncer en

vriend. den bisschop van Luik Cornelis van Bergh, met de

uihoering van zijn teslament had belast. (2) waren de

getrouwe onderzaten en bijzonder de Hornsche landslalen

eenigermate bevreesd over twist en aclien. die nu of Jater

uit deze erfmak.ing louden kunnen ontstaan.

Daarom beloofde Anna van Egmond en haar toon Filip de

MQntrnortnC1i t heer nil Nutl". bij open brief van den 26

JonulIrij 15H. hunne onderdanen vrij te houden nn aile

gevoJgen, processlln. Josten en schade. die uil de ernaling

van graaf Jan van Hornt konden voortvloeijen. (3)

Deze voorzorg der bewoners was niet '·ergeefs; wall I in

1M.' \'erschenen Anna v/ln Egmont lochteresse van Hornt

(I) WOl.TlU, No'i~ fllr Home. p. 10.
t!) Ibid. p. Hi,
(tI) S~UDHU , Bijdraier, tot de ie&cbiedenis Y3n Limburi p. 151.
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en Heer Filip van MORtmortn~y hoar zoon voor dell leenzt'lnl
'00 Curiogen, eo l'enoehlen door opprobatie \'an het tcstament
gernaakt door Jan groaf ran Horne zaliger, om te mogen
procederen tegen vrouw Marie Yin Horne en hare zonen
Robert de Monlmorency. heer tot U'j"nmuse, Filip de
MO'llmorenty. Heer tot Hac/lIJcourt, en hare dochter jufvrouw
Fnnt;oise, pretendenten op \'oormeld graafscbap en goede
ten. Toeo in 1559 Marie 'an Horne ol'erledeo was, zette
de Heer van Hachecourl. hoar tooo. dit kostbaar proces voort.

Deo 14 October 1550 gar Anna van Egmond aon harco
1000 ver/of, om het graafschap Horne te belaslen met cene
joarlijkschsche rente van 1100 gulden brab, , teo voor·
deele van Jr..Dirk Hom von der Lippe, heer tot Gruhhe1ivord.

Zulks blijkt uit de volgende akte:
"In den jare ons Heeren, doc men schreer dusent vijif·

hondert en de \'ijfJlich, op ten XIII dach der moent
Oetobris, soc is comen \'Oir OilS stathelder elide Ieenmanncn
Jlierolldcrsehreven I die edele code walgcboren vrou we •
Anna van Egmont, gracffinne 1'110 Horn, l'rOUW tot U'terdt,

Allena. Corlt8hem ende Boucholt etc. cnde hecn renunceert
eode wederrocpen haeren momber eode voergenger, cnfle
nu tot barcn momber elide \'oergenger begeert Gherit VDO

Corknhach, eode haer die nae det saelen recilt vetleent
\\erd... Eode melteD serden momber heen dIe VOOr!

vrouw Anua opgcdragcn in handen des stathelders haet
locht tolter somme \'an el{honderl gliithn hrah. iaer1yxt1'
guy/rrnlr. die gulden gerekent op twiotsch stuver brabants.
aen eode op dat voermelde gracfscap \'aD Horn etc.. Dae
voirder inhalt code U)'twysen seecker segel ende brieve
dactvDn gernackt synde, code heen weWell daarop gerenun·
tiecrd ellde verloeghen tot naem, oirber en behocfT des
cdelen waelgeboren Uccr. Heere Philips van Monfmore'lcy
graelf tot Horne code heer der \'oirs. Heetlichcden cnde
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wettich soeo cler voergcm vrouw Anne. code oae den
opdraeghte en vcrlcynisse soc waert heer Philips. grae[f
,'oernoempl, in die locht eode crfdom dier elfhondert
gulden jaerlyxer quytrente geguet; eo de terslont op staende
voet was heer Philips, graefl' voergenocmpt, alsae bcraeden,
dat by met octroy. oerloff code consent ons Gen. Beere.
dewelcke voer slathelder eode leenmannen gcthoenl waert,
in des selve stathetders handen opgedrogen hceft die \'oor5

somme van elfhooderl gulden brab. jaerlyxer qllylrenten.
daerop verteycndc tol naem airher en behoelT Dirik van def

Lippe genaempl Hom. Heer tzo Gruhhenvorst. AefTerden en
Blyenheck elc. die met bchoirlycken cede lIae soden recht
in de vairs. elfhondcrl gulden brab. jaerlyxer quytrentc
gegicht eode geguet wacrt, bchcltclyck malx gaed recht.
allet nac voirder inhalt ende uytwyscll cnde op aile die
vurwerden cnde conditic soc die seegel eude brieff geseegelt
eude gemaeckt by stathelder cnde leenmannen dat \'oirder
uytwysen, Gcsciet in tegenwoirdighe)'t Lambert van .Mom

beeck, statheltler substiluyt, Gerit Cortenbaeh. Henrick Ty
boul, Henrick van Prildhagm heer tot Guygovcn code
Libert Delva Loeosche lecnmannen."

Vijf jaren laler nam Filip van Montmorency zijn grollfschop
Horne nogmoals in aanspraak, ell ditmlla1 voor de j80rlijksche
rente van 1900 carolusgulden. Hij had den 22 Jllllullrij 1555
daartoe octrooi verworvcn bij den bisschop van Luik, en
gaf diens\'olgens aon Anthonis De Pennick zijncn hofmeesler
volmagt. om in de leemaa1 van Ollringen, in lijncn naam te
heffen "alsulcke tocllte als vrouw Anna \'an Egmont,

gravinne van Horne tot syn behoeff opgedragen heeft, cude
hij sal die mogcn transporteren ten behoeff J' Dirck van
der Lippe genacmpt Hoen. heer tot GribhenlJorst. Aerssen
eode Blyenbeek en van A1eydt Schenck van l't'ydegge diens
huysvrouwe, ter concurrentie van uegeutiennorulert carolus-
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gulden jaerlrxer quytrcnte:' Diensvolgens Jacot granf Filip
de A!Qnll/lQrency van zijncn vroegercn crediteur Dirk Horn
van der Lippe cene jaarlijksche rente ,'all 1900 carolusgul
den, aflosbaar met 31.667 en 1/2 gulden. Hij stelde de
inkomstcn ,'an hel graafschap Horne, bij akte. vCfleden voor

de leenzoal vall Curingen den 25 Februarij 1555, tot borg
en onderpllnd dezer som.

De grfHlf van Horne bleer gedurig in geldverlcgcnheid. Hij
had bij de onderdoncn van Haden. Nunhem, Buggenum en
Horne oalllicnlijke sommcn opgenomen, die hij bij brief nln
Jurij 1562 beloarde af te lassen. Tot nan de aOossing stond
het den gemeldcn onderdllnen vrij, de vervallen intcresscn
te korten aan de bede. Ecn gelijke brief werd afgegevcn aan
de ingezetenen van Heyi/luysen cn Roggel, die 5000 corolus
gulden had den verstrekt, en doarcnboven in de landsbede
bcgrcpen waren voor 626 gulden, 13 stui\'er en 2 oorl (I).

In 1567 verpandde hij lllln boeren uit den omtrek, de
bouwlLoe\'e naast het slot van JVeert, zijnde de laatste bczit
tiog, die oobelast was. Zijnc moeder was over dezen houdel,
wijl dit zonder bue voorllCnois geschicdde, zeer ontevre·
den (2). Zijn crelliet was zoo )aag gedllald, dot hij op zijn
graafschap Horne en al zijlle gocdercn, hcerlijkhcdcn en
revenuen geene duizcnd hoonen, ja zelf te Alltwerpen geene
honderd kroonen meer op interesse kon bekomen (3).

