De stoffelijke resten, de begraafplaats en
de grafsteen van Philips van Montmorency,
graaf van Horn, in Weert'
De feiten en de fictie
door Emile I-Ja(lllcn
Wic dacht dal het vraagslUk random de slOffclijkc reslen van Philips van Montmorency
was opgelost. komi bedrogen uil. Van 1568 tot 1979 ging men er in het algcmccn vanuil dat graar Philips van Montmorency in de Sin! Martinuskerk begravcn was. [n 1979

werden na cen onderzoek in de grafkelder die onder hel hoogkoor vall de Sinl
Martilluskerk is gelegcll, rontgenfoto's gernaakl V<lll de verondersteldc halswcrvcls, de
schedel en een hand vall Philips. De foto's werden zowcl in het Weerter Sin! Jans

Gasthuis als door cell Utrechtse patholoog-anatoom gcanalyseerd. De kern van de helc
kweslie is dat cr niet of nauwclijks vall cell bcschadiging <Jan een van de halswervels
gesproken kOIl worden; eell k1cine afwijking aan de derde wervel was :llles. Op grond
daarvan l11eenden enkclen vast Ie kunnen siellen, dal de schedel en hel ger:lamle niel
van de onthoofde Philips kondcn lijn omdal hiervoor een forse beschadiging aan een
van de halswervels nodig is. SlcclllS zijn han lOU in Ween begraven zijn. Nimmer is
een publiemie verschenen waarin deze slellingen werden gemotiveerd en waarin duidelijk gemaakl werd waarom er 400 j:lar lang gedwaald is. Variaties van deze slellingen
zijn in verschillende infonnaliedragers terug Ie vinden.
Overigens verscheen eind 1979 weI een anikel van toenmalig gemccnlcarchivaris Jan
Henkens waarin gesleld werd W:larom de geanalyseerde slOffelijke resten van Philips
van Monlmorency zijn en waarin afsland werd genomen van contraire opvallingcn.'
Welke opvallingell komen we legen.
[n het rijk geYllustreerde werk over de
geschicdenis van Weerl, dat in 1999 vefscheen onder de lilel 'Weer\. hel verleden van een slad·. vall Ie lezen dal hoewel Horn na zijn onthoofding naar Weert
werd gebraeht er bij larere opgral'illgen
ill de kerk ;:Jjn belw/I'e ::-ijll hart geell
slojfelijke rcslell gewJIlden vall Philips.
Hef harl Meek gel'lll ill eell lillllCII blls ell
bijgezel ill de grajiombc 1'(111 gmaj Jacob
III ollder het hoojdallaar.' Hoc is deze
leksl 111 hel bock lerechlgekomen?
Schrijver dezes maakte deel uil van de
redaclie van het bock, maar heef! de eerSiC zin nooit gezien. In de cOllcepl-lekSlen komt hij niel voor. Blijkb:mr is de
zin er in de eindfase a;m toegevocgd. In
de conccpt-teks! SlOnd oak: Philips had
:.elf fe kennel! gege\'l!ll dal :.ljn hart ill
Ween I/Ioesl liggell. Oit zegt iels' over dc
halld die hij mel de sImi Weerf roelde. 4

De/ail Will eCII .\·childerij I'llll Philips I'lI/1
MOll/morel/cy. RijkslIllIseulII Ie Amster-

