
 Opgemaakt door kerngroep genealogie van de heemkundekring Halchterth  

  

Genealogie van Werner I van Rode patrilineair. 

 
 

Zelfs de grote genealogen in het verleden en die op de dag van vandaag zijn het met elkaar nog niet eens hoe 

de lijnen binnen het geslacht Merode precies lopen. 

Binnen deze genealogie zitten dan ook een aantal aannames die niet helemaal genealogisch bewijsbaar zijn. 

De Merode, ook van Merode en von Merode genaamd, is een oud Belgisch, Duits en Nederlands adellijk 

geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit het Rijnland. De familie draagt de titel van prins(es). Door huwelijk is 

dit geslacht verbonden met tal van adellijke families, terwijl het tevens gelieerd is aan de meeste Europese 

vorstenhuizen. 

Wapenschild van het Huis Merode: Van goud, met vier palen van keel, met uitgeschulpten zoom van lazuur 

(D'or, à quatre pals de gueules, à la bordure engrêlée d'azur). De wapenspreuk van het huis Merode is Plus 

d'honneur que d'honneurs of Meer eer dan eerbetoon, van goud op een losse band van keel. 

 

 

 
 

 

 



  

  

 
 

Kasteel de Merode (Everberg) 

 

 

 



  

  

 
 

Slot Merode in Langerwehe 

 

 

 

 
 

Kasteel van Westerlo 

 

Afkomst 

De genealogie van het Huis Merode gaat terug tot het begin van de twaalfde eeuw. Volgens de legende zou 

de oorsprong van het huis zelfs nog ouder zijn en teruggaan tot Raymond Bérenger, koning van Aragon en 

graaf van Barcelona. In 1174 oefende de familie al de macht uit in het plaatsje 'Rode' nabij Düren dat later 

'Merode' zou gaan heten en zijn naam zou geven aan de adellijke familie. Het oude slot in het dorp Merode 

is na meer dan achthonderd jaar nog steeds in het bezit van de familie De Merode. Werner I werd rond die 

tijd genoemd als de eerste heer van (Me)Rode en wordt algemeen aanzien als de stamvader van de familie. 

Werner had twee zonen waarvan de twee voornaamste takken van het huis Merode afstamden. De eerste 

was Johan, die ook 'Scheiffart' werd genoemd. Van hem stamt de tak genaamd 'Scheiffart van Merode' af. 

Deze lijn kwam tot grote bloei in Duitsland maar stierf uit in het begin van de 18de-eeuw. De Merodes die 

een rol speelden in de geschiedenis van de Nederlanden en België stammen allen af van de tweede zoon, 



  

  

Werner II. Deze tak werd bijgevolg de 'tak Werner' genoemd. Tot diep in de veertiende eeuw zullen beide 

takken elkaar het eigendom van de heerlijkheid Merode betwisten. Pas in 1362 komt een telg uit de tak 

Werner, 

Richard I van Merode in het bezit van de hele heerlijkheid. Deze Richard bekleedde een belangrijke plaats 

onder de Keulse adel en voerde de titels van baron van Merode en baron van Frentz. Door een weldoordacht 

huwelijk aan te gaan zou Richard zijn bezittingen nog gevoelig uitbreiden en zou de familie op het 

grondgebied van het huidige België en Nederland terechtkomen. 

De Merode-van Wesemael en Westerlo 

Richard I huwde met Margaretha van Wesemael, een erfdochter uit een Brabants geslacht. De heren van 

Wezemaal waren erfmaarschalk (seneschalk) van het hertogdom Brabant en behoorden tot de Brabantse 

adel. Margaretha erfde het graafschap Olen en de heerlijkheden Hulshout en Quabeek (dit laatste is vandaag 

geen dorp meer maar er is nog 'Kaaibeekhoeve' vlak bij Westerlo maar op het grondgebied van de gemeente 

Herselt. De heerlijkheid Westerlo die afhing van het Sint-Maartenskapittel van Utrecht werd echter geërfd 

door Margaretha's broer Jan van Wesemael en kwam voorlopig nog niet in handen van de familie de 

Merode. Wegens het wangedrag van Jan van Wesemael wenste het kapittel zijn leen liever aan Richard II 

van Merode en zijn nakomelingen te laten toekomen. Jan stoorde zich echter weinig aan de dreigementen 

van het kapittel en hield ondanks talrijke processen het leen in handen tot bij zijn dood in 1467. Bij testament 

schonk hij de heerlijkheid overigens aan zijn landheer Karel de Stoute ondanks het feit dat het leen helemaal 

niet onder het hertogdom Brabant ressorteerde. Deze laatste gaf het in leen aan zijn vertrouweling Anton 

van Croÿ, die het op zijn beurt verkocht aan Guy van Brimeu. Na een eindeloze reeks processen viel in 1478 

voor de Raad van Brabant de beslissing en werd Westerlo aan Jan IV van Merode toegewezen. 

Jan IV van Merode nam in 1482 definitief bezit van de heerlijkheid Westerlo. Hij was de zoon van Richard II 

en Beatrix van Pietersheim die op haar beurt erfgename was van de keizerlijke baronie Pietersheim bij 

Lanaken en van de heerlijkheden Rummen, Sievernich, Leefdaal, Oirschot, Hilvarenbeek en Impden. Via de 

heren van Pietersheim erfden de Merodes ook de voogdij over het land van Duffel. Jan I kwam uit een gezin 

van zeven kinderen en zijn broers werden de stamvaders van verschillende takken van het Huis Merode; 

Richard III van de tak Merode-Houffalize en Willem van Merode-Rummen. Een broer Arnold werd 

kanunnik van Maastricht en mede-eigenaar van Pietersheim. Werner, een bastaardbroer, kreeg de 

heerlijkheden Linsmeel, Pellen en Puchey. Het waren de mannelijke afstammelingen van Jan IV die als heren 

en later markiezen van Westerlo de hoofdlijn van het Huis Merode zullen verder zetten. Door het huwelijk 

van Jan IV van Merode met Adelheid van Hoorn kwamen ook de heerlijkheden Perwez, Geel, Duffel, 

Walem en Herlaar in het bezit van de familie. 

Het Huis Merode bezat de titels van baron en van graaf al sedert zeer lang, minstens sedert de 15e eeuw. 

Filips graaf van Merode (1594-1638), werd de eerste markgraaf van Westerloo (id est het huidige Westerlo 

maar met dubbele "o"), waar nu nog steeds een groot domein is dat De Merode genoemd wordt. 

De oudste tak, De Scheiffart van Merode, stierf uit in 1733. 

 

Generatie I 
 

 

I. Werner I van Rode, overleden omstreeks 1131, trouwde met Gertrud van Brockendorf. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Arnold I van Rode, geboren omstreeks 1060, overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

omstreeks 1119, volgt IIa, hieronder. 

2. Carsilius van Rode, volgt IIb, op pagina 5. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Arnold I van Rode, zoon van Werner I van Rode (I), hierboven en Gertrud van Brockendorf, 

geboren omstreeks 1060, overleden (ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1119, trouwde met Heilwig 

van Malsen, geboren omstreeks 1070, overleden (ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1128. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Gijsbert I van Rode, geboren omstreeks 1090, overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 



  

  

1146. 

 

IIb. Carsilius van Rode, zoon van Werner I van Rode (I), op pagina 4 en Gertrud van Brockendorf,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Seger van Rode, geboren omstreeks 1095, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Seger van Rode, zoon van Carsilius van Rode (IIb), hierboven, geboren omstreeks 1095,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Werner I van Merode, geboren omstreeks 1125, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1185, volgt IV, hieronder. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Werner I van Merode, zoon van Seger van Rode (III), hierboven, geboren omstreeks 1125, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1185,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Werner II van Merode, geboren omstreeks 1168, overleden (ongeveer 72 jaar oud) 

omstreeks 1240, volgt V, hieronder. 

 

Generatie V 
 

 

V. Werner II van Merode, zoon van Werner I van Merode (IV), hierboven, geboren omstreeks 1168, 

overleden (ongeveer 72 jaar oud) omstreeks 1240, trouwde met Gertrude van Arensberg. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Gerard I van Rode, geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

omstreeks 1234, volgt VIa, hieronder. 

2. Reinard van Rode, geboren omstreeks 1185. 

3. Werner III van Merode, geboren omstreeks 1213 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 64 jaar oud) 

omstreeks woensdag 16 maart 1278 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

VIb, hieronder. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Gerard I van Rode, zoon van Werner II van Merode (V), hierboven en Gertrude van Arensberg, 

geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1234,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Arnold I van Rode, geboren omstreeks 1200, volgt VIIa, op pagina 6. 

 

VIb. Werner III van Merode, zoon van Werner II van Merode (V), hierboven en Gertrude van 

Arensberg, geboren omstreeks 1213 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) omstreeks woensdag 16 maart 1278 in 

Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], relatie met Lora van Binsfeld, geboren omstreeks 1220. 

 Uit deze relatie 2 zonen: 

1. Werner IV van Merode, geboren in 1240, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op 

donderdag 17 maart 1278 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt VIIb, op 

pagina 6. 

2. Johan I Scheiffart van Merode, geboren in 1240, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 22 maart 1307, volgt VIIc, op pagina 6. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Arnold I van Rode, zoon van Gerard I van Rode (VIa), op pagina 5, geboren omstreeks 1200, 

trouwde met Jutta II van Gymnich, geboren omstreeks 1202. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Arnold II van Rode, geboren omstreeks 1222, overleden (ongeveer 87 jaar oud) 

omstreeks 1309, volgt VIIIa, hieronder. 

2. Johan I van Rode, geboren omstreeks 1224, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

omstreeks 1278, volgt VIIIb, hieronder. 

 

VIIb. Werner IV van Merode, zoon van Werner III van Merode (VIb), op pagina 5 en Lora van 

Binsfeld, geboren in 1240, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op donderdag 17 maart 1278 in 

Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde met Sophia van Weisweiler, geboren 

omstreeks 1225, overleden (ongeveer 52 jaar oud) omstreeks donderdag 17 maart 1278 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1270. 

2. Werner V van Merode, geboren omstreeks 1270 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks zondag 5 januari 1316, volgt VIIIc, op pagina 7. 

 

VIIc. Johan I Scheiffart van Merode, zoon van Werner III van Merode (VIb), op pagina 5 en Lora van 

Binsfeld, geboren in 1240, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op dinsdag 22 maart 1307, trouwde 

met Greta van Hemmersbach-Conradsheim, geboren omstreeks 1230. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Werner Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op vrijdag 18 juli 1332, volgt VIIId, op pagina 7. 

2. Johan Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 47 jaar 

oud) op zondag 5 december 1317, volgt VIIIe, op pagina 7. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Arnold II van Rode, zoon van Arnold I van Rode (VIIa), hierboven en Jutta II van Gymnich, 

geboren omstreeks 1222, overleden (ongeveer 87 jaar oud) omstreeks 1309,  

 Hij krijgt 2 dochters: 

1. Luitgarde van Rode-Frankenberg, geboren omstreeks 1247. 

2. Cunigunde van Rode-Frankenberg, geboren omstreeks 1249. 

 

VIIIb. Johan I van Rode, zoon van Arnold I van Rode (VIIa), hierboven en Jutta II van Gymnich, 

geboren omstreeks 1224, overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1278, trouwde met Beatrix 

van Gymnich, geboren omstreeks 1224, overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1278. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Johan II van Rode, geboren omstreeks 1244, overleden (ongeveer 63 jaar oud) 

omstreeks 1307. 

2. Alexander van Rode, geboren omstreeks 1246. 

3. Arnold van Rode, geboren omstreeks 1248. 

4. Godfried van Rode, geboren omstreeks 1252. 

5. Werner van Rode, geboren omstreeks 1254. 

6. Sophie van Rode-Buschveld, geboren omstreeks 1257. 

7. Margaretha van Rode-Buschveld, geboren omstreeks 1260. 



  

  

8. Blanca van Rode-Buschveld, geboren omstreeks 1263. 

9. Mechtild van Rode-Buschveld, geboren omstreeks 1265. 

10. Edmund van Rode, geboren omstreeks 1268, overleden (ongeveer 51 jaar oud) 

omstreeks 1319, volgt IXa, hieronder. 

 

VIIIc. Werner V van Merode, zoon van Werner IV van Merode (VIIb), op pagina 6 en Sophia van 

Weisweiler, geboren omstreeks 1270 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) omstreeks zondag 5 januari 1316, trouwde met Lora Birklin, geboren 

omstreeks 1270, overleden (ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1309. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Werner VII van Merode, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 41 jaar oud) 

op zaterdag 11 november 1341, volgt IXb, hieronder. 

 

VIIId. Werner Scheiffart van Merode, zoon van Johan I Scheiffart van Merode (VIIc), op pagina 6 en 

Greta van Hemmersbach-Conradsheim, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op vrijdag 18 juli 1332, relatie met Sophia Hirzelin, geboren omstreeks 1270. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Johan II Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op woensdag 10 juni 1344, volgt IXc, hieronder. 

 

VIIIe. Johan Scheiffart van Merode, zoon van Johan I Scheiffart van Merode (VIIc), op pagina 6 en 

Greta van Hemmersbach-Conradsheim, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 47 jaar 

oud) op zondag 5 december 1317, trouwde met Kunegonde van Merode, geboren 

omstreeks 1280. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Metza Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1315. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Edmund van Rode, zoon van Johan I van Rode (VIIIb), op pagina 6 en Beatrix van Gymnich, 

geboren omstreeks 1268, overleden (ongeveer 51 jaar oud) omstreeks 1319, trouwde met 

Hadewig Voylprume, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 88 jaar oud) omstreeks 1358. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Agnes van Merode-Frankenberg kloosterlinge in de abdij Burtscheid, geboren 

omstreeks 1289, overleden (ongeveer 72 jaar oud) omstreeks 1361, trouwde met 

Godfried III van Bongart, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 73 jaar oud) 

omstreeks 1373. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Arnold III van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1290, volgt Xa, op pagina 8. 

3. Wimmar van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1294, volgt Xb, op pagina 8. 

4. Sophie van Rode, geboren omstreeks 1297. 

 

IXb. Werner VII van Merode, zoon van Werner V van Merode (VIIIc), hierboven en Lora Birklin, 

geboren omstreeks 1300, heer van Andrimont, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op 

zaterdag 11 november 1341, trouwde met Elisabeth Kinzweiler, geboren omstreeks 1300 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

zaterdag 21 mei 1340. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Richard I van Merode, geboren in 1325 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

overleden (ongeveer 74 jaar oud) op vrijdag 12 juli 1399 in Andrimont [Luik, België], 

volgt Xc, op pagina 8. 

