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MUNTEN VAN HET GRAAFSCHAP HOORNE (OUDTIJDS HO RN,
HU'R:1E, DOERNE EN DEURNE OF DORNES).
Het voormalige Graafschap Hoorne was gelegen, op den linkeroever _van de
Maas, tegenover het dusgenaamde Overkwartier , het kwartier van Gelderland
over de Maas" waarvan Roermond de hoofdplaats was, later door staatkundige
redenen'. van Gelderland vervreemd geraakt en onder Limburg gekomen. Het
sterke kasteel Horn of Hoorne (1), even als het dorp van dien naam', alleen door
de Maas van de stad Roermond gescheiden en dus daaltegen over liggende,
gaf den naam aan het land. terwijl het kleine stadje" Weert, drie uren verder
aan de tegenwoordige Zuid-Willemsvaart gelege~, er de hoofdplaats van was.
Het land van Hoorne was ten zuiden en westen door het grootere Graafschap
van Loon of. Looz, ten oosten door de Maas, en ten noorden door het oude
Graafschap Kessel begrensd. Men vond er in de vrijheden Weert, N ede~weert ,
Leijveroy enWessem, de dorpen Reegden, Buggenum, Geystingen, Horne, Halen,
HeithuizeIl , Neer, N unhem, Ophoven en Roggel; 'verder de kloosters Weert,
Keizerbosch , St. Elizabeth en Nunhem ~ alsmede de heerlijkheden' Goor en AIdengoor ; eindelijk vond men er in als en,claves, die regtstree~s van het Roomsche Rijk afhingen, het vorstelijk Stift Thorn met zijne onderhoorige dorpen en
de heerlijkheid Kessenich, alsmede de vrij dorpen Neerltter, - Heel" Pol en, Panheel, toebehoorende aan het edele Domstift van Luik. Deze enclaves stonden
met het Graafschap Horne of Hoorne in meerdere of mindere betrekking, want
(1) Het kasteel van HOOl,"ne, dat àan den Romeinsehen weg ~legen was, die fan het
oude AduatuC3 Tungrormn(het hedendáagsehe Tongerèll) langs denregteroeve, v.an de
Maas naar Noviomagum (Nijmegen) liep, en daarbij de tegenwoordige plaatsen ltekheim,
Heel, Kessel, Blerik en Kuik aandeed, is waarschijnlijk een der vijftig kasteelen geweest,
welke DRUSUS, volgens het berigt van FLORUS, aan de oevers van Maas en Rijn stichtte, en
van welke Keizer JUUANUS er drie aan de oevers van eerstgemelde rivier .herbonwde. KNIPPENHERG vermeldt in zijne Hist. Eccles. :Vue. Geldriae, op bI. 21" ee.nen- Romeinschen
~rafsteen, te Hoorne gevonden.
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Graaf 'van Hoorne was Ondervoogd van Thorn en Voogd der gemelde Luiksche . vrij dorpen. De overige' plaatsen stonden regtstreeks onder Horne. Zij
liggen allen in N ederlandsch LImburg, ~ehalve Kessenich, Ophoven en Geystin gen , die tot België behooren.
De voornaamste bronnen, waaruit men de Geschfedeqis der Graven van Hoorne
en van hunne munten kan :putten, zijn ERNST ,HiBioire des ])UClJ de LimbOU'I"fI, de werken v~n' OOIX, LACOMBLET en ,DE CO:aSWAltEM's Oirconscriptîo?lS du
Limbourfl; verder (doch deze is minder naauwkeurig, .ja .dikwerf zeer fautief)
WOLTERS, Notice au'/" Z' ancien Oomté de Hornes , PIOT in de Revue de la NumÏ8?ttatique Beige, 1856,. page 87-90, GOETHALS, ])ictionnaire généalogique op
het woord Horne8.
Wij ~en, alvorens hunne munten' t~ beschrijven, in het, kort de rij der
Graven vaÎl Hoorne doorloop en , die in hun wapen op een goud veld voerden
drie ronde hoornen met zilveren naar de linkerzijde gekeerde mondstukken; de
hoornen mede van zilveren banden . voorzien. . .
De eerste Heer van Hoorne , die .in de nog voorhandene Charters voorkomt (1) ,
is Engelbert, die op het jaar 1146 onder den naam w:m Engelbertus de Hornin
vermeld wordt (2); in 1166 heet hij Engelbertus de Hurnen (3). Deze Heer,
die met' Margaretha van Altena [in het tegenwoordige Noord-Braband gelegen,
hoofdplaats Woudrichem) gehu~d was, moet nog omstreeks het jaar 1203 geleefd hebben (4); in dat jaar komen toch de Heeren Engelbert en Diederik van
Hoorne voor met Hendrik, Graaf van Kessel, ,Diederik van. Altena, Diederik
van Roermond. en Diederik , Voogd V~B' Echt. in' hét verdrag, dat toen gesloten werd tusschen Hendrik I, Hertog van Braband , en Otto II. Graaf van

" vermeld door WOLTERS, bI. 9-13, maar PIOT schijnt aan
(1) Eenige vroegere worden
de juistheid der opgaven te twijfelen; zie Revue Belfle, 1857, page 87., Zij hebben stellig geene munten nagelatén ..
(2) LACOMBLET, Urlcundenlnu:k Ma NiederrkeÏ'A", I" 2 4 3 . , "

(3)

KREMER,

.L1.cademi8ckeBeiträ9P, II, 266.

,

(4) PIOT in de Revue BelDe, 1857 ,'page' 88, ,dodl iic Wà op Willem JI, Heer van

Hoorne.
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Gelre , over de domeinen van: Megen, ,Tiel, Orthen en Bommel (I).
. In een Charter van Augustus 1220 blijft Gerard van Hoorne met vele andere
Heeren borg voor GraafWalra:m van Luxemburg, bij den vrede, dien deze met
,den Aartsbisschop van Keulen gesloten had (2).
Willem volgde zijn' vader op in de heerlijkheid Hoorne en inh~t .ambt van
. erfelijk 'Opperjagermeester van het Roomsche Rijk.
Bij BrÎef van 15 Mei 1219 ontving hij van den Aartsbisschop van Keulen
den burg :'V~ssem met d\3szelfs onderhoorigheden tegen cape jaarlijksche uitkeering
vàn 14 Keulsche marken. Reeds vroeger was Heer Willem Voogd van die
plaats (3).
In 1237 bezegelde hij mede de over~enkomst tusschen Otto, Graaf van Gelre,
met Hendrik, Heer van 'sHeerenberg, over de voogdij van Emmerik. Hij
was gehuwd met ~ucia van Kleef, en had bij haar drie kinderen, te weten
Sophia, gehuwd met Heer Jan van Heusden, Willem II, die volgt, en Michiel
van Hoorne. Willem Il, Heer van Hoorne, erfelijk Grootjagermeester, van het
Rijk, was gehuwd met Margaretha van Altena, dochter van Diederik, vierden
Heer van Altena, uit het huis van Mumpelgard [Montbéliard]. en van Margaretha van Kleef, erfgename van Diederik, derden Heer' van Alteila, uit' ~et huis
van Kleef. Hij stierf omstreeks' 1240 (4), en liet versch~idene kinderen na,
waarvan wij alleen vermelden Beatrys, echtgenoote van Alfred: Heer van 'Bre",'
derode , in 1253 overleden, en zijn opvolger W illem IIl.
Willem IIl, Heér ván Hoorne, Aitena, Weert , Nederweert , enz. ,~pperja
germeester van het Rijk, erfde' het land van AItena van zijnen moederlijken oom
Diederik, deszelfs Heer, die in 1241 zonder kroost overleed. Hij vereenigde
het eerst de landen van Hoorne en Altena, en nam, bij een Charter van 1244,
de wapens van die hinden aan.
'
,
Bij het liven VàD zijnen vad~r kwam Willem III voor in de Acte, waarbij
(1) MI~AEUS, Opera àiplom., I, 401. '
(2) LACqMBLET, Urlcunàenbuclt, Ir, 48.
(3) WOI,TERS, Coàe:e àiplomat. ,h088., N° 176.
(4) Dit alles uit WOLTERS, Notic8, ~c. page 16 et 17.
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Diederik, Heer van Altena , in 1230 hulde deed aan den Graaf van Holland
wegens het kasteel van Altena en zijne allodiale goederen, die in het tegenwoordige Zuid-Holland en den Woudrichemschen Waard gelegen waren.
In 1243 deed Heer Willem den leenee} aan den Graaf van Loo~ als Opperheer van de heerlijkheid Hoome.
f
.
De erkenning h~ daarna in 1~48 en1256~w,eder plaats.
Willem was- gehuwd met Helwig , Vrouw van Kran~ndonk en Eindhoven,
'
dochter van Lotharius, Graaf v~n wlckerode.
In 1253 bezegelde Willem, Heer van Hoorne, te gelijk met Otto, Graaf van
Gelre, Willem ,Heer van Kessel, en Godfried, Heer van Perweis, den fundatiebriefvan het klooster Keizerbosch.
Otto, Gr.aaf van Gelre, had in 1231 van Herman, Graaf van Virnenburg,
een der erfgenamen van het huis van Strijen, den~eigendom van het domein van
Thorn verkregen. over hetwelk hij reeds eenige heerlijke regten uitoefende. Na
den dDod van Herman zag de Geldersche Graaf, die nu de volstrekte eigenaar
van het domein geworden was, zich ten gevolge van staatkundige gebeurtenissen
genoodzaakt tot den afstand van een deel zijner regten op de abdij van Thorn;
te weten de onder-voogdij of het lagere beschermregt van dezelve met alle'
de voordeelen, die aan dusdanige betrekking verbonden waren.
Aldus verkregen de Heeren van Hoom~ het Beschermheerschap van de abdij
van Thorn, welk ambt als tot de heerlijkheid va"n Hoorne behoorende be$chouwd werd, en dat later met deze aJlon de Bisschoppen vall Luik overging;
het Opperbeschermheerschap was door den Geldersehen Graaf Otto voor zijn
geslacht b~dongen.
Alzoo dan werd Willem. lIl. Heer van Hoome en Altena, de eerste onderé
Voogd van Thom.
Op den .5 Mei 1258 was hij medebezegelaar van het vredesverdrag tusschen.
Willem I, Graaf .- van Gelderland. en. Hendrik van Vianden, Bisschop van
Utrecht, en kwam o~k later tusschen beide in de verschillen, die ~n gevolg
."':'
van dit verdrag'waren.
Willem stierf in 1264 (1), het. jaar, waarin hij een ,steekspel te Compiegne
•

4

'I

(1) Zie

WOLTERS,

Notice, page 21.

'

{ 'us· )
had bijgewooïtd<;· oifcJtetwelk de Koningen van Engeland, van Schotland, van
Sicilië en' eene menigte andere groote. Heeren tegenwoordig waren. Zijn lijk
werd' in het·, klooster van KeÏzerbosch bijgezet; dat de begraafplaats der leden
van lijn geslacht werd. Willem .IU liet vijf kinderen na, waaronder Gerard, Heer van Wickerode,
Kranendonk en Eindhoven; Margaretha, echtgenoote vim_lbert vanVoorne,
Burggraaf van Zeeland; en, dien wij in de eerste plaats hadden moeten noemen, zijn opvolger Willem IV.
•
.
Wiilem IV, Ridder, Heer van Hoorne , Weert , Nederweert , Wessem en
.
Altena, na den dood van zijn broeder Diederik, welke in 1270 pláats had.,
erfde ook het kasteel Perweis van zijn. oom~ Godfried, die zonder mannelijk
kroost overleden was, gelijk wij reeds vroeger medegedeeld hebben.
Bij het leven van zijn vader droeg WiUem IV den naam van Altena , en
teek~nde onder deien n~_am zeker Charter in 1253.
Ten jare 1271 gaf Jan I, Hertog van Braband , aan Willem. Heer van Hoome •
.
\
en Altena, bij de leen en • die hij van hem had, 84 ponden Leuvensche penni~.:gen, jaarlijks te '8 Hertogenbosch te heffen uit' de regten • die Laet en geleyáeheetten.
'
, In zeker stuk leest men, op venoek van den Graaf van Gelre en den Heer
van Hoome. dat de dorpen: Wessem, Beagden, Halen, Hoorne, Buggenum,
Neer, Geistingen en Ophoven tot het land van Hoome moesten gerekend worden. en dat zij onder de souvireiniteit van den Graaf van Loon stonden; dat
het regt, om langs. de uitgestrektheid dier dorpen in de Maas te visschen. aan
den Heer van Hoorne behoorde, en dat hij. of de door hem aangestelde regters ,
bevoegd waren om de op .deze rivier of hare b~ide oevers bega~e misdaden te
str.affen.
Op den 22 Maart 1279 bezegelde Willem mede het Charter,' waarbij Reinoud I, Graaf van Gclre j zijne bescherming aan de- stad Duisburg toezeide en
haar eenige voorregten· schonk (1).
Als Heer van Hoorne was hij onder-Voogd van de abOij van Thorn, waar-·
"

.

(1)

.