dam.
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Deze zin is geschrapi omdal dil een \olstrekte nO\ileit was. die niel mCI behulp
van bronnen aangeloond of bcwezen kon
worden, Ecn en ander k\\am uil de
idcccnbu~ van conservalor Van Cauleren
van de gelllccnlemusea, In Philip~' testamenl .'>Iaal lrouwens dal zijn lichaam
daar begravcn diende IC worden waar hel
de konin£ lOU toeslaan of andcrs waar
zijn familic en lIerwanlen hel wilden,\
In het gCllleentemuseum 'Dc Ticndschuur' is een gipsen :lfgicl.'>el Ie zien
van de linnen bus waarin hel h:lrt van de
graaf van Hom zat. De bcgcleidende
lekst komi voor de hisloriseh ge'lmeresseerde bezoeker uilcrm:lIe vcrrassend
over. Dc auteur van hct bijschrirt slelt
dat de Iijkbus in 1979 in hel graf van
graaf Jacob III en zijn drie echlgenolen
gellondcn is. De auteur weel echler nog
vce! meer. Dc bus stond oorspronkclijk
bovenop de kisl van Jacob Ill. Hel h:lrt
van Philip.'> i~ al,\' ware dit hel COIIII)lele
lijk Ilaar Wcert gevoerd en in de kerk
bijgczcl. Hel liehaam van graaf Philips is
,.
wcllichl begmven in de kapel van hel
LIJkbus //leI harr 1'(111 de gr{w!
kasleel Ga:lsbcek, waar hel liehaarn was
opgebaard en dc f:llllilieleden afschcid van hem konden ncmen. Tot zover de leks!.
Voorts verscheen er in 199-1 onder veranlwoordelijkheid van de gemeenlClTlusea een
folder onder de tite! 'Philips van Montmorency nader bckcken', De leksl is ge.'>chreven
door museUlllconscrvalor drs John van Cauteren en educatief medewer"er drs Theo
Schers. In de brochure vindt men de stelling dat /rei Iwrl ,., lI"erd begr(ll'e/l ... ill de
gm/IOII/be Will :ij" 1'00n'OlJer Jacob JlI. De begraa/pfa(/f,f \'(1/1 hel /ijk \"(/11 Phifips
lJllllrell1egell is 101 Of) hellel/ aI/hekel/d.· De sehrijvers geven bij hel hislorische deel
geen enkele bronvemlelding. Brollvcrmeldingen vindl men aileen bij hel kunsthistorisehe gedecltc.
Welke krilick vall er Ie leveren? Om Ie beginncn was Jacob III geen voorvader van
Philips van Montillorency. Dc brocr van deze Jacob, Jan van Horn, was de stiefvadcr
van Philips en dcrhalve geen faTllilie.
Dan kOlTll de vra:lg op of Jacob III en zijn drie echlgenolcn. zoals gcslcld wordl. wel in
de gratkeldcr kunnen liggen. Bij hCI onderzoek in 1979 bleek dat er in de kelder vier
kisten stondcn. Van drie kislen was hcl hOUl twee centimeter dik. Van dc vierde kist
was de bodem zcs centimeter en waren de zijwanden drie cemimeter di!... In deze kist
lag de lijkbu5.
\Velnu. de derde en laalSle echlgenote van Jacob. Maria van Bourgondie, henrou\Vde
na zijn overlijdcn mct Jean de Hcnin. graaf van Boussu. in Hcnegou\\en en overleefde
haar eerste man twintig jaar. Jacob III stierf in 1531. Hel is dus zeer aannemelijk dat zij
in Henegouwen gestorven en bcgr.l\'cn is. Of graaf Jacob III en zijn eerste lwce echlgenOlen in dele grafkelder zijn begr:l\'en. is niet zeker. Er is geen bewijsmaleri:lal. De
inhoud van de drie dunne en grotendeels vergal1e kistcn is l100il aan ondcrl.ock onder-
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worpen. Er werd slechts een dijbcen aangetroffen. Hooguit kan men vermocden
dat de drie bedocldc pcrsonen daar
begrnven zijn. Indicatics daanoor kunnen de \olgende zijn. De alliantiewapens
van de eerste Iwee huwclijken van Jacob
[II. namelijk mel Margarctha van Croy
en \e~olgens met Claudi:l van Sa\oye.
bevinden zich tegcn hct gcwe[f \an het
hoofd~oor. Onder Jacob III werd de kerk
immers voltooid. Voor hem en zijn eer~te twee vrouwen werden jaardiensten
gehoudcn. Het onderhoud van het middcn~chip van de kcrk was voor rekening
van de hcren van Weer!.' Dc opvolgcr
van Jacob Ill. zijn brocr J;I11 v:ln Horne.
bepaaJde in zijn testament <1m er een
zerk 01' het graf van zijn brocr Inoest
Deksell'(l1I de IijkJm.I' lIIel illscri{Jfie.
De leksl I//idl:
komen.' Jan zclf wenste in de minderAnno 1568
brocderskerk begraven te worden en
greve van
wilde eveneens een grafzcrk.
homes hert •
Hoe dan ook. de hypothese v;m het gmf
Heere
ende grave van Hoomes
van Jacob III en zijn drie echtgenoten
herte
6
Junij 1568.
bn in ieder geval gcen stand houden.
Gevolg daarvan is dat er in ieder geval ccn ·anonicm· geraamte ovcrblijfl. Evenmin kan
d:m de stelling overeind blijven d;lt de tinnen bus met claarin het han van graaf Philips
01' de kist van Jacob III zou Lijn gepJamsl. Niet aileen kan niet bewezen worden of
1:leob III cr lig!. maar als hij er zou liggen. waarom zou dan de ~ist mct de bus die van
Jacob Lijn en niet cen \'an dc andere drie? \Vaarom staat de bus niet gewoon 01' de
grand? Zoals hierboven reeds is gestcld, hedt het onderLOck aileen aangctoond dat de
kist lllct de bus van cen andere kwaliteit is dan de andere drie kisten.
Dc stclling d:H he! han naar Weert zou zijn gebraclll en de re<;t van he! liehaam naar het
kasteel Gaasbeek in Brabant. waar het \'crmocdelijk begravcn LOU zijn, komt ongcloof.
waardig over. \Vaar is dit vcrmocdcn 01' gebaseerd? \Vaarom het han oostwaarts en de
re~1 widwestwaans brengen? 1·lel kasteel Gaasbeek wa~ eigendom van de eveneCll~
onthoofde Lamoraal van Egmonl. Ui, de contemporaine llteralllllr springt maar cell
;;;aak dllide[ijk in het oog. Het [ichaam van Egmont gaat naar zijn woonplams ZOllegem
in V[aanderen en dat vall Horn g:lat naar diens woonpl;lllls Ween. [n het Dagbock van
Jan de PoUre (1549- [620) [ezen we dm de beide herell ill baert'll woulm gl1edaell ... de
gml'e Will HOOPle \\Iorl Ie p,.eekhel"l' ges('/ ill R(/\lc~'I(/ill cl1tH'r, aft/aer oock gcbalJ/'1I/1
elide I'Mlle IVert ghel'oc/'1. 9 De lijken gingell na de onthoofding ecrst naar de 1l1indcrbrocders en vanda:lr naar de kerk v:ln Sint Goedele, Egmotlt ging verder na<lr Sinte
CI:lr:t en ten slolle n:mf ZOllegcll1 elide lIIijll heer \"(1/1 HI/erell I'ert, tSf/rills get/wgell
lion die Prekere fIIet't / I prit'Slers,'# Ulloa schrijft in 1570 d:lt ties Gmfell \'011 Hom
Ci;rper wor ill seill GraJJ.sclwfft gefiihrt," In de Oorspronck cnde Voortgang der
Nedcrlandsche Bcroerten ,,11\ 1626 vindt men dat hef Lic:lwem I"llfUlen Gnll"c 1'(11/
/loom lI';enJi ;/1 de Kem/Jell begr(ll·t'll." Strada bcweert dat de liehamcn met de hoofden
11(1 de Stetlell I'all Jllullle heerJickhellell gel'oert. a/ll'aer ,sij seer eereJijk begrlll'ell :.ijn"