 

IXc. Johan II Scheiffart van Merode, zoon van Werner Scheiffart van Merode (VIIId), hierboven en 

Sophia Hirzelin, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op 



  

  

woensdag 10 juni 1344, trouwde met Margarete Mullenark, geboren omstreeks 1300, overleden 

(ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 22 augustus 1338. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Werner I Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1315, overleden (ongeveer 38 

jaar oud) op zondag 5 mei 1354, volgt Xd, hieronder. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Arnold III van Merode-Frankenberg, zoon van Edmund van Rode (IXa), op pagina 7 en 

Hadewig Voylprume, geboren omstreeks 1290, trouwde met Agnes van Pallandt, geboren 

omstreeks 1295. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Lorette van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1313. 

2. Sophie van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1315, jong overleden. 

3. Werner van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1317. 

4. Johann van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1319. 

5. Sophie van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1321. 

6. Carsillus van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1323. 

7. Lisette van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1327. 

8. Arnold IV van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1330, volgt XIa, op pagina 9. 

 

Xb. Wimmar van Merode-Frankenberg, zoon van Edmund van Rode (IXa), op pagina 7 en Hadewig 

Voylprume, geboren omstreeks 1294,  

 Hij krijgt 2 kinderen: 

1. Edmund van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1335. 

2. Jutta van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1337. 

 

Xc. Richard I van Merode, zoon van Werner VII van Merode (IXb), op pagina 7 (heer van 

Andrimont) en Elisabeth Kinzweiler, geboren in 1325 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

vrijdag 12 juli 1399 in Andrimont [Luik, België], trouwde met Margarethe van Wesemaele, 

geboren omstreeks 1330, overleden (ongeveer 63 jaar oud) omstreeks donderdag 6 maart 1394 in 

Andrimont [Luik, België]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Elisabeth van Merode, geboren omstreeks 1360, gedoopt (ongeveer 34 jaar oud) op 

dinsdag 9 juni 1395, trouwde met Jan van Troyen, geboren omstreeks 1360, overleden 

(ongeveer 36 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1396. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Werner van Merode, geboren omstreeks 1360, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

woensdag 6 maart 1405. 

3. Willem van Merode, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

woensdag 21 maart 1421. 

4. Arnold van Merode, geboren in 1370, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op 

zaterdag 1 november 1445 in Luik [Luik, België]. 

5. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1370. 

6. Johan van Merode, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

donderdag 16 maart 1415. 

7. Richard II van Merode, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

maandag 20 juli 1446, volgt XIb, op pagina 9. 

 

Xd. Werner I Scheiffart van Merode, zoon van Johan II Scheiffart van Merode (IXc), op pagina 7 en 

Margarete Mullenark, geboren omstreeks 1315, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op 

zondag 5 mei 1354, trouwde met Adelheid van Reifferscheid, geboren omstreeks 1330, 



  

  

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1390. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan III Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1350, overleden (ongeveer 56 

jaar oud) op vrijdag 14 november 1406, volgt XIc, op pagina 9. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Arnold IV van Merode-Frankenberg, zoon van Arnold III van Merode-Frankenberg (Xa), op 

pagina 8 en Agnes van Pallandt, geboren omstreeks 1330, trouwde met Agnes. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Andreas I van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1365, volgt XIIa, hieronder. 

 

XIb. Richard II van Merode, zoon van Richard I van Merode (Xc), op pagina 8 en Margarethe van 

Wesemaele, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 20 juli 1446, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 27 april 1410 met 

Beatrix van Petershem, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

zondag 14 juli 1450. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Jan IV van Merode-Westerlo, geboren op zaterdag 8 juni 1411, overleden (70 jaar 

oud) op dinsdag 2 augustus 1481, volgt XIIb, op pagina 10. 

2. Richard III van Merode, geboren in 1415, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

zondag 20 augustus 1482. 

3. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1415, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

zondag 20 augustus 1482, volgt XIIc, op pagina 10. 

4. Arnold van Merode, geboren omstreeks 1420, kannunik en domproost, overleden 

(ongeveer 67 jaar oud) op maandag 22 augustus 1487 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

5. Willem I van Merode, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

zondag 25 november 1483, volgt XIId, op pagina 10. 

6. Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

op vrijdag 26 februari 1486. 

7. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

op vrijdag 26 februari 1486, trouwde (beiden ongeveer 35 jaar oud) op 

zaterdag 12 april 1456 met Willem van Hamal van Elderen, zoon van Arnold van 

Hamal van Elderen (heer van Hamal, Elderen en Warfusee, baron van Leefdael) en 

Anna de Trazegnies, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

woensdag 1 december 1497. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Richard II van Merode. 

Richard II van Merode is de stamvader van de heren van Petershe(i)m en Westerlo. Zijn kinderen zullen de 

grondleggers zijn van de 3 grote lijnen binnen deze lijn Merode's. lijn Westerlo met Jan IV: lijn Houffalize 

met Richard IV; en lijn Rummen met Willem I. 

 

 

XIc. Johan III Scheiffart van Merode, zoon van Werner I Scheiffart van Merode (Xd), op pagina 8 en 

Adelheid van Reifferscheid, geboren omstreeks 1350, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

vrijdag 14 november 1406, trouwde met Margarethe van Overbach, geboren omstreeks 1350. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Werner II Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 44 

jaar oud) op zaterdag 21 januari 1415, volgt XIIe, op pagina 11. 

 

Generatie XII 
 



  

  

 

XIIa. Andreas I van Merode-Frankenberg, zoon van Arnold IV van Merode-Frankenberg 

(XIa), hierboven en Agnes, geboren omstreeks 1365,  

 Hij krijgt 2 zonen: 

1. Andreas II van Merode-Frankenberg, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 

50 jaar oud) omstreeks 1440. 

2. Bernard van Merode-Burtscheid, geboren omstreeks 1395, overleden (ongeveer 89 

jaar oud) omstreeks 1484, volgt XIIIa, op pagina 11. 

 

XIIb. Jan IV van Merode-Westerlo, zoon van Richard II van Merode (XIb), op pagina 9 en Beatrix van 

Petershem, geboren op zaterdag 8 juni 1411, heer van Merode in Petershem, overleden (70 jaar 

oud) op dinsdag 2 augustus 1481, trouwde (respectievelijk 39 en ongeveer 40 jaar oud) op 

zaterdag 25 januari 1451 met Aleida Perweijs-Van Horne, dochter van Jan van Horne (Heer van 

Perwez, Duffel en Cranenburg) en Mathilde van Reifferscheidt, geboren omstreeks 1410, 

erfdochter van Duffel, Gheel en Diepenbeek, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 1465. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johan VII van Merode, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op 

donderdag 12 maart 1485, volgt XIIIb, op pagina 11. 

2. Johan van Merode, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

woensdag 14 juli 1497, volgt XIIIc, op pagina 11. 

3. Beatrix van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

maandag 8 juni 1496, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 37 jaar 

oud) op zondag 2 oktober 1481 in Maastricht met Willem van Sombreffe-Kerpen, 

geboren omstreeks 1444, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op vrijdag 4 januari 1484. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1460. 

5. Richard IV van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 62 jaar oud) 

op zondag 20 mei 1523, volgt XIIId, op pagina 12. 

 

XIIc. Richalt van Merode, zoon van Richard II van Merode (XIb), op pagina 9 en Beatrix van 

Petershem, geboren omstreeks 1415, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

zondag 20 augustus 1482, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 26 jaar oud) op 

vrijdag 15 augustus 1456 met Margarethe d' Argenteau-Houffalize, dochter van Reinauld d' 

Argenteau-Houffalize en Jeanne van Enghien, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 58 

jaar oud) op zaterdag 10 november 1488. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op 

zondag 23 november 1524, volgt XIIIe, op pagina 12. 

2. Reinier van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

zondag 11 april 1509, volgt XIIIf, op pagina 12. 

3. Werner van Merode, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

maandag 9 januari 1528, volgt XIIIg, op pagina 13. 

 

XIId. Willem I van Merode, zoon van Richard II van Merode (XIb), op pagina 9 en Beatrix van 

Petershem, geboren omstreeks 1420, heer van Merode in Loon, Duffel en Voelen. Willem I van 

Merode was de stamvader van de tak RUMMEN. Hij was heer van Veulen en erfburggraaf van 

Loon. Zijn nakomelingen kunnen wij best aanduiden als behorende tot de adellijke tak der 

Merode's : Rummen-Gotsenhoven-Duffel, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

zondag 25 november 1483, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 19 jaar oud) op 

vrijdag 8 december 1454 met Joanna van der Aa van Randerode, dochter van Johan van der Aa 

van Randerode en Oda van Montfoort, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 58 jaar oud) 

op dinsdag 4 juli 1493. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Willem van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 

maandag 24 augustus 1525, volgt XIIIh, op pagina 13. 



  

  

2. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 

donderdag 6 juli 1539, volgt XIIIi, op pagina 13. 

3. Beatrix van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1500, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1490 met Wilhelm 

van Gertzen Sinzig, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

vrijdag 25 mei 1517. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XIIe. Werner II Scheiffart van Merode, zoon van Johan III Scheiffart van Merode (XIc), op pagina 9 en 

Margarethe van Overbach, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

zaterdag 21 januari 1415, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 26 jaar oud) op 

dinsdag 26 december 1386 met van Dersdorf, geboren omstreeks 1360. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johann Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op dinsdag 30 april 1450, volgt XIIIj, op pagina 14. 

2. Friedrich Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 39 

jaar oud) op dinsdag 22 december 1429, volgt XIIIk, op pagina 14. 

 

Generatie XIII 
 

 

XIIIa. Bernard van Merode-Burtscheid, zoon van Andreas I van Merode-Frankenberg (XIIa), op pagina 

9, geboren omstreeks 1395, overleden (ongeveer 89 jaar oud) omstreeks 1484, trouwde met 

Margaretha van Elter, geboren omstreeks 1403, overleden (ongeveer 88 jaar oud) omstreeks 1491. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cunigunde van Burtscheid, geboren omstreeks 1425, trouwde met Godhard van 

Bongart, geboren omstreeks 1425. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIIb. Johan VII van Merode, zoon van Jan IV van Merode-Westerlo (XIIb), op pagina 10 (heer van 

Merode in Petershem) en Aleida Perweijs-Van Horne (erfdochter van Duffel, Gheel en 

Diepenbeek), geboren omstreeks 1455, heer van Merode in Petershem, Oirschot en Hilvarenbeek, 

overleden (ongeveer 29 jaar oud) op donderdag 12 maart 1485, trouwde (respectievelijk ongeveer 

18 en ongeveer 28 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1473 met Margaretha van Egmond, 

dochter van Willem IV van Egmont (heer van Egmond, IJsselstein en Leerdam, Schoonderwoerd 

en Haastrecht) en Walburga van Meurs, geboren omstreeks 1445, overleden (ongeveer 51 jaar 

oud) op maandag 21 september 1496, begraven in Sint Agatha. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Merode, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 12 jaar oud) 

omstreeks 1487. 

 

 Margaretha van Egmond, dochter van Willem IV van Egmont (heer van Egmond, IJsselstein en 

Leerdam, Schoonderwoerd en Haastrecht) en Walburga van Meurs, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 48 en ongeveer 53 jaar oud) (2) omstreeks 1493 met Govert Torck, geboren 

omstreeks 1440, kastelein van Buren, raad van Gelder, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op 

vrijdag 7 juni 1507 in Middelaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Lubbert Torck, geboren omstreeks 1495, heer van Hemert, trouwde (beiden ongeveer 

21 jaar oud) omstreeks 1516 met Hadewij van Nederhemert, geboren omstreeks 1495. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

XIIIc. Johan van Merode, zoon van Jan IV van Merode-Westerlo (XIIb), op pagina 10 (heer van Merode 

in Petershem) en Aleida Perweijs-Van Horne (erfdochter van Duffel, Gheel en Diepenbeek), 

geboren omstreeks 1455, heer van Merode in Petershem en Leefdael, overleden (ongeveer 42 jaar 

oud) op woensdag 14 juli 1497, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en 24 jaar oud) op 

donderdag 2 maart 1493 in Doornik [Henegouwen, België] met Margarethe van Melun, dochter 



  

  

van Jean van Melun en Maria van Saarbrücken-Commercy, geboren op woensdag 1 april 1468, 

overleden (64 jaar oud) op woensdag 12 oktober 1532. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Merode, geboren op maandag 4 mei 1496, heer van Merode in Westerlo, 

Leefdael, Gheel, Hilvarenbeek, Perwez, Duffel etc, overleden (53 jaar oud) op 

woensdag 18 januari 1550, trouwde (respectievelijk 23 en ongeveer 16 jaar oud) op 

donderdag 19 februari 1520 met Anna van Ghistelles, geboren omstreeks 1503, 

vrouwe van Dudzeele, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op maandag 27 maart 1533. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIId. Richard IV van Merode, zoon van Jan IV van Merode-Westerlo (XIIb), op pagina 10 (heer van 

Merode in Petershem) en Aleida Perweijs-Van Horne (erfdochter van Duffel, Gheel en 

Diepenbeek), geboren omstreeks 1460, heer van Merode Petershem, Diepenbeek, Oirschot, 

Herlaer, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zondag 20 mei 1523, trouwde (beiden ongeveer 32 

jaar oud) (1) op zondag 11 december 1492 met Maria van Gaveren-Diepenbeek, geboren 

omstreeks 1460, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1500. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Richard IV van Merode, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op 

vrijdag 9 mei 1502 met Margarethe van Horne, dochter van Arnold van Horne (heer van 

Houtkercke, Gaasbeek, en Geldrop) en Marguerite de Montmorency-Nivelles, geboren 

omstreeks 1480, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op woensdag 16 juni 1515. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1505, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

dinsdag 23 augustus 1560, volgt XIVa, op pagina 14. 

2. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1505, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

woensdag 17 mei 1561, trouwde met haar achterneef Richalt van Merode, zoon van 

Reinier van Merode (XIIIf), hieronder en Adriana van den Bosch (zie XIVd, op pagina 

16). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

3. Hendrik I van Merode-Pietersheim, geboren in 1505, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op zaterdag 17 oktober 1564, volgt XIVb, op pagina 15. 

4. Anna van Merode, geboren omstreeks 1511, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

donderdag 14 januari 1582, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar 

oud) omstreeks 1543 met Emond van Pallant, zoon van Johan van Pallant (heer van 

Pallant in Kinzweiler, Wildenburg enz.) en Anna vrouwe van Culemborg, geboren 

omstreeks 1510, heer van Wildenburg, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op 

woensdag 1 juli 1559. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIIe. Richalt van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIIc), op pagina 10 en Margarethe d' 

Argenteau-Houffalize, geboren omstreeks 1460, heer van Merode in Houffalize, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) op zondag 23 november 1524, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) op 

zaterdag 23 augustus 1490 met Helena van Melun, dochter van Jean van Melun en Maria van 

Saarbrücken-Commercy, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 44 jaar oud) 

omstreeks 1504. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Frans van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

vrijdag 13 november 1542, volgt XIVc, op pagina 15. 

2. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1500, heer van Merode in Houffalize, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1550. 

3. Engelbert van Merode, geboren omstreeks 1510, heer van Merode in Fraiture, 

overleden (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 21 juni 1556. 