Hij zeJf maaU ons in zijne bekellde l'tJemorie van \'crde
digillg, voor de regtbollk te Brussel in 1568 (4), den berooi·
dell loestaod zijner [ortllin \'olgendcr wijze bekcnd :

... "El n'cust passe longtemps sceu continuer se tl'ollver
1J. Bruxelles, sails l'ayde et as~istallce de ses subjets de Horn

(I) SLUf,nU, Bijdfagen II. 156.
I':!:} Tn. JU~TE, p. ~95. STUD! , Supp!. I p. 1:4.
(3) TA. JrsTl, p. 131.
(4) STUD.\ , SUppl. J p. 111.
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ct JVttrdl, cl aussi les cmprunls qu'i1 faisoit it des Sci·
gneurs parliculicrs. lesquels jusques a present n'n pu satis
faire. comllle iI fera apparoir: Et entre auUres doibt aJean
Flemingo 6000 CSCUS. dont Ie cornie o'Eymonl est respondent,
el par dessus ce at oblige tout ce qu'on luy dcbvoit en Naples,
monlllnt it 15,000 escus el nutres deUes que I'on luy devoit
en Castille: ct" quelquc diligence qu'iJ II faiel jusques A
present, lI'a peu satisfaire Ie diet Flemingo. ct dechargcr Ie

diet cornie d'Egmont A son grand regret. et crait que Ie tout
sc COfisumera en interest: et n'oyant moyen de trouver sur
tout son bien tOOO escus, fly en lout Anvcrs 100 a interest,
tant estoit decrie partout. ... :'

De laatslc pcnoingen zijner moedcr werden niet aan de

dclgitlg zijner schulden, maar aan den opstand der Neder~

landen en aan de vijanden vCln koning Filip II gewijd. Den

6 April 1568 teckende Willcm de Zwijgcr Ie DilleJlQlITg de

eerste lastbrievcn tot werving van troepen voor den opstand

tegen Spanje. Om te velde te trek ken, had hij \olgens zijne

eigene beraming 200,000 kroonen noodig. De.bewoners van

eenige Hollandsche steden eo de bannelingen had den de heln

dier som lot hunnen last genomen; de andere helf't toU

Oranje zelf en de andere l'erbondene Heeren dragcn. Lode·

wijk van Nassau gar 10,000 gulden. Dezelfde som nameD de

moeder van dell grasf l'an Horne, en de graal van l\'ieuwenaar
\'oor hun dp-cl (I).

Men geJoove echter niet, dat Filip de .Uonlmorency al die

sommen uitsluilend in diens~ des konings \"an Spanje :Wilde

verbruikt hebben, woals hij zelf voorgaf in zijne verdedi·

giog, en ecnige gcschiedschrijvers hem zulks nDvertellen. In

dicnst des konings was hij voorzien \'an winstgevende posten,

en troll. daaruit zijn gchalte, gelijk dc o\'erige ambtenaren

(6) Dr. Nuun. Rederl. buoerlell 11, t, p. 9:;.
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des rijks. Daarenbovcn ontving hij. nn den slag van 51 QUill_
tyn. oaar men mccnt. 4.20,000 kronen ,'oor tantsoen van
den hertog van Longueville, en in 1559 ceoc schrdcloos6
stelling vao W,OOO kronen van den koning. In hehcllde jaar
kreeg hij op zijne reis oaar Spnnje 12,000 dukaten "oor
teergeld, cn 2000 dukaten gchalte per jaar, gedurcnde zijll
vcrblijr aldaor (1).

De hoordoorlllllk van Filip's schuld en last was dus bckrompen

hcid van fatluin. lIij was cen 8Trne edelman, die CCllCIl deftigen

fiaam droeg, en die om dien noam eer te doen meer vcr·

tl~erde dan !lij kon opbrengen. Zijoc erfgoedercn van nome
waren in vruchtgebruik beleten door zijlle mocder; hij 11.00

daaruit fiiets vergen dan's jaars 3000 gulden brab. Zijne

geheele inkomslen, 7,ijne landspnsten er bij gerekend, lJelie
pen 84.73 gulden, eene sam die niet toereikend was, om de
intressen tijner verschulde kopitfllen te '·oldoen (2\.

Wot nog meer is, eene tijdgenoole, tIIster Luijten, religiellse
in bet klooster Moria Wijngord, legt o\'cr de leefwijlc von
Filip de Montmorency en Anna \'an Egmont, eene p:etuige-·
nis of, die lckcr niet vleijend is. en het hier oangehoolde
be,'estigd:

"No hacrs mans dood - zegt lij - rcgeerde dele vrouw Anno
het land met haren soon, soo in groote pompernyen, ols
tuisschen en spelen, dot het graafsclwp Horne, mct het
holf Maosland, daerenboven het gout en silverwerck van het
kastcel 01 verlet was. Zoo wenl het lant von Horne, sedert
de doot \'on Jan van Horne, door vremdelingcn gcregcert:' (3)

Dcn 5 Junij 1568 werd Filip de Montmorency, graaf von
Horne, wegens orroer en majesleilsschennis te Brussel
openbaar onlhlllsd.

(1) Til. ~tsn, p. 40 fB 41.
(!) Ibid. p. 8t.
(3) HlD~scbif\ In lIlijB betit.
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In de debattcn, gehouden "oor den bloedraod, werd cen
midrlel '"an vflrdediging gewellt in de incompetentie der
rcgtcrs.~ mcn gar \'oor, dat de beklallgde in zijne hoedanigheid

van gdof van Horne. geoordecld mnest worden "oor de

rijkskamer, de l'crgaderde keur\'orstcn of andere bevocgde

regters. Zijnc familie deed wlfs dcn 27 September. den 14

en den 16 October 1567, daarioe een berocp aan den Duit
schen keizer (1).

De waarde van dit reglsmiddel haogt af van de "rnag, of
Filip de Montmorency werkelijk graaf van Horne geweest is.
Zijne regten werden hem Hin mcerdere zijden belwist. WeI
is wnar, de bisschop van Luik had zijne toestemming gcgeven

tot de wegschenking von het graafschap nan de fornilie de Alont
morency. en was zelf uitvoerder geweest vao Jan van Horne's

uiterste wilsbescbikkiog; maar mogt de bisschop wlke gewig

tige handeJiog vcrriglen, zonder voorkennis en goedkeuring

van het kapittel zijoer domkerk 7
Wat er ook van ?;ij. de familie de JIJontmoreney btcer

tot in het jaar 1570 in het fcilelijk belit des grllafschaps,

en werd als dusdanig erkcnd.

AIet zijne vrouw, Walburga \'Un Nieuwcnaar, liet Filip de

jJ/onlmorency geene kinderen na. (2) In zijn testament, gemaakt

(t) Snu)., Suppl. I p. !1!, 2\.1,. 215. 226.
(2) In l)ecelQber 186~ werd op lail der D,lgisc',e regering let eere van EljlQODt

en Uorne, te Drussel op den marU eell standtJ.eeld OPlIeriljl met dil reJdraam
inscbrlll ;

A.. ~ VI nuulr ,·u En.on
Elf l'J.~ lIou, VlMORDULD

DOOR OnlCllTHJ.RDIG "OIfIfIS
y ... 1f llU Ibuon vu Au... , U

O.neooFo 0' Ull
PLun on (; JUIfI H568.

10 weerwil deler eerbewelleude ged~okluil en nielleg~ostaande dit dogmalisth
Inschdfi, .indt mell rchler nog "'arscbe \wijfdsars un de nm;chuld .jer not
baisden vao de~ b Junij 1568. Vde Delgen Dlilklen lI.onlog Leopold I, eell
'erwijl rijne hand geleend Ie hebben ler verbeerlijking Yin landverraders en
mljesleilsschenners, en 's lands gelden Ie laten besteden aan rul~e onedele !Ilk.
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's daags "oor zijne onthalsing. schonk hij 100 rijnsche gul
den aan de Paters Minderbroeders te Weert, en tOO kroonen
aan de armeo dier ~tad. Verder stelde hij ·zijneo broeder
Florens de Montmorency. heer "an Montigny, tot zijnen
universeeleo etfgenaam (t).

Volgens den geest der Nederlandsche reglspleging in de
XVldo eeuw, ging het geregtelijk tet dood brengen wegens
majesteitsschennis, steeds gepaard met de confiscatie der
goederen. Oe bezittingen van O/denbarnc/)cld werden evenzeer
verbeurd ,'erklaard t als die van llorne co Egl1lond.

