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Verantwoording 

Bij de beschrijving van een historische ontwikkeling van een dorp, stad 
of klein gebied, is het gevaar aanwezig de gebeurtenissen als zéér bij
zonder af te schilderen. Vaak wordt namelijk alléén de ontwikkeling 
in dat eng afgeperkte gebied beschreven, zonder deze te vergelijken met 
de ontwikkelingen elders. En dan is de geschiedenis van de eigen streek 
inderdaad al snel uitzonderlijk. Rekenschap geven van het feit dat de 
verwikkelingen van het studie-object ten nauwste verweven zijn met die 
van de naaste én met de verre omgeving is evenwel vereist. Alleen door 
de streekgeschiedenis in te bedden in de nationale -mogelijk zelfs 
internationale- geschiedenis, krijgt die geschiedenis van het eigen heem 
een zekere meerwaarde. De aanvankelijk uniek geachte ontwikkeling 
wordt gerelativeerd, parallellen worden getrokken. Pas dan kan blijken 
of die geschiedenis van het eigen dorp of van de eigen stad inderdaad 
zo bijzonder is. 
Na een korte schets van de economische situatie in Wessem tot in de 
zestiende eeuw, volgt de beschrijving van godsdienstige en bestuurlij
ke wijzigingen die Wessem in de zestiende eeuw onderging. Deze ver
anderingen worden geplaatst tegen de achtergrond van de opstand van 
de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer Philips II (het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog). 
Voor het eerste deel-over de economische toestand - is voornamelijk ge
put uit het belangwekkende artikel van]. Linssen: Over de vroegste ge
schiedenis van Wessem. 1 Enkele verhoren betreffende de invoering 
van de gereformeerde religie in Wessem in 1566, uitgegeven door 
).Kleyntjens, lichten ons in over de religieuze veranderingen. 2 ).S. van 
Veen tenslotte publiceerde een onderzoek naar de rechten die Philips 
II in onder meer Wessem zou kunnen doen gelden. 3 Hiermee is de ba
sis aangegeven voor het derde en laatste onderdeel over de bestuurlijke 
veranderingen. 
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Wessem onvolgroeide stad 

In de loop van de middeleeuwen vond in Wessem een voorspoedige eco
nomische ontwikkeling plaats. Naast agrarische bedrijvigheid moet er 
reeds vanaf de zevende eeuw sprake zijn geweest van handelsactiviteiten 
in het plaatsje aan de Maas. De Maasschippers legden elke dag onge
veer dertig kilometer af. Vanaf Maastricht werd Wessem de tweede aan
legplaats in noordelijke richting. 4 In oude documenten is duidelijk 
sprake vanportus: een aanlegplaats voor schippers. De dicht aaneen
gesloten bebouwing aan de Steenweg, tussen Markt en kerk, wijst op 
een niet agrarische kern waar schippers, h~ndelaren en mogelijk am
bachtslieden een woning hadden. Het belang van Wessem voor de han
del werd bevestigd door de aanwezigheid van een munt en een markt 
met een markttol. 5 

