Wat doet Anna van Egmont in Weert en
omstreken ?
Ze geeft u wat titels die nu nog door ons Oranjehuis bij tijd en

Weert

wijle aan u wordt voorgeschoteld, soms wat verkort.
We praten immers over Anna van Egmont ( leeft van 1533 tot
1558 ) maar ook bekend als Anna van Buren. Ook als Gravin
van Buren en Leerdam. Of Vrouwe van IJsselstein en
Vrouwe van Jaarsveld etc etc. Tot slot de eerste echtgenote
van Willem van Oranje. Zo, die zit. Als connectie met de
familie van Egmont. En Weert. Komt verderop.
Kort geleefd ( na een huwelijk met Willem van ca 7 jaar overleden ) en begraven in de
Grote Kerk van Breda.

Maximiliaan van Egmont
Haar vader : Maximiliaan van Egmont functioneerde als stadhouder van Friesland,
Groningen, Drenthe en Overijssel, en in 1531 gekozen als ridder in de Orde van het
Gulden Vlies.

De Graaf van Horne en Weert in het bestuur van de Nederlanden en
veel verder
Floris van Egmont had ook een dochter met de naam Anna van Egmont, en zij huwde
met Jan van Horne (1480-1540).
Deze Floris en Anna hadden een zoon : Graaf van
Horne. Deze staat ook bekend als Filips van

Horne & v. Egmont

Montmorency. Actief als kamerheer van Keizer
Karel V, via zijn stiefvader eigenaar van de
Nijenborgh, het graafschap Horne en de
heerlijkheden Heusden, Altena en Weert.

Filips van Montmorency
Hij maakte nog méér carrière. In 1555
stadhouder van Gelre (!) en een jaar later Ridder in

de
standbeeld te Brussel

Orde van het Gulden Vlies. Nog lang niet genoeg. Twee jaar later admiraal van de
Nederlanden en nog een jaar later admiraal-generaal van de Spaanse vloot(!) .
Op grond van prestaties vervolgens benoemd in de Raad van State.
( overigens : mocht het u te binnen schieten » de befaamde Spaanse zilvervloot is van 1627
met Hollandse Piet Hein, al geeft het te denken, dat ook een Graaf van Hoorn een dergelijke
funktie bekleedde )
Hier had Jan van Horne dus de instemming van de Prins-Bisschop van Luik nodig om bij
testament de titel over te dragen aan Philips van Montmorency, immers geen
rechtstreekse afstammeling maar de oudste zoon van zijn eega uit een voorgaand
huwelijk.
Willem van Oranje De 3 musketiers maar dan in Nederland Belgie Spanje
Kijk, en dan heeft u hier met de Graaf van Horne : Filips van
Montmorency 1 van de 3 kopstukken van het driemanschap
met : Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont ( aangevuld
met Brederode eigenlijk ).

Granvelle en Alva
Vooral ook tegen kardinaal A.P. Granvelle, bisschop van
Atrecht, ivm de inquisitie. De hertog van Alva komt, Willem
van Oranje ontvlucht Brussel, Egmont en Horne verliezen de kop op de Grote Markt van
Brussel.
Lijkt een beetje op de 3 musketiers van de Franse Alexandre Dumas : Aramis, Athos,
Porthos, d’Artagnan tegen kardinaal Richelieu, heeft raakvlakken maar speelt in het
begin van de 17e eeuw, zeg maar 60 jaar later.
Over van Egmont komen we in Belgie nog te schrijven, het Oranjehuis komt op
meerdere pagina’s in het voorbijgaan aan de orde en speciaal op de Oranjeroute.
Tot zover ons Oranjehuis tijdens de vakantie
Lees je de historie, komen mensen als de
Graaf van Hoorn / Horne regelmatig naar
voren op belangrijke knooppunten, in de
hoogste regionen van toen. Daarin speelt
Weert dus een rol !
Toch maar eens een vakantie bezoek aan
Weert en omstreken brengen ? Doen.
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