 

XIIIf. Reinier van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIIc), op pagina 10 en Margarethe d' 

Argenteau-Houffalize, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

zondag 11 april 1509, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 26 december 1493 met Adriana van den Bosch, geboren omstreeks 1470, overleden 

(ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 26 november 1514. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1495, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zondag 17 april 1555, volgt XIVd, op pagina 16. 

2. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1495, overleden (ongeveer 61 jaar oud) 

op vrijdag 15 maart 1557, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 21 jaar 

oud) (1) omstreeks 1511 met Friedrich van Boineburg-Honstein, zoon van Johann 

van Boineburg-Honstein en Margarethe van Heeckeren van Rechteren, geboren 

omstreeks 1490, overleden (ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1532. Uit dit huwelijk een 

dochter, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 28 jaar oud) 

(2) omstreeks 1538 met Friedrich van Salm-Brandeburg, geboren omstreeks 1510, 

overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1555. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Frans van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

maandag 7 mei 1545, volgt XIVe, op pagina 16. 

 

XIIIg. Werner van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIIc), op pagina 10 en Margarethe d' 

Argenteau-Houffalize, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

maandag 9 januari 1528, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1490 met Anna van 

Colijn, geboren omstreeks 1470. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

op donderdag 5 mei 1538. 

2. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

woensdag 29 juli 1570, volgt XIVf, op pagina 16. 

 

XIIIh. Willem II van Merode, zoon van Willem I van Merode (XIId), op pagina 10 (heer van Merode in 

Loon, Duffel en Voelen) en Joanna van der Aa van Randerode, geboren omstreeks 1460, heer van 

Merode in Loon, voogd van Voelen en Duffel, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 

maandag 24 augustus 1525, trouwde (beiden ongeveer 26 jaar oud) op maandag 12 juli 1486 met 

Catharina van Bauw Goetsenhoven, geboren omstreeks 1460, vrouwe van Gottenhove, 

Muggenberg en Royenberg. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Hendrik van Merode, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 67 jaar oud) 

omstreeks 1557, volgt XIVg, op pagina 16. 

2. Arnold van Merode, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

maandag 1 juni 1553, volgt XIVh, op pagina 17. 

3. Anna van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

zaterdag 26 november 1560, trouwde (beiden ongeveer 48 jaar oud) omstreeks 1548 

met Raes heer van Corswarem, zoon van Raes van Corswarem (heer van Corswarem 

en Niel) en Catharina van Malaise, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 58 

jaar oud) op woensdag 12 november 1558. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 70 jaar oud) 

omstreeks 1570, volgt XIVi, op pagina 17. 

5. Johan (Jan) van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 57 jaar oud) 

op maandag 10 maart 1558, volgt XIVj, op pagina 17. 

 

XIIIi. Richalt van Merode, zoon van Willem I van Merode (XIId), op pagina 10 (heer van Merode in 

Loon, Duffel en Voelen) en Joanna van der Aa van Randerode, geboren omstreeks 1460, heer van 

Merode in Waroux en Rummen, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 6 juli 1539, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1510 met Agnes van 

Warfusée-Waroux, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

dinsdag 14 maart 1561. 



  

  

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Willem van Merode, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

donderdag 13 april 1589, volgt XIVk, op pagina 18. 

2. Bernhard van Merode, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

zondag 1 december 1591, volgt XIVl, op pagina 19. 

3. Francois van Merode, geboren omstreeks 1520, heer van Ossogne, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 13 februari 1601, trouwde (respectievelijk ongeveer 

70 en ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1590 met Maria van Merode, dochter van 

Everhard van Merode (XVe), op pagina 24 en Mathilde van Salm-Hermalle, geboren 

op maandag 18 juli 1566, overleden (52 jaar oud) op donderdag 16 mei 1619. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Anna van Merode, geboren omstreeks 1515, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

zondag 30 december 1545. 

5. Catharina van Merode, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 

zondag 1 juni 1586. 

 

XIIIj. Johann Scheiffart van Merode, zoon van Werner II Scheiffart van Merode (XIIe), op pagina 11 en 

van Dersdorf, geboren omstreeks 1390, heer van Hemmersbach, overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

op dinsdag 30 april 1450, trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) op donderdag 5 januari 1415 

met Katharina van Welckenhausen, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 79 jaar oud) 

op dinsdag 28 december 1469. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Wilhelm Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 80 

jaar oud) op donderdag 28 juli 1510, volgt XIVm, op pagina 19. 

2. Werner Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 87 jaar 

oud) op maandag 8 juni 1508, volgt XIVn, op pagina 19. 

 

XIIIk. Friedrich Scheiffart van Merode, zoon van Werner II Scheiffart van Merode (XIIe), op pagina 

11 en van Dersdorf, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

dinsdag 22 december 1429, trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) op donderdag 5 januari 1415 

met Yburga van Vlatten, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 84 jaar oud) op 

zaterdag 5 juni 1475. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Reinhard Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) op zondag 20 december 1457, volgt XIVo, op pagina 20. 

 

Generatie XIV 
 

 

XIVa. Richalt van Merode, zoon van Richard IV van Merode (XIIId), op pagina 12 (heer van Merode 

Petershem, Diepenbeek, Oirschot, Herlaer) en Margarethe van Horne, geboren omstreeks 1505, 

heer van Oirschot en Hilvarenbeek, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

dinsdag 23 augustus 1560, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar 

oud) omstreeks 1540 met Geertruide de Crom, geboren omstreeks 1515. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1550, heer van Oirschot en Hilvarenbeek, 

overleden (ongeveer 36 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1587 in Oirschot, trouwde (beiden 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1570 met Anna van Brederode, dochter van Reinoud 

van Brederode (heer van Cloetinge, Asten, heer van Brederode) en Maria van Doerne, 

geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 66 jaar oud) omstreeks 1616. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Hendrik van Merode, geboren omstreeks 1550, halfheer in Oirschot en Hilvarenbeek, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) op zondag 23 juni 1591 in Oirschot, trouwde (beiden 

ongeveer 38 jaar oud) op maandag 27 maart 1589 met Adriana van Brederode, 



  

  

dochter van Reinoud van Brederode (heer van Cloetinge, Asten, heer van 

Brederode) en Maria van Doerne, geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 69 

jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1619 in Oisterwijk. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Maria van Merode, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1605, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 21 jaar oud) op 

donderdag 4 juli 1596 in Oirschot met Floris van Merode, zoon van Isebrand van 

Merode (XVi), op pagina 25 en Maria van Culemborg (vrouwe van Stompwijk, 

Zoeterwoude), geboren omstreeks 1575, markies van Deynze, voogd van Duffel, 

overleden (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 14 april 1652. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

4. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 27 jaar oud) 

op woensdag 19 augustus 1587 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1580 met Gerard van Gendt, geboren 

omstreeks 1550. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIVb. Hendrik I van Merode-Pietersheim, zoon van Richard IV van Merode (XIIId), op pagina 12 (heer 

van Merode Petershem, Diepenbeek, Oirschot, Herlaer) en Margarethe van Horne, geboren in 

1505, baron van Merode, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1564, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 30 mei 1525 met Francisca van 

Brederode, dochter van Walraven II van Brederode (heer van Brederode, Ameide en Vianen, 

burggraaf van Utrecht) en Margarethe van Borselen-Vere (vrouwe van Kloetinge en Ridderkerk), 

geboren omstreeks 1500, vrouwe van Ridderkerk en IJsselmonde, overleden (ongeveer 52 jaar 

oud) op zondag 8 maart 1553. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim, geboren omstreeks 1535, overleden 

(ongeveer 66 jaar oud) op maandag 20 augustus 1601, volgt XVa, op pagina 20. 

2. Johanna van Merode-Pietersheim, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 57 

jaar oud) op dinsdag 15 december 1587, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 30 jaar oud) (1) omstreeks 1550 met Richard van Aarschot, geboren 

omstreeks 1520, overleden (ongeveer 38 jaar oud) omstreeks 1558. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 39 jaar 

oud) (2) op zaterdag 25 juli 1559 met Erhart van de Rivieren, geboren omstreeks 1520, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 20 juli 1582. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Margaretha van Merode-Pietersheim, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 

45 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1575, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 30 jaar oud) in 1550 met Kraft van Millendonk, zoon van Dirk II van 

Mirlaer-Millendonk (heer van Millendonk, Schönau en Meiderich) en Agnes van 

Drachenfels, geboren omstreeks 1520, heer van Millendonk, overleden (ongeveer 53 

jaar oud) op donderdag 2 mei 1574. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Walpurgis van Merode-Pietersheim, geboren omstreeks 1534 in 

Pietersheim [Limburg, België], overleden (ongeveer 22 jaar oud) op 

woensdag 29 augustus 1556 in Westerlo [Antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) in 1555 (omstreeks 1550) met Reinier I van 

Renesse van Elderen, zoon van Jan VIII van Renesse van Elderen (heer van Elderen, 

Oostmalle, drossaard van Breda) en Elisabeth van Nassau, geboren omstreeks 1532 in 

Breda, overleden (ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1595 in 

's Herenelderen [Limburg, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIVc. Frans van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIIIe), op pagina 12 (heer van Merode in 

Houffalize) en Helena van Melun, geboren omstreeks 1500, heer van Merode in Morialme, 

overleden (ongeveer 42 jaar oud) op vrijdag 13 november 1542, trouwde (beiden ongeveer 26 jaar 

oud) op donderdag 5 mei 1527 met Jolanda de Henin-Boussu, dochter van Philippe de 

Henin-Boussu (graaf van Boussu) en Catherine van Ligne, geboren omstreeks 1500 in 



  

  

Boussu [Henegouwen, België], overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1554. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

op donderdag 29 januari 1581, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 30 

jaar oud) omstreeks 1580 met Antoine de Bailleul, geboren omstreeks 1550. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

2. Johan van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

maandag 20 april 1592, volgt XVb, op pagina 23. 

3. Louis van Merode, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 49 jaar oud) 

omstreeks 1589, volgt XVc, op pagina 23. 

4. Antonia van Merode, geboren omstreeks 1535, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 

en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1560 met haar achterneef Louis van 

Blois-Treslong, zoon van Louis van Blois-Treslong en Charlotte de Humieres, 

geboren omstreeks 1530. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Maria van Merode, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 28 jaar oud) op 

zondag 17 november 1568. 

 

XIVd. Richalt van Merode, zoon van Reinier van Merode (XIIIf), op pagina 12 en Adriana van den 

Bosch, geboren omstreeks 1495, heer van Frenz, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zondag 17 april 1555, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 29 jaar 

oud) omstreeks 1534 met zijn achternicht Johanna van Merode, dochter van Richard IV van 

Merode (XIIId), op pagina 12 (heer van Merode Petershem, Diepenbeek, Oirschot, Herlaer) en 

Margarethe van Horne. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

omstreeks 1577, volgt XVd, op pagina 23. 

2. Maria van Merode, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 47 jaar oud) 

omstreeks 1582. 

3. Anna van Merode, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

omstreeks 1572. 

 

XIVe. Frans van Merode, zoon van Reinier van Merode (XIIIf), op pagina 12 en Adriana van den Bosch, 

geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op maandag 7 mei 1545, trouwde 

(beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1525 met Anna van Schauenburg, geboren 

omstreeks 1500, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1550. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabeth van Merode, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

zondag 6 april 1597 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

2. Everhard van Merode, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op 

zaterdag 21 december 1568, volgt XVe, op pagina 24. 

 

XIVf. Richalt van Merode, zoon van Werner van Merode (XIIIg), op pagina 13 en Anna van Colijn, 

geboren omstreeks 1500, heer van Merode in Kalkofen, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

woensdag 29 juli 1570, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) op 

donderdag 12 januari 1539 met Maria van Hochkirchen, geboren omstreeks 1510, overleden 

(ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1549. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Anna van Merode, geboren omstreeks 1540. 

2. Johan van Merode, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 88 jaar oud) op 

zondag 13 augustus 1628, volgt XVf, op pagina 24. 

 

XIVg. Hendrik van Merode, zoon van Willem II van Merode (XIIIh), op pagina 13 (heer van Merode in 

Loon, voogd van Voelen en Duffel) en Catharina van Bauw Goetsenhoven (vrouwe van 

Gottenhove, Muggenberg en Royenberg), geboren omstreeks 1490, heer van Merode te Voelen, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) omstreeks 1557, trouwde (beiden ongeveer 38 jaar oud) op 



  

  

woensdag 7 november 1528 met Margarethe van Corswarem-Momalle, dochter van Thierry van 

Corswarem-Momalle en Margaretha van Boland, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 

40 jaar oud) op maandag 18 mei 1531. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Bernhard van Merode, geboren omstreeks 1530, heer van Merode in Voelen. 

2. Anna van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

maandag 25 september 1572. 

3. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1535, vrouwe van Fologne, overleden 

(ongeveer 37 jaar oud) op maandag 25 september 1572. 

4. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1535, vrouwe van Herck, trouwde (beiden 

ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1560 met Johan van Oyenbrugge, geboren 

omstreeks 1535, heer van Duras. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XIVh. Arnold van Merode, zoon van Willem II van Merode (XIIIh), op pagina 13 (heer van Merode in 

Loon, voogd van Voelen en Duffel) en Catharina van Bauw Goetsenhoven (vrouwe van 

Gottenhove, Muggenberg en Royenberg), geboren omstreeks 1490, burgemeester van Mechelen, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op maandag 1 juni 1553, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 

en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1525 met Catharina de Gottignies, dochter van Lancelot de 

Gottignies, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 1556. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Willem van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op 

zaterdag 23 augustus 1603, volgt XVg, op pagina 24. 

2. Hendrik van Merode, geboren omstreeks 1530, burgemeester van Mechelen, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) omstreeks 1599. 

3. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

op vrijdag 23 maart 1601. 

 

XIVi. Richalt van Merode, zoon van Willem II van Merode (XIIIh), op pagina 13 (heer van Merode in 

Loon, voogd van Voelen en Duffel) en Catharina van Bauw Goetsenhoven (vrouwe van 

Gottenhove, Muggenberg en Royenberg), geboren omstreeks 1500, heer van Merode in 

Goetsenhoven, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1570, trouwde (beiden ongeveer 25 

jaar oud) omstreeks 1525 met Johanna van Berlo, geboren omstreeks 1500. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Arnold van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 

maandag 4 oktober 1576, volgt XVh, op pagina 25. 

2. Willem van Merode, geboren omstreeks 1535, heer van Heusden, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) omstreeks 1584. 

3. Barbara van Merode, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 52 jaar oud) 

omstreeks 1587. 

 

XIVj. Johan (Jan) van Merode, zoon van Willem II van Merode (XIIIh), op pagina 13 (heer van Merode 

in Loon, voogd van Voelen en Duffel) en Catharina van Bauw Goetsenhoven (vrouwe van 

Gottenhove, Muggenberg en Royenberg), geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 57 jaar 

oud) op maandag 10 maart 1558, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1530 met Agatha Catharina van Coulster, dochter van Gerbrand van Coulster en 

Beatrix van Broekhoven, geboren omstreeks 1510 in Goetsenhoven [Vlaams-Brabant, België], 

erfdochter van Broekhoven (Tilburg). 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Isebrand van Merode, geboren omstreeks 1535 in Rijnsburg, overleden (ongeveer 59 

jaar oud) omstreeks 1594 aldaar, volgt XVi, op pagina 25. 