Wessem groeide uit tot een kleine stad en werd vanaf de veertiende eeuw 
ook inderdaad opPidum (stad) genoemd. 6 Het dichtst bevolkte ge
bied, begrensd door de Maas en de benedenloop van de Thornder- en 
Panheelderbeek, werd aan de noordzijde -de enige zijde die nog vrij 
toegankelijk was- afgesloten met een wal en een gracht. 7 Het leek er
op dat niets een verdere stedelijke ontwikkeling zou belemmeren, maar 
het verliep anders. 
Door grote veranderingen in de stroom van handelsgoederen kregen de 
landwegen van oost naar west steeds grotere betekenis. In verhouding 
werd de noord-zuid handel via de Maas minder belangrijk. Hierdoor 
was het voor een stad in ontwikkeling niet alléén van belang of ze gunstig 
gelegen was aan de Maas, maar óók of ze aan het wegenstelsel van oost 
naar west lag. Voor Wessem was dat laatste niet het geval en trad er op 
het einde van de middeleeuwen een ernstige stagnatie in de ontwikke
lingop. Plaatsen als Maastricht, Roermond en Venlo, die zowel aan de 
Maas als aan de handelsroutes van het Rijnland naar Brabant en Vlaan
deren lagen, groeiden wel verder. Dat de ligging aan landwegen zo be
langrijk was, wordt benadrukt door het feit dat Sittard en Weert niét 
aan de Maas, maar wél aan wegen van oost naar west gelegen tot ont
wikkeling kwamen. De ongunstige ontwikkeling van Wessem en de 
voorspoedige groei van Weert werden opgemerkt door de graven van 
Horn, die zowel in Weert als in Wessemde bestuursmachthadden. Zij 
verplaatsten de munt van Wessem naar Weert. 8 Ook verlegden ze hun 
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Wessem en omgeving, Minuut (?) van een pn'mitieve chorografische 
kaart, toegeschreven aanjacob van Deventer, ca, 1550, Rijksarchiefin 
Limburg, Maastricht, 
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hoofdzetel van het kasteel van Horn naar dat te Weert (Op de Biest). 
In de zestiende eeuw voltrokken zich opnieuw veranderingen in de han
del, waardoor de eventueel resterende schippers-handelaren te Wessem 
in een nog ongunstigere positie werden gedrongen. De Luikse export 
nam sterk toe. Voor de handel was steeds meer geld nodig, waardoor 
de gevestigde handelaren in Luik, Dordrecht en in mindere mate Maas
tricht de handel gingen beheersen. Slechts de grotere handelaren uit 
Venlo en Roermond konden deze ontwikkeling volgen. De kleinere koo
plui moesten zich noodgedwongen specialiseren in het vervoeren van 
de goederen. Zij ontvingen dus geen handelswinsten meer. Hun in
komsten kregen zij uit de gelden voor het vervoer van de goederen die 
door de grote handelaren verhandeld werden. 9 De eventueel nog aan
wezige schippers-handelaren in Wessem zullen aan deze ontwikkeling 
nauwelijks ontkomen zijn. Ook zij moesten zich tot het vervoer van goe
deren beperken. De Wessemse bevolking was nu weer in hoofdzaak aan
gewezen op het agrarische bedrijf. Huisnijverheid (spinnen, weven, 
manden vlechten etc.) bracht enige bijverdiensten. 

Hervormingsgezinden in Wessem 
De rooms-katholieke kerk 

Sinds de kerstening van de bevolking in het Maasdal was iedereen er 
katholiek. In de zestiende eeuw evenwel werd de kritiek op de rooms
katholieke kerk steeds groter. De gelovigen konden de straffen voor hun 
zonden met aflaten afkopen. De priesteropleiding was ver beneden de 
maat. De bijbel werd daardoor niet of onjuist uitgelegd. Veel priesters 
hadden meerdere functies, zodat zij vaak afwezig waren. In het bisdom 
Luik, waartoe Wessem behoorde, was ruim 30 procent van de parochie
herders absent. In het gunstigste geval stelden zij een plaatsvervanger 
aan. Uit de visitatierapporten van Wilhelm Poictiers, aartsdiaken van 
Kempenland , vernemen wij dat in 1560 in Wessem twee priesters aan
wezig waren, terwijl een ander een plaatsvervanger had aangesteld. Twee 
priesters waren zonder meer absent. Twee jaar later was de toestand aan
merkelijk verslechterd. In 1562 gaf nog alleen een waardig plaatsver
vanger acte de présence. 
De priesters hielden zich niet aan hun geloften en een deel van hen leefde 
samen met een vrouw. In het dekenaat Maaseik, waaronder Wessem 
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viel, leefden zeventien van de zestig zielzorgers in concubinaat, wat neer
komt op 28 procent. Deze toestand werd geaccepteerd als de overtre
ders de vastgestelde boete van één Rijnlandse gulden maar betaalden. 
Absenteîsme was blijkbaar erger dan het leven in concubinaat want als 
een priester niet in zijn parochie aanwezig was moest hij twee Rijnlandse 
guldens betalen. 10 