Philips' lichaam is naar \Veen vcnoerd. dal mag nu weI duidelijk zijn, maar is hij daar
ook aangekomen'! Het bcwijs hien'oor is Ie vinden in de kroniek \an zuster Luytcn, die
een zeer aUlhenticke lezing gecft \an de aankomst van het lijk en zijn begrafcnis. Na
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aankomst van zijn stoffelijke reslen 01' hel kaslcel werd hij lerslOluf/ binI/en eell lire ill
lI'(/1I/ hi) hal /9 daegell bOl'ell {jerde xeslmlll." Oat vah
inderdaad te bcgrijpcn en ook dat er snel gehandeld moest worden. In klooslers van de
Congregatie van Windesheim bcstolld van oudshcr hel gebruik geschiedkundige aantekeningen te maken, waarmce ecn der kloosterzustcrs belasl wcrd." Ornd:lt de aankomst
en de begrafenis van het lijk van de heer van Ween voor Ween en de Weenenaren cen
even enorme als unieke gebellrtenis moet zijn geweest. is hel Iliel aan Ie nelllcn dal de
klooslerzuster dil allemaal uit haar duirn gezogell l-lCeft. Dc kroniek was immers voor
icderc klooslcrlinge IOcgankclijk en kon ook makkelijk or haar juislheid wordell
gecolllroleerd.
Oil alles wijsl er duidelijk 01' dat hel lijk van Philips en niel aIleen het han in de Sinl
Marlinuskerk begravcll zijn, Er is geen logischc rcden te bcdenkcn Jat lichaarn en harl
op verschillenJe plaalsen in de kerk begraven zOllden zijn. Gebruikclijk was dat personen van hogc afkornSI ccrdcr in CCIl eryple dan in de aarde begravell werden. Een
gcraamtc. gelegcn in hel zanJ, dat onder de huidige grafzerk van Philips in 1979 wcrd
aangctroffen, is overigens nict ondcrzocht. Helligt voor de hand dal hCI lijk van Philips
in dc grafkcldcr is bijgczel en 01' de kisl de tinnen bus mel zijn hart is gcplaals\. 01' de
bus staan naam cn inhoud gegrif\. 8ij
Egmont werd hel hart ook in cen doosje
01' de kisl geplaalst.
Wcl is het een fabuleuzc vondsl van
museum 'Dc Tiendschuu( om Ie slellen,
dm het hart als hel gehcle lichaam gczicn
moet wordcn! 20 kan mcn vcel problemen oplosscn,