2. Willem van Merode, geboren omstreeks 1540, voogd van Duffel, heer van 

Muggenberg, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1597, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) op vrijdag 10 april 1564 met 

Isabella Schetz van Grobbendonck, dochter van Erasmus Schetz van 

Grobbendonck (heer van Grobbendonck) en Ida van Rechterghem, geboren 



  

  

omstreeks 1535, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1580. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

Johan (Jan) van Merode. 

Voogd van Duffel en Muggenberg. Hij is vermoedelijk de vader van een bastaardzoon, Willem van Merode, 

baljuw in St. Annaland, met nakomelingen in West Brabant (Roosendaal, Wouw, Steenbergen). De wettige 

kinderen en kleinkinderen van Johan, voogd te Duffel, hebben, zoals uit diverse akten blijkt, nauwe 

contacten met de kinderen van de baljuw. Zij noemen elkaar cosijn. Het bewijs van het vaderschap ontbreekt 

echter! Ook het voorkomen van een voornaam als Isebrandt bij zowel de wettelijke nakomelingen als bij de 

nakomelingen van de baljuw, wijst op een bloedverwantschap Nota’s over de persoon Jan van Merode was 

Rijksbaron van Merode, heer van Muggenberg en Voogd van Duffel. Katarina van der Coulster was vrouwe 

van Boeckhoven. Uit zijn huwelijk met Katarina van der Coulster had hij, volgens de erkende biograven, 

slechts 2 telijke kinderen. Sommige commentatoren staan er echter op dat Jan van Merode nog een zoon 

heeft gehad, met name nog een Willem van Merode die baljuw van Sint-Annaland was van 1575 tot bij zijn 

overlijden tussen 5 en 13 september 1599. Deze Willem van Merode kan een telijke zoon zijn geweest of een 

buitenechtelijke zoon. Dat er dan tot 2 maal toe een Willem in het kleine gezin zou geweest zijn, mag geen 

bezwaar betekenen omdat we deze situatie, binnen de genealogie der adellijke Merode's, bij herhaling 

hebben geconstateerd. Ook voor ons is deze stelling aanvaardbaar, al zijn wij er echter eerdertoe geneigd de 

baljuw Willen van Merode te zien als een ontelijk kind van Isebrant I van Merode, de zoon van deze Jan. Wij 

hebben deze hypothese uitvoerig verantwoord in meerdere van onze gepubliceerde teksten, zoals Wij zijn 

Allen Merode, deel I (januari 2007) en Verantwoording voor een Hypothese "Wij zijn allen Merode" 

(05.05.2002). Nota’s over de familie huwelijk: Jan van Merode was rijksbaron van Merode, heer van 

Muggenberg en voogd van Duffel. Jan van Merode zou, evenals zijn zoon Isebrant I van Merode, in 

aanmerking kunnen komen voor het vaderschap over onze tot op heden verstgekende voorvader baljuw 

Willem van Merode. Aan de hand van contacten van de adellijke Merode's met onze familie van Merode, 

gaven wij de voorkeur voor het vaderschap aan Isebrant I van Merode. Willem III van Merode sloten wij uit 

voor het vaderschap omdat: a) hij zijn bezittingen doorgaf aan zijn neef Willem IV van Merode, kleinzoon 

van zijn broer Isebrant I van Merode. Willem III van Merode had dus zeker geen telijke nakomelingen. b) In 

het testament van de natuurlijke dochter van Willem III van Merode, Esther van Merode, zou er melding 

van verwantschap zijn gemaakt wanneer Esther van Merode, Hadewich van Merode vernoemt. 

 

 

 Johan (Jan) van Merode, Samenwonen. 

 Hij krijgt een zoon: 

1. Willem van Merode, geboren omstreeks 1560, overleden (minstens 39 jaar oud) 

tussen zondag 5 september 1599 en maandag 13 september 1599  in Sint-Annaland, 

volgt XVj, op pagina 26. 

 

XIVk. Willem van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIIIi), op pagina 13 (heer van Merode in 

Waroux en Rummen) en Agnes van Warfusée-Waroux, geboren omstreeks 1510, heer van 

Merode in Waroux, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 13 april 1589, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op vrijdag 24 januari 1541 met 

Margarethe van Bocholz, geboren omstreeks 1515, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

woensdag 26 juni 1546. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1545. 

2. Agnes van Merode, geboren omstreeks 1545, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

zaterdag 21 april 1601, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 45 jaar 

oud) op zaterdag 27 oktober 1573 met Johann heer van Merode-Schlossberg, zoon 

van Johann heer van Merode-Schlossberg en Lucia de Haes, geboren omstreeks 1528, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) op maandag 7 juli 1597. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Johann Peter van Merode, geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 85 jaar oud) 

omstreeks 1635, volgt XVk, op pagina 28. 

4. Maria van Merode, geboren omstreeks 1550. 



  

  

 

 Willem van Merode, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 41 jaar oud) 

(2) omstreeks 1547 met Johanna van Gaveren-Liedekerke, geboren op vrijdag 28 juli 1505, 

overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1550. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Willem van Merode, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 32 jaar oud) (3) op 

dinsdag 28 oktober 1552 met Jeanne de Thiant, geboren omstreeks 1520. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna van Merode, geboren omstreeks 1555. 

 

XIVl. Bernhard van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIIIi), op pagina 13 (heer van Merode in 

Waroux en Rummen) en Agnes van Warfusée-Waroux, geboren omstreeks 1510, heer van 

Merode in Rummen, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 1 december 1591, trouwde 

(beiden ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 24 januari 1562 met Maria van Zevenbergen, 

geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 18 december 1590. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Bernhard van Merode, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 70 jaar oud) 

omstreeks 1640 in Oisterwijk, volgt XVl, op pagina 28. 

2. Magdalena van Merode, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1615. 

3. Floris van Merode, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

zaterdag 30 januari 1627, volgt XVm, op pagina 29. 

 

XIVm. Wilhelm Scheiffart van Merode, zoon van Johann Scheiffart van Merode (XIIIj), op pagina 

14 (heer van Hemmersbach) en Katharina van Welckenhausen, geboren omstreeks 1430, 

overleden (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 28 juli 1510, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 

en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1470 met Hermana van Gulik, dochter van Gijsbert van 

Gulik en Maria van Sombreffe-Kerpen, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1490. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johann Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) op zaterdag 18 oktober 1530, volgt XVn, op pagina 29. 

2. Adriana Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 66 jaar 

oud) op vrijdag 25 juni 1537. 

3. Werner Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 72 jaar 

oud) op vrijdag 12 juni 1553, volgt XVo, op pagina 29. 

 

XIVn. Werner Scheiffart van Merode, zoon van Johann Scheiffart van Merode (XIIIj), op pagina 

14 (heer van Hemmersbach) en Katharina van Welckenhausen, geboren omstreeks 1420, 

overleden (ongeveer 87 jaar oud) op maandag 8 juni 1508, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 

en ongeveer 24 jaar oud) omstreeks 1454 met Maria van Alpen-Honnepel, geboren 

omstreeks 1430, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op zondag 31 december 1505. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johann Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 76 jaar 

oud) op donderdag 25 maart 1537, trouwde (respectievelijk ongeveer 72 en ongeveer 

27 jaar oud) op dinsdag 18 oktober 1532 met Ermgard van Wisch-Bronkhorst, dochter 

van Hendrik van Wisch en Waldburga van den Bergh (vrouwe van Wisch), geboren 

in 1505, gravin van Bronkhorst vrouwe van Borculo, Wisch, Wildenborch, Overhagen 

en Lichtenvoorde, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 9 mei 1583 in 

Kasteel de Wildenborch (Vorden). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ermgard van Wisch-Bronkhorst. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XIVo. Reinhard Scheiffart van Merode, zoon van Friedrich Scheiffart van Merode (XIIIk), op pagina 

14 en Yburga van Vlatten, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op 

zondag 20 december 1457, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1440 met 

Margaretha van Hamal van Elderen, dochter van Arnold van Hamal van Elderen (heer van 

Hamal, Elderen en Warfusee, baron van Leefdael) en Anna de Trazegnies, geboren 

omstreeks 1420, vrouwe van Borgharen, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op 

maandag 22 september 1484. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Gerard Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op maandag 30 april 1500, volgt XVp, op pagina 29. 

 

Generatie XV 
 

 

XVa. Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim, zoon van Hendrik I van Merode-Pietersheim 

(XIVb), op pagina 15 (baron van Merode) en Francisca van Brederode (vrouwe van Ridderkerk en 

IJsselmonde), geboren omstreeks 1535, vrijheer van Merode in Petershem graaf van van Olen, 

heer van Westerlo, Pietersheim, Diepenbeek, Perwijs, Duffel, en Herlaar, Leefdaal, IJsselmonde 

en Ridderkerk, vrijheer van Merode in Petershem, graaf van Olen, heer van Perwez en Duffel, 

overleden (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 20 augustus 1601, trouwde (beiden ongeveer 23 

jaar oud) (1) op dinsdag 26 augustus 1558 met Mencia van Glymes, dochter van Antonius van 

Glymes (markies van Bergen op Zoom (1532-1541), graaf van Walhain) en Jacqueline van Croÿ, 

geboren omstreeks 1535, vrouwe van Walhain en Braine-Alleux, overleden (ongeveer 26 jaar oud) 

op zondag 27 augustus 1561. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Margaretha van Merode-Westerlo, geboren in 1560 in 

Walhain-St. Paul [Waals-Brabant, België], markiezin te Bergen op Zoom (1577-1588), 

gravin van Walhain (markiezin van Bergen op Zoom) gravin van Walhain, vrouwe 

van Duffel, Gheel, Waver en Herlaer, Blijde Inkomste op vrijdag 24 februari 1578 in 



  

  

Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 28 jaar oud) in 1588 in Wouw, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 27 jaar oud) op zaterdag 4 februari 1578 in 

Bergen op Zoom met Jan van Wittem Johan IV Corsselaar, baron van Boutersem, heer 

van Beersel, zoon van Maximilian van Wittem van Beersel en Guilette van 

Halewijn (vrouwe van Boesinge), geboren omstreeks 1550, heer van Boutershem en 

Beersel, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op zondag 1 mei 1588 in Wouw. Uit dit 

huwelijk 3 dochters. 

 

Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim. 

Het is deze Jan die in 1571 de reeds in 1558 door zijn vader Hendrik van Merode Pietersheim-Oelen 

gefusioneerde heerlijkheden Duffel-Perwijs en Duffel-Voogdij inruilde voor de heerlijkheid Impde bij 

Wolvertem, ten gunste van zijn derde kozijn Willem III jonkheer van Merode, heer van ‘Duffel-Hoogheid’ 

aan de rechteroever van de Nete. Op die wijze werden de aloude drie gedeelten van Duffel onder één heer 

geplaatst, wat tot gevolg had dat de tolgelden van de toen een van de belangrijkste knooppunten van het 

wegverkeer centraal beheerd konden worden. Willem III van Merode vinden we later in 1585 terug aan de 

zijde van Marnix van Sint-Aldegonde bij de verdediging van Antwerpen tegen Parma, terwijl Jan IV in 1585 

de Brusselaars overtuigde zich af te keren van de Staatsen. Jan IV was ook burgemeester van Maastricht. 

Het is niet uitgesloten dat Jan IV instemde met de ruil omdat in 1571 -één jaar voor de inname van Den Briel- 

de militaire barometer op storm stond. Nauwelijks twaalf jaar later, in 1583, bij de doortocht van de Staatse 

troepen in Duffel, werden vrijwel alle gebouwen op beide Nete-oevers platgebrand als aanloop voor de 

verdediging van Antwerpen dat uiteindelijk in 1585 zou vallen. 

Jan was in dienst der algemeene staten als kolonel over een gedeelte van hun krijgsvolk. Met hetzelve te 

Maastricht in bezetting liggende, voerde hij het gebied in die stad. Daarna werd hem het bevel over Lier en 

Herenthals opgedragen. Hij behoorde tot de onderteekenaars der Unie van Brussel 1577. In 1577 werd hij 

staatgouverneur van Maastricht, aanvankelijk samen met zijn toekomstige schoonzoon Jan IV Corsselaar 

van Wittem, later alleen. 

Het Oost-Ambacht IJsselmonde 7-10-1565: Heer Johan, baanderheer van Merode, Petershem, Perwijs, hulde 

door Frederick Ottensz, zijn rentmeester van Rederkerck en Ysselmonde, volgens procuratie d.d. 19-9-1565, 

bij dode van zijn vader heer Heynderick van Merode (fol. 649). 

 

 

Jan van Wittem. 

 

 

 
 



  

  

Johan IV Corsselaar van Wittem, beter bekend als Jan van Wittem (?, ca. 1550 - Wouw, 1 mei 1588), graaf van 

Zeebrugge, baron van Boutersem en heer van Beersel, was een Zuid-Nederlands edelman en militair, die 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog aanvankelijk de Staatse, later de Spaanse zijde koos. 

Jan van Wittem was een telg uit het huis Corsselaar. Hij was de zoon van Maximiliaan Corsselaar van 

Wittem en Gilette van Halewijn, vrouwe van Boezinge. 

Eind 1577 was hij korte tijd militair gouverneur van Maastricht. In deze periode kon Jan van Wittem nog tot 

de Staatse partij gerekend worden. Zijn bestuur duurde slechts enkele maanden en kenmerkte zich door 

grote onrust. Herhaaldelijk drong hij bij de Staten-Generaal der Nederlanden aan op troepenversterking in 

Maastricht, maar dit had geen effect. Ook ondervond hij tegenwerking van de 23 ambachten van Maastricht. 

Op 25 november 1577 diende hij zijn ontslag in. 

Op 12 december van hetzelfde jaar trouwde hij met Maria Margaretha van Merode, dochter van Johan IX 

van Merode, graaf van Olen, heer van Westerlo, Pietersheim, Diepenbeek, Perwijs, Herlaar, Duffel, Leefdaal, 

IJsselmonde en Ridderkerk (1530-1602) en Mencia van Glymes, vrouwe van Walhain en Eigenbrakel 

(1540-1561). Maria Margaretha was tevens de nicht en erfgename van Jan IV van Glymes van Bergen, 

markies te Bergen op Zoom. Het echtpaar Van Wittem - Van Merode bestuurde het markiezaat Bergen op 

Zoom slechts vier jaar. Twee weken na de inname van Breda door Claudius van Berlaymont op 28 juni 1581, 

begaf Jan zich naar die stad en zocht toenadering tot de hertog van Parma. Na hun openlijke keuze voor de 

Spaanse zijde, verklaarden de Staten van Brabant Jan van Wittem en Maria Margaretha van Merode van hun 

rechten op het markiezaat Bergen op Zoom vervallen. In december 1581 poogde Jan de door de 

opstandelingen overgenomen stad Bergen op Zoom met geweld terug te winnen. Kort daarop schonken de 

Brabantse Staten het markiezaat aan prins Willem van Oranje, en na diens dood in 1584 aan diens zoon 

Maurits. Een deel van het markiezaat, het land van Wouw en een groot deel van het Oostkwartier, bleven 

echter Spaansgezind. Het echtpaar vestigde zich op het kasteel van Wouw, waar ze beiden in 1588 

overleden. 