Het is niet verwonderlijk dat Luther en Calvijn een ruime aanhang ver
wierven door hun kritiek op de misstanden in de rooms-katholieke kerk. 
In het Maasdal was de groep lutheranen nog vrij klein. Meer volgelin
gen hadden de wederdopers en later de doopsgezinden. Van de her
vormingsgezinden vormden de aanhangers van de ideeën van Calvijn 
de grootste groep, ook in Wessem. Zij worden hier' , gereformeerden' , 
ofhervormingsgezinden genoemd, omdat ze in een overgangsfase ver
keerden aangezien ze nog niet ten volle de keuze voor de leer van Cal
vijn hadden gemaakt. 
In 1566 werden de Nederlanden overspoeld door calvinistisch gezinde 
predikanten en de landsvrouwe van Wessem, Anna van Egmond, gaf 
hun toestemming ook in haar gebieden te preken. Zij ondersteunde de 
predikanten zelfs zeer krachtig. Haar rol was erg belangrijk. Was An
na van Egmond namelijk bij het oude katholieke geloof gebleven, dan 
had zij de predikanten juist uit haar gebieden geweerd en zou het cal
vinisme niet zo'n opgang gemaakt hebben. 

De Nederlanden aan de vooravond van de Opstand 

In 1555 legde Karel V zijn bestuursmacht over Spanje en de Nederlan
den in handen van zijn zoon Filips 11. Margaretha van Parma werd als 
landvoogdes de plaatsvervangster van Filips 11 bij diens afwezigheid. 
De landvoogdes werd van advies voorzien door enkele raden. Kardinaal 
Granvelle werd haar belangrijkste adviseur. Filips 11 was opgevoed in 
Spanje, het land waar hij zijn vader zeker zou opvolgen. Door zijn zeer 
katholieke opvoeding, gericht op het besturen van een bij uitstek ka
tholiek land, kon hij geen begrip opbrengen voor de mensen die op ge
loofsgebied andere opvattingen hadden dan de zuiver katholieke. De 
nieuwgezinden -voor hem waren het ketters-liet hij dan ook fel vervol
gen. Op politiek gebied trachtte hij het bestuur vanuit Brussel te ver
sterken, de zogenaamde centralisatiepolitiek. In de Nederlanden 
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ontstond verzet tegen zijn beleid. De hoge adel, die steeds minder bij 
het bestuur betrokken werd, wilde meer zeggenschap en eiste uitein
delijk het vertrek van Granvelle. Alom werd uiting gegeven aan het ver
langen dat de regering de plakkaten, de wetten tegen de ketters, toch 
zou verzachten. 
In 1564 werd Granvelle door Filips 11 inderdaad teruggeroepen. De hoge 
adel had daarmee één doel bereikt. De naleving van de plakkaten, on
verminderd geëist door de koning in Spanje en trouw uitgevoerd door 
zijn Brusselse ambtenaren, bleef weerstand en ongenoegen wekken. De 
lagere adel begon nu ook deel te nemen aan het verzet. Zelfs veel ka
tholieke edelen vonden de intolerante politiek van de koning in Span
je ten aanzien van de andersgelovigen veel te hard. Ongeveervierhon
derd adellijken sloten zich in decem ber 1565 aaneen in het Compromis 
der Edelen. De hoge adel, met als leidsman Willem van Oranje, wist 
de lagere edelen echter van gewapend verzet te weerhouden. Om toch 
het ongenoegen kenbaar te maken besloten de Compromis-edelen een 
smeekschrift aan te bieden aan de landvoogdes. Daarin werd verzocht 
de Staten Generaal bijeen te roepen en de plakkaten af te schaffen. 11 

De hoge adel, waartoe ook Filips van Montmorency, graaf van Horn en 
heer van Weert en Wessem hoorde, (de Ho( 0 )rne uit de vaderlandse 
geschiedenis) had aan het Compromis en het smeekschrift part noch 
deel. l2 