LACOMBLET,

Urlcunàenbuc/t, II, 435.
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van hij bij den dood zijns vhders het leen bij den Graaf van Gelre verhief. Als
souverein bekrachtigde Reinoud, de Graaf van dat land, op den 12 Deqember
1282, bij medebezegeling van Walraven • Heer van Valkenburg, Gozewijn,
Heer van Borne, en anderen, de acte van verkoop, door Willem. Heer van
Hoorne ~ in overeenstemming met zijn zoonvanf q,en zelfden naam, aan de geestelijke zusters te T40rn, van de· belastingmr. die hij, uithoorde vàfi de voogdij, geregtigd was van de. daar gevestigde meijers te heffen.
In 1281 bezegelde Heer WilleUl. als getuige. het Charter. -waarbij Hertog
Jan I van Eraband het land van Breda aan zijnen neef 1 Heer Aarnoud van
Leuven. schonk.
.'
De zelfde Heer Willem verleende in 1285 aan het ~looster Keizerbosch , in
tegenwoordigheid en onder goedkeuring van Willem, zijnen oudsten zoon, het
patroriaatregt ().ver de kerken van Hees en Leende.
Te gelijk met Walraven van Valkenburg, Walraven van Kessel, Proost van
Munster, Gozewijn, Heer van Borne, en andere groote Heeren, was onze Willem in 1286 borg bij het huwelijkscontract van Reinoud I, Hertog van Gelre,
.
met Margaretha van Vlaanderen..
In den hevigen strijd om het bezit van Limburg, na den dood van deszelfs
laatsten afzonderlijken Hertog ,een( strijd, geëindigd ~oor dim bloedigen slag bij
W oeringen. stond Willem van Hoorne aan de zijde van den Braband.schen Her~
tog (I). WOT,TERS meent. tegen het door van HEELU vermelde in, dat Wil~
lem reeds vroeger Ridder was -g~worden(2).
De voortdurende naauweband tnsschen Hoorne en Gelder bleek weder in Februarij. 1290, ,toen Heer Willem medebezegelaar was van de overeenkomst;
waarbij Graaf Reinoud en zijne echtgenoote Margaretha hun Graafschap voor den
tijd van vijf jaren aan Guy, Gráaf van Vlaanderen, verpandden.
Ten jare 1293 teekende hij met J au, Hertog v~n Braband , Everard, Graaf
van der Mazk, W alravenvanValkenburg en Gerard van Gulik het getuigschrift,
dat de Graaf van -Vlaand~en _buiten staat was om persoonlijk hulde te komen _
(1) Zie JAN VAN HEELU'S Slar/vate Irotringea; ~gegeftn doorWILtRlls, bl.313 en 314.
(2) Zie zijne Notice, page 2 6 . ' .
-~
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doen aan-den Roomsch;'Koning Adolf; en vijf jaren later, te weten in 1298,
bleef Willem metyele andere Heeren borg voor den Geldersöhen Graaf Reinoud
voor ,de xigtigeuitvoering vaneen verbond, dat hij met Guy, Graaf van Vlaanderen, gesloten had.
'
In eèn "bij WOLTERS (Notice. boven aangehaald, page 217,218) medegedeeld
Nederduitsch Charter van 12 Februarij 1299 verkl~ren Heer Willem, diens zoon
Diederik van Hoorne, Proost van St. Salvator te Utrecht, zijn oudste zoon Wil.lem van Hoorne, Ridder, Gerard van Hoorne, zijn jongste zoon, mede Ridder,
en. Engelbert van HoorIi«;l, Kanunnik van St. Lambertus te Luik, - geen
deel gehad te hebben aan den moord van Graaf Floris-V van 'Holland. Zij
beriepen zich daarbij Dp Jan (U), Graaf van Henegouwen en ~olland.
" Uit 'dit Charter kan men opmaken, dat tijdens gemelden moord de Heer van
Homne zich met de zijnen in Holland en zelfs aan het hof van den Graaf bev9nd. Misschien was de tegen hem opgevatte argwaan een gevolg ,van zijne
betrekking op Jan, Heer van Heusden" die zijn schoonbroeder was. - In het
zelfde jaar 1299 maakte Heer Willem met de zelfde leden van zijn geslacht , die
boven reeds vermeld' zijn, een verbond met gemelde.n Graaf Jan Il (1).
Uiteen stuk van 1294 blijkt het, dat Jan I, Hertog van Braband, bij eenige
daarin vermelde Lombarden borg "gebleven was 'ten behoeve van Heer Willem
van Hoorne , henevens diens zonèn Willem en Diederik.
Men vindt verder vermeld (2), dat Guy, Graaf van v'laanderen, zich op den
11 April 1296 jegens Willem, Heer van Hoorne, verbonden had om dezen,
jaarlijks op Kersdag door den ontvanger. van Vlaanderen te doen betalen honderd "
ponden Tournoois; voor welk bedrag de Heer van Hoorne zich in 's Graven
dienst begaf en, hem hulde beloofde. De Graaf verklaart verder in gemeld stuk·.
aan Heer Willem twee duizend ponden kleine Tournooisen gegeven te hebben,
voor welke hij beloofd had' hem trouwen eerlijk te zullen dienen in de oorlogen, die de Graaf met den Koning van Engeland zoude m0eten voeren tegen
den Koning van Frankrijk en den Graaf van Henegouwen, hij met dertig mannen
(1)' Zie dit Nederduitsche -stuk bij WOLTERS t.a. p. bI. 219 en 220.
(2) Baron DE ST. GENOlS , Monumenta anciena, I, 860.
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van wapenen; îeder Ridder voorZIen van vijf paarden .. De Graaf van Vlaanderen had zich verbonden om hunne reis- en verblijfkosten te betalen, bijaldien de Koning van Engeland in Vlaanderen kwam, of bijaldien hij den Graaf
hulp tegen den Koning van .Frankrijk zond, en dat, wanneer hij gemelden
Heer Willem opontbood om hem te komen dienen, hij zulks. zoude kunnen
doen.. zonder zich jegens Graaf Guy te vergrijpen.
Willem sneuvelde met zijn zoon Engelbert in den slag van Zierikzee, die in
1304 tusschen Guy van Dampierre, Graaf van Vlaanderen, en Jan 11, Graaf
van Henegouwen en Holland, over het bezit van Zeeland geleverd werd~ Zijn
lijk werd in den grafkelder van Keizerbosch bijgezet. Zijn opvolger was, na·
den vroegtijdigen dood van zijnen oudsten. zoon Willem van Hoorne , Heer van
Saffenberg , reeds. in of omtrent het jaar 1283 overleden, zijn tweede zoon Gerard.
Deze nu was Heer van Hoorne , Altena, Perweis, Weert , Nederweert , Wessem, Hees, Leende en Loen, eigenlijk geheeten Venloen. Hij was in 1294
gehuwd met Johanna van Braband , eigenlijk van Leuven, dochter van Hendrik
van Braband , Heer van Gaasbeek , en kleindochter van Godfried van Braband ,
Graaf van Leuven.
Bij een Charter van Aarnoud, Graaf van Loon, van het jaar 1302, had hij
verlof gekregen om alle bezittingen, die hij van ',hem Graaf in leen hád, bij de
bruidsèhat zijner echtgenoote te mogen voegen, met uitzondering van het kasJ
teel van Hoorne.
Nadat Johanna·van Leuven in 1319-overleden was ,ging Gerard vier jaren later
een tweede huwelijk aan met Ermengard, dochter van Diederik, Graaf yan Kleef.
Terwijl Gerard zich in het bezit had gesteld van Woudrichem en het.
geheele land van Altena, gelijk Qok van andere . leen en , die zijn vader en zijn
broeder van den Graaf van Kleef in bezit hádden gehad, mishaagde zulks aan
den Graaf, die geene opvolging in. de zijlinie bij die leen en wilde erkennen ..
Hij verklaarde ze weder aan het Graafschap vervallen. De twist "hierover duurde
tot den 7 April 1306, wanneer hij werd bijgelegd - onder waárborg van verscheidene Heeren - door de beleening, welke aan Heer Gerard werd verleend
door Otto, Graaf van Kleef j Gerard verbond zich de pligten van een leenman
getrouw te zullen vervullen, en den Graaf persoon1ijk te zullen dienen met
16
o
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twintig ruiters van goede geboorte. Bijaldien hij persoonlijk verhinderd mogt
worden, .zoude hij een Ridder aan het hoofd zijner manschappellplaatsen (1).
Op den JO .I April daaraanvolgende beloofde de Heer van Hoorne aan den
Graaf van Kleef om aan de ingezetenen van het land van Altena hunne oude
regten en vrijheden te. zullen laten behouden.
NIJHOFF vermeldt (2) een stuk, waarbij onze Gerard voorkomt als' getuige
in eene verklaring van den Hertog van Braband aangaande de in zijn land
plaats hebbende gewoonte ten aanzien der keus van voogden en derzelver borgstelling. Dit stuk draagt de d~teekening van 12 November 1310.
Ten jare 1307 had Gerard eenen hardnekkigen oorlog gevoerd met Heer Jan
van Arkel. Deze was in het .volgende jaar geëindigd door tu.sschenkomst van
Graaf Willem lil vaD. Holland.
In September 1312 was Heer Gerard een der medebezegelaars van het Charter van Kortenberg, dat belangrijke staatsstuk der regering van den Brabandsohen Hertog Jan II, die daardoor dé belangen van adel, en burgerij wist
overeen te brengen (3).
~ Onze Gerard bleef in 1315 borg voor den Graaf van Henegouwen bij Florens
Berthout wegens den aankoop va'll de heerlijkheid Mechelen (4).
In dè rekening, die.. Willem. lIl.. G:raaf van-Holland, in Augu.stus 1315
liet opmaken. van de uit~ven, veroorzaakt door zijnen oorlog t~gen Robert;
GrnaÎ van Vlaanderen, komt de Heer van Hoorne voor als hebbende ontvtlngen 58 ponden, 5 schellingen en 8 ,deniers wegens verleenden bijstand gedurende acht dagen met 250' ma~nen. Aarnoud, Heer van Stein. is daarin vermeld ten bedrage va~ 16 ponden en 5 deniers; de Heer ,van Bred~rode voor 61
ponden en 11 schellingen .. Deze.laatste had 249 man geleverd (5).
"
In 1318 bezegelde Gerard ~ede den bMi', waarin Scnepenen van 's HertoI

(1) Zie het oorspronkeliJke Nederduitsone stuk bij

WOI,TERS, Notice, p. 221-224.
(2) Gedenlcw. uit de Gesclt. van GelderZand, I, N° 118.
(3) Zie het stuk, onder anderen, bij MIRAEUS, Oper. lJipZom., I; 446.
(4) Ook dit in het Nederduitsoh opgestelde stuk is medegedeeld door WOJ,TERS t. a. p.

bI. 226. 227.

(5) Mr.

L. PH. C. V. D. BERGH,.

Getlenlcatulcken, enz., I, N° 68.

(
-
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genbosoh verklaarden, dat de Glaàf van Kleef in hunne tegenwoordigheid verzekerd had, dat hij en zijne voorouders het land van Heusden van den Hertog'"
van Braband in leen hadden.
Nadat' Gerard, volgens sommigen den 3 Mei 1333, dooh volgens ERNST (in
zijne Hi8toire du Limburg, lil, 428) -omstleek.slS27 gestorven was, werd hij
in de kerk der .Karmeliten te. Brussèl onder eene gráftombe bijgezet.
Van de vijf zoons van.Heer Gerard vermelden wij alleen Willem V, die volgt ,.
en Otto van Hoorne, Heer van Bauoignies, die Admiraal was in Fransche dienst.
Willem V; door geboorte Heer van Hoorne, Altena, Weert, Nederweert,
Wessem, Hees, Leende en Cortessem, onder-voogd van Thorn, erfde de
schoone en rijke landen van Gaasbeek , Leeuw, Herstal en Montcornet van zijlle
nioht Beatrijs van Leuven, die omstreeks 1339 overleed, en later nog de heerlijkheid Saffenberg van Jan van Hoorne, zoon van Willem en Sophia van Heus~
,
.
den. In 1322 was hij met een aantal Edelen uit Braballd, Vlaanderen en Hen'egouwen eender bezegèlaars van het huwelijksverdrag der Vorstin Johanna
van Braband , dochter van Hertog Jan 111 van dat land, met Willem,. later IV
geheèten, oudsten zoon van den Graaf van Holland en Henegouwen, Willem lIl.
In het volgende jaar was hij een der medebezegelaars bij het huwelijksverdrag
van Johanna:s broeder, Jan van Braband , met Elizabeth, dochter van den Hollandsch~n Graaf, zoo eVeIl vermeld.,
~en jare 1331 was hij ~ der scheidsregters (Ip.et Bisschop Adolf van Luik ,
Graaf Lodewijk van Loon en Chiny, Hendrik. van Leeuwenberg en Aarnoud van
Stein) in den twist tusschen Dioderik IJ en Jan I van Heinsberg over hun vaderlijk erfgoed.
Twee jaren later droeg Willem van Hoorne zijne leenen van Hees en Leende
aan Jan IU, Hertog van Braband ,. op, die er hem zelve weder mede beleende.
,Het oorspronkelijk in het N ederduitsch te Brussel daarvan, in tegenwoordigheid
der HeerenOtto . van Kuik . en Jan van· Raatshoven , opgemaakte stuk komt
voor bij WOLTUS J No/z'oe, enz .• bI. 227 en 228.
'
Weldra moest hij ten 'gevolge dezer beleening deelen i!! eenen ~r1og, die er
over de heerlijkheid Mechelen ontstood,eamoeijl4 Heer Willem met de leenmannen van den Hertog van Braband strijden tegen den Graaf van Vlaanderen.
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Ook ~1l$:~ài~:~".jYaD den oorlog op ,den 31, Maart 1336, te"Delider~
m('~.t~.~~}~g_rs van het verdrag, tusschen Graaf Lodewijk van
Male:ettj~;J. Ivan Braband.
Hi~~.)\lbé~s bij, mede te ,Dendermonde, de zelfde dienst bij het
ver~~ i~en, den Brabandschen Hertog met ~e Graven van Vlaanderen en
Holland,(}).. ",
Op den 1 Maart 1333, was Heer Willem getuige bij het huwelijk van Gerard,
oudsten zoon van Willem,
Graaf van Gulik, met de oudste dochter van Rei.'
noud II, Hertog van Gelre' (2).
Ten jare 1338 bevond hij zich te Leuven iu eene zeer talrijke vergadering van
de voornaamste Heeren des lands> Deze Ridders, ,die door banden van bloedverwantschap en van eer aan elkander verbonden waren" behartigden zeer de
zuivering van een hunner neven, den Graaf van Gelre, van de lasterlijke beschuldigingen, die men tegen hem uitgestrooid had; men zeide namelijk, d~t
hij het voornemen had om den Koning en de Koningin van Frankrijk, den
Hertog van Normandie en den geheelen Staatsraad te vergiftigen. De leden der
vergadering waren Jan lIl, Hertog van Braband, Willem IV" Graaf van Hol-,
land en Henegouwen, Adolf, Graaf van Berg, Jan van Henegou,wen, Heer
van Beaumont; Diede~ik, Graaf van Kleef. Willem, Graaf van Namen ,Diede·
rik, Graaf van Loon. Diederik. Heer van Montjoie, Valkenburg en Vere. Landvoogd van Zeeland. Willem, H~er van Hoorne en' ~Jtena, en Otto, Heer van
Kuik. Zij noemden zich allen neven van den Hertog van Gelre.
Willem' V komt het eerst voor onder de Edelen van Braband in het verdrag
van altijddurend bondgenootschap. dat op den 3 December ] 339 tusschen
Jan ;rIl. Hertog van Braband • en Lodewijk van Male" Graaf van Vlaanderen.
gesloten werd.De uiterste wil van Heei Willem V, die op zondag na St. Remigius in het
jaar 1342 in het N ederduitsch ~gemaakt is I vindt men door WOLTERS medegedeeld ter aangehaalde plaats, bI. 228, 229. Hij stierf in het volgende ja!lr 1343.
,