Daar cchter het graafschap Horne en de hcerlijkheden
Weert • JVe$$cm. Bochvllt en Corttsstl1l niet deel maakten
der Spaansche Nederlanden, strekte de confiscatie zich zoo
ver niet niL Voor het graafschap Hor"" deed zich weldra
een ander naagstuk op.

Den 4 Ahart 1570 werd, door den hertog van Alba. ook
het doodvonnis uitgesproken over Filip's eenigen broeder en
erfgenaam. Florens de Montmorency. die te Segovi(~ in
Spanje in hechtenis zat, en in het najaar zijn vonnis onder·
ging. Daar ook deze zonder kinderen o\'erleed I was het
grallfschap Horne andermanl op den spinrok gevollen en
moest het aan de kerlt "an Luik terugkeeren. Den 20 October
maakte de bisschop deze omstandighcid aan het domknpittel
bekend, en gaC last om dienaangaande nasporingen te doeD

in het arcIJicr (2).
De altte van den 18 December. waardoor de leeDmannen

'an het granfschap Loon ·het land HONie, bij gebrek aon
mannelijlr. oir ell bij fOllte ,an relief, aan deze kerk
toewijzen. luidt als voIgt:

til T•. Josu p. 350. V(llGells bel romeillsche reGI waren ler d(l(ld'erO(lrd~l
den (lub.iwaam 1(11 hel doeu vall we(sehelliillilen.

('!) Cooelosio(ls eapiluLaires. io de Allo/eelt. UCluiodique, de Del~ique
Vll p. 16.
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"op bet scriftelyck versoeck voor Jan lund, stathelder
der Loonsche leenen, tot des hiernae valehl specialycken
van onsen Generligen Here gecomittert, code de Loonsche
leenmannen hieronder geschrcven, op den XVIII dath van
December XVc eode tscventich. bij oos Gen. Heren mom
boer cude procureur genernal overgegeven elide gedacn.
om duer verscheyden reden code onder anderen, u)'t dien
dal het gracfschap van Horne, nu sao duer affiyvicheyt van
wylen Heeren Philips code Florens vao Montmorency en
gebreke "lin manlycke oorc, als bij faulte van relief code
verhefllnge code andere debvoiren, in name van onsen
genedigen Here "oors., te bebhen code 't ontfangen de
reele cude actucle possessie van den Gracfschappe code
landen van Horne, loebehoerten code aanhanck van dien
als duer \'ors8etell vors., nen synder furstelycker G~nade,

als graeve \'80 Loon, elide direct heere van den graeff.ichap
von Horne mers. eode aeo syocr cathedraler kercke ver
vallen code gereunert. de leenmannen ondergesereven op
het versoeck boven verhaelt by stathelder voers. am reeM
gemaent synde, hebben gewesen code eendraehtelyck gerle·
cerneert dat de rnombaer cnde procurcur generael OilS
genedigen Heren voors. in syoeo mers. eyss weI was code
is gefoodeert code ootfancbaer. hebben voerder ter maeoisse
als boveri gewesen. dnt myn geoedige Hcer ome syoen
mombiler code procureur in syoell naem sal behoereo ioge·
stelt worden code aem'eerden de possessie vall deo graef
9chap. laude code heerlicheyt van Horne \ oars., den
acnhanck code dependentien van dien; alsoo (e statheldcr
voors. tell wysdom als voroe op staeode voet oose geoe
digeo Hcere. heer Gerardt van Groesbecke, lJisschop van
Luyck ende gr3\'e van Loon, io perSOOll uldaer present
s)'flde, de possessie voors. gelevert en de opgedragco heen;
dewelcke oose gcoedige Hecrc in syneo en synder kerckcn
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naem geanoueert eode geaccepteerl heen. Allet welcke
deseh'c stalhelder in hoede en bewaeroisse ,'an leenmanucn
onderscreven gestelt code gelegt heen. begeerende des
gcregistreert Ie worden en daenan een ome meer nootarele
instrumenten gemacckt te worden. Dit is geschiet binnen
die stadt Lu}'ck , binneD s)'llder rurstel}'cke Cenade pallc)'se
aldilcr, ill presentie code b)' w]'sdomme van Jan Pille heer
tot Eymalt. Nedercanne etc., Nicolai l'an Blillerlwyck

gcnocmpt PnS$arl, heer tot Alter ell Bolre. 1\1' Henrick
J'milla der rcehlco doelor, allen (ccRmaRDeD des graef·
sehaps \'an L'lon code saele \'an Curingen,"

Teo gevol.;e dezer senlentie werd het graarschap Horne
door cellen luik~chcn commissaris. mel aile plegtlghcden.
bij zulke omstandigheden gebruikeiijk I in bezil genomen •
en de prinsbisschop van Luil.: ulom als grllaf erkend en
gehuldigd.

De heerlijkhcden Corttlltm en Bouchout werden Diet aao
de I.:erk vao Lui" toegekend; zij werden den 22 JSflullrij
15il in leen gevraagd, door Eleonora van Montmorency.

zuster der l\\ee onthalsden.
"Op den XXIl JOllullry int jner ons Heeren XVc cnde

cellen tzcvenlich I verscheen voor den lecnsael vall het
graefschap Loon, die edele ende wei gehoren vrouwe I vrouwe
Eleonore van Montmoreucy. gravillne douariere "an Hooch·
stratltn. "erselschapt met Jr Philips van GiJingcn gellacmpt
l'rorJcncflu haren hoffmeester cllde mombaer by hucr ge
coren •.... eode lIeen venocht le leene te ontfanl<cn eode
le verhefTen de heerlicheJl van Cor't.J!acm. hooghe cnde
lecgc heerlicheyl codc jurisdictie. mel allen gerechtighcden
8cnllllock en dependentien ,gelyck deselve vao ollsen Gen.
Uccre als grave "an Loon leenrcurich code van nuli hyder
voorll. vrOU\HfI Eleonora voersoeten te Icefle "erheveo is
gCWCC&t. cudc dot ul aldcrbe&tc rcden. titulen cnde oor-
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saecken als de \'oorn. vrouwe Eleonora best soude kuonen
code mogen dienen, weick vencuck by ons stathelder.... en
by wysdom onser mannen vergunl srode, heen de \oorn.
Philips von Gilingen genaemd Provenel den behoorlycken

code gewoenlycken cedt gedaen I nae der '"oors. sllclen
recht. code voorts belooft. dot hy binnen veertich dagen
naestcOOlcndc onder det voors. vrouwcn naern cn segel
behoorlyck dcnombrem~nt en spcciGcatie der foofS. Heer
Iyckbeyt in den leensael 1'an Curingen sol overgevcn om
geregistreert Ie werden .... Dil is gcschict in det stadt vnn
Luyek in synder Curste!. Gen. palleyse. aldaer urt sunder
Hoge gratlen VOIl synder Genoede, als Loensche eerdc.
toUer Dete boven geschrcven vergunt."

Op denzelfden dag werd de gravin van Hoogsfratm ook
beleend met de HeerHjkheid Bochout. waarvan de aUe
gelijkluidend is met de voorgaande.

