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Vooraleer we verder gaan willen wij hier ook het graafschap Horn beschrijven. Het is 
een keizerlijk leengebied onder het oude graafschap Loon, gelegen in het gebied van 
Luik, maar het heeft zoveel banden met Brabant dat ik het niet kan laten om het hier 
te beschrijven. Want de heer van Horn, die hiernaast nog andere heerlijkheden bezit, 
is vazal en onderdaan van koning Filips en staat onder zijn bescherming. Het kasteel 
Horn ligt niet zo dicht bij de Maas, nabij Roermond. Horn is een graafschap en heeft 
een mooie heerlijkheid onder zich, die naar hem vernoemd is. Hier ligt de stad Weert 
met een zeer sterk kasteel, het is een aparte heerlijkheid. Hier woont de graaf van 
Horn. De stad ligt op drie mijl van Roermond. Door de stad stroomt een waterloop die 
zijn oorsprong niet ver daarvan vindt en uitmondt in de Maas voorbij Horn dicht bij 
Neer. In dit graafschap liggen buiten Wessem en het eerder genoemde dorp Neer nog 
andere dorpen en heerlijkheden, die allen samen een voortreffelijk gebied vormen. 

p. 136 

De landsheren behoren tot het voorname huis van Montmorency, afkomstig uit 
Frankrijk, en stammen uit dezelfde familie als Anne de Montmorency, tegenwoordig 
de belangrijkste grootofficier van Frankrijk en een man van grote bekwaamheid, 
hooggeschat en van hoge waardigheid. Zo heb je tegenwoordig ook graaf Filips van 
Horn, een waardige en moedige landsheer, en derhalve Ridder van de Orde van het 
Gulden Vlies, admiraal ter zee en kapitein van de koninklijke garde, en hierdoor ook 
zeer welstellend.  

Nu willen wij onze beschrijving oostwaarts verder zetten in Gelderland, en van daar 
noordwaarts, vervolgens naar het westen en terug naar het zuiden om terug te keren 
naar Brabant. Onderweg beschrijven we de streken die op onze weg liggen. 