(1) Zie Mr. L. PH. C. V"D. BERGH, Gedenlc8tulclcen, enz., I, N° 82.
(2)" Zie NIJHOFF, G~denlcwaardi[lheden, enz., I, N° 268.
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In 1315 was hij gehuwd met Ode, Vrouw van Putten en Strijen, en na deze:r
overlijden met '-Elizabeth, dochter van Diederik, Graaf van Kleef. en Margaretha
van Habsburg, zuster ván Keizer' Rudolf van Habsburg, welk huis zoo vele
jaren den Duit~ch-keizerlijken troon bezat.
Uit zijn eerste huwelijk had Reer WiUem:
_1 e Gerard van Hoorne', Heer van Hees en Leende. en, na zijns vaders dood,
sedert 1343 Heer van Hoorne en Altena. Hij sneuveld~ met zoo vele anderen
in den slag bijStavoren in dienst van Graaf Willem IV van Holland (1).
2e • Johamia van Hoorne , Vrouw van Gaasbeek , Putten en Strijen, gehuwd
met Gijsbert van Abkoude, Heer van Wijk bij Duurstede.
3e Oda van Hoorne , gehuwd met Jan van Duivenvoqrde, Heer van Polanen 4
van der Lek en Breda.
4 e Maria van Hoorne, gehuwd met Jan van Arkel, Heer van Heukelom.
En nog twee dochters, die: den geestelijken stand omhelsd hebben.
Uit zijn tweede huwelijk had hij:
7e Willem VI, die volgt:
8e Diederik, Heer van Perweis en Kranenburg.
ge Aarnoud van Hoorne, die van 1371-1379 den Bisschoppelijken stoel van
Utrec~t bekleedde, wiens leven wij kortelijk als zoodanig vermeldden, en wiens
munten wij afbeeldden. in onze Munten der Bi88choppen, van de Heerlijkheid
en de Stad U~recltt (Haarlem, 1859): Hij werd later Prins--Bisschopva~ Luik
en overleed op den 8 Maart ,1880 in den leeftijd van' ,vijftig jaren. Zijn lijk
werd' naar Hoorne overgebragt en inden familiekelder te Keizerbosch bijgezet.
10e Everhard van :Hoorne, Kanunnik te Keulen.
11 e Diederik Loef van Hoorne , Heer van Baucignies, Montcornet, Weert,
Hees, Leende en Herstal , overleden in 1390, wiens munten wij zoo straks zul:'len vermelden. Hij was gehuwd met Isabella van Montigny.
En.nog twee dochters.
Willem VI, die Heer werd van Hoorne en Altena na den dood van zijnen
oudsten broeder /Geràrd (die, gelijk wil reeds z~en, te Stavéren, zonder kin,

(1) Zie, onder a~deren,

WILLEMS,

'

,

Belgiacfl, Muaeum, V, 104:

(
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deren na tè laten, srieuvelde), was een der getuigen bij het huwelijksverdrag ,
dat in 1357 gesloten werd tusschen Dirk II van Heinsberg , later Graaf ~an
Loon " met ~~ilippina van Gulik. Hij had bij zijne echtgenoote Isabella, dochter
van Jan, Heer van Arkel, en Ermengard van Kleef. drie kinderen, te weten:
1e Dirk :VII, die volgt.
2e Dirk van Hoorne, Bisschop van Osnabrug, overledeJ;L in, 1404.
3e Maria van Hoorne , gehuwd met Hendrik, Heer van Gemen.
Het blijkt uit een Charter van 18 October 1366, dat na den dood van Heer
~Willem VI de heerlijkheden van Hoorne en Altena overgingen op Diederik Loef
van Hoorne , want hij regelt in gemeld' stuk onderscheidene p.unten betreffende
de huwelijksgift zijner zuster Elizabeth. van Hoorne (1).
.
In 1390 verleide Willem VII, Heer van Hoorne, Altea8, 'Weert, Nederweert, Wessem. Cort~sem en Saffenberg, erfelijk Opperjagermeester van het·
Duitsche Rijk. onder-Voogd van Thorn, het land van Hoorne bij den Bisschop
, van Luik, als Graaf van Loon.
,
Hij was ook gemengd in de twisten der Hoekschen en Kabeljaauwschen.
In 1393 verbande Hertog Aalbrecht, Graaf van Holland, de hoofden der
Hoeksche partij, ten getalt} van 53. hen beschuldigende van deel genomen te
hebben aan den moord van Aleid: van Poelgeest en Willem Kuser .
.'s Hertogen zoon Wille~, Hoor van Oosteuant;. verliet mede het land e_n versterkte. zich in het kasteel AlteJJ8 , maar bij de nadering van zijnen vader trok
hij er uit. de verdediging aan den Heer van Hoolne overlatende, Op St. Margriet gaven de belegerden zich op eerlijke voorwaarden over. Hertog Aalbrecht
herstelde echter den zoon des Heeren van Hoorne, Willem genaamd j in .het he;it van het kasteel (2).
.
Van dezen' Willem VII verhaalt de geschiedenis weinig belangrijks; alleen dat
hij op den 25 October 1415 in den zoo bloedigen slag van Azincourt sneuvelde
en met hem een aantal zijner bl()edverwanten en vrienden, met nama Jan van
(1)' Ook dit Nerlerrluitoche stuk komt voor bij WOLTERS t. a. p. bI, 230, 231. Op de
volgende bladz. treft men een stuk van I November 1367 aan, waarin Diederik Loef mede
. Heer van Hoorne en Altena genoemd wordt.
(2) Chronicon Tie/enae, p. 423, aallgehaald bij WQJ}l'.ilR/L.·
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Croy en diens twee zonen, Jakob van Adingen (Enghien), Roeland van Gruit-

huizen, Colard van der Gracht, Filips ,en Hendrik van Liedekerke, enz. De
geheel~ adel van Zuid-Nederland en Frankrijk werd door dezen slag, waarin ook
de Graaf van Vlaanderen sneuvelde, in droefheid gedompeld.
I
Willem was gehuwd met Johanna van Loon , genaamd van Heinsberg.
Bij brief van 20 Mèi 1374 had hij aan zijne echtgenoote eene douarie van
800 goudguldens' gemaakt, betaalbaar in de stad Roermond, en te trekken uit
het land van Hoorne, anders genoemd Maasland, en gelegen ind~ dorpen
Wessem, Geistingen , enz.
Zij lieten vier kinderen na, te weten:
1 e Willem VIII ~ die volgt.
2e Oda van Hoorne, echtgenoote van jan van Gemen.
3e Margaretha, Abdis van Thorn.
4 e Katharina van Hoorne, gehuwd met Filips, Graaf van Virnenburg.
Heer Willem VIII verk.1aarde in een Nederduitsch Charter van 10 April 1423 ,
dat zekere hoeve, genaarJd Tgenloo, onder Ophoven, eene vrije bezitting was,
./
niet leenroerig aan het Graafschap Hoorne.
Hij overleed te Aken in 1433, en werd aldaar in het Dominikaner klooster
begraven. Zijn zoon Jakob schonk aan dit klooster eenige tienden te Ophoven
en Geistingen (1).
Sedert .14()7 was hij' gehuwd met Johanna van Montigny; hij had bij haar
twee kinderen: '
1e Jakob, die hem opvolgde~
2e Margaretha van Hoorne , Abdis van Thorn.
Jakob, Heer van Hoorne , Altena , Weert, Nederweert , Wessem, Cortessem?
Kranendonk en Eindhoven, kocht in 1460 de beide laatste heerIijkheden, die
oudtijds eigendommen yan het geslacht Hoorne , doch sedert vervreemd waren,
weder in van Maria van ,Schoonhoven te Elslo.
Hij deedonderseheidene' malen leenhulde van het land van Hoome; eerstens
bij den dood zijns vader~, en dàarp.a telkens bij I.. de verkiezing.en van eenen
nieuwen LuikschenBilBschop. Deze verheffingen- hadden regelmatig plaats sedert
(1) Zie QUIX, Da88
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de Luiksche kerk haar gebied had uitgebreid door de aanwinst. van het Graafschap Loon en sedert een lid van het geslacht Hoorne op den Luikschen zetel
geplaatst was geweest. Het land van Hoorne was vroeger een geheel vrij land.
gelijk het stuk van Walburga van Hoorne , boven vermeld, gf)noegzaam aanwijst.
Waarschijnlijk ontving Heer Jakob, bij gelegenheid. van zijn huwelijk, van
zijnen schoonvader, Frederik· van -Mems., het land en de heerlijkheid van Born ,
die hij in 1448 aan het kasteel van Heinsberg . verhief. Jakob I, Heer van Hoorne , was voor een gedeelte Heer van Montigny. De
Heeren van Hoorne hadden te Aken een huis, geheet en: da8 Hau8 Hoorn. Het
was daarin dat Willem VIn is overleden (1).
Als Heer van I.I0orne en erfgenaam van Willem van Hoorne, stichter van het
St. Elizabéth's-klooster bij Heythuyzen, had Jakob I zijn deel aan de hervormingen van dit klooster, dat naàr aller wensch een deel ging ..uitmaken van de
Windesheimsche Vereeniging. In 1435 toch nam gemeld klooster den regel aan
van de reguliere Kanunniken van St. Augustinus.
. In 1450 werd Jan van Hoorne door Keizer Fred~rik IV tot Graaf van het
Heilige Róomsche Rijk verheven.
Hij was op den 13 Julij 1456 tegenwoordig bij de inhuldiging van Lodewijk
van Bourbon als Prins-Bisschop van Luik. Deze gaf hem in October 1461 verlof tot het, ingevolge eene gelofte van zijne echtgenoote Johanna van Meurs,
stichten eens kloosters van Minderbroeders .en van .eene kerk tot hun gebruik
op de plaats Aldenborg bij het kasteel Weert. De inwijding had in Mei 1462
plaats door Jodocus, Bisschop van Hieropolis, Wijbisschop van David van
Bourgondië> Bisschop van Utrecht.
Toen., in 1465" het volk van Luik zich weder onder Fransche beficherJ;llÎng
stelde, ontbood Filips de Goe4e, Hertog van Bourgondië, zijne beste veldoversten, en onder deze Filips van Hoorne, Heer van Gaasbeek , en Jakob, Graaf
van Hoorne , Heer van Altena. Maar weldra liet de Fransche Koning Lodewijk XI de Luikenaars in den steek. De slag van Montenaken ~as hun noodlottig. Jakob, Graaf van Hoorne , die zich te Brussel bevond, werd verzocht
om ten hunnen behoeve bij den Hertog van Bourgondië tusschen beid: te komen.
(1) Zie CHR. QUlX, t. a.p. S. 13.
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Daarna werd hij met Vincent, Graaf van Meurs, in November 1465 andermaal
door de Luikenaars naar Hertog Filips den Goeden en zijn zoon Karel den
Stouten, toen nog Graaf van Charolois geheeten, te Thienen gezonden. Men
sloot eer~t een en wapenstilstand, en latér kwam teSt. Truyen in het huis, waar
de Graven van 'Meurs en Hoorne hunnen intrek hadden genomen, de vrede tot
stand (22 December 1465).
Oud geworden, begaf Jakob ~ Graaf van Hoorne, zich in het Minderbroedersklooster te Weert, en werd daar door den Vorst-Bisschop van Luik tot Priester
gewijd. Hij overleed in gemeld klooster op den 3 Mei 1488.
Jakob I was gehuwd geweest met Johanna van Meurs, overleden 2 April
1461, en had bij haar zeven kinderen:
1e Willem, in den ouderdom van vier jaren overleden in 1453.
2e Jakob, 1I, die zijn vader opvolgde.
3 e Jan. van Hoorne; in 1484 tot Prins-Bisschop van Luik gekozen.
4 e Maria.
5e Walburga, gehuwd met een Graaf van Manderscheid. Hunne eenige
dochter Walburga verbond zich -in den echt met Willem, Graaf van Nuenar of
Nieu wen aar . '
6e Margaretha, overleden 15 December 1518; zij was eerst gehuwd met Filips van Hoorne " Graaf van Houtkerke en Baron van Gaasbeek , en later met
Jan van Montmorency, Heer van Nevele, t 26 Juhij 1477.
7e Frederik, Graaf van Hoorne, Ridder ... Heer van' Montigny en Viny, gehuwd met Philippote van· Melun .. Hij t 30 Dècember 1486.
Jan II, Graaf van Hoorne en van het Heilige Roomsche Rijk, Heer van AItena, Weert, Nederweert , Wessem, Cortessem, Kranendonk , Saffenberg en
Eindhoven, onder-Voogd van Thorn ,en erfelijk Opperjagermeester van het Duitsche Rijk, verloor reeds in 1461," op den leeftijd van elf jaren, zijne moeder Johanna van. Meurs. Als oudste zoon werd hij in de beo~fening der oorlogskunst opgevoed; maar Eijne vreedzame geaardheiddeedbemsteeds in~eeii
dragt met zijne naasten .leven. . Hij was, ,een der :voomaamste bewerkers 'van het
verdrag van· Tongeren, dat den 22 Md 1484 tot stand kwam. Ten gevolge
ván dat verdrag kon zijn broeder. op zijnen Bisschopszetel terugkeeren.
17
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Toen later. na den dood van het wilde zwijn der .t!I.rdenne1l (Willem van dér
Mark), de Bisschop Jan van Hoorne ûch naar Maastricht moest bëgeven ,in
afwachting dat de driften in zijn Bisdom ~ouden bedaren, bestuurde zijn broeder
Jakob' met twee andere Heeren de openbare zake~. Ineeu, strijd tegen het ge.
slacht van der Mark werd hij·gevangen genomen, .en bleef drie jaren op het
kasteel van Lou,vignée opgesloten. Eindelijk vrijgelaten, gaf hij het voorbeeld
van edelmoedige vergeving, en na het Mdastrichtsohe verdrag ván 1492 stemde
hij in de huwelijksverbindtenis zijner dochter met Everard van der Mark, als
tot bevestiging van den gesloten vrede.
In 1494 was hij, met een aantaI"Krijgsbevelhebbers en Vorsten van naam,
tot hulp van -Keizer Maxîmiliaan opgetrokken, toen de~e de Geld_ersehen en
hunnen Hertog Karel van Egmond beoorloQgde.
Onder de brieven, welke de Landvoogdes der Nederlanden! Margaretha van
Oostenrijk, aan Keizer Maximiliaan gedurende dezen oorlog geschreven heeft,
vinden wij er een van September 1511 , waarin zij onder andere zaken vermeldt,
dat na het innemen van Tiel door de Gelderschen, deze te WilHm gekomen
waren, en zich van daar alleen verwijderd hadden op het verzoek van de Gravin
van Hoorne, Margaretha van Oroy.
Ten jare 1612 werd dè. Graaf 'Van .Hoorne. te Woudrichem· door de Geldersehen gevangen genpmen. Toen· gemelde plaats" in hetzelfde jaar door Heer
Floris van Egmond hernomen was" vroeg de'le aan de Landvoogdes verlof om
haar aan den Graaf vlln Hoorne terug te geven.
,
Graaf Hendrik van Nassau, ten jare 1519 de Landvoogdes tot Meter \Alm zijn
kind verkregen hebbende, werd deze laatste bij den doop vertegenwoordigd door
de Gravin. van HOOfDe..
De tijdsomstandigheden waren oorzaak, dat Graaf Jakob II zich diep in schulden had· moeten stekoo., ieu wat ten, ge~QIg'e, had, dat hij eenige zijner voor..
naamste bezittingen,' dDd~ anderen het Graafschap Hoorne , alsmede ~de heerlijkheid en. het kasteel vanWéert, moest verpanden bij Vincent. Graaf van Me·urs.
Maar het zij dat de clausuIen van deze verpanding niet goed waren nagekomen, het zij om eenige andere reden, Jakob van Hoorne eischt,e in J 494 zijne
goederen van den Graaf van Meurs terug, die ze hem niet weder wilde g~ven.
-