Margaretha van Parma, geschrokken van het grote aantal edelen dat ter 
overhandiging van het smeekschrift naar Brussel was gekomen, durfde 
het verzoek der edelen niet zonder meer af te wijzen. Zij wilde bij de 
koning aandringen op het afschaffen van de vervolging van de anders
gelovigen. In vage termen beloofde ze verzachting van de plakkaten. 
Op 27 april werden de lokale bestuurders verzocht met mildheid tegen 
de ketters op te treden. De toegeeflijkheid van de landvoogdes bracht 
echter niet de verwachte rust. Integendeel, veel vluchtelingen en pre
dikanten durfden naar de Nederlanden terug te keren. Het aantal gods
dienstige bijeenkomsten van nieuwgezinden nam sterk toe, evenals het 
aantal toebehoorders. In een tijd dat het slecht ging met de economie, 
met veel werklozen in de nijverheidscentra en met de verse herinnering 
aan de honger ten gevolge van de graantekorten in de winter van 1565-
1566 vond het opgekropte ongenoegen een uitlaatklep. De calvinistisch 
gezinde predikanten wezen op passages in de Heilige Schrift waar het 
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Portret van Fzlzps lI, koning van 
Spanje en landsheer der Nederlan
den. Atlas van Sto/k, Rotterdam. 

Portret van Fi/ips van Montmoren
cy. Een kopie naar Antonio Moro 
van Dashorst. Rijksmuseum, Am
sterdam. 



vereren van heiligen en beelden verboden werd. De toebehoorders lie
ten zich spoedig overhalen tot het vernielen van heiligenbeelden. Op 
10 augustus 1566 kwam het tot een eerste beeldenstorm in West
Vlaanderen. Spoedig werden in andere delen van de Nederlanden in 
kerken vernielingen aangericht door kerkschenders. De regering had 
een tijdlang nauwelijks nog greep op de gebeurtenissen. 13 

Anna van Egmond en de invoering van de gereformeerde religie 

Jan van Horn, de laatste graaf van Horn in de rechte lijn, (hij was te
vens onder meer heer van Ween en Wessem) volgde op 27 augustus 1531 
zijn kinderloos gestorven broerJacob 111 (gestorven in 1530) op. Jan 
trouwde met Anna van Egmond, de weduwe vanJoseph van Montmo- ' 
rency. Toen nakomelingen uitbleven vroegjan aan de Luikse bisschop 
toestemming om het graafschap Horn, dat alleen in mannelijke lijn 
mocht worden overgeërfd, nu toch in vrouwelijke lijn te laten overer
ven. De bisschop van Luik, Cornelis van Bergen, die een neef was van 
zowel de graaf als van de gravin, stemde uit familie belang toe. Zo kon 
de ziekelijke Jan van Horn in 1540 een testament laten opstellen waar
door Filips van Montmorency, zijn stiefzoon, alle bezittingen en titels 
zou erven. Zijn vrouw, Anna van Egmond, kreeg het vruchtgebruik toe
gewezen. 14 Filips van Montmorency zou moeten huwen met Walbur
gis van Nieuwenaar . Anna van Egmond werd verplicht aan Filips en Wal
burgis jaarlijks 3000 Brabantse guldens te betalen. Bij ontstentenis van 
een opvolger zouden de bezittingen later overgaan op de familie Van 
Nieuwenaar .15 Zo werd op 21 januari 1541 Filips van Montmorency be
leend met onder meer het graafschap Horn en de heerlijkheden Weert 
en Wessem. 16 In 1546 vond het huwelijk plaats tussen hem en Walbur-