 

 

 Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 33 

jaar oud) (2) op zaterdag 9 november 1563 met Margaretha van Pallant, dochter van Erard van 

Pallant (vrijheer van Pallandt, graaf van Culemborg) en Margaretha de Lalaing, geboren 

omstreeks 1530 in Culemborg, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 13 oktober 1593 in 

IJsselmonde. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Anna van Merode-Pietersheim, geboren op zaterdag 9 januari 1565, overleden (69 

jaar oud) op zondag 8 oktober 1634 in Leiden, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 29 jaar oud) (1) omstreeks 1589 met Thomas Morgan, geboren 

omstreeks 1560, gouverneur van Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 35 jaar oud) 

op vrijdag 22 december 1595 in 

New Fullham [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk een 

dochter, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 38 jaar oud) (2) op 

donderdag 4 december 1597 in IJsselmonde met Justinus van Nassau, zoon van 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) (prins van Oranje) en Eva Elinx, geboren 

omstreeks 1559, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 26 juni 1631 in 

Leiden, begraven aldaar in de Hooglandse kerk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Philips van Merode, geboren op woensdag 3 juli 1568, overleden (58 jaar oud) op 

vrijdag 19 maart 1627, volgt XVIa, op pagina 30. 

3. Odilia van Merode, geboren op woensdag 25 augustus 1571. 

4. Francisca van Merode, geboren op dinsdag 29 augustus 1572, kanonikes, overleden 

(33 jaar oud) op dinsdag 6 december 1605. 

5. Helena Mencia van Merode, geboren op woensdag 4 juli 1573, overleden (44 jaar 

oud) op vrijdag 4 mei 1618. 

6. Juliana van Merode, geboren op maandag 30 oktober 1578 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], barones van merode, overleden (ongeveer 61 jaar 

oud) omstreeks 1640, trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 18 jaar oud) op 

donderdag 24 mei 1601 in Petershem met Lamoraal van Horne, zoon van George van 

Horne (graaf van Horne en Houtkercke) en Eleonore van Egmond, geboren 



  

  

omstreeks 1582, graaf van Horne Hautekerke, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op 

vrijdag 6 november 1648 in Brugge [West-Vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 

Justinus van Nassau. 

stamvader van de tak Nassau Grimhuizen bastaardzoon van prins Willem I van Oranje, eerste Oranje die 

ging studeren aan de -door zijn vader gestichte- universiteit van Leiden (26 feb 1576), kolonel der infanterie 

op 17 mei 1583, luitenant-admiraal van Zeeland op 28 feb 1585, trok in 1595 met 2 regimenten voetvolk naar 

Frankrijk, keerde in 1596 terug en was tenslotte gouverneur van Breda van 1601 tot 1625 bastaardzoon van 

Prins Willem I van Oranje. gouveneur van Breda. 

 

 

 Margaretha van Pallant, dochter van Erard van Pallant (vrijheer van Pallandt, graaf van 

Culemborg) en Margaretha de Lalaing, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 14 jaar 

oud) (2) omstreeks 1550 met haar achterneef Johan Frans van Rennenberg, zoon van Willem van 

Rennenberg en Anna van Nesselrode, geboren omstreeks 1536, overleden (ongeveer 26 jaar oud) 

omstreeks 1562. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVb. Johan van Merode, zoon van Frans van Merode (XIVc), op pagina 15 (heer van Merode in 

Morialme) en Jolanda de Henin-Boussu, geboren omstreeks 1530, baron van Morialme, heer van 

Fraiture, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op maandag 20 april 1592, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1555 met Philippine burggravin van 

Montfoort, dochter van Joost van Montfoort en Anna de Lalaing, geboren omstreeks 1535, 

overleden (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 20 april 1592. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Anna van Merode, geboren omstreeks 1570, gravin van Montfoort, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 7 maart 1625, trouwde met haar achterneef Philips 

van Merode, zoon van Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim (XVa), op pagina 

20 (vrijheer van Merode in Petershem) en Margaretha van Pallant (zie XVIa, op 

pagina 30). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 68 jaar oud) 

omstreeks 1638, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) op 

zondag 3 maart 1596 met Robert d' Argenteau, zoon van Jean d' Argenteau en Marie 

de Brialmont, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

maandag 1 mei 1606 in Huy [Luik, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Francisca van Merode, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

omstreeks 1624, trouwde (beiden ongeveer 21 jaar oud) op zondag 24 november 1591 

met Werner van Pallant, zoon van Dietrich van Pallant (heer van Breitenband) en 

Irmgardt van Leerodt, geboren omstreeks 1570, heer van Breitenband, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1610. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

XVc. Louis van Merode, zoon van Frans van Merode (XIVc), op pagina 15 (heer van Merode in 

Morialme) en Jolanda de Henin-Boussu, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 49 jaar 

oud) omstreeks 1589, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1562 met zijn achternicht 

Louise van Blois-Treslong, dochter van Louis van Blois-Treslong en Charlotte de Humieres, 

geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op dinsdag 23 april 1602. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Philips van Merode, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op 

woensdag 5 februari 1597 in Argenteau [Luik, België], volgt XVIb, op pagina 30. 

2. Antoinette van Merode, geboren op zaterdag 15 december 1573, overleden (35 jaar 

oud) op vrijdag 9 oktober 1609. 

 

XVd. Richalt van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIVd), op pagina 16 (heer van Frenz) en 



  

  

Johanna van Merode, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 37 jaar oud) omstreeks 1577, 

trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 5 mei 1565 met Marguerite d' Oignies, 

geboren omstreeks 1540, vrouwe van Middelburg, Bettencourt en Oignies, overleden (ongeveer 

61 jaar oud) op woensdag 20 maart 1602. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Carel Philips van Merode, geboren omstreeks 1571, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

op woensdag 8 oktober 1625 in Duinkerke [Nord, Frankrijk], volgt XVIc, op pagina 31. 

2. Richalt van Merode, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op 

donderdag 29 september 1622, volgt XVId, op pagina 31. 

3. Maria Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1570, trouwde (beiden ongeveer 

28 jaar oud) omstreeks 1598 met Frans van Halewijn, geboren omstreeks 1570. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

 

XVe. Everhard van Merode, zoon van Frans van Merode (XIVe), op pagina 16 en Anna van 

Schauenburg, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op 

zaterdag 21 december 1568, trouwde (beiden ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1559 

met Mathilde van Salm-Hermalle, geboren omstreeks 1525. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Anna van Merode, gedoopt op vrijdag 30 juni 1561, begraven op 

woensdag 26 november 1603. 

2. Robert van Merode, geboren op zondag 11 november 1562, overleden (41 jaar oud) 

op woensdag 26 november 1603. 

3. Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1564, overleden (ongeveer 78 jaar oud) 

omstreeks 1642. 

4. Maria van Merode, geboren op maandag 18 juli 1566, overleden (52 jaar oud) op 

donderdag 16 mei 1619, trouwde met Francois van Merode, zoon van Richalt van 

Merode (XIIIi), op pagina 13 (heer van Merode in Waroux en Rummen) en Agnes van 

Warfusée-Waroux. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Elisabeth van Merode, geboren op vrijdag 1 november 1568, overleden (51 jaar oud) 

op donderdag 9 januari 1620. 

 

XVf. Johan van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIVf), op pagina 16 (heer van Merode in 

Kalkofen) en Maria van Hochkirchen, geboren omstreeks 1540, heer van Merode in Kalkofen, 

Frankenberg, Margraten, overleden (ongeveer 88 jaar oud) op zondag 13 augustus 1628, trouwde 

(beiden ongeveer 35 jaar oud) (1) op zaterdag 22 november 1575 met Johanna Elisabeth van 

Steprath, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1575. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Franz van Merode, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1620. 

2. Maria van Merode, geboren omstreeks 1580. 

 

 Johan van Merode, trouwde (respectievelijk ongeveer 66 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 

dinsdag 21 november 1606 met Elisabeth van Meeuwen Keverberg, geboren omstreeks 1580, 

overleden (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 8 maart 1629. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria van Merode, geboren omstreeks 1606. 

2. Johanna van Merode, geboren op zondag 24 juni 1612. 

3. Richalt van Merode, geboren op donderdag 15 augustus 1613, overleden (ongeveer 

82 jaar oud) omstreeks 1696. 

4. Gotthard van Merode, geboren op vrijdag 23 oktober 1615, overleden (ongeveer 73 

jaar oud) omstreeks 1689. 

 

XVg. Willem van Merode, zoon van Arnold van Merode (XIVh), op pagina 17 (burgemeester van 

Mechelen) en Catharina de Gottignies, geboren omstreeks 1530, burgemeester van Mechelen, 

overleden (ongeveer 73 jaar oud) op zaterdag 23 augustus 1603, trouwde (respectievelijk 



  

  

ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1560 met Gertrudis Scharff, geboren 

omstreeks 1535. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Willem van Merode, geboren omstreeks 1560, burgemeester van Mechelen, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 29 augustus 1628. 

 

XVh. Arnold van Merode, zoon van Richalt van Merode (XIVi), op pagina 17 (heer van Merode in 

Goetsenhoven) en Johanna van Berlo, geboren omstreeks 1530, heer van Merode in 

Goetsenhoven, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 4 oktober 1576, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 9 februari 1567 met Jeanne 

de Sart-Jehay, geboren omstreeks 1540. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Merode, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op 

donderdag 8 december 1622, volgt XVIe, op pagina 32. 

 

XVi. Isebrand (Isebrant I) van Merode, zoon van Johan (Jan) van Merode (XIVj), op pagina 17 en 

Agatha Catharina van Coulster (erfdochter van Broekhoven (Tilburg)), geboren omstreeks 1535 

in Rijnsburg, overleden (ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1594 aldaar, trouwde (beiden ongeveer 

25 jaar oud) omstreeks 1560 (circa 1570) met Maria van Culemborg, dochter van Jan van 

Culemborg (heer van Renswoude) en Agatha van Coulster-Alckemade (erfdochter van Opmeer, 

Moercappele), geboren omstreeks 1535, vrouwe van Stompwijk, Zoeterwoude, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1595. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Floris van Merode, trouwde (1) met Maria van Merode, dochter van Richalt van 

Merode (XIVa), op pagina 14 (heer van Oirschot en Hilvarenbeek) en Geertruide de 

Crom. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 51 en ongeveer 36 jaar oud) (2) omstreeks 1626 met Barbara Catharina van 

Kettler, dochter van Dietrich van Kettler (heer van Laghen en Schuttorf) en Theodora 

van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 45 jaar 

oud) op zaterdag 10 november 1635. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Jasper van Merode, geboren op zaterdag 13 januari 1573 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (30 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1603 in Utrecht. 

3. Isebrand van Merode, geboren omstreeks 1575 in Leiden, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op donderdag 12 november 1637 in Utrecht, volgt XVIf, op pagina 32. 

4. Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

op maandag 30 juni 1636, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1595 met 

Johan de Wattain Boutainville, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op maandag 11 september 1634. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Agatha van Merode, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

zaterdag 10 augustus 1641, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar 

oud) omstreeks 1600 met Karel van Berlo-Hosemont, geboren omstreeks 1575, heer 

van Hozemont, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1639. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Catharina van Merode, geboren omstreeks 1580, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 

en ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1610 met Everhard de Wattin Boutainville, 

geboren omstreeks 1575. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Beatrix van Merode, geboren omstreeks 1580, erfdochter van Broekhoven, trouwde 

(beiden ongeveer 27 jaar oud) op zondag 18 mei 1608 met Frederik Frans van 

Eijnatten, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1640. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Gerard van Merode, geboren omstreeks 1580, kannunik, overleden (ongeveer 45 jaar 

oud) op dinsdag 9 september 1625 in Utrecht. 

 

Isebrand van Merode. 

Isebrant I van Merode was rijksbaron van Merode en o.m. heer van Broeckhoven. Hij woonde tussen 1580 en 



  

  

1590 op het Rapenburg te Leiden. Wij beschouwen deze Isebrant I van Merode als de potentiële vader van 

de buitenechtelijke zoon Willem van Merode, baljuw van Sint-Annaland van 1575 tot bij zijn overlijden 

tussen 5 en 13 september 1599. Voor een onderbouwde verantwoording van deze hypothese verwijzen we 

naar onze publicaties. We geven hier slechts enkele betekenisvolle aanduidingen: De benoeming tot baljuw 

van Sint-Annaland: De zus van Maria van Culemborg, Johanna van Culemborg, was gehuwd met Karel van 

Bourgondië, de heer van o.m. Sint-Annaland. Het mogelijk gearrangeerd huwelijk van baljuw Willem van 

Merode met Josina van Borculo, van Schonauwen genaamd naar de naam van haar moeder, Hadewich van 

Schonauwen. Deze Hadewich van Schonauwen was een eigen nicht van Maria en Johanna van Culemborg. 

Bij het huwelijk te Zegwaart aangegaan op 6 augustus 1586, treedt als hoofdgetuige op Pieter Moijlaert, de 

vertrouwensman van Karel van Bourgondië. Na het overlijden van baljuw Willem van Merode te 

Sint-Annaland, tussen 5 en 13 september 1599, melden zich als voogden op 29 maart 1602 te Sint-Annaland 

aan bij Josina van Schonauwen, Isebrant II van Merode, heer tot Zoeterwoude en Jasper van Merode, zijn 

broer. Beide heren zijn zonen van Isebrant I van Merode en Maria van Culemborg. Vooral via de twee 

oudste kinderen van de baljuw en hun nazaten, blijven de contacten gedurende bijna 75 jaar verder bestaan 

met deze adellijke Merode's uit de lijn Rummen-Gotsenheven-Duffel. 

 

 

XVj. Willem van Merode, zoon van Johan (Jan) van Merode (XIVj), op pagina 17, geboren 

omstreeks 1560 buitenechtelijk, overleden (minstens 39 jaar oud) tussen 

zondag 5 september 1599 en maandag 13 september 1599  in Sint-Annaland, trouwde (beiden 

ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 6 augustus 1586 in Zegwaard met Josina van Borculo, 

dochter van Berent van Borculo en Haze van Baern, geboren omstreeks 1560, overleden 

(ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1610. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Hadewich van Merode, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

omstreeks 1665, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) op maandag 13 mei 1613 in 

Duffel [Antwerpen, België] met Anselm Fabri, geboren omstreeks 1590 in 

Hilvarenbeek, herbergier schout in Hilvarenbeek voor de Markies van Deinze (Floris 

van Merode), overleden (ongeveer 53 jaar oud) omstreeks 1643 in Hilvarenbeek. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Joost van Merode, geboren omstreeks 1590, kannunik te Hilvarenbeek, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 14 augustus 1665 in Duffel [Antwerpen, België]. 