.
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Daarom riep hij zijne mannen van wapenen bijeen en begon in Junij van gemeld
jaar het kasteel van Weert te belègeren.
" Wat het domein van Hoorne betreft, dit werd eenigen tijd later, met al de
daaraan verbondene regten, aan Jan van Hoorne, Bissohop van Luik, teruggegeven.
Na dien tijd noodzaakte deze Bisschop zijn neef: den jongen Jakob van Hoorne ,om zich met dit, land te laten beleen en en het voor het Hof van Curange
te komen yerheffen~ Echter bleef het Graafschap Hoorne belast ten behoeve van
Vincent van Meurs, die het kasteel bezet hield.
Van zijne zijde . deed Jakob van Hoorne zijn best om de belangen der beide
huizen door middel van een huwelijk tot één te brengen, hetgeen hem dan ook
gelukte door .de echt~lijke vereeniging van zijn oudsten zoon Jakob IIl met Margaretha: van Croy,. dochter van Filips van Croy, Graaf van Chimay, Baron van
Quiévrain, enz., en van Walburga van Meurs ,dochter van Vincent, Graaf van
Meurs en Saarwerden. De regten van Croy, als erfgenamen van Meurs op het
Gráafschap Hoorne, werden vereenigd met die van Jakob van Hoorne , en Mar. garetha van Croy vernietigde alzoo de aanspraken van Vincent van Meurs ..
Jakob II overleed den 8 October 1530 en werd, op zijn verlangen, in het
klooster ~e Weert begraven. Zijne eerste gemalin, die hem geene kinderen
schonk en. die den 4 Junij 1475 overleed, was Philipotte van W urtemberg ,
.dochter van Ulrich, Graaf van Mumpelgard (Montbeliard), en van Margaretha
van Savoye, weduwe van Lodewijk, Kon.ing van Sicilië. Zijne tweede gemalin
was Johanna van Gruithuizen, die. den 8 December 1502 overleed. Zij was
eenedochter van Lodewijk van Brugge, Ridder der Orde yan het Gulden Vlies,
Prins van Steenhuizen , Graaf van Winche~ter, Heer van Haamstede in Zeeland,
en van Margaretha van Borselen. Haar broo'der was Landvoogd van Picarrue en
MaarsChalk van Frankrijk.
.
Bij deze tweede gemalin had Jakob 1I, Graaf van Hoorne:
I
•
1e .Jakob nr, diBvolgt.
2e Jan, die. eerst ~n den. geestelijken stand opgevood, na den dood ZIjnS
broeders hem opvolgde.
alsmede twee' dochters.
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Jakob lIl~, die wel eens -de jo,nge Heer van Hoorne , Altena, enz. genoemd
wordt, werd in 1519 met een gezantschap nim , Engeland belást. 'Hij had
achtereenvolgens in huwelijk:
"
'Ie Margaretha van Croy, welke den 7 Februarij 1514' overleed en te Weert
begraven werd. Deze schrandére vrouw, die eene dochter was van Filips 'van
Croy" Graaf van Chimay, Baron' van Quiévrain, Heer van Thou i Ridde; der
Orde van het Gulden Vlies en Landvoogd van Holland, voerde briefwisseling met
Margaretha van Oostenrijk, Landvoogdes der Nederlanden.
2e Claudine van Savoye, die den 2 April 1528 overleed.
Dit huwelijk had plaats door den invloed. van de Aartshertogin' Margaretha
van Oostenrijk.
. , " ,,, '
3e Anna van Bourgondië, dochter van Adolf, Heer van Beveren. Veere en
Vlissingen. alsmede van Anna van Bergen.
Jakob III liet bij zijn overlijden, op den 15 Aug. 1531, geene kinderen 'na.
Op den 27 Augustus daaraanvolgende deed zijn broeder Jan de leenhulde
voor Hoorne aan den Luikschen Bisschop Everard van der Mark. Het Nederduitsclte bewijsstuk daarvan, te Brussel opgemaakt, komt voor bij WOLTERS
t. a. p. bI.· 60· en 61.
, Toen. In 1539 ,de-komst van Keizer. Karel V', uit 'hoofde ~an den opstand
der Gentenaars, te gemoet gezien werd, noodigde de Landvoogdes de ~oornaamste
Grootwaardigheidbekleeders en Ridders van het Gulden Vlies uit om zich op den
12 Jallll:arij te' Valençyn te bevinden, ten einde den Keizer te verwelkomen.
Onder hun getal bevond zic,h ook Graaf Jan. Deze. die. gelijk wij boven zagen. in den geestelijken stand was opgevoed en in 1502 met de Proostdij van
St. Lambertus te Luik begiftigd was ,geworden, wenschende dat der.egte 'lijn
der Graven van Hoorne' en Altenaniet 'nlOgt uitsterven, liet zich doorden Paus
van zijne gelofte ontslaan: en trad', nadat hij het bestuur van zijn Graafschap
aanvaard had, in het huwelijk met Anna van Egmond, dochter van Floris van
Egmond, Graaf van Buren, en van Margaretha van Bergen. Zij was weduwe
van Joseph van Montmorency , Ridder, Heer van Nevele, Hubermont, Huyssen
en Zwijndrecht.
Het gelukte aan Graaf
Jan, even min als aan zijnen broeder, zich kroost te
r
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verwekken. .Hij beschikte dus over zijne landen en goederen ten behoeve der
voorkinderen van zijne gemalin, de Montmorency's , en wel in de eerste plaats
van Graaf Filips van Montmorency.
Al de verschillende stukken, die betrekking tot deze zaak en de daarna plaats
gehad hebbende verheffing der Leerienhebben, zijn in het Nederduit8c1t gèsteld (1), een blijk,' dat die· schonne· taál toen' iIl' :-dÏe streken nog niet bij. de
aanzienlijken door de zoo véel armere Fransche verdrongen was geworden (2).
Zulks .heeft eerst plaatsgehad toen de Nederlandsche grooten zich de taal hunner vaderen begonnen te schamen, en de slaven der vreemdelingen werden, iets
wat een en . nadeeligen invloed had op het gebruik der moedertaal door 'de middelklasse , die thans nog in Limburg veelal het Fransch aan de moedertaal
voortrekt. Men vergeve ons deze uit wij ding.
Filips vàn Montmorency nam dan niet alleen bezit van het Graafschap Hoorne ,
maar ook van de hèerlijkheden Weert en Wessem. gelijk ook van de ondervoogdij van Thorn.
Het leenhof van Gelderland bevat de acte van leenhulde daartoe betrekkelijk.
Filips was in 1522 geboren. diende Keizer Karel V in vele oorlogen, en
volgde den Infant, later Filips II, in Duitschland, Italië, Spanje en Engeland.
Teruggekeerd. werd hij tot Landvoogd over Gelderland en Zutphen aangesteld.
In 1555 werd hij te Antwerpen, te gelijk met Don Carlos. tot Ridder van het
(1) Zie o. a. WOLTERS t. a. p. bI. t8 en 79.
_
(2) Men heeft het ons wel eens ten kwade geduid, dat wij dit werk niet in het Fransch
hadden geschreven en uitgegeven. Men meende, dat het dan een veel grooter debiet zoude
gehad hebben en wij meer voldoening van onzen veeljarigen arbeid zouden hebben ingeoogst. Het is mogelijk dat men gelijk heeft. Wanneer wij een werk over de munten van
Portugal hadden geschreven (een werk, dat wel in ons voornemen lag, doch dat gelukkig
door een Portugees is ten uitvoer gebragt) zouden wij het .buiten kijf in het Fransch hebben uitgegeven. Iets anders is het echter om een nationaal werk niet in de nationalètaal
uit te geven. Ons althans streed het .tegen de borst om over :S;ollandsche, Geldersche, Groningsche, Friesche en .andere Ne~e~,Ia~4sc~e ..m,~p~e~, i~ ee?7! .~reemde t~~~ te schrijven , hoewel het ons, die sedert onze kindschhéid met het FraIisch zeer -yertrouwd zijn, niet moeijelijk zoude gevallen zijn om ons Muntwerk alth~ns in dragelijk Fransch uit, te geven,
gelijlt er in de 1g e eeuw zoo vele werken door niet-Franschen geschreven worden.
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Gulden ~ Vlies benoemd ~ en niet lang daarna tot Nederlàndsch Admiraal .en Bevelhepber eener bende van ordonnantie verheven. Toen Filips II de Nederlanden' verliet. om ze nimmer terug te zien, werd hij door den Admiraal M9ntmorency, Graaf van Hoorne ,vergezeld. W ~nneer deze laatste in het vaderland terugkwam, vond hij zijn ambt in Gelderland aan een ander gegeven, iets dat hem
geweldig hinderde. Hij had zijn aandeel aan de in het werk ge~telde pogingen
tot verwijdering van Granvelle.·
. ',
Het is hier de plaats niet om al de verdere lotgevallen van den Graaf van
Hoorne te (verm~lden; genoeg zij het dat hij, als slagtoffer van den haat van
Alva en der Spanjaarden, op den 4 Jumij 1568 te Brussel werd onthoofd. Zijn
vonnis vindt men in het Nederduitsch bij WOLTERS t. a. p. bI. 96-98 (1).
Filips .van Montmorency heeft alleen ééne dochter gehad; die jong gestorven
was. Zijne weduwe, Walburg van Nieuwenaar , volgde hem op in het bezit
zijner landen; doch wij zijn genaderd tot den tijd del' Pacificatie van Gend" en
verder dan deze behoeven wij de geschiedenis van het Graafschap Hoorne niet
te vermelden. Het wordt dus tijd dat wij de munten van dit landje gaan beschouwen. die de tijd ons gespaard heeft. en welke wij nu, achtereenvolgens,
naar mate wij zoop PI. XI en XII afgebeeld hebben, zullèn beschrijven.
- In de eerste plaats dan deelen wij. een denier' of sterling mede van een Willem, Heer van Hoorne , waarschijnlijk v!,n Willem I of II (zie boven hl. 115).
Deze munt, eene navolging der Engelsche sterlingsche deniers uit de 18e eeuw, is
ons in geene Verzameling op het vaste land voorgekomen. Zij werd in Ierland gevonden.' en ismed,egedeeld in T. VII, 2e Serie der Revue de la Numiamatique Beige.
- Op de vz. ziet men een met een bloemkrans getooid vorstelijk hoofd van voren. Het omschrift· ,is:
(W)IJjlJSIDVS oe: 110Rn: .
Het' veld der kz. 'Yordt door een gelijkbeenig,' vierkant kruis gedecl.d. Twaalf
bolletjes bevindèn iich tusschen' de beenen van dat kruis.· 9mschrift:

.. +

W I e:Rm
Het gewigt zal wel ongeveer het zelfde als dat van andere sterIlngen zijn.

snon

16m~

I De:

(1) Het vonnis vindt men in het Fransch in het Suppl611umttk

8'l'RAD.A.,T.

I, p.

2~5~

(
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Op onze Supplement N° XXX deelen wij onder N° I eeneHoornsche munt •
mede, die wij aán Heer Willem IV meenen te mogen toeschrijven (overleden
in 1343), omdat de type \der munten van Hertog Jan III van Braband (1312-.
1355) nagevolgd is. Op de. vz. heeft men· het dusgenaamde portaal met gecreneleerde torens, in een rand van twaalf -'bioomschildjes. Omschrift:.
.

~ MO~~

-

mEtRZWD6
d. i. munt, geslagen., te ·Poilvache.
.'I
Kz. In het midden der munt een breed, vierbeenig kruis met tWee rijen
omschrifOOn. Het binnenste luidt:~ DOmIni De:· ~ORne:.
Het buitenste:
~ BpDIDmv: Slm: noma: : DDI : OOI : I~I
Verzilv. koper, in de. Verzameling van den Heer DE ROBIANO te Brussel.
N° 2, een botdrager , van hoedanige muntsoort wij een ~ntal exemplaren in
onze Munten 'van BrabaniJ en Limburg, van de Gelder8che Graven 'en Hertogen, die der Heeren en Btedetp" der Graven van Holland, der Munten van
Frie81and, Groningen en Drenthe en ook in dit deel beschreven.
,
Wij behoeven dus van de type van dezen bot drager geene beschrijving te geven, en. alleen de omschriften te vermelden.
.
Op de vz.' dan leest men:
. 1I0VlQVS: De:l ~ GR~Ql'N. ~ l66RE :v~n160R-: e: :2tllme:n.
Op de kz. luidt het binnen8te ,omscnrift ~
MOHEm~ t OE IlVle:RDEll
In den buitenrand :
~' BEHEOIQmVS ,enz.
Het gewigt is 4,2 w.
, Met zeer veel regt wordt deze munt, die zich in de Verzameling van .Professor. BERRUREte. Gend bevindt, door den Heer CHALON op bI. 149. der Revue
Num. Belge van 1851 toegeschreve~ aan Dirk Loef van Hoorne , vijfden zoon
van Heer Willem V, over wieD' wij boven, hl. 125, handelden. Zij dagteekent dus uit hef laatste vierde gedeelte der 14e eeUw.
Zeer juist merkt de Heer CKALON aan, dat de: naam Loef (waarschijnlijk oor!

+

+
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• spronkelijlt wolf beteekenende) hier wordt uitgedrukt door Lovic'I,UJ ,om den in
waarde minderen· naslag eener munt van' LudoVicu8 of Lodewijk van Male te
verbergen.
Het binnenste omschrift wordt door den Heer CHALON gelezqn: Moneta de
Wierden, want, zegt hij t. a. p. bI. 149, de eerste letter is de_V van de 14e
eeuw, gelijk men onder anderen ziet in den Atla8 de la NumiBrnatique du mogen age
van-LEJ.EWEL, en op een goudgulden van Jan zonder genade, geslagen te St. Truyen.
Het beteekent dus dat de munt te Weert vervaardigd Îs geworden.
Op PI. XXX (Supplement) deel en wW nog eenige munten van Heer Dirk
Loef van Hoorne mede, en wel eenige navolgingen der Vlaamsche grooten van
Graaf Lodewijk van -Male.
N° 2 heeft op de vz. een leeuw binnen een en rand .van twaalf bloempjes.
Omschrift:
l\f 0 nEm2rLIERD.
Dit weder (zie de aanmerking over ,de eerste letter van de voorgaande munt)
beteekenende: MonetaWierd(en8is) of Munt van Weert.
Op de kz. bevindt zich het gewone vierbeenige kruis met twee rijen omI
schriften. ~ Aa.ngezien de munt' zeer ,geleden heeft is van de binnenste rij alleen leesbaar:
O· DI I- RIa 1 V2rn J .• e:R
De eerste 0, zegt de Heer MErJER in de Rèvue de la Num. Relge, 1860,
page 159. is eene navolging van de 0 op de grooten met den leeuw van Hertog
Jan III van Braband (zie onze Munten van Braband en Limburg , PI. IX, N° 24);
terwijl het verder zal beteekenen : ])iric van Hoerne.
Het omschrift van den buitenrand zal zijn:
,

Renedi~turri Bit ~omen.. ~~z.

De onder N° 3 afgebeelile"munt heeft op de vz. weder den leeuw. en in den
rand elf bloempjes en even zoo. vele' schildjes. terwijl in het twaalfde een leeuwtje
gezien wordt. Omschrift:
M 0 nEm2r t LIERD' .
te lezen: Moneta Wierd:.
De type der kz. is weder het langbeenige. vierkante kruis. -,

(
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Het binnenste ollischÎ'ift: 'ltiidt;"th8D'8f!I~ f 1:,i f"J;j i· 'J' ., .!". " ,,~, :"~:':' ,., ,(
mI6E I 0'0' V I 'R' I60.r m€In. ';' i
Hetgeen de Heer MEIJER meent dà.tj\flldu8lIgelf!Zi:nj, ,moet 'worden: \.
THEODeric VAn HOorne
,élrif4LTENa.·
Weegt 1,6 w. '
.
De Heer MEIJER, die biritèiüááfi&rhJiinf.èiil'voor liet" Koninklijk Penningkabinet mogt aankoop-en,· ~oBbopmerlen!, C!lät (He' mnnenster,en buitenst~ oms~hriften op die munten niet op de zelfde plaats beginnen. ' j , . . _ i } " , ' .
Onder 'N°"B,'opPl. Xl, deelen wij een halven groot mede; dien' wifontlee- ,
Dep aan de Revue' de la Numism.Bèlge van 1854. De munt bevond zich
vroeger in de Verzameling 'van wijlen denHeerBEcKER te Amsterdam.
Op de vz. ziet men het borstbeeld van Heer Willem van Hoorne van voren,
gedekt met eene Jl?uts, waarop hermelijnen; vóór d~ buste bevindt zich het
wapenschildje met de drie horens.
De kz. bevat, even als op de munten der Utrechtsche en Luiksche Bisschoppen Jan van Arkel çn Engelbert van der Mark (yan welke dit stuk eene n~boot
sing is), een klein, gevoét kruis, tusschen hetwelk staat:
1: n I Ol I €I: 0 I Hl
d. i. In nomine . D o m i n i . , ;
In den buitenrand staat, om een pareloirkei :
l

.

~, ,MOn€Im~.:,rH!)V'RLD€I:(I60e:R-n)e:

Mèn vergelijke onze Muntenl der JJi88Moppen, :enz. van-Utrecht, Plo ,X.
N° } 1 en eenigevolgende. , l ( . " i
. N° 4 is een dusgenaamdè Roosbeker • eigenlijk dubbele groot, nagevolgd
naar' de soortgelijke Gemeenschapsmunten van de .Brabandsche Hertogin Jo-,
hanna en den Vlaamschen Graaf Pilips den Stouten, onder anderen afgebeeld
in onze Munten v(Jn Braband en Li,1Itózerg, PI. X, N° 3 en'· 4;
Op de vz. ziet men ongeveer de zelfde wapenschilden; ii.lleen;heeft het'lÎèrveldige in slechts één: kwartier het.wapenschild der Heeren van Hoorne. Het
omschrift is:'
.. " ,:; ,)':'''~'':: ~'é'C! ii'fl '~:trq ~:.";1: fl','IC"';"
MIllI6 ,Oe:I g GR~,g l:L. ~ ;:Oe: .. lJrne:n:'E
Men ziet, de .eerste letter vanhet..:woord Wiihelm1Ul)is. voorbedachtelijk, ver18

«l1l8 }
wrongen,' om die eenige gelijkenis te gevonólmet: Iö ~. don aaaTllJ.8l \Valt :den
naam der Brabandsche Vorstin.
,. i
'J !
Deze Willem ; is- waru:stiliijnlijk Heer ~illem: VI van HOOInt'l't die ti gelijk ,wij
boven zagen, in 1415 oterleed.
'. ,
Op de kz. staat:
~ ,',
MOnEtm2r nov~ t IlVe:ane:n.sI : Ve:RDEWSI
. ; Z~. weegt ,8.1 w. 'en bevindt zich, in de Verzameling van het N. Braband.sch
Genootschap te 's Hertogenhoseh.
N°;, 5 is door onsootleend aan eene Plä&t NaR LELJlWEL •. later d.oor deaenafgestaan ssn dB Revue de Ia,N~JJ8lIJe',. 6llte ~nden onder N° V in _
jaargang van 185tl.V8dl,da"t:-:Tijdsrlhriik ,onze mnnt;"komtl, .daar voor onder
N° 24. 'Men ziet, date het ;onderscheid ia type· ie~'; gering :is. Op de< vz.
leest. 'men : thans ':

.+

i

~ III~R,

ne:l . GR~ . nvs . qO€ERne: . z . ~rme:n!E,

aq.op de. kz.:

'. *

rnone:m~. OOV~ ~

lloe:ane:ns . Z,· VEmDEfJ2S1

Hef gewigt is in :de Rev'Ile cloor den Heer ~1Q;T Diet: op.gegevem EJCworrlen.
N° 6, die waarséhijnlijk QUdtijds :Wm !naam nn :halve IJ'I'oot droeg, is gevolgd
naar eene Brabandsche, munt van ongeYeerde~ zelfden stempel. Zltl\8na MUn;"
ten van Braband en M'mbu'I'lI. BIl;,l XH~ ,N ,14\0:'
Op de vz. aansclwuwt nten· het;· vierveldig .w8.JlenSehlid \)innen een parelcirkel , ",
cloch .in plaats van vier ,'lÏ'sdt ~n weder slechts, dt:ii! leeUiwcn Tin het 4 e ki.artier bevindt zich het schildje van Hoorne. Omschrift·:,
HIl.LQ .•.•..., DnVS E)Oe:R.nEt.
hei. e(n',~~,[·W0ord_.YOor..~WIIl~S., ,,;, .,"'. ;. ,(c.
, ; . j ! ' , , ) ,j
Op ·,;te D .. staan'ida.letters~ , L; d)V.~>;"
tusschen de' beènan" \taIl' ièel\ ~ng:~ g~Meni~'\kr\l.Ï&
In den, raud,leeit OJ,eU.:' i: ;i!',~',
; :.:.1.
Möne: ~ Tll2i' J10l1·V'E.: oe: ~ l!QBU
Wij ontleenen deze munt aan het werkje van de,n Heel' WOLTERS.
En hiermede eindigen de tot op heden bekend gewolldene. munten der oudere
Heereu. 'Van HoofDe, die·te Weert, geslagen liingew:orde~, en',gaaDl wij:! over
Q
•

