1

Inhoud
Voorwoord ....................................................................................................................................... 3
Het provinciaal archeologisch depot is verhuisd! .............................................................................. 4
Een vuistbijl midden op het Plateau van Margraten ......................................................................... 6
Kasteel Kessel, archeologisch onderzoek voor de herbouw ............................................................ 10
Enkele Rössener Keile in Belfeld en Reuver .................................................................................... 14
Prehistorische vuursteenmijn Rijckholt-St Geertruid...................................................................... 17
Weert Van Hornestad. De biografie van erfgoedaspecten in de stad en regio ................................ 21
De verborgen bronstijd-grafheuvels van Eckelrade ........................................................................ 31

Colofon
Dit is een digitale uitgave van de Archeologische
Vereniging Limburg, sectie archeologie van het
LGOG. Het werk van het LGOG wordt financieel
ondersteund door de Provincie Limburg.
De Archeologische Vereniging Limburg is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.
Illustraties dienen vrij van rechten te worden
aangeleverd. Bij plaatsing van de bijdrage
vervallen
de
auteursrechten
en
de
reprovergoeding aan het LGOG.

Omslagfoto’s: Tekening van Kasteel de Keverberg
(Jan de Beijer - 1738-1739) en vuistbijl van GrootWelsden (Marlon Hoppel).
Vormgeving: A. Van de Water in samenwerking
met Crasborn communicatie vormgevers.
© april 2018.

Artikelen, reacties of meldingen kunnen
doorgegeven worden aan de redactie via:
avl@lgog.nl. De auteursrichtlijnen vindt u op de
website www.lgog.nl/themas/archeologie.
Zonder schriftelijke toestemming mag niets uit
deze uitgave vermenigvuldigd worden.
2

Weert Van Hornestad. De
biografie van erfgoedaspecten
in de stad en regio
Wim Truyen1
Inleiding
Vanaf januari 2018 voert de gemeente Weert de
identiteitscampagne Weert Van Hornestad. De
dynastie van de Van Horne’s heeft namelijk vanaf
het midden van de 13de eeuw een zeer belangrijk
stempel gedrukt op de stadswording en
identiteitsvorming van Weert. De identiteit en het
DNA van Weert is daarom onlosmakelijk
verbonden met de Van Horne’s. In de
erfgoedaspecten in de leefomgeving van Weert is
deze relatie zowel gemaskeerd (ondergronds) áls
nog tastbaar in de fysieke ruimte aanwezig. In dit
artikel wordt aandacht besteed aan de
stadswording van Weert, in relatie tot de dynastie
van de Van Horne’s. Daarbij wordt de biografie van
het bovenregionale stedelijk landschap als
uitgangspunt genomen.

Ab. 1: Logo van ‘Weert Van Hornestad’ (bron:
gemeente Weert).
Van Hornejaar 2018
Als onderdeel van de identiteitscampagne Weert
Van Hornestad is het jaar 2018 verheven tot het
Van Hornejaar. De aanleiding ligt in het feit dat de