3. Willem van Merode, geboren omstreeks 1595. Soldaat, ruiter onder de baron van 

Wesemaal (Schetz van Grobbendonk, een aangetrouwde neef van de adelijke tak). 

4. Isebrandt Willems van Merode, geboren omstreeks 1593 in Sint-Annaland, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 7 maart 1674 in Roosendaal, volgt XVIg, op 

pagina 32. 

 

Willem van Merode. 

Baljuw Willem van Merode is zeker te Sint-Annaland overleden tussen 05 en 13 september 1599. Hierover 

zijn de archieven van Sint-Annaland wel duidelijk (Lasonder inv.nr 5805, 5806 en 5807). De situatie waarin 

Josina van Schonauwen vertoeft, vooral de financiële situatie, baart zorgen bij de adellijke Merodes: zij 

denkenaan de toekomst van de kinderen. Op 29 maart 1602 komen dan ook de voogden over de 

minderjarige kinderen vanuit "de vrije heerlijkheid Rijnsburg" naar Sint-Annalnd om er een regeling te 

treffen voor de 7 minderjarige kinderen van de baljuw. De voogden zijn niemand minder dan Isebrant II van 

Merode, heer tot Zoeterwoude, en zijn broer jonkheer Jasper van Merode. Willem van Merode staat in de 

archieven vermeld als: Willem Guillaume Guille; de van Merode. Zelf handtekende hij met Guillaume de 

Merode. Willem van Merode werd in 1575 baljuw en rentmeester van Sint-Annaland op Tholen. Hij overleed 

te Sint-Annaland tussen 05 en 13 september 1599. De heer van Sint-Annaland ten tijde van het baljuwschap 

van voorvader Willem van Merode, was Karel van Bourgondië die gehuwd was met Johanna van 

Culemborg. De zus van Johanna van Culemborg, Maria van Culemborg genaamd, was gehuwd met Isebrant 

I van Merode, heer tot Zoeterwoude, enz. Wij vermoeden dat Isebrant I van Merode de natuurlijke vader is 

van onze voorvader. Indien dit niet zo zou zijn dan opteren wij voor Jan van Merode, gehuwd met Katarina 

van der Coulster, de vader van Isebrant I van Merode, als (natuurlijke) vader van onze voorvader baljuw 

Willem van Merode. Deze stelling hebben wij verantwoord in "Verantwoording voor een Hypothese", 



  

  

05.05.2002. Wij herhalen onze verantwoording op onze home-page. Voor meer geactualliseerdegegevens 

verwijzen we ook graag naar onze brochure "Wij zijn allen Merode - Opklimmen in je stamboom - Ken je 

voorouders", januari 2007. Hierin bepalen we duidelijk welke de adellijke Merode's waren met wie onze 

voorvader, en later bepaalde van zijn kinderen en kleinkinderen, in bijzonder contact stonden. Hieruit blijkt 

dat het haast zeker is dat de (natuurlijke) vader van onze voorvader ofwel Jan van Merode, gehuwd met 

Katarina van der Coulster, ofwel diens zoon Isebrant I van Merode, gehuwd met Maria van Culermborg, 

moet geweest zijn. Spijtig beschikken we over onvoldoende data om nog verder onze gegevens te priciseren. 

De reden waarom wij voor Isebrant I als natuurlijke vader pleiten zijn o.m. dat de zus van Maria van 

Culemborg, Johanna van Culemborg, de echtgenote is van Karen van Bourgondië, o.m. heer van 

Sint-Annaland. Het baljuwschap van onze voorvader kan zo uitgelegd worden. Verder moet er aangestipt 

worden dat na het overlijden van onze voorvader baljuw Willem van Merode, het de zonen van Isebrant I 

van Merode zijn, met name Isebrant II van Merode, heer tot Zoeterwoude en Jasper van Merode, die te 

Sint-Annaland het voogdijschap over de de toen 7 minderjarige weeskinderen van de baljuw hebben 

waargenomen. Er valt verder nog aan te stippen dat: a) de huwelijken nogal gearrangeerd voorkomen, bij 

onze voorvader Willem maar ook bij sommige nakomelingen zoals o.m. bij zijn dochter Hadewich van 

Merode met Anselm Fabri en zijn kleindochter Barbara Fabri met Arnould Slaets. b) Dat er meer dan gewone 

contacten zijn blijven bestaan gedurende een periode van circa 100 jaar tussen onze clan Merode's en de 

adellijke Merode's. Hieruit putten wij ook aanduidingen voor verwantschap. Nota’s over de familie 

huwelijk: Het huwelijk tussen Willem van Merode en Josina van Schonauwen werd vermoedelijk aangegaan 

op 06.08.1586 te Zegwaart. Op die datum heeft er een wederzijdse schenking plaats "staande haar huwelijk", 

zie hiervoor Alg. Rijksarchief Den Haag,R.A. Zegwaart, inv.nr 39, ongefolieerd, d.d. 06.08.1586 en de hierna 

volgende tekst van het document: "Wij Wouter Corneliszoon, bijlschoudt, Corneis Gerritszoon Backer, 

iegenwwoordich scheepen ende Adriaen Alertszoon molenaer, oudt scheepen binnen den ambachte van 

Zegwaert, doen condt allen luijden dijent behoort als dat op huijden datum ondergeschreeven gecompareert 

ende verscheenen zijn, den eersamen, wijse ende zeer discreete Guilliamen van Merode, bailliu in Sint 

Annelant, ende die discreete Jouffrouwe Jostina van Schoonhouwen, sijn gesellinne, bij haere man voir zoe 

veel als noot sij geauthoriseert zijnde, aenmerckende die voorschreven comparanten nijet zeeckerder te 

weesen dan die doot ende nijet onseeckerder te weesen dan de tijt ende ure van dijen, begeerende daeromme 

die onseecker ure des doots te prevenieren ofte vercommen ende ter wijlen zij noch gesondt ende haere 

redenen, meùorien ende verstandt wel machtich ende gebruickende wairen, van alle haere tijtelicke 

goederen bij formen van utersten wille te disponeeren en, hebben eerst ende al vooren tot dijen eijnde 

formen van utersten wille te disponeeren en, hebben eerst ende al vooren tot dijen eijnde nij gereno 

(blancoregeldeel) ende wederroupen, reno (blancoregeldeel) ende wederroupen bij desen expresselicken alle 

voorgaende dispositijen tsij bij forme van huwelicxse voirwaerden oft anders voor date van deesen bij 

heluijden ofte bij eenenvan hem beijden gemaeckt, daer meede d'effect van deesen enijchsins 

(blancoregeldeel) ofte beledt zoude mogen worden, ende hebben met haire beijder vrije moetswille 

(blancoregeldeel) toe bij (blancoregeldeel) gebracht noch geinducteert zijnde, zoe zij comparanten voor ons 

expres bekenden, mascanderen ende elcxs den anderen, (blancoregeldeel) over ende weeder, gemaeckt, 

gegundt, ende besproocken, maeckten, gonnen ende bespreecken midtsdeesen alle hairen roerende ende 

onroerende goederen, renten, mobelen ende immobelen gaut, sulver, actijen ende credijeten, gheenen vuijt 

gesondert, waer die gelegen souden mogen sijn., die sij mitten anderen staende haer huwelijck vercreegen 

hebben ende oock noch zouden moogen vercrijgen (blancoregeldeel) als die eerste van hem beijde deeser 

werelt overlijden mitter doot ruijmen ende achterlaten sal, omme alle de selfde goederen bij de 

lancxstleevende beseeten, gebruijckt te worden in eenen rechten vrijen eijgendom, gheeven voorts oock deen 

den anderen midtsdeesen (blancoregeldeel) ende lijfftocht van alsulcke goederen als ellijk van hem testanten 

ten huwelijck gebracht heeft ende van haer ouders ende naeste vrienden geerft ende gedeelt hebben, die te 

besitten ende haer leeven lanck te gebruijcken, institueeren voorts die voorschreeven testanten ellick haer 

respect voor haire erfgenaemen haer kinderen die sij beijder achter laten zullen ende in fault vandijen haer 

naeste vrunden, voorts hebben die voorschreeven comparanten ende testanten elcxs verclaert ende 

malcanderen over ende weder over, bij trouwe eere ende zeeckerheijt belooft ende beloven midtsdeesen dat 

nijemandt van hem beijden buijten weeten vanden anderen tot enijgertijt deese voorschreven maeckinghe 

apart ende op hem selven geheel ofte deel, en sal renontheeren off weederroupen, alrerere, muteeren oft 

veranderen tot enijgertijt, buijten gaen in gheene manijeren noch om gheene zaicken die enijch van hem 

beijden soude mogen obinieren, gebeuren ofte toecomen, ten waer saicke dat de gheenen die sulcxs van 

sinnen ende meeninghe zoude wordenen te doene, den anderen daer van te vooren opentlicken adverteeren 



  

  

ende tselve te kennen gaven, omme dan meede int zijnen te mogen duen sulcxs oft haer gelijeven zoude, mer 

anders nijet, alle twelck voorschreeven staet verclaeren die voornoemde comparanten ende testanten te 

weeseb heure beijden vuijterste wille, begeerendeende willende dat al tselve cracht ende voortganck 

hebbende ende effect sorteeren sal nae recht van testamenten (blancoregeldeel) legaet vuijt zaicke des doots 

ofte enijghe andere vuijterste wille zoe nae gheestelicke oft waerlicke recht inde beste forme ende manijere 

aldaer vaste ende crachtichste plaets houden ende substituerenzal mogen, nijet tegenstaende alle 

solemnijteijten van rechten hijer inne nijet geobservert noch onderhouden ende waeren, in corroboraten 

verdienen hebben die voorschreeven testanten desenen haeren vuijterste wille tselve onderteijkent ende 

hebben van ons schoudt ende scheepenen voorschreeven begeert ende gebeeden, tselve meede tot meerder 

vestenisse, te willen onderteijkenen, zulcxs wij oock gaerne gedaen hebben ende hebbe ick schoudt 

voorschreeven ende oock aen ons versocht hier gemaeckt te worden een oft twee ofte meer instrumenten in 

gelijcke forme, die wij hem gegund hebben. Aldus gedaen voir ons schoudt ende scheepenen voorschreven 

ter presentije van deersame Meester Pieter Molijaert ende mij secretaris van Segwaert, actum den VIe agustii 

XVc sessentachtich". Enkele opmerkingen i.v.m. deze tekst: 1) Het betreft hier een minuutakte in het 

schepenprotocol ingeschreven, en daar niet door beide partijen ondertekend noch gezegeld. E.e.a. gebeurde 

op de zgn grosse-akte. 2) Opmerkelijk is dat de huwelijksovereenkomst gebeurt in presentie van Meester 

Pieter Molijaert, de man die alles voor de heer van Bourgondië regelde. Toch opmerkelijk! 3) Het zou 

interessant zijn mocht er in de e archieven van Zegwaart een document worden gevonden als aanduiding 

van een huwelijk. Baljuw Willem van Merode overlijdt tussen 5 en 13 september 1599. Op 29 maart 1602 

bieden de voogden over de 7 minderjarige weeskinderen van de baljuw zich te Sint-Annaland bij Josina van 

Schonauwen aan: "Op huijden den 29 martj 1602, ompareerde voor mij onderschreven Joossina van 

Schoenauwe, weduwe ende boelhoudster van Wilhelmus van Merode, in ijnen leven Baillu ende rentmeester 

vanSint-Annelandt in Zeelant zaliger gedacht, met Jonker IJsebrant van Merode, heere tot Soeterwoude, nu 

woonende in de vrije heerlickheijt van Rijnsburch, haren assistent ende voecht in dier saeke, metsgaeders 

Jonker Jasper van Merode, ende alsoe voerschreven weduwe in haren onbeheerden boedel ende sterffhuijse 

met veele lasten ende schulden in dagelijcks possiderende ende daertoe noch seven onbejaerde kinderen de 

wekcke met gheen cleijn middelen en costen opgebracht werden, Ende omme daer in te moghen vorsijen, 

soe heeft de voerschreven buedelhouster met haeren voeght in plaetse van haer zaliger vaders erffenis bij 

desen beloeft te onderhouden haere voer'schreven kinderen eerlijck doen onderhouden van eeten, drincken, 

cleederen, sieck als gesont; gelijck een oprechte goede moeder schuldich is te doan naer haeren staet sal 

verheijssen, ende alsdan tot eenigher tijt de kinderen ende elcken van hen quame tot echtelijcken state te 

geraken, dat de weduwe elck kint eerlijck sal cleeden ende reeden met een nieut pack cleeren, een nieu 

bedde met zije toebehoorten metsgaeders een eerlijcke bruloft maeltijt naer haren staet ende macht tot alle 

redelijckheijt alsdan sal moghen vereijsschen naerdijen de moder t' outste kint behoort teblijven ende alsoe 

dezelve weduwe staet van inventaris heeft verthooent met alsulcke belofften.. voerschreven is 

onverbreeckelijijck te onderhouden als naer recht ende coustmm vandenlande daertoe staende ende 

behoorende, renuncierende alle exceptien ende privilegien desen contrarierende. Ten oirconden dese bijde 

weduwe ende voecht onderteijkent ut supra ende was geteijkent Ysbrant van Merode, Jasper van Merode. 

Belangrijk is heer dat we hier geconfronteerd worden met Isebrant II van Merode en Jasper van Merode, 

broers van heer Floris van Merode, en allen zonen van Isebrant I van Merode en kleinzonen van Jan van 

Merode. 

 

 

 Josina van Borculo, dochter van Berent van Borculo en Haze van Baern, trouwde (ongeveer 43 

jaar oud) (2) in 1603 in Sint-Annaland met Cornelis Michiels. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVk. Johann Peter van Merode, zoon van Willem van Merode (XIVk), op pagina 18 (heer van Merode 

in Waroux) en Margarethe van Bocholz, geboren omstreeks 1550, graaf van Merode in Waroux, 

overleden (ongeveer 85 jaar oud) omstreeks 1635, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en 

ongeveer 17 jaar oud) op maandag 23 november 1587 met Margaretha Mouthon, geboren 

omstreeks 1570, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 26 februari 1634. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Ernest van Merode, geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 82 jaar oud) op 

woensdag 22 september 1677, volgt XVIh, op pagina 33. 