. N' 17 g1S van 1euwenaar. 
Door al deze regelingen kreeg Filips van Montmorency naast bezittin
gen elders het graafschap Horn en de heerlijkheden Ween en Wessem. 
Zijn stiefmoeder behield evenwel het vruchtgebruik. Zij kreeg dus de 
opbrengsten. Wel moest ze Filips en Walburgis elk jaar 3000 Brabant
se guldens betalen. In de praktijk betekende dit dat Anna van Egmond 
het graafschap Horn en de genoemde heerlijkheden persoonlijk bestuur
de. Filips van Montmorency hield zich als hoge adellijke graag bezig 
met de Nederlandse politiek. Zo was hij een aantal jaren stadhouder 
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in Gelderland: eerste plaatsvervanger van de koning in dat gewest, en 
bovendien was hij lid van de Raad van State. De vaak in geldgebrek ver
kerende Filips van Montmorency bleef voortdurend in de schaduw van 
Willem van Oranje en Lamoraal van Egmond, die veel meer bezittin
gen en inkomsten hadden. Zij hadden bovendien meer aanzien en ge
zag. 18 Anna van Egmond was de hervorming zeer welgezind . Vast staat 
dat zij pastoor Thomas van Sprankhuysen, die verbonden was geweest 
aan het Thornse stift, 19 overhaalde tot het nieuwe geloof. Vermoede
lijk had zij eerder al pastoors zoals Hendrik van Wessem20 en Leonard 
van Oeteren (Panhusius), 21 die eveneens nieuwgezinde opvattingen 
huldigden, gesteund. 22 In 1566, het jaar van de beeldenstorm, haal
de zij herhaaldelijk hervormingsgezinde predikanten naar de stad om 
de Weertenaren volgens de nieuwe leer te laten onderrichten. Zij had 
weet van de ophanden zijnde beeldenstorm in Weert en mogelijk sti
muleerde zij die zelfs. Achtereenvolgens werden er in augustus 1566 
vernielingen aangericht in het klooster van de Minderbroeders op de 
Biest, de Sint-Martinuskerk en klooster Maria-Wijngaard. De kapellen 
buiten de stad werden eveneens door de beeldenstormers bezocht, met 
het doel er de heiligenbeelden te vernielen. 23 

Nu het werk in Weert was gedaan en veel Weertenaren naar de gere
formeerde religie waren overgegaan, werden pogingen ondernomen ook 
in andere dorpen de hervorming in te voeren. In Nederweert mislukte 
die onderneming jammerlijk door de standvastige opstelling van pastoor 
Antonius van der Steen. Hij had zijn parochianen zo geînstrueerd dat 
zij Thomas van Sprankhuysen het preken onmogelijk maakten toen die 
daartoe onder bescherming van Anna van Egmond naar Nederweert was 

k 24 ge omen. 
In Wessem hadden Anna van Egmond en haar" gereformeerd" -ge
zinde Weertenaren meer succes bij het invoeren van het nieuwe geloof. 
De magistraat van het Maasstadje werkte zelfs mee en van enige krach
tige tegenwerking blijkt niets. De Weerter schout, Derick van Haeren, 
gaf aan burgemeester Dries]oosten opdracht uit de stadskas van Wes
sem vier daalders ter beschikking te stellen voor het onderhoud van een 
calvinistisch gezinde predikant. 25 Via Willem de Boede kreeg de an
dere burgemeester van Wessem, Derick Vinckebosch, opdracht bepaalde 
burgers van Weert, die naar Wessem zouden komen, van voedsel en 
drank te voorzien. De kosten zouden worden vergoed. 26 Nadat deze 
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afspraken waren gemaakt, trokken de Weertenaren Herman Brentgens, 
Paul Bruynebaert, Reynier Mooren, Lem van Kelst en Hendrick Vosch 
naar Wessem om daar de beelden in de kerk te vernielen. 27 Na geda
ne arbeid kregen zij bij Oerick Vinckebosch, die behalve landbouwer 
tevens herbergier was, een maaltijd aangeboden. 28 

Uit Wessem zelf deed niemand actief mee aan deze beeldenstorm. Wel 
waren inwoners van het Maasstadje betrokken bij de aanneming van een 
predikant. Het is niet duidelijk of die inhuldiging voor pf na de beel
denstorm plaatsvond. Lambert van Santvoort, die voorheen pastoor was 
in Baexem, werd door Jan Keysers enJanJoosten van Roermond, waar 
ook een deel van de bevolking de nieuwe religie was toegedaan, naar 
Wessem gebracht. Begeleid door een aantal andere burgers werd hij de 
herberg van stadssecretaris JanJoosten binnengevoerd. In aanwezigheid 
van een groot aantal Wessemnaren, waaronder beide burgemeesters, 
werd hij als predikant aangenomen. Lambert van Santvoort werd ge
huisvest bij Willem en Trijn de Boede. Zeven of acht inwoners van Wes
sem, waaronder de burgemeester en de stadsecretaris, beloofden dat de 
nieuwe predikant uit de gemeenschapsgelden betaald zou worden. Dui
delijk blijkt dat de belangrijkste bestuurders van Wessem achter de in
voering van de gereformeerde religie stonden. Op de achtergrond speel
den die van Weert een belangrijke rol. 
Behalve Lambert van Santvoort verkondigde de pastoor van Wessem, 
Eustachius Eynde, het nieuwe geloof. De Weerter invloed op de invoe
ring van de reformatie in Wessem kwam opnieuw duidelijk tot uiting 
toen ook de hervormingsgezinde Weerter pastoor, Thomas van Sprank
huysen, in Wessem kwam preken. Anna van Egmond ging bij de in
voering van de nieuwe religie in Wessem zelfs zover dat zij de koster
schooimeester , Gerrit van Beeck, die goed katholiek was gebleven, liet 
ontslaan. 29 
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Portret van Walburgis van Nieuwe
naar, echtgenote van Ft/ips van 
Montmoreney. Nationale Biblio
theek, Wenen. 