+

"J;

j .•
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tot de besohrijvingvan, die, van Filipà!fan,Mmntmorency, ,den eenigen' Graaf,yan
Hoomeop wiens last nlUnt&tukken:,schijnmi';verv~igd!geWC»'den te zijn'.. "",
'In de eerste plaats, geven. wij ondel,LN~n'n:. i81Îbeelding van den goudg1illdèn J
geslagen naar het,· voorbeeld der UÛ'~c~l::VailtjRvdolf:: V.An Diepbolt.
Vz. De heilige Martinu( W8tt. lmiJtèihli ltlbmUátI;/lW ;regtérhand in zeg~~llde
houding'opgeheven., O.niicbrifh daj~ ,jlHá"f;i,f 'rr9 .1; éJ;t; \ ,>;'
_ s~ncmvs m~RmI: S:ps'
r,' ,
Op de kz., in een versiersel, bestaande uit drie :dubbele) bOgMl tm e'Ven zoo
vele uitspringendepnnUieraden iuWlhetl, die bogen·,.".... het èiti ,én ander binnen
een parelcirkel - het wapenschilg der Montmorency's, welk geslecht tot den
alleroudrien Europeeschenadel behoort;.. dit, schild is in viu kwartieren verdeeld, in 'elk ~n welke:, viey' leeuwerikken van sabel. op een 'vek! vän zilver gezi-en
WOMeI).Het Gppe'l'S'Childje of surtout is het wapènsehildva.n H(j(JI'ne .. Omschrift:
:, ,;, 4' PHS,. B~bOi~,mOnmm()~a· 2i 0 HQRll.. '
:Bleek gOilld, weegtl t 7 w. en, bevindt zich in' &.'Ver~m.eling van Pr.Ofëssor
SEBRl1Rl!l te Gend.
Gro0t is het getal en, niet minder gto~t;'de ondeHmge verseheidenheid der
Daaldi:)fs, halve Daalders cm dusgenaatmde Sprengen van OOzen Glaaf; die wij
vàn N° 8-21 mededeelen) eDwdke;tille:,te',Weèrt'vervaardigdltijn ge'worden (1),.
Nög heden~tendage wijst men ja dit stadj~ het voorJMli8eMtt,il-'jtgebóuw dt: Om,..
.en van HO!Jt'ueHuIB, waarindezeltfukkeng,;sbig6f zijng6\vot&Jt~', fltttt 'went
jare' 181)2 dOMons'l opt:eent1 teDbebciew:~mt',di1;i:"'erk."~ hèigrootate'de~l
van Nederland ondernomene reis, bezocht,' en was toen in een molen vel&nderd:,
. Op de vz. der. heeIe> én ,halveIla8iliders~et men:, .den patrOOft del' Hoofdkerk
van Weert, Sint Maarten te paard, di~, ten behóevè van eenetl vóór hem., zit..
ten den 'bedelaar, met zijn zwaard een stuk van zijnen mantel srlijdt. Deze is ook
de type der DooMtrs vam, Mè1ittz., Omler' deli {)ed:6haib~itidt.-M in den ra,nd het
wapenschild van Weert J bestaande uit een keper van azuur op een veld VlIIl _ar...
Het .on11lófu.ifä onzer N° ::8- iS:! ; j_~: ::: ~
, i i ' ); [~ '1
'/' ".
'C'

b

'

ten

" SANO'iVS
"(1)' "~In-r-5-67-'-waS z'ektlre

MAB1.fIN;<PA1~VS·

;WIERTENi&u':',,:'

Jan' v/nftiieJéi ~d~;G A~~eE~te~:, \Jl,HjJfe~s

de Areh1èVefi dél'
POÈLI;';' l~L
18 *

stad Weert; zie de BescltrijJJing van- ketHertob~'Zi~~i}tioo'; 1r~~\Jl'.

"

Op, de kz. Bevinden zÎchde naar elkander;gekeerde~j.. fraai uitgesnedene.,.'wapenschilden van Montmorency en Hoorne, ged.eltt. ûoor , hunne helmen .ennelr.qteekens, terwijl dat van Montmorency daarenhoVen',nog omgeven is mèt. het
Ridderteeken der Orde van het Gulden' Vlies. Het OilliOhrift is:
PHS' * BARo *'.D 1< MONTMo * Co *A * B HORN *iLt*rD",*D * WIERT
Deze munt weegt 2-8,8 w. en bevindt zich in de Verzamoongvap: d~n Heer
MEIJER -te '8 Hage .
. De N° 9 heeft op de vz.:
SANCTVS MARTINV PATRONVS * WIERTENS
enop,de kz.:
,,' ;.,
i :' ",
PHS' * BARo '" D *,MONTM°to:: CO,*.AB,HORN ,* D.0 ~iDi~.W1ERT, .
~evondzich in de, Verz3meling van den Heer, STitIolti!lR~ wegende 28,4 w,;
Eene diergelijke munt, afgebeeld op page 372 der. MonnOlJe8 e1A .drge1At de
8. M.' Z' Empereur (Vienne 1769), met WIERTE.N, wordt ook aangetroffen in
de Verzameling van den Kolonel DE, ROIJE VAN WICREN, en weegt 28,6 w.
Men heeft zeer vele onderscheidene stempels voor deze muntsoort gebezigd,
en de stemp~ls van vooi- en 'k&erzijde, waarvan onget,,!ijfeld dan eens deze',
dan weder: eeneandere~,QD,bruiltbWU" en. dG~eep.e,andere'.vervangen werd (waarbij. de graveur ziQ~lg~zÜls, tot"eeae.slaafsehè navolginS ..,der;,voorgaandê bepaalde), naar mate .daaraan oohoefte. ;was. VaD daar, . dat men Daalders :v~ndt
op de vz. met Martinu en op de kz.Wierten (Koninklijk Kabinet en? 't. is ons
ontgaan), met Martin en Wierten bij den Kolonel DE. ROIJE VAN WICHEN,
enz. enz.
Onder ·N° ;!.(), 11 en 12 beeldden wij drie, verschillende halve Daalders af,•
.die de zelfde type ,als, de heele. vertoonen.
N° 10 heeft: op de. vz.: .
SANCTVS,.MARTINV;PATRONVS * WIERTEN
(

en op de kz.:
,
PHS * BAR * D ! MONTM o '" Co'" AB HORN *'èDo * D ",WIERT '
De exemplaren in de Verzamelingen der Heeren KEER en STRICKER wogen

ieder 14,6 w.

De munt is onder N° 3 afgebeeld inde Mon1AO!Jc8 en .drjent

ik B. M .. l'Empereur (Vienne 1769).

•

(
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)

, ,N° llheeft op de,v,z:
,Df1l'JUW"\
;,_,
' SANCTV:S,* MARTIN *:'P"A:'.V~ONyS * WIERTEN
'l?erwijl het ·omschrifFder kz. luidt:"H.lfUli ,'è·\\.'
,l\
PHS * BAR * n * MONTM? di (1f ~flilGRN.; ... DO 'I< DO * WIERT
Weegt 14 w. Vel'zam~ling' f1t.lll:)tlà;,;Iihf~~i_.~ ,i<i:
N° 12 had .eigenlijk~lop :4e:n4'ulfM*lWNN.VJlfLÎ'! i10Jliuld
Op de kz... le.estdmeiJ.r:biC"._ i<', ,~!' , i , ' I : ) ' ; ·':bw)~::: ' .
PHS' 'I< BARo * D 'I< MONTMo * co* AHORN *:D~ 'I< n:*,WIRT; ,
WoogA2,7; W.' in de Vei'zameling ván den Heer STRICKER ••
. Onder N° 13,(Pb:XII) geven. wij, de afbeelding van een Daalder, dil} op
de vz. tot umschrift heeft:, .
* SANCTVS *MARTINV PATRONVS * WERDENS'
Men ziet de verandering, van' lPierten8i8 iIt 1JTeraetl8i8.
iHeLomschrift der kz; luidt:
PHILIPPVS * A * MOMMEREN (sic) * CO * D * HQRN,
,}Veegt ,28,5 .w. in de Verzameling van den, Heer DUMOULIN té Sittard.
De type van N° 14 wijkt zeer af van die der tot dus verre beschrevene.
De heilige Maarten toch is thans met zijn paard in omgekeerde rigting geplaatst.
en van des bedelaars voeten is thans niets te zien. Het omschrift luidt, na het
Muntmeestersteeken (naar het schijnt een granaatappel, hoedanig muntteeken meer-\
malen vootkomt'in >net deel' van ons werk dat tot titel· heeft: Munten der Heeren
en Steden mniGelderlan4.; voora.l ond,errde muutenvaD· Batenburg) : -'
i;', SANCTVS .:l\URTINV,PATRONVS >\' WERDEN
Op de kz. vindt men hetzelfde omschrift als op N° 13, maar door de afwijkende. plaatsing der twee laatste letters van het woord:
MOMMEREN_'
kan men zien dat het niet de zelfde' stempel, was, die men ,gebezîgd heeft.
Van dezen afwijkenden stempel hebben wij tot dus verre geen halven daalder ontdekt:
;:i',
Weegt 27,9 w.in het Koninklijk Kabinet. Zij was buiten. de Wetering'. 'i.'; / " I,;" ,,'
poort te Amsterdam opgegraveru ,';j"
De munten N° 15-21 worden. in)~ de Beeldenaar.s. van het laatste ge-

, deelte der' 16e eeuw Sprengers genoemd, eene benaming ~rilall!i;w:iJ de beteekenls niet.frennèn. "'Zij ,zijngëSlagen naai'. het voorbeeld; immers'wat de
kz .. betreft, der doubles eacalina van Luik;; ;met .uàme i van, die . van Bbsehóp
Gerard' :van Groesbeek ~ "zie' :REN:E'SSB BREIDJl.A.OO~,LHi8tl Nfl1IJ.:· del é!éché 'et
principauté de Liège, PI. 34;"NQ 6; verdel' N°·l!l.,l,IBDtj" .fl~'.l "'r':: I,
Op de vz. dezer munten vindt men hét baronnalewa~}1 [~:d\fGDtn:iOrenofs,
door de daarbij passende kroon gedekt. Het omschrift f'lui~; w~e:r mi het
Muntmeest6Î'Steeken van den'granaatap.pel:· 1
" .
,~
PHS". BAR".'Ii D.MONTMÇ>, ",ü·AB:,.HORN 'k D . . D 11 WmRT.'
Op de kz. vert()()'l'ltzioh. hei .d6o~ 'hlo~msieradi;m( àlSL zoo~rrlg ol!lhtmklenbaar
geworden kruis, met een roosje in het hart en vier ileeuwEirikitelli;:tul!IiIChell de
vier uiteinden.BUiten"den' parelMridwOrdt'gelezerh \-';".',;'• .IJ ,~
MONEPA,"NOVA, ARGI1N1.'WIERTE.
' :
Z. weegt 7,20 w. in het Kon. Kab. en 7,1 in dat VaD Mr. DOOG VAlt TER
AAR tè RottàrMm.
N9 16: heeft eene w. waarop het omschrift anders gerangschikF is: en: dat ook
eenigrtitl&Y&D ~at van, NI? 15. verschilt. Er' -Staat~ban8namelijk na den gra1

i

J;laatapIl6lrjluJ..~', 't, ~;i)~.::'(»_

~: :"

;~ . ':Li 1';.f ~;, ~I- ,;:-~:.:

ri',;>:~

f;

;

:1 l

lIH\IONi'Met (lPr "" A~'<BQRNé.irr:1Y ,~On•.'WIBR'l".
~ kz.veriSobilt"nilet.; :
I'>,:':· " .. ; .... ;.,.:
"
D€zemun.t weegtm. he., ,Kon. KallJ. 7,2 w.;· em ander· exampUar' aWau
6,8 w.; dat. '011111.' den. Kolonel'DE ROIJB 7,3; w; en dat- 'Yltrl"\ wijlen den, He8l"
KEER 6.3 w. Men ziep op welk een.e ongelijke awaaite déz.ellumtstukken ver·
vaardigd' wer(l}eD, w.ant de gewogeme warel!slle ingoedenstaàt..\ , , :
N° 20 moest eigeuRjk op. Ql.e:kz.cler..áfbooIài.hgl è/J
'~ii·,ij:'
:)!:W
.A.RGEN'.{'!<iJ1: .plàiitiS, {yán ARGEN
.
hebben. ~mttlJ;t ;be"iÏ1dt> zicftvtiri;'I~'WiEameling" en 'Weegtl 7,]; W.' •
N° 18'heeftop·da. 'fZ. ~' ('. ij tIji';' i
PHS' * BARo.* D". MONTMo * C I AB * HORN * DO * DO ~ WIEJlT
Op. :de k21. st!a/l,t:..
!
MONE,T I A ". NOVA I ARGENT IW~EM)E
dit MY. is,t.opde- plaat Jliet' aangewezen.
.." :\( ,
"

.PH~hr.'BAR:~ .iJ)

.

,t

"i

.

,

(

l~

)

Z.Wieegt 7,.1 w,ml;onze 'Vema,mhliiJ!J :,,'
-"
, N,021 !Weit op: de VZi.t
,;,rf ;r:if!ltffL':
PHS',,, BU * D ."MONTMO'! fen 'iI[:rAB HORN:* D° ," D it, WIERT1
Op dekz. staat I

MONDT
Z.