  

  

 

XVl. Bernhard van Merode, zoon van Bernhard van Merode (XIVl), op pagina 19 (heer van Merode in 

Rummen) en Maria van Zevenbergen, geboren omstreeks 1570, heer van Grambais, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1640 in Oisterwijk, trouwde (beiden ongeveer 28 jaar 

oud) omstreeks 1598 met Catharina van Brederode, dochter van Hendrik van Brederode (heer 

van Asten) en Margarethe van Vladeracken, geboren omstreeks 1570, vrouwe van Asten en 

Durendael, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1640 in Oisterwijk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Floris van Merode, geboren omstreeks 1600, heer van Asten, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1620 met Margaretha van Gendt, 

dochter van Johan Gerard van Gendt (heer van Oyen) en Wilhelmina van 

Wachtendonck, geboren omstreeks 1590. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Wilhelmina Agnes van Merode, geboren omstreeks 1600. 

3. Anna Magdalena van Merode, geboren omstreeks 1600. 

4. Johanna van Merode, geboren omstreeks 1600. 

 

XVm. Floris van Merode, zoon van Bernhard van Merode (XIVl), op pagina 19 (heer van Merode in 

Rummen) en Maria van Zevenbergen, geboren omstreeks 1570, heer van Rummen, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op zaterdag 30 januari 1627, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en 

ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1606 met Margaretha van Gendt, dochter van Johan Gerard van 

Gendt (heer van Oyen) en Wilhelmina van Wachtendonck, geboren omstreeks 1580, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1637. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johan van Merode, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

woensdag 25 augustus 1666, trouwde (beiden ongeveer 40 jaar oud) op 

vrijdag 22 juli 1650 in Ravenstein met Emilia van Wassenaar-Obdam, dochter van 

Jacob van Wassenaar-Obdam en Anna van Randerode van der Aa, geboren 

omstreeks 1610, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 19 juli 1666. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Judith van Merode, geboren omstreeks 1620, trouwde (beiden ongeveer 31 jaar 

oud) omstreeks 1651 met Cornelis van Gendt, zoon van Berthold van Gendt (heer 

van Loenen en Mijnerswijk) en Elisabeth van Giessen, geboren omstreeks 1620, baron 

van Gendt, heer van Loenen en Neerrijnen. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

3. Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1610. 

 

XVn. Johann Scheiffart van Merode, zoon van Wilhelm Scheiffart van Merode (XIVm), op pagina 

19 en Hermana van Gulik, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

zaterdag 18 oktober 1530, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1510 met Maria van Putte, geboren omstreeks 1480. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Wilhelm Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1515, heer van Limbricht, 

overleden (ongeveer 30 jaar oud) op zondag 26 augustus 1545. 

2. Anna Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1515. 

3. Johann Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1515, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op vrijdag 6 maart 1559. 

 

XVo. Werner Scheiffart van Merode, zoon van Wilhelm Scheiffart van Merode (XIVm), op pagina 

19 en Hermana van Gulik, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 

vrijdag 12 juni 1553, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1520 met Theodora van Lynden-Blitterswijck, geboren omstreeks 1500. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Kaspar Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 89 jaar 

oud) op zondag 28 juni 1620, volgt XVIi, op pagina 33. 

 

XVp. Gerard Scheiffart van Merode, zoon van Reinhard Scheiffart van Merode (XIVo), op pagina 



  

  

20 en Margaretha van Hamal van Elderen (vrouwe van Borgharen), geboren omstreeks 1440, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op maandag 30 april 1500, trouwde (beiden ongeveer 21 jaar 

oud) op maandag 10 maart 1462 met Elisabeth Beissel von Gymnich, geboren omstreeks 1440, 

overleden (ongeveer 81 jaar oud) op zondag 8 januari 1522. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Reinhard Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 43 

jaar oud) omstreeks 1508, volgt XVIj, op pagina 34. 

2. Regina Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op woensdag 12 november 1513, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1500 met Dietrich Quadt-Wickrath, geboren omstreeks 1470, 

overleden (ongeveer 43 jaar oud) op woensdag 12 november 1513. Uit dit huwelijk 

een zoon. 

3. Katharina Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 67 

jaar oud) omstreeks 1537, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1500 met 

Johan Quadt-Landskron, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 72 jaar oud) 

omstreeks 1542. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Barbara Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 64 jaar 

oud) op dinsdag 25 juni 1535, trouwde (beiden ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1505 

met Wilhelm Dietrich van Plettenberg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 

51 jaar oud) omstreeks 1521. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Generatie XVI 
 

 

XVIa. Philips van Merode, zoon van Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim (XVa), op pagina 

20 (vrijheer van Merode in Petershem) en Margaretha van Pallant, geboren op 

woensdag 3 juli 1568, heer van Merode in Petershem en Westerlo, overleden (58 jaar oud) op 

vrijdag 19 maart 1627, trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 20 jaar oud) op 

zondag 24 februari 1591 met zijn achternicht Anna van Merode, dochter van Johan van Merode 

(XVb), op pagina 23 (baron van Morialme, heer van Fraiture) en Philippine burggravin van 

Montfoort. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Floris van Merode, geboren op zondag 20 december 1598, overleden (39 jaar oud) op 

zaterdag 2 oktober 1638, volgt XVIIa, op pagina 34. 

2. Maximilian Anton van Merode, geboren op woensdag 7 december 1611, overleden 

(58 jaar oud) op dinsdag 11 november 1670, volgt XVIIb, op pagina 35. 

3. Margarethe van Merode, geboren op maandag 6 september 1593, trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 40 jaar oud) op dinsdag 18 augustus 1620 met 

Wilhelm Scheiffart van Merode, zoon van Kaspar Scheiffart van Merode (XVIi), op 

pagina 33 en Maria van Horion, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 41 jaar 

oud) omstreeks 1621. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Philips van Merode, geboren op vrijdag 21 oktober 1594, markies van Westerlo, 

burggraaf van Montfoort, Westerlo, Petershem, overleden (43 jaar oud) op 

zaterdag 27 maart 1638, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 21 jaar oud) op 

donderdag 18 november 1621 met Bonne de Barbancon-Villemont, geboren 

omstreeks 1600. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Louise Juliana van Merode, geboren op zaterdag 28 februari 1604, overleden (74 jaar 

oud) op maandag 13 februari 1679, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 

24 jaar oud) omstreeks 1624 met Dirk van den Boetzelaer, zoon van Sweder van den 

Boetzelaer (heer van Aldengoor) en Barbara van Bylandt, geboren omstreeks 1600, 

overleden (ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 14 november 1685. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIb. Philips van Merode, zoon van Louis van Merode (XVc), op pagina 23 en Louise van 



  

  

Blois-Treslong, geboren omstreeks 1565, heer van Trelon (Treslong), overleden (ongeveer 31 jaar 

oud) op woensdag 5 februari 1597 in Argenteau [Luik, België], trouwde (beiden ongeveer 24 jaar 

oud) op dinsdag 18 juli 1589 met Ursula Scheiffart van Merode, dochter van Hermann Scheiffart 

van Merode (XVIIIk), op pagina 40 en Catharina d' Argenteau, geboren omstreeks 1565, 

overleden (ongeveer 56 jaar oud) op zondag 16 januari 1622. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Herman Philips van Merode, geboren op woensdag 20 juni 1590, overleden (36 jaar 

oud) op zaterdag 3 april 1627 in Trelon [Nord, Frankrijk], volgt XVIIc, op pagina 35. 

 

XVIc. Carel Philips van Merode, zoon van Richalt van Merode (XVd), op pagina 23 en Marguerite d' 

Oignies (vrouwe van Middelburg, Bettencourt en Oignies), geboren omstreeks 1571, graaf van 

Middelburg, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1625 in 

Duinkerke [Nord, Frankrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 15 jaar 

oud) omstreeks 1590 met Jeanne de Montmorency-Croisilles, dochter van Georges de 

Montmorency-Croisilles en Louise van Cruyningen, geboren omstreeks 1575, overleden 

(ongeveer 46 jaar oud) op zondag 7 november 1621 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Margaretha Isabelle van Merode, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 88 

jaar oud) op zondag 11 juni 1679 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 22 november 1611 

met Philips Lamoraal de Gand-Villain, zoon van Jacques Philippe de 

Gand-Villain en Odilia van Claerhout Maldeghem, geboren omstreeks 1587, graaf van 

Izegem, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op maandag 6 januari 1631 in 

Rijsel [Nord, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Philippe van Merode, geboren op zondag 4 oktober 1609, graaf van Middelburg, 

overleden (19 jaar oud) op dinsdag 20 maart 1629 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 19 en ongeveer 18 jaar oud) op maandag 6 november 1628 

met Jacqueline de Lalaing, dochter van Charles de Lalaing (graaf van Hoogstraten, 

graaf van Renneberg) en Alexandrine de Langlee et Wavrin, geboren omstreeks 1610, 

overleden (ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 9 april 1672. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Louise van Merode, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 47 jaar oud) 

omstreeks 1647, trouwde (beiden ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 16 juli 1626 met 

Guillaume de Gand-Villain, zoon van Jacques Philippe de Gand-Villain en Isabella 

van Glymes, geboren omstreeks 1600, baron van St. Jansteen, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) omstreeks 1637. Uit dit huwelijk een zoon. 

4. Anna Eleonore van Merode, geboren omstreeks 1615, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1640 met Andreas van Pallant, zoon 

van Werner van Pallant (heer van Breitenband) en Francisca van Merode, geboren 

omstreeks 1600, overleden (ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1639. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

XVId. Richalt van Merode, zoon van Richalt van Merode (XVd), op pagina 23 en Marguerite d' 

Oignies (vrouwe van Middelburg, Bettencourt en Oignies), geboren omstreeks 1570, heer van 

Oignies, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 29 september 1622, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 34 jaar oud) omstreeks 1609 met Helene de 

Montmorency Westin, dochter van Louis de Montmorency Westin en Jeanne de St 

Omer (erfdochter van Roubeke (Robecque)), geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 37 jaar 

oud) op maandag 11 maart 1613. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Anne Francois van Merode, geboren omstreeks 1610, graaf van Oignies, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1672. 

2. Helena van Merode, geboren omstreeks 1615, overleden (ongeveer 26 jaar oud) 

omstreeks 1641, trouwde (respectievelijk ongeveer 10 en ongeveer 67 jaar 

oud) omstreeks 1625 met Henri van Hamal-Vierves, zoon van Jean van 



  

  

Hamal-Vierves (baron de Vierves) en Jacqueline d' Eve d'Oignies, geboren op 

donderdag 23 januari 1558, baron de Vierves, heer d'Oignies, overleden (67 jaar oud) 

op dinsdag 17 juni 1625. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIe. Johan van Merode, zoon van Arnold van Merode (XVh), op pagina 25 (heer van Merode in 

Goetsenhoven) en Jeanne de Sart-Jehay, geboren omstreeks 1570, heer van Merode in 

Goetsenhoven, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 8 december 1622, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 3 juni 1601 met Constantia van 

Lynden, geboren omstreeks 1575. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johan van Merode, geboren omstreeks 1605, overleden (ongeveer 47 jaar oud) 

omstreeks 1652, volgt XVIId, op pagina 35. 

2. Charlotte Anne Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1620, overleden 

(ongeveer 34 jaar oud) omstreeks 1654, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1640 met Claude Philippe van Namen-Dhuy, geboren 

omstreeks 1620, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op dinsdag 25 oktober 1672. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Ferdinand van Merode, geboren omstreeks 1610, kannunik te Luik, overleden 

(ongeveer 71 jaar oud) omstreeks 1681. 

 

XVIf. Isebrand van Merode, zoon van Isebrand van Merode (XVi), op pagina 25 en Maria van 

Culemborg (vrouwe van Stompwijk, Zoeterwoude), geboren omstreeks 1575 in Leiden, 

rijksbaron van Merode, heer van Opmeer, Zoeterwoude en Muggenberg, overleden (ongeveer 62 

jaar oud) op donderdag 12 november 1637 in Utrecht, trouwde (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 

zondag 8 juni 1597 met Anna Geertruij van Assewijn, geboren omstreeks 1575, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 9 januari 1637 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Willem van Merode, geboren op maandag 7 augustus 1606 in Oirschot, rijksbaron 

van Merode, markies van Deynze volgens tijdgenoten een der rijkste mannen van zijn 

tijd, overleden (47 jaar oud) op zaterdag 4 oktober 1653, trouwde (respectievelijk 46 en 

ongeveer 32 jaar oud) op dinsdag 5 november 1652 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Marie Albertine de Gand-Villain, dochter van 

Philips Lamoraal de Gand-Villain (graaf van Izegem) en Margaretha Isabelle van 

Merode, geboren omstreeks 1620, Gravin van Iseghem, overleden (ongeveer 64 jaar 

oud) omstreeks 1684. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Isebrand van Merode, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 34 jaar oud) 

omstreeks 1634. 

3. Reinier van Merode, geboren omstreeks 1610, kapitein in Hollandse dienst. Trad in 

de Duitse Orde, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op donderdag 3 oktober 1641 in 

Utrecht. 

 

XVIg. Isebrandt Willems van Merode, zoon van Willem van Merode (XVj), op pagina 26 en Josina van 

Borculo, geboren omstreeks 1593 in Sint-Annaland, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

woensdag 7 maart 1674 in Roosendaal, begraven op woensdag 7 maart 1674 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op zondag 12 mei 1619 in Roosendaal 

met Petronella Jans, geboren omstreeks 1595, begraven op vrijdag 25 november 1644 in 

Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Willem van Merode, gedoopt op maandag 11 oktober 1621 in Roosendaal, begraven 

op zaterdag 18 december 1666 aldaar, volgt XVIIe, op pagina 35. 

2. Johannes van Merode. 

3. Cornelia van Merode, gedoopt op dinsdag 9 juni 1626 in Roosendaal, begraven op 

zaterdag 25 maart 1713 aldaar, trouwde met Petrus Adrianus van Breugel, geboren 

omstreeks 1625, begraven op zaterdag 27 juni 1699 in Roosendaal. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 



  

  

4. Catharina van Merode, gedoopt op donderdag 27 juli 1628 in Roosendaal, overleden 

(ongeveer 46 jaar oud) in 1675 aldaar, trouwde met Franciscus Vertogen, geboren 

omstreeks 1625, begraven op vrijdag 29 maart 1630. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

5. Josina van Merode, gedoopt op zondag 10 maart 1630 in Roosendaal. 

6. Siardus van Merode, gedoopt op zaterdag 3 juni 1634 in Roosendaal. 

7. Bernardus van Merode, gedoopt op vrijdag 24 april 1637. 

 

Isebrandt Willems van Merode. 

Kennelijk genoemd naar IJsbrand van Merode, heer van Broekhoven, overleden in 1594, of diens zoon, heer 

van Opmeer en Muggenberg. Deze stammen uit de adelijke familie van Merode. De vader van IJsbrand van 

Merode, heer van Broekhoven (onder Tilburg) was Johan van Merode, voogd van Duffel en heer van 

Muggenberg, overleden in 1558. De moeder van voornoemde IJsbrand van Merode was Catharina van 

Coulster, erfdochter van Broekhoven, dochter van Isebrand (of Gerbrand) van Coulster (Calsteren) en 

Beatrix Back van Broekhoven. Vanwege de naamgeving zou Willem van Merode, de baljuw van Sint 

Annaland en de vader van de kleermaker uit Roosendaal, een onwettige zoon kunnen zijn van Johan van 

Merode, de voogd van Duffel en heer van Muggenberg. Johan van Merode heeft overigens ook een wettige 

zoon Willem, die heer van Muggenberg werd. 