Op hctrelrde oogenbJik, dat de gravin van Hoogstratell

met de Heerlijkheden Cortusem en Bouchord beleend werd.
verscheen de procurcur gcneraal der kerk van Luik, Jan
Oyens, en protcstcerde legen dele beleening op de vol
geode wijrc:

"Op den XXII January ,XVc cnde cen en seveotich
hcbbeodc Jan Oyens. mombaer code procureur geoerael

van onsen Gcn. Heere. "eer Gerardt van Groubeeckt,
bisschop van Lu)'ck code grave van Loon etc. vernomen ,

als dot dc edele ende welgeboren vrouwe, vrouwe Eleooora
van Alontmortncy, gravinne douariere "Dn Hoochstraten soude
\'crhctrell code te lecn onlfaogen van synder furstel. Gen.

als grave \'an Loon. de Heerlichedeo van Cortelhem en
Bouchout. heen aldner in persoon gecompareert code in
prescotie van J' Adam van Kerkem Hcer tot Cosm. Wyer
etc. als stathelder loUe verheffinge voors. specialyck van

orlsen Gen. Hccrc iedeputeert. code die Erwcrdige Heeren
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code Meesters M' Jan Witun. c.anonick etc. aertsdiaken van
Ardennen jnder cathedraler kcrcken van Luyck emle zynder
voors. Gen. cancellier. Heer en Mr Nicolocs van JVot8len
rade. oock canonick derzelvcr kercke. J' Jan ton Emale
genaempt Pilie. hecr tot Emale, Nedercanllc ele. Joneker
Caenract van Horion heer tot Gothem. Jr Nicolaes V8D

Rliller8wyck heer tot Meer en Bolre. allen lecomllnncn des
grncfschaps van Loon en sacle van Curingerl, in der quolj.
teyt als bOl'cn expresselyck geprotesteert. dat indicn sync
furstel. Gell. one synder Gen. kercke Ben het voors. leen
ceDicll recht ofte gerechtigheyd gewassen offie verkregeo
worc ome competcerde, dat densch'cn noch synder Geo.
kercke by der verhcffinge code concessie \loors. gecll ach
terdeyl. prejudicie ome derogatie en sail gesehieo ooeh
Bedoeo worden. weIde prolestalie ler versoecke van selven
mombaer ill hoede en beheUcnisse van den voors. stathelder
code leenmannen Bckeerl code Bestelt werdden. Oit is
geschiet ill cler stadt Luyck teo daBe. jocre cnde in de
~rescntie als boven."

In weerwiJ dezer protestatie zond Eleonora nag denzclf
den dag hore "reversacl·brievcn" wegens de beleening van
Bouchout cn Corlt$$Wl flaar den leemaal van Curingen.
Harc reglen op Bouckhout werden erkendt. en dell 2
November 1575, werd zij door haren Be\'olmagtigdeo Jollan
Ingiu8> advokaal te Luik. in bezit dier heerlijkheid gesteld
"nae der Loenschcr saelen recht. Ende soc is derselve
Meester Johan by den slalhclder substiluyt r~'ss. ryssche
cnde erde \'erleend, ler c10cken geleyt, seel eode clock·
slach gelcvert J daernaer den rinck van de deure des
ingancks verleent. alsoe Lriomphanlelyck ende hochelyck met
allen ceremooie cnde sorcmpniteyten in possessie gestelt"

Den 29 October 1572 en den 7 April 1573, maakte
dezelfde Eleonora de Montmorency alHlspraak op hetgraafschap
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Borne. Zij noeg verIol te Curingeo om het relier te doen,
moor werd afgewczen. Haor sc\olmagligde was Tilman Slotts.

In 1575 onlslond cen proces lusschen Isabelle Dottl van
Carlil,. weduwe ,'an Jan \'on COflnt6ach eo Eleonora de
Montmorency o\'cr hel bezlt der heerlijkhcden Cortelltm en
Boudoll!. die 3an Isabella Uoen voor eene groote som ,'er
pond \\oren.

In t575 trachtle Eleonor. de Montmorency andermoal
beJeend Ie worden mel het graefschap Horne, maar de
bisschop \'on Luik bcweerde. dot hel aan hem was venallen
als mannclijl.: leen YIn Loon. Twee ad"okalen werden in
deze taok: gehoord. jUr Dirk Blisia en M' Anlonius Url1l8.

Dcn 12 Februarij 1580 werd Adolf van lWcuUJtnuar. uiL

",18m zijncr nOll,," Wolburgis VOll .Nieuwenaar met de IIcer
Iijkhcden Cortcasem ell BOllChollt beleend. Dell 0 October

\011 het vnlgendc jaor. deed hij pogiugen bij 1Iet kapittcl

\'80 Luik om onk met Horne belceod te worden.

Den" Junij 1585 verschecn Jaspar Hom van der Lippe
foor dl!1l leenznal ell verlllllgde wegens de wan betaling van

nchterslallige renteu. in bezit gesteld te worden van het

graafschap Horne. Daar het graofschap was loep;el.:cnd aan

de kerk van Luik. wilde het leenhof den eisseher niet

onh'ongen.

Eelle derde prelcndente op het laod HIn Horne deed

lieh op. in de persoon van Anlls de Groy. mlrkgraviu van

llentlly. Hare oli.le van rclief luidt:

,,1592 den 10 Muert heen Houwe Anna \an Groy,
Markgr8\'inne van Itenthy. vrouw tot Ghtlltl. douairi~re

van Conde. als moeder en legitime tuleresse ,'an Alexander

en Johan ,'an Lalaing, hare kinderen. verwekt bij "ijlen

heer Emmanuel van Lalaing in zijnen lijd gra'·e van Renihy
ele. riddcr \'011 den orden des gulden "lies, odmirael en

cnpiteyn van der zee van herwacrts o\'cr. gouverneur,
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capiteyo -generael en hoogbaillieu vanden lande code graef·

schappe \'an Uenegouwen. gereleveert. verhefi en antrongen
door haren gemechligden \'ocrganger Jr R)'cli:alt van Eldtrtn,

scoltel tot Eldtren, dit halr'd OOR lut grcufscap ~an Horlle.
met allen dit tDt6thotrltR; Item die halsit van der Recrlichc)'l
van Corltummt met allen die toebehoirten. ende die halfsil

van der hecrllicheyt van DOl/cholll, oock met aile haere
gcrechtigheyt code toehehocrtcl1 I ende 11111 oock als mom
bersse code hebbcnde machl van \Vcgheo voorscrcvQn kin
deTen van Heer Hugo van Lulaifl[J, heer ill partyc vall
Condi VOOTS. hacrliedcr oom u)'1 oorsaeeke synder debili
tcyt. Ende soe syn die voors. heerl., in "oeghen soc voer
scyt is. den Yoors. van Eldtrm nls gemcchtigt • als boven

verleenl mel giehl l'an vrede, hulde ende cede, oae der
soleo recht, onbelet oos Geo, lIeereo syn kercke eode
ellix rechl. eode is gekeerl in hoeden, present biooco
HfUltil J. Willcm ,'ao Kyrlrhem stathelder, Edmond heer

tol rOordl. Ca~par van Eynenhergh, J' Gerard \'011 Moper.

tingtn, Gtlotl Junior, en meer anderen:'
Den 8 ~laart J624 droeg Charles dc'Lalaing, groar van

JIoogstratcn zijne regtell op de IIccrlijkheid Boudo/lt over
UOII de Hceren Arnold en God~rt 1'011 Bocholtz respectieve

dornproost en hoogscholtis Ie Luik. Tel'ells stonden de
Heeren vlln Dodolt:. Ilun recht op de heerlijkheid Corleuem
8011 den graor von Hoogstraten or, voor de som van 9000
gulden bub.

III 1626 werd eindelijl.:: ook Albert·Frans, graar van
lloogllralell. als pretendenl oJl hel graarschap Horne. bij
den leenzoal \'an Curingen toegclatcn, in \'oege als voigt:

"Anno 1626 den XV~·· Decembris is ,"oor ons stadhelder
en leenmannen der leellsaelen van Curingell bier onderscre·
veil gecompareerl lIeer Goddllrt·Andreas van Reide. heer

lot Prinlhagcli als geconstitueert van Benedictus 5l1cca.
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IHlvocaet en liccntiaet in de feehlen geconstilueerde van dell

Edele code welgeboren Heer Albert-FranQois de La/ain

graeff tot Dacha/raten (volgens code naer inhoud der con
stitutie door hem gegeveo tot Brussel, den 10 Deccmbre

1626) code heen indie qU81iteyt van on~ versocht, Ie rele
veren code tontfangcu die graefschappe vall Horne. Icen
hoven en ceynshoven met aile hare acnhang ende appendi
Win. dewelcke alsoo aeodeD voors. Heere lIac manisse des
Heeren sladhclders ell gevolg der maDDen geaccordeert
waert ad effectum agcndi, ende verders niel. Qnoe/edt sync

Hoogluyd du Etrlc. Doomcapittels en een yegelycken syn
goet rechl, en dedo in den naeme als boven den behoor
Iycken eidt. Tegellwoordig coz."