gebeurtenissen die in 1568 zich hebben afgespeeld
rond het driemanschap waarvan Philips van Horne
deel uitmaakte, nog altijd zeer tot de
verbeeldingen spreken.
De gebeurtenissen in 1568 (in 2018 450 jaar
geleden), vormen namelijk een belangrijk
scharnierpunt in een proces dat tachtig jaar later
(1648) zal uitmonden in de officiële erkenning van
een volstrekt nieuw ministaatje op het politieke
wereldtoneel. Het nieuwe ministaatje, de
Republiek der Verenigde Nederlanden, weet zich in
zeer korte tijd op te werken tot een geduchte
grootmacht
op
militair-,
handelsén
cultuurgebied.
Eén van de historische aspecten, welke in dit kader
tot de verbeelding spreken en in het collectieve
geheugen een plaats kregen, zijn de dramatische
gebeurtenissen rond de onthoofding van Egmont
en Horne, welke zich op 5 juni 1568 afspeelden op
de Grote Markt te Brussel. Het lot dat de graven
Egmont en Horne trof was, achteraf gezien, de
aanleiding tot het einde van een tijdperk: de late
middeleeuwen. Tegelijkertijd wordt dit gezien als
een overgangsmoment van de ridderlijke
middeleeuwse bestuurscultuur naar een moderne
staats- en bestuursvorm van steden en provincies,
die uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de
Nederlandse bevolking opleverde.
De fysieke biografie
De stadswording van Weert staat in directe relatie
tot de dynastie van de Van Horne’s. De ondertitel
De biografie van erfgoedaspecten in de stad en regio
verdient een toelichting. Het belangrijkste
onderwerp van dit artikel is namelijk niet de
historische geschiedschrijving over de Van
Hornedynastie. Deze geschiedschrijving, waarin
het verwerven van adellijke invloed en allianties
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door het verwerven van huwelijkse- en
familiebanden, is uiterst interessant. De
geschiedschrijving van de oudste heren Van
Horne, waarover overigens nog onduidelijkheid
bestaat, gaat voor een groot deel terug op de
omvangrijke 19de eeuwse studie van Goethals2.
Hedendaagse bronnenstudies3 bevestigen het
beeld dat de lacunes in onze kennis over de
geschiedenis van de (oudste) Van Horne’s en de
onduidelijkheden die er daardoor bestaan, veelal
te wijten zijn aan het ontbreken van geschreven
bronnen. De gegevens die uit andere dan
geschreven bronnen beschikbaar (kunnen) komen,
zijn daarom van groot belang. Het onderwerp van
dit artikel is in de eerste plaats een toelichting en
analyse van de niet-geschreven bronnen: de
fysieke biografie van de erfgoedaspecten in de stad
en regio. Gegevens uit archeologisch onderzoek en
bestudering van de historische geografie zijn
hiervoor het uitgangspunt.
De erfgoedaspecten
Onder erfgoedaspecten worden de infrastructurele en ruimtelijke elementen verstaan.
Hiertoe behoort allereerst het nog in de fysieke
omgeving bewaarde erfgoed, zoals infrastructuur,
(historische) wegen, gebouwen, waterlopen en
zichtbare historische elementen in het landschap.
Daarnaast zijn er de thans niet meer tast- en
zichtbare elementen die evenwel nog ondergronds
aanwezig zijn in de vorm van archeologische
resten. Daar waar resultaten van archeologisch
onderzoek gecombineerd kan worden met
historisch geografisch onderzoek, is het mogelijk
om een reconstructie te maken van de vorming
van de regio en de stadswording.
Ten slotte is voor deze biografie ook het
immaterieel erfgoed van belang. Daarbij valt te
denken aan het dialect en specifieke lokale en
regionale gebruiken. Zo is bijvoorbeeld bekend dat
het Weerter dialect binnen de singels anders klinkt
dan dat in de periferie4. Tot zeker in het midden
van de 20ste eeuw is opvallend dat de kledingstijl
binnen de singels anders was dan buiten de singels.
De Genius Loci, ofwel de geest van de locatie is een

onderwerp dat zeker ook tot het immaterieel
erfgoed gerekend moet worden5.
Het Eiland van Weert
Het uitgestrekte gebied met een oppervlak van 10
bij 5 km rondom Weert ligt op een zogenaamd
dekzandeiland. Dit hoger gelegen gebied
kenmerkt zich door leemhoudende, vruchtbare
gronden en uitgestrekte akkercomplexen. De
micro-regio Eiland van Weert is aan weerszijden
omgeven door de natuurlijke bescherming van
uitlopers van hoogveenmoeras in het noordwesten
(de Groote Peel) en door slechte drainage ontstane
moeraspelen in het zuidoosten (zoals de Moesel-,
Koots- en Dijkerpeel). Het gebied bevindt zich
geologisch gezien in de Roerdalslenk. Deze slenk is
een 25 kilometer brede, zuidoost-noordwestelijk
lopende zone tussen de Eifel en de Noordzee. De
slenk wordt begrensd door twee breuken in de
aardkorst, aan weerszijden waarvan horsten of
blokken liggen. In het oosten is dat de
Peelrandbreuk en het Peel Blok en in het westen de
Feldbissbreuk en het Kempen Blok. Door
voortdurende bewegingen in de aardkost stijgen
de blokken (ofwel horsten) en daalt de slenk. De
daling van de slenk verloopt niet heel erg snel:
ongeveer een halve centimeter in een
mensenleven6. De oudste afzettingen van dekzand
in de Roerdalslenk zijn in de diverse glacialen
(“ijstijden”) gevuld met lagen grind en zand,
afgezet door de wind en (smelt)water. Met name
door het archeologisch onderzoek van de
afgelopen decennia is gebleken dat de bovenste
dekzandniveaus op het eiland relatief leemrijk zijn.
Dit maakt het gebied bijzonder geschikt voor
landbouw.
Het Eiland van Weert heeft vanaf de prehistorie
een intensieve en langdurige bewoningsgeschiedenis gekend. Mede daarom is het sinds
2008 aangewezen als één van de zes
aandachtsgebieden archeologie7 in de provincie
Limburg. De vele archeologische onderzoeken op
het dekzandeiland8, van de afgelopen decennia,
onderbouwen
de
langdurige
bewoningsgeschiedenis sinds de prehistorie. Bovendien
neemt het Eiland van Weert binnen de
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Roerdalslenk een aparte plaats in. Een restant van
een zeer oude gesteenteplooiing (anticlinale
structuur) in de ondergrond zorgt mede dankzij
gesteentedrukprocessen voor een relatief hoge
ligging binnen de slenk. Daardoor ligt het Eiland op
de waterscheiding van drie afwateringssystemen:
in het noorden die van de Dommel en de Aa, en in
het zuiden die van de Tungelroysche beek. Het
eiland wordt als gevolg hiervan door geen enkele
natuurlijke waterloop doorsneden9.