,

~iJ!,:d:~ (nJi,;

t;A:,.jNOV1t~ fii{~is)fGlW

weagf7,~1 ~.;Bev~

I,WIERTB

liètiin.l __ j,V~~;

,,'

,N° 2j 'eens ,kopo1'mi:Imunt~Jlie w'aláschijDlijk', deu:j JlIIIaÛl van oord droeg j
heeft op de' vz. een.:'wepenschild in welb,boV6IIBte ,deebhm WOQ,fd;; WEERT te
lezen staat; daaronder is het schild gedeeld links eenè -roÓEl, regta het;wapeDvan-HoorDe. B~eJll!:bBLlchild terlfederzijdé, :twee rQ'osjêS;., Op de kz. ,~iet
men een dito schîld als :op! ,de VZi, Thans vertowt - zich in het bovende61 het
jautal156Ch terwijl' ,dauondet, zich weder een gedeeld veld bevindt. waan.
links een leeuw, regts de ikepèr 'van:W€tert. , Tèrzijde van het versierde wapenschild ziet men de roosjes als op de vz.
, , ' ,. ','
K~ '!.eegtinllfgesle.tentoestflJlld 2,l'w. ~.nibevindt zichl'voo:r: zoo- vèrre ons
bekend is, alleen in het Pepningkabinet der,;IJeidsune Hoogeschool.
N° 23. eene' dito munt ~ heeft op: de- vg,. eettft vijfpuntige ster boven het
weotd.Weerrt 81!1: de cij!feJ:!I 77 op het benedendeel van het schild.
De kz.' verschilt alleen in kleinigheden van die der N° 22.
.
K. Deze munt weegt 21 9- in hèt Pemnugkabinet deI' Leidsch~ Hoogeschool
en 8,1w,.,m,pnz-eferzameÎing.,
.'
,,,
-N° ~I-;eenenàmt VBB' d6Ultie ~Ue enLons ookl,w8lar$Ghij~tijk waarde I
als de beide vorige, heeft op de vz. het Koninklijlç Spaatische wapensc:tiIild. rug·
tende op een gekroonden dtitfJbefun M.end:
Op, de kz. staat twee malen l' met lettèrs van veischihllendtl grootte, Ite.t woord:
WEERT.
Waartoe; tw_ mal:en l kutment wij niet begrijpen.,
-Deze munt weegtS, 1 w. in de verzameling van het Noord-Bwbatidsch ,(Je:'
",e'

:

nootsch~p.

Het exemplasJ: ilr de Vmarneiingvanlvijlett deoH6eIJ &mnt 'woog' 3 w. -

Wij gaan <Wer. tot d8mmtteD doo :Heèlenl

mB' HOOine

te 'Wess@'m geslagen.

Wessem (Wesheim, Wishem , ,Wiséhheim. naam die eenen Duitsehen oorspr~ng

I

"

'

•

'cc ... ))

aand~~~)i"\~6 ,.kl~ine ~tad,

hun toeoehoorende i '6DJaan de Moos:J~gen in
eeD,6'Sveek:dieteeds door de Romeinen bewoond was. In::de' <middeleeuwen
~ hàd'~W~Simnlijne eigène Heeren. ' In H~19 wa~WiIlem I, Heer. van, Iffóorne,
(over wien wij boven handelden) Beschermlieer van Wessem, en toen het Ièen
openviel,/ kocht', hij . het van: het, Stift St. ,Pàntaleo~ ~t61KèUlen voor eene,
jaa.r1ijksche rente van 14 Keulschemarken. Niet langná1305schijnt de Souverainiteit van het leen van Wessem op de Graven of. Hertogen van'Gelderland
overgegaan te zijn. In de 16e eeuw ,moet deze s~ad versterkt geweest zijn ,zie
WOI,TERS t. a .. p., bL 147-'149.
.
Tegen de g~woonte van handelen'op de meeste; IDlUltelL uit de.la<eeuw.,
wäartoe onze N° 1 schijnt te behooren, Vinden wij. aan do'eene ~ijde: het borstbeeld
van den Héer ,- na ,het muntteeken van ,den hoorn;!'omgeveudoorde woorden:
.mone:m~·

ws:sss:s:mn.'

voor: moneta We88emen8Ïs.
Op de andere zijde deelt een lang gevoet kruis het veld der munt.in .vier
gelijke deelen. Het omschrift luidt:
VUlH j S:LffiS, I OIlOe:\ R-ll8:;
Deze Vil- of1fTûlteVl!l~ :-was 'waarschijnlijk Heer. Willem 1I,' die van 1264-1300 het., land bestuurde:j~' . . " , - j ' J '
Z. weègt 0,3 w. -' :Kabinet ;d~r! Lèidsche, Hoogeschool.
N° - 2 een sterling (zie ook boven onder de munten' ~e Weert geslagen) heeft
op de vz. een met bloemen omkraI;lst vo~stenhoofd binnen een parelcirkel. . In
den rand staat:
4 OOMINVS oe: llVS:R-Ne:
Dezè •Heer van Hoorne zal wel Willem IV zijn; die van 131H-1343,((zie
boven) regeerde.
Op de kz. ziet men 12 bolletjes verdeeld .tusscnen de beenen van een gevoet
kruis. Het omsthrift luidt: '.
,
MON ls:m2t I)J~We: I SIlS:M.
Wij ontleenen deze munt aan het boven aangehaalde werkje van den Heer
WOLTERS, de sterling zelve bevindt zich· in het Kabinet van Prof. SERRURB
te Gend.
0

0

~

(
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)

\

,

Het zelfde is het geval met de door ons ..onder N° 3 afgebeelde halve groot
of denier (althans daarvoormee.nen wij hetstuk te mogen houden).
Op de vz. ziet men een klimmenden leeuw:' Omschrift:

.. IOne:m~: W~e:mn.s~.s .
. Tusschen de beenen van het.llangbeeDijpt~is, op ~e kz. staat:
WIlJl1 I ons·\ OhOe: I RW.
Mede waarsphijnlijk de He~r ,Willem IV, zoo straks. vermeld.
Zie de munt ook ,afgebeeld, in de Revue van 1856, Pi. V, ~o 25 2•
In de 4 e plaats moeten wij de volgende munt vermelden!:
Onder N° 4 van de Supplementplaat XXX geven wij weder een groot. Op
de vz. ziet men den leeuw, thans met de drie hoornen uit het wapen des lands
in een schildje boven zich. De' rand bevat verder elfbloemschildjes. Het omschrift luidt:

tic

mormm~ iQl

.

V6Smn'
.

Hetgeen gelezen moet worden:! '
moneta lYea(ae)'f!Z(e)'It8i8.

munt te Wessem geslagen. üver dezemuntplaats handelen wij weldra nader.
De kz. heeft weder het)angèkruis met twee rijen omschriften. In de binnenste rij staat: '

DE,n .1 ERI I UOl1
d. i. ])iedericU8' de home.: .
en inden buitensten:

I

ORn.

"

. '" BOlnIOIEITIlV: Im nom··· nRI g 111
Het .gewigt is 1,9 w. "Medegedeeld door den Heer MErJER in de Revue
van 1860.
Onder N° 4 geven wij op PI. XIII de afbeelding van een dubbelen groot.
waarschijnlijk door HeerWillepl IV van Hoorne geslagen, en wel in navolging
van de~gelijke munten van. den Luikschen Bisschop Adolf van der Mark,. die
van 1313-~ 345 regeerde, zie RENESSE BREIDBACH , Hial. 'Num. (Je Liè!Je.
PI. 7, N° 5 . "
.
" .",-,
Op de vz. vertoont zich binnen een compartiment ~ "uit negen bogen zaamgestèld. een arena' met uitgespreide vleugels staande op het Hoornschè wapenschild.
~

"

19
or

..

(

~46·)

.OmsOhriftdll"l';; ,;'
.~

g WIlJ~e:lJmvs gons g . ,g l109:Rne::01.·

op de kz. bevindt Zich eell klein, breedgavoetkruis. oIIlI'Ïligd door twee
rijen omschriften; het binnenste luidt;
+MOnEm~

: WES~EVM.

het buitenste:
~

.BnOIcmV :-SIm: nome: OnI: nRI: I11V;. *PI

Wij ontleenen de munt aan bovenvermelde ons medegedeelde plaat van LELEWEL, later opgen0!llen in de Revue van 1856. als PI. V. en zijnde daarop
de N° 24.
Thans gaan ,wij .over tot de munten der Heeren van Hoorne •.te Kessenich
en Kinroy geslagen .. Zij zijn afgebeeld op onze Platen XIII en XIV, N° 1-25.
Het dorp Kessenich in Limburg, waarnaar een tak. vàn het N ederlandsch geslacht Michi~ls zich nog noemt, was oudtijds eene heerlijkheid in het Graafschap
Hoorne gelegen. Hare he~ren gaven voor, dat zij regtstreeks> onder het Duitsche rijk behoorden, doch de Hertogen van Braband beweerden, dat zij hun
leeh bij de l~enkamer vim Braband moesten komen verheffen.
De Heer wOT.TERsheeftin zijne ~Noticehi8to~q1UJ8U1' I'ancien comté de Horne8, het èen en ander ovel' de. heerlijkheid ~essenich --nijeengebragt. Hij zegt
dat de eerste in Charters vermelde Heer ~àn . Ke~senich zekere Arnold is, die in
1155 voorkomt (1). Vervolgens komt in een stuk van 15 Mei 1219 een Godfried
van Kessenich voor. In 1223 schijnt de heerlijkheid van Kessenich overgegaan te zijn op Hendrik van Argenteau;' verder meent WOLTERS dat tegen het
einde der 14e eeuw de heerlijkheid noor eene erfdochter js gekomen ~an Heer
Jan van Hoorne , bijgenaamd de 1JTilde,. Deze was een' zoon van Dirk Loef
van Hoorne •. die in 1390 over~eed .. BUTKENS zegt- (I. 535 zijner Trophée8 du
Brabant) dat Jan van Hoorile onder de' adelijke l~nmannen van Hertogin Johanna van 'Braband behoorde.
Zijn zoon Arnold van Hoorne,' Heer van Kessenich en Brunshorn, huwde
Elizabeth van Loon, natuurlijke dochter van Jan van Loon, gesproten uit de
(1) ka. p. bI. 180

(

147

)

Graven van dezen naam, Heer van, Hèinsberg en van Anna, Gravin van 801ms.
Bij gelegen'heid van dit huwelijk,deèd!:Jan v~an Loon, Heer van Heinsberg ,
Gulik en Leeuwenberg , .bij Charter; vátj î4:nÄl1guitus 1429 ,afstand· van zijne
regten op de Heerlijkheid Kess:eIiiÓbP~f~ijtider. voorbehoud dat, indien de
echtelingen zonder kroost mogten ~~dê\t;1·tftFheerlijkheid aan het Geslacht
van Heinsberg zoude terugkeeren: . MmI.i·rmoent dnsftda:tf Kessenich, daar het
aangewezen geval plaats. ~p: ;':weder~Aaar_~.iS'.Jtteruggekeerd.
Arnold van Hoorne, Heer van Kessenich, had één zoon, met name Jan
van Hoorne, bijgenaamd de Wilde (zie boven), ~eer van Kessenich, ridder,
die .den 16 October 1456 leenhulde deed voor de heerlijkheid van. Bouchaute.
Hij had, naar men meent, (WOLTERS t. a. p. bI. 182,) twee kinderen, waarvan
de zoon heette Jan van Hoorne , de bescheidene (di8c.rete). Verdere Heeren
worden door WOLTERS niet opgegeven.
De oorsprong van ~et regt van munt, dat door,Jan van Hoorne, Heer van
Kessenich, of misschien door zijn grootvàder en zijn zoon, welke mede dien
naam droegen; - indien zij dat· door hen uitgeoefende regt wezenlijk bezeten
hebben, - is onbekend. Zonderling is het, dat' h~nne munten meest alle het
op sc.hrift l(.inre dragen, zijnde de riaam van een groot vlek, behoorende onder
.
de gemeente -Kessenich en ook wel, eens Kinr0l! geheeten. .
De Heer WOLTERS vraagt, t. a. p. bI. 191, 192,. of er hier eenige verwantsC,hap bestaat met de munt van Kuinre. Maar dit ~an niet wezen (1).
, :";!

.;

•

'L;

;.'r:'J~;

I,"

'"

(1) Deoudheidkundige Heer,J.-:a:A~Ts>,(f4e b~~ bI,l4) ,thans Kapelaan te Berg en
Terb,lijt bij Maastricht, het bovenstaande in proef gelezen hebbende, verzoekt ons het volgende daarbij te voegen:
.
Kessenich vormde met de dorpen ~inroy, Hllnsel" Groot-Beersel en het slot Bronshorne
eene vrije Rijksheerlijkheid > door het 'graafschap Horne, de Maas.> het - vrijdorp Neeritter
en het Stift Thorn omgeven. Kessenich, is mijns inziens,het Catualium der reiskaart van
Keizer' Antoninus en droeg in de Xde eeuw den naam van CasaUum.
Keizer Otto I schonk bij diploma van het jaar 964 (en niet in 906, zoo als' WOLTERS dat
aangeeft) het,munt.,,~ tJtHR""kt'legt. hetwelk, hij te. Ehti (Aldeneyek.bij .Maeseyck) bezat, aan zijnen getrouwen vassal AD.5!~iOOvan ;l'~~i>~tbant!ln verplaat~te. het uit Aldeneyck
naar het naburige Casallum of Kesse~jel!. ,:Pit ,M ~e ·,~dQIl. waall@il}(le Heeren var Kesse. nich en Thorn mogten munt slaan. De v~g.e:, verbeeldingskracht van' den schrijver der
~'" Notice Historique, die Ehti en CasaUum aan d,e MQllzel
bij. Virton zoekt, heeft zich gewis

en

19 *
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"