Ferdinand Alvarez de Toledo, her
tog van Alva. Portret, gesehtlderd 
door WtllemKey, in 1568, toen de 
hertog net in de Nederlanden was 
gearriveerd. 



Re-katholisering 

In de meeste steden in de Nederlanden waar de •• gereformeerden" in 
1566 bestuurlijk de overhand hadden gekregen, werd in de loop van 
1566-1567 het katholieke gezag weer hersteld. In Weert lukte dat pas 
in 1568. 30 Wessem zal wel enige tijd een groot aantal hervormingsge
zinden geherbergd hebben. Dat was mogelijk doordat naar het 
Maasstadje minder aandacht uitging dan naar de grotere steden. Met 
name door Lindanus, de eerste bisschop van Roermond, werd werk ge
maakt van het herstel van het oude rooms-katholieke geloof. In maart 
1570 bezocht hij Weert om er de herstelde kerken, kapellen en altaren 
te wijden. Tevens zag hij zich genoodzaakt de pastoor van Weert, Pe
ter Mosanus, die ook in reformatorische zin preekte, te verjagen. 
Over Wessem zijn weinig berichten aanwezig betreffende de re
katholisering. In 1581 schreven inwoners van Wessem aan bisschop Lin
danus dat er nog slechts zestien of zeventien gezinnen woonden. De 
meeste inwoners zouden zijn gevlucht naar Maaseik of naar het land 
van Gulik. 31 De ambities van Wessem om ooit eens tot een volwaardi
ge stad uit te groeien konden nu wel helemaal worden bijgezet. 
Omdat Maaseik en het land van Gulik bekend stonden vanwege hun 
tolerante houding tegenover hervormingsgezinde personen, mag wor
den aangenomen dat het bij de zestien of zeventien gezinnen (waar
schijnlijk ongeveer honderd inwoners) vooral ging om de goed katho
lieke gezinnen, terwijl de andere burgers omwille van hun geloof 
gevlucht waren naar vrijzinnigere gebieden. Indien de gegevens uit de 
brief juist zijn dan had het herstel van het katholieke gezag in Wessem 
een grote ontvolking tot gevolg. Uit een visitatierapport van 10 mei 1669 
blijkt dat Wessem zich toen weer had hersteld. Er waren 225 commu
nicanten,32 hetgeen een inwonertal van ongeveer 340 doet vermoeden. 

De rechten van Filips 11 op Wessem 

Toen in 1540 J an van Hom, door het ont breken van direkte mannelij -
ke erfgenamen, de toekomstige verervingen van zijn bezittingen moest 
regelen, protesteerde het domkapittel van Luik. Het kapittel vond na
melijk dat bij gebrek aan erfgenamen het graafschap Hom, als Loons 
leen, terug moest vallen aan Luik. 33 Dit zou de financiële armslag van 