Afb. 2: het Eiland van Weert (bron: gemeente
Weert10).
Stadswording en identiteit
De ontwikkeling van de erfgoedaspecten in de
leefomgeving zijn van belang voor de
identiteitsvorming en stadswording. In het vervolg
van dit artikel blijft het de vraag of er daarbij
volgens een vooropgezette planning gewerkt is of
dat de stadswording via een natuurlijk patroon tot
stand
gekomen
is.
De
belangrijkste
erfgoedaspecten worden in deze biografie
geanalyseerd en toegelicht.
a) regionale infrastructuur
Het dekzandeiland, welk door een natuurlijke
omgeving van moerassen en pelen beschermd
was, was bereikbaar door zogenoemde
zandbanen. De zandbanen die voor de
ontwikkeling van Weert van belang zijn hebben
een Noord-Zuid en een West-Oost gerichte
oriëntatie. Kaarten zijn een onmisbaar hulpmiddel
voor de kennis over de geschiedenis van het
landschap. Op het kruispunt van deze

(handels)routes kwam de Markt van het latere
Weert tot ontwikkeling.
Bekend uit archeologisch onderzoek is onder meer
dat er op dit knooppunt naast de Markt eveneens
een openbare waterput11 én de voorloper van de
huidige St. Martinuskerk gelokaliseerd waren.