De '!'almagt of constitutie. waarin Albert Frans de Lalaing

zich grallf l'an Horne. baron van CQrtessem en heer van

Aliena noemt, houdt in, dut hij Benoit Sllcca, tot zijnen
procureur heeft aallgesleld: "pour faire venir it nous ce
que 11. nous comme heretier de feu nostre Seigneur et pere
peull estre deue, par qui que co soiL,. item en cas de

poursuite et proces poursuine et defendre toutes ceJ[es qui
IlOUS peuvcnt toucher jusqu'it la sentence definitive". mes·
mement don nons povoir special au dit Sl/cca de pour nous
el en nOtre nom compllroitre devant les Seigneurs bllilly et

hommes de fief de la cour de LOl ou de la salle de
Curange et partout ailleurs. lit ou iJ apparliendra et iIIec
relever en notre nom la comtee de Hornes et baronnie de

Cortessem, prelldre investiture, faire hommage. serment de
fidelite" etc.

De voornaamste pretendente op de Hornscbe IJalatenschap
was wnder twijfcl 'Valburga van Nieuwenaar, de onterfde
weduwe vall den ongelukkigen Philip de .Montmorency. Zij

hertrouwde in 1578 met haren neef, Adolf l'an Nieuwenaar.
graaf VBn Meurl en gouverneur van Gelderland van wege
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de ~taten. Haar man verongelukte.in 1589. te AmAnn. bij
het springen van buskruid; zij zclve overleed 'e Utrecht
den 25 Mei 1600. lOnder kinderen.

In hoar testament van den 28 October 1594, vermaakte
Walburga baat graafschap Meun 8an prins Maurits van
Nassau. onder voorwaarde, dat de gereformeerde religie er
mogt gehaodh.aafd worden; zij droeg hare aanspraai{ op
het slot Bedburg over aan haren necf Adolf. graar no
Benlhtim. Zij legBteerde hare pretentieo en regten op het
graafschap HQrne en de Hornsche nalatenschap. aoD Everard.
graar van Solnu en dieD! vrouw Sabina van Egmont.

Sabina van Egrnond weduwe geworden. vcrkochl,
bij akte van den 9 Julij 1603, hare aonspraak op de Horn
sehe oalatenschap aan Rene de Cere/air. baron van Fon
taine en Bruit, die den 28 Julij daaropvolgeode verlangde
beleend ta worden. De bisschop van Luik was niet ooge
Degen am de Cercfuir de investituur te schenkcn, maar'het
domkapittel weigerde zijoe goedkeuring. Tot grond hunnet
weigering bemerkten de domhecrcn. dat het graafschap Horne
eco Loonsch leen was van mannelijke natuur; dot de famitie
van den vassaal in mannelijk oir uitgeslorven zijnde, het
leen, volgens de wetten des rijks, oiet in vrouwelijke
Iinieo oversloeg; dat verder graaf Filips de Monlmoreocy
de belone niet had volbragt om, op siraf van verbeurte,
binneo zes jaren de kapilalen, len Josle van hct graafschnp
Horne, of te lessen; dat de kerk 1'00 Luik de inbeslagne
ming \'0.0 het graafschap had deen ophoudcn, door het
belaleD der schulden en het overnemen der rentbrieveo,
en alzoo in de plaats was gelreden der schuldeisschers;
dat eindelijk de souvercinctcit over het graarschap ten allen
tijde aan dell granr van Loon had toegehoord, terwijl
Horne, builen zijoen grafelijkeo tilel, Diet! ooders was, dan

10
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eeoc bloote Hee~lijkheid. zonder vcrdcre regten. Zij had
g~enen tetel op de landdllgen van den . Weslphunlschcn
Kreis, en It:vcrde geene bijdragen voor de rijkskamer. Oe

grafelijke wa<lrdigheid in 1450 lIan Horne verleend. WlIS een
bloote eerctile!.

De Cere/air, die met toestemming van Ernest \'80 Beije
ren, bisschop \'an LlIik, den 1 October 1603 in bezil van
het kasteel en lande van Horne was gekomen, werd door
eene solemnele protestatie det Luiksche domheeren in dit

bezit gestoord. Onder hun toedocn werd hij, tot twee malen

toe, door de Spaansche belctting det slad Roermond uit bet

slot gedreven. en zat zes maanden in hechtellis, op grond I

dal hij het graafschap aan de Hollanders bad willen over·

Jeveren. De Spllnjaarden gaven Horne oan hel Luihche
sOrt terug. Dc Cere/air dicnrle over het voorgevallenc cClle
klagte in. bij het kamergeregt van Wetslar, die echter ZOIl

der gevolg bleef.
Den 15 September 1614, terwijl hij te's Gravenhage,

wegeos schuldeo ill hechlenis 7.at, deed hij afstand tijner
sans[lr8ak op het graafschap Horne, ten voordeele der
Hollandsche Staten. Deze \'erlangden reeds den 8 October
1614, bij den leemaal \'an Curingen , e~nc akte vall belee:
ning, maar werden door de leenmannen vall de hand
gewezen.

De Ccrclair onlkende later deze overdrngt, en loen
in 1626, de Hollandsche Staten hunne aansprllak op den
heer Adrisan van Horne, baron \'an Kessel overdroegen,
protestcerde hij door de volgende aktc, welke in de leen
registers \'an Curingen werd gcregistreerd:

"Wyllem HQUl(Jen prolocuteur \'an Lu}'ck als gemechtigt
ende mandlllaris van den Hoog-weJgeboren Heere, Heer
Rene de Cercle. graeff van Horne. ridder des ordens van
sync ConinckJyke Majesteyt van Franckryck, raedsheer in
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syncn statenrade code edelman van sync Majcstcyt. navol
gens de constitutie "an XV April 1625. gepasseert binnen
Brussel: foor den notaris Bouckaert, hierby geexhibeert.
remonstrcert met all6 reverentie. hoe dot den voors. Heer

grave, syo principnel. verstaen solde ·hebben. dat die Heeren

Staten van Holland, in hunn~n Jesten vergadcringe des
maents MartH lestlcden , solden hebben gedaen dona tie code
cessie tot behoelJ van den Heer l)aron van Kessel, gouver-'

Dcur van Heusden. van sceckere pretcntie op het graefschap

van Horne voors. onder pretext van seeker contract, ter
cause van seckere acti(~n bun gecedeert tegen den voors.

grave door die erffgenamcn van Cornelis Nurop saliger in

synco leven hunneo rentmeester, van welcke pretense,
cessie de voors. baron van Kusel sich solde willen preva-

leren in prejudicio des voors. graven ende als off aileen

syne geregtigheyt, hem aell .het voors. graefschap compe·
teerende, ware aen denselven baron getransmiUeert, daer

,vag te willen relief en de ophevinge doen in desen leeosael

\'an Curiogen tot exclusie "an den grave voors. l\1aer soe
het voors. pretens contract; becomen van den Heren Staten

van Holland" is geobteneert van den voors. grave, durende
sync lange ge,'unckenis. ten t~'de van twee jaren en twee

maenden, ter instanlie van de erfgenamen voors.• onder

pretext vall sekere obligatie. die den voors. grave, solde
hebbcn gcgcvcn. tegen welcke pretense obligatie deselve

veel te seggen code te excipieren heert en de dot nae ~llen

rechten; dieselve obligatie gegcvcn in actucle ende lanck·
durige gcvaockeoisse door voors. quade tracteering, gewalt

eode oogeoorloofde middelen, syn debaUbble om te beleUen
buo effect tot prejudicie des contrahents gevangen, ende

behoort daerom de exccutie derselve in surseantie gehalden

te worden; soe ist ,dut de comparant in oaem code uyt

cracht als bovefl verseuckt ende sus(eneert. dat de Hecr
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baron voor!!. nyet en sail onttangen worden, tot eenig reliet
eode bekentenis der pretense aelien. dill hem gecedeert
mochlen weseo I eode soe twere yet ter contrarie geschiet
one gehandelt mochte worden, protesteert van Dullileyt
eode invalidileyl derselve. eode dot der Heer grne voors.
sy" principael desnyet tcgcnstaende sal blyven in syo geloel
code op syo recht I soe possesoire als petiloire des voors.
graefschaps, verseukende mits dien behoirlyck recht"t om
tgeen "cors. in desen soelen ootfaogen, geregistreert code
in handen gekeert 1e worden. eode dot die Heeren gelieven
hierloe te verleenen hunne behoorlycke brieven van main
leoue, naer gewoenlycken sliel der 5aeleo:'