19 



het prinsbisdom Luik én van het kapittel vergroten. Jan van Horn kreeg 
evenwel zijn zin, zodat zijn stiefzoon Filips van Montmorency beleend 
kon worden met het graafschap Horn en de heerlijkheden Ween en Wes
sem. 
In 1568 ontstonden opnieuw problemen. Filips van Montmorency was 
met Lamoraal van Egmond in Brussel onthoofd, wegens hun (vermeend) 
aandeel in de Opstand tegen Filips 11. Filips van Montmorency en Wal
burgis van Nieuwenaar hadden geen kinderen, zodat uiteindelijk vol
gens het testament vanjan van Horn de familie Van Nieuwenaar alle 
bezittingen zou erven. 34 Maar er waren nog anderen die aanspraken 
maakten op de bezittingen van Filips van Montmorency. Zijn moeder 
Anna van Egmond behield het vruchtgebruik. Het Luikse domkapit
tel zag opnieuw de kans schoon om, met voorbijgaan aan het testament 
van 1540, het graafschap Horn bij Luik te trekken. Koning Filips 11 vond 
dat hij als hertog van Gelder recht had op alle Gelderse lenen. 
Tegen deze pretenties, waaraan door de nieuwe landvoogd Alva door
tastend kracht werd bijgezet door de bezetting van het graafschap Horn 
en de heerlijkheden Weert en Wessem, zocht de oude gravin Anna van 
Egmond steun bij de Duitse keizer en de Westfaalse Kreits. Alva pa
reerde haar steunverzoeken evenwel door zware diplomatieke druk op 
de Kreits uit te oefenen. Ondanks het feit dat Anna van Egmond in het 
gelijk werd gesteld, durfde niemand haar daadwerkelijk te helpen. 35 

Landvoogd Alva liet vervolgens in 1569 door het Hof van Gelder te Arn
hem onderzoeken welke rechten Filips 11 inderdaad in de omstreden 
gebieden kon doen laten gelden. 36 Hij wilde in de toekomst blijkbaar 
gevrijwaard zijn van ernstige protesten van de zijde van het Duitse Rijk 
en dat kon alleen als helemaal duidelijk was dat de koning in zijn recht 
stond. Aangezien het graafschap Horn een Loons leen was en dus on
der Luik viel, liet Alva alleen onderzoek instellen naar de Gelderse le
nen. De koning was immers hertog van Gelder en kon als zodanig de 
Gelderse lenen opeisen. 
Bij de informatie naar de rechten van de landsheer der Nederlanden 
moesten betrokken worden: de verhoudingen omtrent kasteel, stad en 
heerlijkheid Ween, de heerlijkheid Wessem, Monnikenland en de voog
dij over Thorn. Raadsheer Willem van Gendt stelde een archief
onderzoek in en bezocht tevens de genoemde gebieden om ter plaatse 
de autoriteiten te ondervragen. Dit laatste ging gepaard met grote 
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gevaren omdat overal troepen van de opstandelingen rondzwieren. Wil
lem van Gendt verzocht dan ook om een dozijn soldaten ter bescher
ming. Inderdaad werd hem in Roermond een aantal wapenknechten 
toegevoegd. 37 

Weert, Wessem en de voogdij over Thom waren inderdaad Gelderse 
lenen. Monnikenland, tussen Loevestein en Woudrichem in het Land 
van Altena, was oorspronkelijk Guliks en vanwege de schulden van de 
graaf van Hom waren de zeven à achthonderd bunders grond reeds twin
tig jaren voordien verkocht aan Diederick van Wylick voor 80.000 gul
dens. 38 Volgens Alva was deze verkoop van Monnikenland nog te jong 
om eracht op te slaan. Hij liet beslag leggen op Weert, Wessemen Mon
nikenland, dus met voorbijgaan van de Gulikse rechten en de verkoop 
aan Diederick van Wylick. Wel liet de landvoogd der Nederlanden nog 
tot in 1570 het recht van vruchtgebruik door Anna van Egmond onaan
getast. 39 Georgien van Uytwijck voerde de inbeslagname van Weert en 
Wessem uit. Hij moest ook de voogdij over Thom op zich nemen. 
Voor het vorstendom Thom had dit alles weinig betekenis: het voog
dijschap verschafte de voogd nauwelijks enige rechten of bevoegdhe
den. Voor Weert en Wessem was de inbezitname in naam van de ko
ning ingrijpender. Beide heerlijkheden kwamen onder het Overkwartier 
van het hertogdom Gelder te horen en verloren een deel van hun be
stuurlijke zelfstandigheid.40 Het graafschap Hom werd na de dood van 
Filips van Montmorency bij het prinsbisdom Luik gevoegd. Eventuele 
andere erfgenamen, zoals de familie Van Nieuwenaar, spanden pro
cessen aan, evenwel zonder succes. 
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