Afb. 3: De basisinfrastructuur met de Markt op het
knooppunt van historische wegen (bron: gemeente
Weert).
b) lokale infrastructuur
In de fysieke ruimte van Weert is in de
infrastructuur het vroegmiddeleeuwse stadplan
nog voor een belangrijk deel bewaard gebleven.
Het middeleeuwse grondplan van Weert is tot op
de dag van vandaag in zijn basisvorm bewaard
gebleven. Het economisch belang van de Markt12
liggend op het kruispunt van historische wegen is
daarbij één van de essentiële zaken in het
stadswordingsproces. Op de Markt komen de
toegangswegen:
Langstraat,
Maasstraat,
Hoogstraat, Beekstraat en Molenstraat samen.
Deze straten mondden aan de singelring uit aan
toegangspoorten tot de stad, telkens voorzien van
een brug over de stadsgracht13. De Hegstraat,
welke uitmondde in de Morregat- of Laarpoort
vormt daarop een uitzondering omdat deze weg
niet tot de hoofdstraten die toegang geven tot het
stadshart gerekend wordt. In het midden van de
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15de eeuw, als kasteel De Nijenborgh gebouwd is,
komen er wegen vanuit de periferie van Weert
richting het kasteelcomplex en de Tiendschuur. De
horige boeren in de buitenijen van Weert dienden
immers jaarlijks een deel van de opbrengst van hun
gewassen te brengen naar de Tiendschuur. In de
noord-westelijke periferie van Weert zijn sinds het
midden van de jaren negentig van de vorige eeuw
vele archeologische onderzoeken14 uitgevoerd.
Daarbij zijn historische wegen en waterwegen15
getraceerd die in de loop der eeuwen onder het
oppervlak verdwenen zijn. In een recente
opgraving16 is een weg aangetroffen richting de
Laar- of Morregatpoort, die ook op de plattegrond
van Jacob van Deventer staat aangegeven.
c) de regionale verkenning
De plekken waar de nederzettingen, de akkers, de
graslanden en de akkerbouwgebieden lagen, zijn
nooit zomaar uitgekozen. Soms speelden
immateriële en daardoor ongrijpbare zaken als
“een goed uitzicht” of “hier voelt het goed” een rol,
maar vaker gaven essentiële kwaliteiten als
vruchtbaarheid, lemigheid en waterhuishouding
van de bodem, strategische ligging, veiligheid en
beschutting, de nabijheid van goed drinkwater, de
bereikbaarheid en ontsluiting door (zand)wegen
de doorslag. De Van Horne’s zullen de regio Weert
overwegend verkend hebben via de hierboven
genoemde oostelijke toegangsroute17 die
georiënteerd is op het oosten. Waarom zij zich in
de loop van de 14de eeuw zich steeds meer
gefocust hebben op de bewoning in Weert, en
daarmee op de ontwikkeling van Weert is niet
duidelijk.
Immers voor de vestiging van een nieuw domicilie
had de adellijke dynastie ook voor een andere
locatie in de euregionale zone van het huidige
Nederlands en Belgisch Limburg of Brabant
kunnen kiezen. Het stamslot van de Van
Hornedynastie is gebouwd in Horn18. Dit stamslot
is tot in de huidige tijd in een mooi gerestaureerde
staat bewaard gebleven. Mogelijk is het zich op
een grillige wijze verplaatsen van de natuurlijke
loop van de rivier de Maas, en het effect daarvan
op het resideren op die locatie, een van de

aanleidingen geweest om het stamslot te
verlaten19. De uitbreiding van het adellijk
machtsgebied naar de regio Weert zal ook een rol
gespeeld hebben. Het land van Weert kwam
namelijk binnen de invloedsfeer van de Van
Horne’s sinds het midden van de 13de eeuw. Willem
I Van Horne (1218-1264) verwierf door belening
rond 1230 een deel van Weert en Nederweert van
de familie Van der Marck20. Willem I van Horne21,
die een neef was van Dirk III van Altena, werd in het
sterfjaar 1242 van laatstgenoemde, eveneens
erfgenaam van het omvangrijke bezit van zijn
oom. Tot deze bezittingen hoorden onder meer de
bezittingen in Weert.
d) een versterkt huis in Weert
Vanaf het midden van de 13de eeuw wordt de
relatie van de Van Horne’s met Weert sterker22.
Willem II Van Horne23 (1265-1300) kreeg van zijn
vader Willem I, bij testament de bezittingen in
Weert, Wessem en Horn24. Hij start met de bouw
een versterkt huis in Weert op het eind van de 13de
eeuw25.
In een brief uit 1342 over de bezittingen van Gerard
van Horn wordt dit huis omschreven als een
herenhoeve26 het hospicio de Wieërt. Met dat
hospitium werd de eerste adellijke woning van de
Van Horne’s in Weert bedoeld27. Later, vanaf 1461
staat deze adellijke woning bekend als de
Aldenborgh, ofwel de Antiqua Arx Werthensis.
Deze woning mag, althans naar de tot nog toe
bekende bronnen, beschouwd worden als een van
de eerste nog in de fysieke ruimte bewaard
gebleven erfgoedelementen dat aan de Van
Horne-dynastie gelinkt kan worden. De eerste
telgen uit het geslacht van de Van Horne’s28
hebben zeer waarschijnlijk in deze adellijke woning
verbleven. Een impressie van de Aldenborgh is
bewaard gebleven op de Memorietafel van
Johanna van Meurs29.
Wat betreft archeologisch onderzoek naar de
Aldenborgh zijn diverse resultaten bekend en
gepubliceerd30, nader onderzoek is evenwel nog
hard nodig. Ook in de directe omgeving van de
Aldenborgh zijn onlangs bij archeologisch
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onderzoek
behoudenswaardige
31
aangetroffen .