In 1657 verlangde de zoon van den Heer vao lIortle en
Kessel met de prelentien zijns vaders beleend te worden,
maar werd afgewezen. De \'oorspraak der Hollandsche
Staten. den 24 April 1660 ingeroepen, kon hem niet
baten. In 1676 deed hij andermaal zijne aanspraak gelden,
die in 1678 op het vredescongres te Nj"megen, en in 1697
op dat van 's Gravenhage vernieuwd werd. Een laatste stop,
len l'oordeele dezer familie werd gedoon in 1706. door Anna
l'an Nassau, weduwe l'an Willem Adriaan graaf van Horne.

Van zijnen kant !Jam de prins-bisschop van Luik in 1614,
bezit van het slot Borne. Tot dekking der kosten l'erpandde
hij de Heerlijkheid Spy.

In de jaren 1676 tot 1680 verpandde hij tevens de
dorpen Beegden. Buggtflum. Halen, Heg·tltuj"sen, Nett' en

Rogget-' en l'erhief ze lot bijzondere Heerlijkheden. Later
werden dete Heerlijkheden verkocht (1).

De kleine oorlog met de pen, tU8schen de verschei
dene pretendenten op bet graafschap Horne. nam eent
een einde, met de inbezitneming dezer landen door de Fran-

(I) hbl, ,Ie fiu Limb. 11, tU.



77

schen. op het laaut dec lorige eeuw. In 1794 wlren nog
verscheidene processeD over dit ooderwerp aaobaogig foof
bet geregtshor flO Wetslar. Hel kasteel HONle. hetwelk in
de Fransche revoluUe als domein werd nrkocht I is DU in
bezit dec wedl.lwe van wijlen den beer BObert Marcel
Arnold Magnet.

Bijlagen.

N° t. - &fCmoire IOUchant I'ancien cornie de Horne nee tiRe

idee sommaire des prelentious de la famille de CrolJ at de
Milltttdo"el sur ce comte.

APfeS 18 mon du deroier comle de Bonu et Seigneur
de Wurt. Pbilippe de Montmortney, d~C8pite a Bruxelles.
Ie 5 Juillel 1568. par oedre du due d'Albe. les troubles
et guerres s.oglentes ,uneQues dans ce pays uoient emp~

che sa "euve. \Valburge oomtesse de Nt:Umare. d'enlrer
d'abord en possession des biens delaisscs par son epoux.

I.e prince de Liege comme cnmte de Loo!., dont celui de
Horne relevolt co qualite de fief, profita de ces circon·
stances pour s'altribuer Ie comte de Horne, et paf un acte
de la noble snlle de Curange, eo date du 18 Decembre
1570. Ie fit incorporer A la mense episcopale, eo qualite
de fief tombe eo c.aducHe. et dont les heriliers aYoier.t
neglige de (aire Ie relief.

Cependant Ie veuve du comte Philippe, par Ie pacification
de Gand. etant remise en possession de ses biens, parett CD

.voir joui jusqu'a 58 mort. mi'ee a Utrecht CD 1600 (I),

(I) Dne Killnede Is olel Joist Daar bet JlUl'sehp Horoe olel dnl mutte
'am de Nederl~odKbe pro,iocifG, bad de Geolbch be'redi,io, aetll lIilwethel op
dil laud. Oot 15 de ,Ia.ill UII Nieollleour, lederl d~ lIitspruk der Looo.cbe
JeeolDaooeo 'In 1510 , oimmer ill bet bedl ,eweell TIll bel Il'ufKbap. Zij WII
,IIUll prttelldu', , ,"wei ele bar. op'ol• .,...
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Elle institu8 pour son heritier George Adolphe. cornie de
Solm8. Icquel etant "venu it mourir pcu apees, ou dans la
m~me sonce 1600, sa "cuve Sabine d'Egmond vend it en
1603 la terre de Horne au baron de Cerclai,.. de ,Fontaine
ct de Bruil.

Celui-ci s'clant odresse au prince Ernest de Raviere,
lequcl reconnut ses droits. ou Ie "oulant ravori~er particu
Iierement, se desisla de sa possession el lui en donna
l'imcstHure par aelc du 2 Septembre 1603. J1 ordonna
m~me a son gouverneur du chateau de Stockhem de Ie
mettre en pleine possession dll chateau, ceremonie laquelle
avec ses formalih':s d'usage fut execulce Ie premier Octobre
de 18 m~me aonee 1603 (1).

Entretemps les barons de Alillendonck. Seigneurs de
GAoa,., descendants de la (amille Neuenare pretendant qu'its
dcvoient succeder ab intestato ct en vertu d'un fidci-commis ,
dBns tous Ics biens de Horne, firent une protestBtion
solemnclle, Ie 21 Octobrc suivant, et vinrent mtme a main
armce pour assicger Ie chateau et en delogcr Ie baron de
Cerc/air. Ce siegc,ou blocus dura tout Ie mois de Novembre
et m~me jusqu'au 24 Decembre. Alors por !'intervention du
prince de Liege Ie baron de Ctrelair dOt quitter Ie chateau
et les parties interessees furent renvo)'ees au juge compctant.

CeUe affaire ayant etc pJaidee devant la cour'de Wetslar
dans les annees suil'antes. et M' dc Cere/air vo)'unt qu'il ne
pouvoit 8mir la satisfaction de renlrer dans son chateau,
iI vendit et eeda tout son droit aux etats de !B Hollande,
par acte du 15 Septembre 1614, fait a la Hu)'c ct inUme
a la salle de Curange a Hassell, Ie 8 OClobre suivant.

(t) O'er den worm uo iobeilioemipi de, heerlijkhedeo in bd Iud un LooP
l~te meo 001i Ojl5,.J o'er de Klokken en kJokintchri(len in hel bi6dom Roer
!'llQlld, in d. Publ. elc. du LimbOIl,g V. p. 311.
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On oe ,oit p35 qu'en vertu de eel achal les Elats Ie
!Ioyent empresses de se mettre en possession dll cornle de
HOrl;lC, mais it ). a un Bete du 21 Mars 1625. par lequel
les dits Etats cedaient leurs droits a Adrieo de Horm.,
Seigneur de Ku.tl et general d'artillcrie au service des clats.

Les guerres de trenlc aos o'ayant pas permis de pour·
luivre celie alTa ire on trouve ccpcndant. que dans les
aonces 1660 el 1661 les Etals ont fait des instances 8upres
du Prince de Liege pour obtenir l'inveslhure du comtc en

raveur de Wilhelm Addeo de Ilornu, mais 53ns llUtunc

suite.
Les princes de Liege ont conserve Iii pacifique possession

jusqu'ou milieu du dix·huitieme siccle; alors une roule de
pretcndants se soot elc\'es pour lui cn disputer la jouis
sance; 18 ramille de ~li1lendonck"Drtdtrode. en qualite
d'heritiers de la comtes!le Walburge de l't'euenare. douairicre
du comte Philippe de Montmorency; 18 famille de Groy. en
qualite des descendants de Marie dc Montmorellcy. smur
de Philippe. et epouse du comIc de Lalain-Ilooghstrattll •

dont les Gray se tro"n"enl ~tre les plus proche! heritiers.
Un memoire imprime a Wetslor en 1754 en longue

Allemande ct qui est trcs rare dans ce pays, conlient les
tilres de ces deux families a~ec les preu~es gcnealogiqucs.
les documents et la deduction du proces pendallt devant Ie
tribunal de I'empire. Oepuis ceUe epoque ceUe affaire fut
poussee 8'"ec chaleur. Les princes ont du trembler bien
sou,"ent pour leur possession fondee scion cc memoire sur
des litres bien freles.