dell Hooghkercke begraw:I/,

Kernvraag blijft of de gevonden stoffelijke resten inderdaad van Philips van
Montmorency zijn. Volgens de analyse
van de rontgenfolO's zijn dc zcven halswcn'cls feilclijk iniac\. Hierover zwijgt
Henkens in zijn cerdcrgcnoemde anikel.
Bij Egrnonl was de zesde wervel doorgehakt. '" Het verslag van de patholoog-anatoom geeft aan dat er vcrra.Hellde ell
opmerkelijke ol'creel/kOIllSlell zijn lussen
dc schedel en de afueeldingell van
Philips van Montmorency. Verder
schrijft hij, dat dc projeclies \'(11/ de
dll"arse 0pI/ame 1'(111 de schedcl CII I'WI de
brollzell porrretpnlll;ng elkaar vrijwe/
I'olledig deUell,'1 Mel andere woorden

het is vrijwel zckcr dat hel de schedel
van Philips is. Aangezien Philips onlhoofd is. betekent dil dal de intaCI gcblcven halswervelkololll niet van hem kan
zijn. Mochlcn de halswervels wei van
hem zijn, dan kan Philips niel oilihoofd
zijn en is hij op eell andere wijze om het
leven gekomen. Daarbij komt dat in
legenstelling tOI Egmonl eigenlijk wei-
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GrafSleell /IiI /84/ lIIel LalljJlse tekst op
l1et lioogkoor. De Il'apens zijn Will
MOIl/morcl/e)' ell Hom. De Fer/alillg
IlIifll: "Hier ligt Philips van Montmorency,
beroemde graaf van Horn, heer van Weert,
Altena, Nevele, Kortessem, Bocholt en
Breugel, erlvoogd van Thorn, ridder van
het Gulden Vlies, zeevoogd enz. enz.
Onthoofd te Brussel op 5 juni 1568 op
bevel van de hertog van Alva, hier naar
toegebracht en beg raven op 23 juni van
hetzelfde jaar."

nig bekend is over de laalste naeht van Philips.'1 In ieder geva[ is niet onderzocht of
geraamte, halswervcls en schedel wei van dezelfde persoon zijn. De lijkbus met het
hart heeft men in [979 niet meer geopend en onderzocht om verdere beschadiging te
voorkomen. Wat er in Brussel of elders met hel hoofd en lijk allemaal gebeurd is.
weten we niel. Het lijk is uiteindelijk negentien dagcn naar zijn graf ondcrwcg gcwecsl.
Wat we wei welen is. dat in 1568 algemeen werd aangenOtnen dat Philips' lichaam in
zjjll geheelnaar Weer! is gebracht en daar bijgezeL Zijn schedel is in 1979 gc"identificeerd.
Ter afsluiting iets over de grafsteen van Philips van Montmorency. In de kerk lag vrocgcr een andere grafsteell, Deze W,IS in het begin van de negentiellde eeuw afgeslelen of
op een andere wijze veri oren gegaall. Uil een tweetal boekwerken uit de tweede helft
van de achltiendc eeuw blijk! dat in de Sl.-Martilluskerk de graftornbe of het graf van
Philips van Montmorency te aanschouwcn viei.'" In 1839-'40 spreekt de kerkfabriekmad van Sint Martinus bij zijn aanvraag om wbsidie dan ook over hel hcrstcl van de
graftombe. Dat de huidige steen nlet boven de crypte ligt, maar een centrale plaats op
hel hoogkoor heeft gekregen, yond men toen zonder meer esthetischer en indrukwekkender. De steen werd zoals bckcnd voor het overgrote deel gefinancierd uil de fOlldsen
voor het door Nederland wederom in bezit genomen gedecllc van Limburg. Ihans de
provincie Limburg. De resl werd door de parochic bijgcdragell.
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