resten

e) de regionale waterhuishouding
Een ingrijpende verandering in het landschap
betrof de aanleg van de Bocholter- of
Weerterbeek. In juni 1296 schonk Goosen van
Born32, heer van Elsloo en Bocholt, het recht aan
zijn neef Willem III van Horne om vanuit de
Aabeek, ter hoogte van de Nedermolen in Reppel
bij Bocholt water af te tappen ten behoeve van een
gracht of beek die gegraven zou worden tot in het
Land van Weert33. Omdat er géén natuurlijk water
aanwezig was werd een (handmatig gegraven)
toevoer
van
water
noodzakelijk.
Zeer
waarschijnlijk werd hierbij ook gebruik gemaakt
door het met elkaar verbinden van reeds
bestaande beekjes en erfscheidingen34. Bij de
vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur in
2015 is ondermeer de loop van de Weerterbeek
rond de Aldenborgh onderzocht35. In 1306 komt
bovendien het recht van de hoge en lage
rechtspraak over Weert in handen van de Van
Horne’s36. Vanaf die tijd zullen de Van Horne’s een
belangrijk stempel op de ontwikkeling van Weert
blijven drukken. De leden van het geslacht Van
Horne hadden vanaf het begin van de 13de eeuw in
Wessem en later in Weert het Muntrecht.37 In de
loop van de 14de eeuw ging de muntslag steeds
meer over naar Weert, omdat daar de heren van
Horne hun verblijf kregen. De definitieve overgang
van de adellijke dynastie naar Weert vond plaats
omstreeks het jaar 137038. In de tijd dat Willem VI
van Horne39 (1369-1405) in Weert verbleef,
ontwikkelde Weert zich dan ook steeds meer van
een dorp tot een nederzetting met een meer
stedelijk karakter40. Willem VI verleende diverse
privileges aan Weert. Zo verleende hij in 1387 het
zegelrecht aan het wolweversambacht, dit stond
ook bekend als het wolambacht of het Weerter
lakengilde. Het was het eerste ambachtsgilde, dat
in de loop van de veertiende eeuw een geduchte
economische
concurrent
wordt
in
het
handelsverkeer met zowel het westen (Bergen op
Zoom en Antwerpen) als het oosten (Keulen). Het
zich ontwikkelende Weert kon zich door

verleningen van privileges steeds meer
onderscheiden van andere plaatsen41. Op het eind
van de 14de eeuw is voor Willem VI van Horne de
aanzet gegeven voor de aanleg van de allereerste
omwalling rond Weert. Rond 1385 wordt melding
gemaakt van de bouw van een poort, de nederste
poort42.

Afb. 4: De Aldenborgh en de vanaf de Aabeek in
Bocholt gegraven Weerterbeek (Bron: gemeente
Weert).
f) een waterburcht
Blijkbaar voldeed het adellijk huis van de familie
Van Horne aan het begin van de 15de eeuw niet
meer. Tegen het midden van de 15de eeuw starten
de Van Horne’s namelijk met de bouw van een
nieuwe vestingburcht in Weert. Het nieuwe
kasteel, de Nijenborgh, diende mooier en groter te
worden dan het stamslot in Horn én beter dan de
bestaande Aldenborgh43. In de gloriedagen van
Weert (het midden van de 15de tot het midden van
de 16de eeuw wordt ook wel de Gouden Eeuw van
Weert genoemd) was het nieuwe kasteel aan de
Biest een ware blikvanger. Een waterburcht aan
alle kanten omgeven door een brede slotgracht.
De toegang tot de hoofdburcht verliep via een
brug die uitkwam op een voorhof, die weer
verbonden met de Biest via een andere brug. In
hoeverre er sprake is van een vooropgezet plan of
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een bouwstrategie is (momenteel nog) niet te
beantwoorden. Onderzoek naar geschreven
bronnen kan hierover wellicht in de toekomst
uitsluitsel bieden. In de fysieke ruimte valt op dat
ook voor de locatie van het nieuwe kasteel
gekozen is voor de Biest, de belangrijkste
toegangsweg tot Weert. Het kasteel ligt tegen het
centrum van de stad aan. Bovendien zal de ligging
van de Weerterbeek, die ook zorgt voor de
watervoorziening van de grachten rond de
Nijenborgh, een locatiebepalend element geweest
zijn. Bij een archeologische begeleiding in 2012 in
de Recollectenstraat is een aftakking van de
Weerterbeek die liep naar de Aldenborgh, richting
de Nijenborgh aangetroffen en in kaart gebracht44.
In 1461 besluit Jacob I van Horne (1439-1471) om de
Aldenborgh te incorporeren in door hem gestichte
Observantenklooster45. Hij treedt eveneens in de
orde der Minderbroeders in én hij wordt begraven
in de grafkapel van dit klooster. Deze grafkapel
wordt later de dynastieke grafkapel van de Van
Horne’s, omdat hier vele telgen uit dit geslacht en
hun echtgenotes begraven liggen.