De oudste ',bekende munten v,an Kessenich, onze N° 1 en 2, zijn van Jan van
Hoorne. -,' Zij werden vervaardigd naar het voorbeeld der zwarte munten van czijn
tijdgenoot, Jan lIl, Graaf van Namen (1418-;-1421) zelfs heèft hij het woord:-

n2\:rn

(VRQVffi)

op dezelve nagebootst.
De vz. van N° 1 heeft tot omschrift: .
10q2\:nne:s, . Oe: . I1a:8se:n

or

door de woorden Pagu8 M08elanu8 in het diploma van Keizer Otto, welk~ niet
de
Moesel maa,r op Q.e Maas duiden , laten verleiden.
Nadat Graaf ADsf~ied deuBi~,chop~lijken 'zet~l van Utre~ht bekiomme~ had, stichtte
zijne vrome gade, Hilsundis van Strijen ,inde nabuurschap van Késsenich, het vermaarde
,
'"
"
\ ' .
vrouweBklooster Thorn en besclmokbet' met vele goederen,' dorpen, kerken en pastorijen
van den omtrek; zie het werkje': Jura Ecc1.e8iae Tltoren8ia autltentici8documentia deducta, door den Kanunnik van Thorn, Dr. JOHAN STÜBEN. De heerlijkheid Kessenich
schijnt omstreeks dien tijd van Thorn afgescheiden te zijn geworden; zij bleef in het bezit
de eeuw eigene Heeren van Kesseder erfgenamen van Graaf Ansfried; tot dat in de
Dich in de geschiedenis beginnen voor te komen. . Ziedaar de ware oorsprong der .aaneen:
grenzende rijkslanden Thorn en Kessenich. ,
Misschien qe.elt Graaf Ansfri~tè. Kessenich. ~aJl, zijn koninklijk regt van IIIVnten gebruik gemaakt. ZOliden -wij I}iet,;een begin' vaq bewij,s ~arvan_, kl1n~en vinden in een muntje, dat hem in de Re1JU6 Numiam'atique Belge, D~l IV, bladz. 430, wordt toegeschreven?
In latere tijden ,sloeg een tak van het 'edele geslacht Horne, dat in de XVde eeuw in
bezit van Kessenich was, eenige munten te Kinroy. Het strekt ons tot bijzonder genoegen,
aan den voet van dit boekwerk, een der muntvervaardigers te Kessenich op het terrein
der geschiedenis te mogen terugvoeren. Jan van Horne, Arnold's zoon, gen~amd de
Wilde, Heer te Kessenich en neef van den Luiks8hen, Bisschop Jan van Heinsberg , is
tot op heden aan al de mij bekende geschiedsclirijvers van ,het Bisdölil,"Luikonbekend
gebleven. En toch, hij is dezelfde die onder ,den: valschen naam van Joonnes VilJanus,
Jean. de V iUers . en ,Jean..~aTf:vage, al&" )eèn;.;d~, 'roekelooste 'Volkstribunen der Luikenaars,
tegen Karel den: StOuten, in: de ,gtiSëhièdeJiis wordt ilfgèschiiderd: Om ~ich van z~ne identjteit tè overtuigen, vergelijke menC'HAPIt.Á.uVlJ,LE, Deel nt, bladz. 135, 173 en 174
met bladz. 274 der Notice Hia'torique aur Horne8, alwaar hij, hier onder den naam van
Jean d.e Horne en dáár onder den naain 'van J:an de Vilde, als verheffer der Heerlijkheid
Bocholt, na den dood zijner moei Philippa,' van Heinsberg .' voorkomt. Hij sneuveldjl in
1468 onder de muren van Luik, terwijl hij de ~u ..gers, als momber der stad" in eenen uit·
val tegen de Bourgondiërs aanvoerde. . Zijne koene krijgsverrigtingen en zijn treurig uit-·
einde -kan m~n lezen bij FrZEN. BOUIT,LE. POLLAlN en anderen.
"

"

-'

xn
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Op de b. rIliet men een vierbeenig~ kruis, aan welks einden bloemen als lelien
gehecht zijn.. Omschrift:

+ mone:rJ;l~g nov~ De: gI1IIU

Dit laatste meende de. Heer.PIOTr(Bevue. als'. voren, page 78) te zijn eene
verkorting van Ki81lich, de Limburgaobe' '~praak van Ke88enich •.
Deze munt behoort, gelijk alle de volgende, tQt,de'aanzienlijke vond, die voor
eenige jaren in het bezit kwam van denlIeer V'AN BQKKEL, Notaris te Leuven.
N° 2 heeft op de vz. het omschrift:

+ 10118, gons'· De: gI1e:sse:n.

En 'op de kz.:

+ mone:m~·

OV~

gIle:SSe:

N° 3 is mede een namaaksel va1\ N amensche munt.
Vz. Het verkorte woord n~m (VRCVm) en

,+

IOI1~S'.

ons'· De: gI16:Ssen

Op de kz. tusschen twee der been en van een gevoet kruis, twee leeuwtjes. Omschrift:

mon I ne:l IIJnl I e:Rl
Tot dus verre~ nog niet opgehelderd; waarschijnlijk eene nabootsing v~n het
omschrift op de N amensche munt.
N d 4, met eene lelié in hét hart van het kruis op de kz., is niet op te
helderen , dewijl de omschriften grootendeels ontbreken.
De NI> 5,' 6 en 7,. alleen, gelijk men, ziet., verschillende in eene kleinigheid I w~t betreft het omschrift oP' de vz., alsmede in. hetgeen zich binnen de
beenen op de kz. bevindt, zijnde of twee, hoornen, of twee roosjes, of één
hoorn en ééne roos, heeft op de vz. de type der munten ,van den Luikschen
Bisschop Jan IV of Jan van Beijeren, (1390-1418);. verder vervolgd door
Bisschop Jan van Heinsberg (1419-1459); althans in het begin Zijner rege- .
ring; Verg. de afbeeldingen bij RENESSE BREIDBACH •
Op· de vz. ziet men het wapen van Hoorne aan een gebladerden boomtak.
Omschrift:

+

op de andere:

IOll~ns

De: 110Re:n.

( 150 )
Kz. een. kruis, ,gelijk
enz. Omschrift:

WIJ

boven opgaven, gecantonneerd door twee hoornen

ffiO I ne:m I nov 1 ..•.
N° 8 heeft op de vz. een gedeeld wapenschild, links Loon, regts Hoorne ,
maar de hoornen zijn onder elkander geplaatst.
Het omschrift is onduidelijk.
_
Op de kz. ziet men slechts één hoorn tusschen de been en varr het kruis.
Het omschrift is mede onduidelijk.
Boven de daarop volgende munt plaatsten wij het woord onzekere; wij weten toch, evenmin als de Heer 'PIOT in de Revue, page 79, waartoe het wapenschild (gedçeld, linkS'. twee stelTen in even zOO vele veld~n; regts
een leeuw)
te brengen, terwijl de omschriften te onduidelijk zijn om .eenige opheldering te
kunnen verschaffen.
N° 9, 10 en 11 hebben op de, vz. een gedeeld schild, links de drie hoornen
van Hoorne , regts den leeuw van Loon .. Boven 'het schildje van N° 10 bevindt zich nog eene kleine st~r. De omschriften schijnen te zijn:
IOq'RnS: DNS: De:: ije:S
Op de h. ziet men. de letter ij (eerste van het woord Kessenîch) binnen een
kruis. De .omschriften kunnen door ons, wegens .onduidelijkheid, niet mede. gedeeld worden;
De Nos 12-17 , zijn, volgens den Heer PIOT (Revue t. a. pI. bI. 80) waarschijnlijk geslagen door Jan II van Hoorne, Heer van Kessenich; zij zijn navolgingen der munten van den Luikschen Bisschop Jan van Heinsberg (14191456). Daar lrij, gelijk wij boven~ zagen, de zoon was van eene natuurlijke
dochter uit het geslacht van Loon, kon hij er het_ wapen op plaatsen dat Jan
van Heinsberg op zijne munten liet graveren.
In het 1 e en 4e~ kwartier .vindt lllen d,e wap~nschilden van, Hoorne en Loon,
en in het 2 e en 3e dat van Chiny,' terwijl een klein' schildje van Hoorne als opperschild wordt geiien. De omschriften van 12, 13, 14 en 15 zijn onleesbaar.
. Op de kz. van N° 12 ziet men tusschen de been en van het kruis de letters:
ij I n I
voor Ke88eniclt. Het omschrift in den buitenrand is onl~esbaar.
N° 13 'heeft op de kz. twee roosjes tusschen de been en van het kruis. Op
~

.

"
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de kz. van N° 14 vertoont zioh eene' lelie in het hart des' kruises ~ terwijl op
N° 15 een eenvoudig Karolingisch kruis- binnen eenige bogen te zien is. De
omschriften op alle' deze munten. zij1t: ÓDl6eèt>aat.
N° 16, voorzien vaneen duidelijklerl.:wapensahild(doch waarop men iw de Ie en '
e
4 kwartieren de hoornen, bed.rogs~eJ om! ~einsbel'gsche wapenschild beter
na te bootsen, staande heeft afgebeeld) heeft op"'devz. tot omschrift: .

\

1c ... oe::

q(o)Rn'~ ons· oe:.: ije:se:n

Op de kz. bevindt .zich in het ,hart van het kruis eene liggende ij van zeer
onduidelijken vorm. Het omschrift is:
NOne: * nIV2re:S
hetgeen geen -zin oplevert.
N° 17 heeft op de vz. een - veel eetf\roudigèr wapenschild. Het omschrift is:

1c IOq2rnne:s .... e: * qORn.
Op de kz. vertoont zich eene ster in het. hart des kruises.

Omschrift:

\ ' ..... Come:s be: mzve:s
.
.
EveDI~in als de Heer PIOT, t. a. p. bI. 81, weten wij hieraan eene voldoende
uitlegging te geven.
N° 18 is eene nabootsing der Vlaamsche koperen munten van Graaf ,Pilips
den Goeden. Men heeft echter de wapenschildjes van Loon en Hoorne op de vz.,
noch ook de lelie in het kruis op de achterzijde vergeten. Het omschrift der vz. :
IO~~nS*

... I1e:SSe:nla~

toont echter_aan ,dat .de munt ,in laatstgen<!emde plaats geslagen is.
N° 19 heeft inl Hoorne; in 2 en 3 Loon-Chiny; in 4 een leeuw voor ... P
In het opperschildje een hoorn en da~renboven een keper (P) Het omschrift is:
~ .... 2rnS' * ne:· ~O .. '.. mne:'
In het kruis op de kz. vertoont zich eene 2r (een ander exemplaar heeft eene
m.)' Het omschrift is:

:EVe:: ffi2rRI2r : GR2rCI~ . PIJ ..
Het' schijnt dat
Zoo vindt ~en op
en ,in 3, naar het
mede de Fransche

men;'onuitputtelijk was in het vervalscnen. der .munttypen.
onze Nos '2~ en 21 op de vz. thans in 2~de Fransche lelie,
schijnt, Vlaanderen', terwijl op dé:kz. van het eerste zich
lelie vertoont. Het omschrift der Vz. is:

.
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-te 10 ..... ~ORn: 0'. Oe:: lle:S
en dat der kz.:

»I'"

mone:m~ nov~·.De::

nlnll

voor llIn~.
N° 21 heeft eene 11 in het hart des kruises ,terwijl dat kruis zich binnen
een compartiment schijnt te bevinden. Op N° 21 onderscheiden wij in den
rand het woord:

mVRon
het .verdere is onduidelijk.
N° 22 heeft weder eene afwijkende, doch onduidelijke, voorzijde met half
leesbaar omschrift.
Ook de kz. is niet duidelijk; althans niet de letter in het hart des kruises.
Van het omschrift onderscheiden wij: ...

_

-te ..... ~OV~ :.Oe: : ll1ne:.

Zonderling is het, dat deze munten bijkans alle zoo zeldzaam zijn dat wij ze
alleen uit bovengemelden vond hebben leeren kennen; zouden de overige alle
weder versmolten zijn?

.

SLOT

~".

MUNTEN:' ~AN~GRO~SVEiD ~MUNTE~
,

.~~ in·ilnrJiouz,nvtimJlm

m~.

VAN HOORNE.,

. " . .' TI: WEERT ,GESLAGEN:
(

XI.
MUNTEN VAN HOORNE.
TE WEERT GESLA.GEN.

'TE WEER.T TOT DITO

TE WESSEM GESLAGEN.
:<iI

MUNTEN VAN HOORNE
TE WESSE"M GESLAGEN.
1.

I .

I

~LOT

MUNTEN VAN HOORNEGE.SLAGENtE"WESSEM Tor DITO TE KESSENICII EN KINRDDGESLAGEN.

IUI'INvul/.BraJand Ol/ Iimbur. ,diX/.

.'

,'.

..

MUNTEN VAN HOORNE
,TE KESSENICH EN KINROlJ GESLAGEN.

8

ONZEKERE.

·xm.

.

..

SLOT. MUNTEN TE KESSENICHEN KINROlJ- MUNTEN TE GRUUmODE GESLAGEN.

'Lenoy in1JriWaml en LimlJUrg, 0tX/.

.

,

XlV:

SUPPLEMENT REEREN 'lAN BORN -MUNTEN VA,N ST= PlETtR.
I~ Uv .7JTUJand (!#// L·

xxx.

,OI..TI
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ELSLo9

G-R.ONS VEL1)

ROORNE

RANDENROIJE
G-RUITR01JE

DE 11 U·N TEN
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LEENEN ViN DE VOORMALIGE HERTOGDOMMEN
BRABiND EN LIMBURG, ENZ.
VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT AA.N

DE PAtIFltATIE VAN GEND;
DOOR

P.

o.

VAN DER CHIJS,

JlOOGLEERAAR-DIRECTEUR VAN HET MUNT- EN PENNINGKABINET-DER LElDSCHE HOOGESCHOOL.

UITGEGEVEN DOOR

-

TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHA.P.
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