Vers ran 1780 ces prctendans rcunis ont presenle un
nouveau memoire tres-elendu avec grand oombre de pieces
juslificati,"es. Celte piece irnprimee aussi a Weblar n'o etc
vue presque par personne dans ce pays, etant de nnter~t

du chapitre de Liege de tenir ces alTaires Bussi cacMcs
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que possible. On sait eependant que de sa part plusieurs
depott!5 y oot ete eovoyt': I et en dernier lieu Monsieur
L1U't:man. eche,in de Liege. et que les princes ODt du
sacrifi~r bien des sommes pour suspendre un jugemcnt
deB.nitif.

Mais la revolution de ran 1789 a coupe Ie nreud gordien,
et aussi longtemps que dureront les circonslances actuelles,
iI De sera plus question oi des mcmoires oi des pretentions.
Le clerge a vu disper.Ure toutes ses anciennes possessions;
les nobles se trouveot heureux de conserver leurs heritages
fondes sur des titres incontestable!, et pendant que tant
de grands elats oot perdu leur existence. Ie petit comle
de Horne aura lieu de Ie consoler d'avoir 'ubi 18 loi
general. (1).

N° 2. - Note eoDtemllot Ie dloger de bire ballrt JDODDllie dans
Ie eomte de Horne pn l't:'eque de LieSe (2).

On (rouye au protocol des sessions du cooseil privc. que
Ie 28 Noyembre 1614 il rut delibere, s'il conyiendrait de
battre monaie 11. Horne. sous la qua lite de comte de Horne;
la resolution fut qUI! non. parceque: 1° II foudrait 10 faire
a la loi d'Empire. ce qui causerait de la perte au Prince.
2" On doutait si Ie comte de Horne avait las droits rega
liens. attendu que 10 terre m~me n'etait pas erigce
eo cornte, mais que Ie Seigneur du lieu avee sa posterite
a,ait ete cree comte par I'empereur Frederic III. et que
l'eglise de Liege pretendante que cette posteritc est finie.

{I} 0I10pSlI' ,etehre.ea door eeDU luthfrwant der Frusthl rnollllie II ill
bull fill at. G. D. f'l'&Ilquillel Ie Mlulrichl,

{'!)lHlu llilleflellilli is lI'er,uOIIIIII \IiI efll sebrinelijkl deducli. belrfkkelijk
•• rellet der Luiklehe domhr" op het ltaalsehap RorIe, ill Julij 1791. door
dill llldibeer na Luit OIIllUleIU, aut bl' KIlDfflerel1 nil Weiliu mtOlldeli.
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Ie fief de H()NIe lui est relourn~. 3· Que ee ftef ellt lIub
alterne, mou\'ant immediatement du comic de Looz. et
qu'ainsi les regaux ne pouvoient aucunement lui competer.
sUcndu que les concessions de nouvelle dignete se font sans
prejudice des droits du Seigneur direct. 4.0 Qu"iJ y a proc~s

pendant sur Ie droit et domaine du fief de Horne entre
Son Allessc et son chapitre contre les Rtats de Uollande et
de West-Frise I comme cessionnalres de Rene Cerclair. et
que ccux·cj s'animeraient autanl plus, qu'ils croiraient qU'OD
aUribueroit tant d'autorite et de digllcte A celle terre. et
commenceraient par Caire de la monnaie de Horne. preten
dant d'avoir acquit 18 possession civile par leurs protesta~

lions et demandes. 50 On considerait qu'il y avait d'autre!
contendallt!. sa~oir Ie comte rIEgmr.Jnt, Ie comic de HQch
,traet et Ie Seigneur de Glelt, ct leurs consorts. lesquels I

en cas qu'ils triompheraient, prelendraient d'avoir Ie m~me

droit au prejudice du comte de Loot. et qu'une si grande
prerogative du fieC Cecait. qu'on aucait peine it. les conteoir
dans Ie devoir.

Nn 3. - lets over het lijk, de beglaafplaats en het gr~C van
Philips de MODlmorency, sraaf van Horne.

Ten slotte gewagen wij met eell woord over hellijk en het grat
van dell ongeJukkigen Philips de Montmorency, graar van
Horne, over \Vieo \Vij hierboven gesproken hebben. Ver
keerde denkbeelden. over diens begra~ing tijn alom \'cr·
spreid'; \Vij achten ons gcroepen die Ie herstellcn.

Oe bekende loftrompetter onter Nederlandsche beroerten.
Johon Lolhorp 1\1oUey, verhaalt in lijne OpkQmd van de
Nederlandsche Hepllhltek deel II p. 343,347, leer breedvoerig
het uiteillde der graven van Egmond en, Horlle, ell sluit

11
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zijne beschrijvillg door de Yolgende woorden, "De lijken
"werden aan de naosthcstoanden overgelcverd. Eeoc statige

I"oplogt der gilden, door '-ele geestdijken begleid, bragl de
"kisten ooar de kerk van Ste. Gudule. Van daor werd hel
"ligchaom van Egmont floar het klooster van St. Clara,
"dicht bij de nude Brusselsche poort. O\'ergebragt, waar het
"gebolsemd werrl. Zijn stoffelijk overschot werd later oaar
"zijne stnd SoUegem in Vlaanderen overgcbragt en aldaar
"ier aarde besteld. De graaf \'on Horne werd te Weert
..begraven. Dc Iigchamen waren, ten twee uren, vau het
"schavot afgenomen. De hoofden bleven nog twee uren
"later tusschcn brandende toortscn ten loon gestcld. Oaafop

"werden zij afgellomen, in doolen geslotcn, en 'lOoals
"algemeen verondersteld word I, naor Madrid \'erzonden. Dus
"werd de [{oning in staat gestcld zijne slagtolTcrs te zien •
•,zonder dat hij zich daarom dc mocile behoefde te gevell,
"vao eene reis naar de Nedet"1anden tc doen."

MoUey beroepl zieh, bij deze twee lantsle zinsneden, op
ceo oud hafldschrift, en roegt in eene noot de volgendc
woorden nog er bij: ..De sChrijver van dit Hundschrift ,hetwelk
"vele merkwnardige bijlOnderhcdcn bchelst \ was een lijdge
"noot en bekleeddc laler een post,· onder de regecring te
"Antwerpen:'

De omstandighcid dat de hoorden der twee slagtolTcrs
naar Spanje wertIcn gezonden is ee'ne' ollwaarheid, en de
gevolgtrekking, die Motley daaruH doet vloeijcn, bijgevolg eell
aster. "Waarheid is, zegt Dr. Nuyclls. die ook deze woor
den van Motley gispt (I) ,dat men in de kerk te SoUeg
hem, waRr Egmond begraven is, ill 1801 het lijk }weft
gevontlen. Men hccfL de kislgeopend eo flOg de ovcrblijf-

(1) De Naderl. B~r~~{kn 'Ie. iulwoord un pNt. R, Fruin, "0 Vlot,o .0 ,ao
D~.,nler, p. 71,



selen, oak van het hoofd, ontdekt. Rierva" is prOCCI·ver
baal (Ipgemaakt geworden en cen gedrukt verslag ulIJo:ege\'en.
De zaak is in BelgiC zeer algemeen bekend. Molley heen
Belgic bezocht en was dus zeer gaed in de gelcgenheid om
onderzoek te doen [Illllr iets. dat. ware het waarheid
geweest, eellell onuilwischbaren blaam op Filips Koning van
Spanje, lOU geworpen ~lebben."