Afb. 5: het klooster van de Observanten of
Minderbroeders welk Jacob I tegen de Aldenborgh
bouwde vanaf 1461 (bron: gemeente Weert).
g) de stadsgracht
Ten tijde van het realiseren van de waterburcht
gaven de Van Horne’s aanzetten om Weert verder
te versterken als vestingstad. De huidige
Wilhelmina- en Emmasingel volgen nog altijd het
asymmetrisch patroon van de middeleeuwse
vestinggrachten46. Deze kregen vanaf 148147,
nadat Jacob II (1471-1501) de gunst had gekregen
om drie keer zoveel water te mogen aftappen uit
de Aabeek, voldoende water om als versterkte
stadsgracht te fungeren. De locatie van de zes
voormalige stadspoorten van Weert worden in de

huidige fysieke ruimte geaccentueerd door de
aanwezigheid van (18de eeuwse) kanonnen. Dwars
door de stad liep de Spoelhuysgraeve48. Deze
waterloop vormde de verbinding dwars door de
binnenstad en liep van de (huidige)
Wilhelminasingel naar de Emmasingel, onder
meer langs de blauwververijen en de Sint
Martinuskerk.

Afb. 6: de Nijenborgh, de stadsgracht en de
vestingpoorten (bron: gemeente Weert).
h) economische ontwikkeling
De economische bloei van Weert zet in de 15de
eeuw echt door. Deze eeuw wordt dan ook gezien
als de Gouden Eeuw van Weert. Door het verlenen
van privileges door de Van Horne’s kon de stad zich
steeds meer onderscheiden ten opzichte van de
regio. Het gebied rondom de St. Martinuskerk
ontwikkelde zich aan het begin van de 15de eeuw
tot stad. De acht gehuchten die daarom heen
lagen vormden samen de buitenie van Weert. De
stadswording van Weert ging in de 15de eeuw
gepaard met grootschalige bouwactiviteiten. De
bouw van het kasteel de Nijenborgh, de vergroting
van de St. Martinuskerk, de bouw van het klooster
Maria Wijngaard in de Maasstraat en het
minderbroederklooster bij De Aldenborgh op de
Biest. Naast de reeds genoemde infrastructuur en
gebouwde elementen voor het versterken van de
stad (de stadsgrachten, - wallen en –poorten).
De economische bedrijvigheid, met als hart de
Markt in Weert, was gericht op handel, nijverheid
en ambachten. De stad onderscheidde zich
hiermee van de periferie: op het platteland leefde
de bevolking namelijk voornamelijk van de
landbouw. In 1414 was voor Weert een belangrijk
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moment in de stadswording de verlening van het
marktrecht. Het oudste ambachtsgilde in Weert,
dat van het wolambacht, bestond al kort vóór de
15de eeuw. In de loop van de 15de eeuw werd het
aantal ambachtsgilden door verlening van de Van
Horne’s sterk uitgebreid. De handel vanuit Weert
kreeg een internationale betekenis door de handel
in Weerter laken. De Weerter handelaars in het
grauwe Weerter laken, trokken naar de
jaarmarkten in Antwerpen, Bergen op Zoom en
Keulen49. In die periode was ook het majestueuze
kasteel De Nijenborgh aan de Biest een markant
herkenningspunt voor Weert. In de huidige tijd is
het rijksmonument de Nijenborgh nog voor een
groot deel in situ, boven- en ondergronds bewaard
gebleven. Het ensemble bestaande uit de
hoofdburcht, de voorburcht en de tiendschuur,
omgeven door de kasteelgracht en het stadspark is
een karakteristieke locatie in Weert. In de aanloop
naar de Nationale Archeologiedagen 2017 is er
grondradaronderzoek uitgevoerd op een deel van
het terrein van de hoofdburcht50. Uit een
interpretatie van de resultaten van dat onderzoek
blijkt dat de funderingsresten en de kelders van het
kasteel nog in situ bewaard zijn.
i) de Sint Martinuskerk
De eerste steen voor de nieuwe Sint Martinuskerk
werd op Maria Magdalenenavond (21 juli) in het
jaar 1500 gelegd door Jacob III van Horne (15001531). Nog altijd is deze eerste steen te zien aan de
zuidzijde van deze kerk aan het Oud Kerkhof.
Graaf Jacob legde deze eerste steen samen met de
schout van Weert, burgemeester Joost Knoups51.
Uit archeologische bronnen blijkt dat de
voorlopers van deze historische kerk nog onder het
vloeroppervlak van de huidige kerk aanwezig is. De
enige graaf Van Horne die begraven is op het
hoofdkoor van de Sint Martinuskerk is Jacob III,
naast twee van zijn vrouwen. 52
Ook het geslacht Van Horne, dat gaandeweg de
tijd in aanzien steeg, raakte internationaal in de
kringen van de hogere adel betrokken. Dit had
uiteraard positieve gevolgen voor het aanzien van
het grafelijk geslacht én voor het aanzien van
Weert.

De stadswording van Weert bereikt een
hoogtepunt als in het midden van de 16de eeuw het
stadhuis op de Markt van Weert gebouwd wordt.
Zowel Jan van Horne, als Philips van Horne zijn met
hun alliantiewapens vereeuwigd op het bordes van
dat stadhuis. De Graven van Horne hebben met die
stadhuis een ultiem erfgoedelement van publieke
stadswording en identiteit aan het centrum van
Weert toegevoegd. Echter er waren niet alleen
positieve gevolgen, immers de internationale
betrekkingen maakte dat de Van Horne’s
betrokken werden in oorlogen en conflicten.
Vooral vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw
raakte Weert, in vergelijking met de omringende
perifere plaatsen, steeds meer betrokken in
belegeringen en plunderingen53. In het laatste
kwart van de 16de eeuw kwam er een einde aan de
bloeiperiode van Weert.

Afb. 7: het stadhuis aan de Markt met de
(verdwenen) alliantiewapens van Jan en Philips van
Horne (bron: gemeente Weert).
In feite is rond het midden van de 16de eeuw de
basisidentiteit van Weert voltooid. De militair
cartograaf Jacob van Deventer heeft, in opdracht
van de Spaanse koning Philips II, rond 1565 een
zeer getrouwe plattegrond van de situatie in Weert
getekend. Uiteraard zijn aan deze basis
identiteitslaag van Weert, met de nog steeds
herkenbare erfgoedelementen, in de latere
eeuwen andere tijdslagen toegevoegd. Zo worden
in de loop van de 20ste eeuw de buitenwijken van
Weert steeds verder ontwikkeld. Momenteel
liggen deze als wijken rond het centrum van de
historische binnenstad aan.
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jaar in een loden lijkkist naar Weert gekomen is. De
tinnen bus met daarin het hart van de Graaf is
begraven op het priesterkoor van de St.
Martinuskerk in Weert. Dat de loden lijkkist met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
begraven is in de dynastieke grafkapel van de
Aldenborgh in de Paterskerk aan de Biest te Weert,
zal blijken nadat het thans nog lopende onderzoek
naar een belangrijke bron uit 1643 voltooid is. Voor
het complete verhaal kan ik doorverwijzen naar de
(digitale) publicatie55 van het Weert Magazine van
februari 2018, dat geheel gewijd is aan Philips van
Horne.

Afb. 8: de plattegrond van Jacob van Deventer uit
1565 past bijna naadloos op de huidige kadastrale
ondergrond van Weert (bron: gemeente Weert).
j) de laatste graaf
Alhoewel het grafelijk geslacht van de Van Horne’s
pas in de 18de eeuw uitsterft, wordt Philips Van
Horne (vaak gezien als de “laatste graaf54” 1524/25
- 1568). Na de onthoofding van Philips, op 5 juni
1568, is bekend dat zijn lichaam op 23 juni van dat

Afbeelding 9: Philips van Horne en de locaties van begraving in Weert. Boven de St. Martinuskerk
(hartbegraving) en onder de Paterskerk (Aldenborgh) (bron: gemeente Weert).
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