Oak Ie Weert is Horne's Jigchllam, hart en !lchedel terug~

gevunden. Uij werd aldaar den 23 Junij 1568 begraven. De
eigclle woorden eener ooggetuige voeren wij aan, lot
staving vall dit gezegde. Ziehier wat 1.Uster Luyten, reli·
gieuse in bet klooster l\Jaria-Wijngaard te Weert, in hare
Chronijk. over dit feit verhllalt: "Anno 1568. den 5 Juny,
Pinxteravolld, is onze genadige, vreeJzamige en goedertie
reu graef van Uorlle, heer Philippus, te Brussel, oJ) be\'el
van den Koning onthoofd. Den 23 Juny bragt men on zen
goeden, deugdzamen Heer Philippus van Brussel dood t~t

Weert, op zyn kasteel; en hy werd terstont binnen een
Utlr in de kerk begraven, want hy had negelltien dagen
bo\'en acrde gestaen, maer hy was twee reysen gebalsemt.
Onze vrouw van Horne ging met hare dochter en geheel
haer huisgesin stilleljes verI reck ell , sonder dot iemaud veel
vlln wist. Als nu de borgers dit 's morgens sagen en hoer
den, !lyn sy seer versl8gen, zeggcnde; nu syn wy al te
samell aen de doot overgcJel'crd, want sy hadden hun
'l'ertrouwen seer op oose Vrouwe gestelt, en sy meenden,
dal sy hon verdedigt sou ric hebben in de saken, die tegen
den koninck geschiet wareD; maer neen, want van benauwt·
heyt wist sy niet waer sy seh'e sourie blyven enz,"

In 1839 w~rd Horne's gral'tambe teruggel'onden co
geopend. 'fwec \'crslagcn zijn ons daarnn bekelld; het
officieel verslag maakt geene melding van het hoofd, het
'\II'as den opsteller wurschijnelijk meer te doen, om de



terugvinding ,.an het lijk te staven. dan wei, om dit in 01
tijne onderdcelen Ie beschrijven, Oit versing is uitgt>gc\'en
door den Hcer BJoemarts in de Annates Malorigues de Maes

lriche tome J, p. 137.
Een tweede bcrigt, geplaalst in het Journal historique et

lilleraire, uilgegeven do~r wijlen den Heer P. Kersten te
Luik (1) zegt. dot het hoofd \'8n den graBr werd lerugge
vonden, maar dot het geplnalst wus op de bors!. Ook dit
is niet gcheel juist.

De Wei Eerw.. Heer... J. P. Severijns, pasloor te 51, Mar
tens-Voeren en destijds kopcllatlll te Weert. een man die
wei het voornaamsle aondeel 88n deze opdehing heen
gehad, doet onS daarover de volgende mededeeling, wier
naauwkeurigheid wij waorborgen. "Het was Ie Weert alge
meen bekend - zegt hij - dol -het lijk Hln I)hilips de
Montmorency onder het koor der parocbiekerk was ter
oarde besleld j eell zerksteen dekte noeger zijn grar. Nil den
terugkeer van Limburg tot de Nederlanden. den 5
November 1839. werd op last der kerkfahriek dit grar
onderzocht. Op eene diepte "an vijf voet stielen de werk
lieden op het gewelr van eenen grafkelder, die in tegen.
woordigheid van den tocnmaligen pastoor en deken der
parocbie. van den burgemeester. en de leden van den
kerkeraad en van den gemeenteraad werd geopend. Deze
Heeren verzocbten mij. om tlf te slijgen lot het onderzoek
van den kelder, eene uitnoodiging W/laraon ik gaarne voldeed.

"Zie hier wat ik gevonden heb. Op twee ijzeren dwurs
balken rustlen drie doodkisten, w/larvan de twee zijdeJing.
sche ledig waren. Daor de planken der middelste. ten
gevolge der vermolming, zich gemakkelijk van elkander lieten
nemen heb ik deze met aile aandacht mogen ouderzoekeo. Het

(t) U"triDJ'"1 tHumbet t'lI~,
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lijk, dat er' in lag. richtte de voeten noar het altaar. zoo
als dil in het Luik.sche Ilitueel bij de bcgrafenis wordt
voorgeschrc\'cn. Van de kleerleren of !Jet doodshemd bestond
niets meer; hel vel was gelijk, nan de lweede schors vall
eenen boom en bedekte hier, en daar eene veUige aarde,
het vleesch.

"Op de borst van het lijk en binnen de zerk lag eene
Unnen bus, die ill.. aan de voormelde Heeren heb overge·
geven, Buiten op die bus was een inschrift gegravcerd ,
woa!'van nog Jeesboar waren de woorden.... lJeere en grave
tlan Boerne 6 Junii 1568. Nodat het deksel was l)fgezaogd
yond men er, tus~ChCfl sterk riekende ingredienten, het
gebolsemd hart van den graaf in zijnen natllurlijken vorm
en kleur. maar zeer broos. Men heefl dew lijkblls wederom
toegezegeld. gcsoldeerd en op hare vorige plaals gesleld,

"Daarna heb ik naauwkeurig onderzocht of er, bij het
Hjk of in de kist, inschriften. wapens of \'oorwerpen van
meloal aanwezig waren. maar heb niets ollidekt. Oe lJeide
armen' lagen zijdelings langs het Jigchaam en reiklen tot
aan de helft der beenen. lIet hoofd, dat mijne bijzondere
aUenlic troll.., lag op zijne natuurlijke phials, mOllr was
niel \'051 aon den romp; ill.. heb het llitgeoomeo. en door
de opening van den grufkeldcr aan de Heeren geloood, en
oa ollderzoek. wederom op zijlle plaats gelegd. Oe sehedel
was dik en voorzien van tanden.

"Bij de opening van Howe's grllf heeft men zijlle beellde
ren niet gemeten j doch volgens mijn gevoelen moet hij
wei €len man van iets meer, don middelmetige lengle zijn
geweesl. Vit de dikke en lange knoken zijner armen en
beenen wu men zulks kunnen opmaken, Maar ill.. weet ook,
del de ontzenuwde tedemalen V(l1l lang vermolmde lijken
de slatuur verlengen en het oog bedriegen, loodat. ik op
dit punt j'cen bepaald aotwoord kan seven,
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"Nadlll het ondenoe!.: was llr~eloopen wenl de kelder

wederom digl gemetseld en de opening gc\uld en bevloerd.~

Tot hicr de roededeeling van den Heer Se\crijns. Den 9

Julij tlU f wetd op koslen en op last VBIl Willem I, koning

det Nederlondcn. op Home's gtar cen nieuwe lijksteen
geplaatst. Dil meesterstuL: vlln kunsl en smaa!.:, is vervallr·

digd, door den bceldhou ..... cr Adolf Balal von Namen. en

be~ta81 uit celie tablctte vnn zwart marmer. wllOrin de bla

zoencr! "an Horne cn Montmorency, belleVells llndere
sieraden. met wit marmer Zijll ingclegd. In het midden
leest men in koperen letters:

Hie JACET

PUlLlPPUS ilK MO:rriTlIORE:olCl'

CUIlBEBlllliU COllES DH. HoaNE

DOlllNGS WEIlTIIAE, ALHSAr., NEv&LAK

CORTESSUI. 80CIl0liT IT llREI:GEL. PRAEFECTUS

HAERIWITABltS TOORRNSIS, EQUES AUREI "ELLERIS

ARCHITAUSSUS etc. etc.
CAPITE PLEXUS BflUXELLtS NONIS JUNII

MDLXVlII ,
DUCIS AI,BAP. SAU'O ARBITRIO

Huc J)ELATUS ET SEPULTUS IX KAL. JULt! EJ1I5DE~1 ,'NSI.

Pieltlf Bor in zijne Ntderla'ldlcht oorlogtn, Oeel I, boek

IV p. 173 maali.t ceo andcr grarschrin von Philips de

Montmorency openbaar, dat \'ermoedelijk 's mans ruslplaats

nooit gesierd heen,
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