Nota's over de persoon Wij vinden "Isebrant Willems van Merode" ook als "de Merode" vermeld in de 

archieven. Isebrant Willems was kleermaker van beroep. Isebrant Willems van Merode moet omstreeks 1619, 

ten tijde van zijn eerste huwelijk, te Roosendaal zijn komen wonen. Hij woonde eerst te Kalsdonk 

(Roosendaal) tot circa 1638, daarna bouwde hij een huis op de Grote Markt. Het huis was gelegen achteraan 

links wanneer wij gekeerd staan naar het gemeentehuis en de kerk. Dit huis zou later door Isebrants oudste 

zoon, Willem, worden afgekocht. Na deze verkoop verhuisde Isebrant nog een keer: op 15.12.1661 koopt hij 

een huis, gelegen aan de Hogebrugge (= gelegen achteraan de Molenstraat) van Aelbrecht Jansen van 

Nieuwenhuizen (Gem arch RoosendaalNispen, RA, inv.nr 262, p.741). Voor meer informatie verwijzen we 

naar onze brochure "Wij zijn allen Merode", deel I (jan. 2007) Nota's over de familie Huwelijken Petronella 

Jans(sens): huwelijk: (12 mei 1619) Roosendaal Wij ontmoeten in de archieven devan Merode. Isebrant 

Willems van Merode was kleermaker van beroep en woonde op 'de oude' Markt te Roosendaal. De tekst in 

het register luidt:"Celebratum est matrimonium inter Isebrandum Wilhelmi et Petronellam Jans. Testes: 

Arnoldus Adriani et Dominicus Huberti" (= Het huwelijk tussen Isebrant Willems en Petronella Jans werd 

gevierd. Getuigen: Arnold Adriaens en Dominik Huybrechts). Dit huwelijk vond plaats 1 dag vóór de 

terechtstelling van Joan van Oldenbarnevelt (13.05.1619), 'de Vader van de Republiek', op last van Maurits 

van Nassau. Uit zij eerste huwelijk werden, naar ons en, 9 kinderen geboren, van wie er 4, tot de volwassen 

leeftijd gekomen, in het huwelijk zullen treden en dus voor de genealogie van belang zullen zijn. 

 

 

 Isebrandt Willems van Merode, trouwde (respectievelijk ongeveer 52 en ongeveer 25 jaar oud) 

(2) op zaterdag 3 februari 1646 in Roosendaal met Maria Mathijs van de Water, geboren 

omstreeks 1620, begraven op zaterdag 3 juli 1655 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joos Herbrand van Merode, gedoopt op zondag 1 januari 1651 in Roosendaal, 

begraven op maandag 2 april 1691 in Wouw, volgt XVIIf, op pagina 36. 

 

 Maria Mathijs van de Water, trouwde (ongeveer 5 jaar oud) (1) in 1625 met Jacobus Berchaens, 

begraven op woensdag 10 september 1631 in Breda. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIh. Ernest van Merode, zoon van Johann Peter van Merode (XVk), op pagina 28 (graaf van Merode 

in Waroux) en Margaretha Mouthon, geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 82 jaar oud) 

op woensdag 22 september 1677, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1620 met Maria Margaretha de Halewijn, dochter van Frans van Halewijn en 

Maria Margaretha van Merode, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 38 jaar oud) 

omstreeks 1638. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 



  

  

1. Albert Eugene Joseph van Merode, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 30 

jaar oud) omstreeks 1650, volgt XVIIg, op pagina 36. 

 

XVIi. Kaspar Scheiffart van Merode, zoon van Werner Scheiffart van Merode (XVo), op pagina 29 en 

Theodora van Lynden-Blitterswijck, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 89 jaar oud) 

op zondag 28 juni 1620, trouwde (beiden ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1570 met Maria van 

Horion, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 28 juni 1606. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Wilhelm Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 41 

jaar oud) omstreeks 1621, trouwde met Margarethe van Merode, dochter van Philips 

van Merode (XVIa), op pagina 30 (heer van Merode in Petershem en Westerlo) en 

Anna van Merode (gravin van Montfoort). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Arnold Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 81 jaar 

oud) op vrijdag 12 mei 1662, volgt XVIIh, op pagina 36. 

 

XVIj. Reinhard Scheiffart van Merode, zoon van Gerard Scheiffart van Merode (XVp), op pagina 29 en 

Elisabeth Beissel von Gymnich, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 43 jaar oud) 

omstreeks 1508, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1500 

met Katharina van Flodrop, dochter van Willem van Flodrop en Alveradis van Harff, geboren 

omstreeks 1475, overleden (ongeveer 77 jaar oud) omstreeks 1552. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Ulrich Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) op dinsdag 24 oktober 1550, volgt XVIIi, op pagina 37. 

 

Generatie XVII 
 

 

XVIIa. Floris van Merode, zoon van Philips van Merode (XVIa), op pagina 30 (heer van Merode in 

Petershem en Westerlo) en Anna van Merode (gravin van Montfoort), geboren op 

zondag 20 december 1598, vrijheer van Merode in Westerlo, Petershem, Montfoort, overleden (39 

jaar oud) op zaterdag 2 oktober 1638, trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 27 jaar oud) op 

zaterdag 16 december 1628 met Anna Maria Sidonia van Bronckhorst-Batenburg, dochter van 

Maximiliaan van Bronckhorst-Batenburg (graaf van Bronkhorst-Batenburg) en Agnes van Kettler, 

geboren omstreeks 1601, vrouwe van Steyn, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

maandag 21 mei 1646 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Eleonore van Merode, geboren op dinsdag 4 september 1635, overleden (33 jaar oud) 

op woensdag 13 februari 1669, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 32 

jaar oud) omstreeks 1660 met haar achterneef Philips Eugenius van Horne, zoon van 

Philip Lamoral van Horne (graaf van Horne Hautekerke) en Dorothea van 

Ligne-Arenberg, geboren omstreeks 1628, graaf van Horn in Houtekerke etc, 

overleden (ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1677. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

2. Maximiliaan van Merode, geboren op donderdag 23 december 1627, overleden (47 

jaar oud) op dinsdag 3 september 1675, volgt XVIIIa, op pagina 37. 

3. Ferdinand Philips van Merode, geboren op zondag 21 juni 1626, overleden (26 jaar 

oud) op woensdag 12 februari 1653, volgt XVIIIb, op pagina 38. 

4. Bona Albertine van Merode, geboren op donderdag 2 juli 1637, overleden (ongeveer 

79 jaar oud) omstreeks 1717, trouwde met Ferdinand Maximilian van Merode, zoon 

van Johan van Merode (XVIId), op pagina 35 (heer van Merode in Goetsenhoven) en 

Ernestine van Groesbeek (zie XVIIIf, op pagina 39). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

5. Marie Philipine van Merode, geboren op zondag 2 september 1629, overleden (45 

jaar oud) op donderdag 7 februari 1675, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 26 



  

  

jaar oud) op zaterdag 5 mei 1657 met Francois Philippe de Gand-Villain, zoon van 

Guillaume de Gand-Villain (baron van St. Jansteen) en Louise van Merode, geboren 

omstreeks 1630. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Therese van Merode, geboren op zaterdag 20 september 1631 in Petershem, 

overleden (ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1668, trouwde (respectievelijk 19 en 

ongeveer 30 jaar oud) op zondag 28 mei 1651 met Claude de Richardot, zoon van 

Guillaume de Richardot en Marguerite Anne de Rye Varax, geboren omstreeks 1620, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) op dinsdag 21 oktober 1670. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

XVIIb. Maximilian Anton van Merode, zoon van Philips van Merode (XVIa), op pagina 30 (heer van 

Merode in Petershem en Westerlo) en Anna van Merode (gravin van Montfoort), geboren op 

woensdag 7 december 1611, graaf van Merode Montfoort markies van Deynze, heer van Duffel, 

Muggenberg, Leefdael, Oirschot, Hilvarenbeek etc, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 11 november 1670, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 19 jaar oud) op 

woensdag 28 november 1629 met Anne Francoise de Carondelet, geboren omstreeks 1610. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Ferdinand van Merode, geboren op zaterdag 19 november 1633, overleden (45 jaar 

oud) op dinsdag 17 oktober 1679, volgt XVIIIc, op pagina 38. 

2. Jan van Merode, geboren omstreeks 1635, overleden (ongeveer 28 jaar oud) op 

woensdag 9 januari 1664, volgt XVIIId, op pagina 38. 

 

XVIIc. Herman Philips van Merode, zoon van Philips van Merode (XVIb), op pagina 30 (heer van 

Trelon (Treslong)) en Ursula Scheiffart van Merode, geboren op woensdag 20 juni 1590, markies 

van Trelon, graaf van Bocarme prins van Montgleon, heer van Argenteau en Borgharen, 

overleden (36 jaar oud) op zaterdag 3 april 1627 in Trelon [Nord, Frankrijk] op het kasteel, 

trouwde (respectievelijk 27 en 21 jaar oud) op zondag 10 december 1617 met Albertine van 

Ligne-Arenberg, dochter van Charles van Ligne-Arenberg en Anna van Croÿ-Aarschot (hertogin 

van Aerschot, prinses van Chimay), geboren op dinsdag 28 mei 1596 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (56 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1652. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Albert van Merode, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op 

vrijdag 4 augustus 1656 in Valenciennes [Nord, Frankrijk], volgt XVIIIe, op pagina 38. 

 

XVIId. Johan van Merode, zoon van Johan van Merode (XVIe), op pagina 32 (heer van Merode in 

Goetsenhoven) en Constantia van Lynden, geboren omstreeks 1605, heer van Merode in 

Goetsenhoven, overleden (ongeveer 47 jaar oud) omstreeks 1652, trouwde (beiden ongeveer 26 

jaar oud) omstreeks 1631 met Ernestine van Groesbeek, geboren omstreeks 1605, overleden 

(ongeveer 34 jaar oud) omstreeks 1639. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Ferdinand Maximilian van Merode, geboren omstreeks 1635, overleden (ongeveer 49 

jaar oud) omstreeks 1684, volgt XVIIIf, op pagina 39. 

2. Margaretha Francisca van Merode, geboren omstreeks 1630, overleden (ongeveer 30 

jaar oud) omstreeks 1660, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar 

oud) op maandag 19 februari 1652 met Charles Jean van Hamal-Vierves, zoon van 

Jean van Hamal-Vierves (baron van Hamal en Vierves, heer d' Oignies) en Anne de 

Jauche Mastaing, geboren omstreeks 1620, baron van Hamal en Vierves, overleden 

(ongeveer 52 jaar oud) op zondag 28 augustus 1672. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

XVIIe. Willem van Merode, zoon van Isebrandt Willems van Merode (XVIg), op pagina 32 en Petronella 

Jans, gedoopt op maandag 11 oktober 1621 in Roosendaal, begraven op 

zaterdag 18 december 1666 aldaar, trouwde (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 

maandag 8 juni 1643 in Essen [Antwerpen, België] met Jenneke Senten, gedoopt op 

vrijdag 18 maart 1622 in Essen [Antwerpen, België], begraven op maandag 20 februari 1690 in 

Roosendaal. 



  

  

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Joris Quirinus van Merode, gedoopt op vrijdag 24 juni 1644 in Roosendaal, begraven 

op zaterdag 23 januari 1712 aldaar, volgt XVIIIg, op pagina 39. 

2. Petronella van Merode, gedoopt op vrijdag 6 april 1646 in Roosendaal. 

3. Martinus van Merode, gedoopt op vrijdag 14 augustus 1648 in Roosendaal. 

4. Henricus van Merode, gedoopt op donderdag 7 november 1652 in Roosendaal, 

begraven op woensdag 2 februari 1684 aldaar, volgt XVIIIh, op pagina 39. 

5. Bernardus van Merode, gedoopt op zaterdag 26 december 1654 in Roosendaal, 

overleden (1 jaar oud), begraven op zondag 6 februari 1656 aldaar. 

6. Bernardus van Merode, gedoopt op zaterdag 6 januari 1657 in Roosendaal, trouwde 

met Anna Marcellis. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Adriana van Merode, gedoopt op donderdag 10 oktober 1658 in Roosendaal. 

8. Maria van Merode, gedoopt op maandag 28 maart 1661 in Roosendaal, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) in 1730 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en 

ongeveer 22 jaar oud) (1) op zondag 27 september 1682 in Roosendaal met Jacobus 

Paulus Nellen, geboren omstreeks 1660, overleden (ongeveer 30 jaar oud) 

omstreeks 1690. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (beiden 

ongeveer 34 jaar oud) (2) op zondag 8 mei 1695 in Roosendaal met Joannes Tappers, 

geboren in 1660 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Joanna van Merode, gedoopt op zondag 14 oktober 1663 in Roosendaal, begraven op 

dinsdag 31 mei 1672 aldaar. 

10. Judocus van Merode, gedoopt op zaterdag 2 januari 1666 in Roosendaal, begraven op 

dinsdag 31 mei 1672 aldaar. 

 

XVIIf. Joos Herbrand van Merode, zoon van Isebrandt Willems van Merode (XVIg), op pagina 32 en 

Maria Mathijs van de Water, gedoopt op zondag 1 januari 1651 in Roosendaal, begraven op 

maandag 2 april 1691 in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) op 

zaterdag 27 december 1670 in Zundert met Anna van Hasselt, gedoopt op 

donderdag 29 september 1644 in Groot-Zundert. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Godefridus van Merode, gedoopt op donderdag 28 september 1684 in Wouw, 

begraven op donderdag 3 maart 1735 aldaar, volgt XVIIIi, op pagina 39. 

 

XVIIg. Albert Eugene Joseph van Merode, zoon van Ernest van Merode (XVIh), op pagina 33 en Maria 

Margaretha de Halewijn, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 30 jaar oud) 

omstreeks 1650, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 27 jaar oud) op 

zaterdag 1 december 1646 met Madeleine Therese van Lannoy, dochter van Claude van 

Lannoy en Claudia van der Eltz, geboren op zaterdag 26 januari 1619. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hieronimus Albert van Merode, geboren omstreeks 1647, overleden (ongeveer 48 

jaar oud) op donderdag 4 augustus 1695. 

 

XVIIh. Arnold Scheiffart van Merode, zoon van Kaspar Scheiffart van Merode (XVIi), op pagina 33 en 

Maria van Horion, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

vrijdag 12 mei 1662, trouwde (respectievelijk ongeveer 60 en ongeveer 40 jaar 

oud) omstreeks 1640 met Bonne de Barbancon-Villemont (zie XVIa, op pagina 30). 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Catharina Charlotte Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1640, overleden 

(ongeveer 78 jaar oud) omstreeks 1718, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 7 oktober 1664 met Eugene Francois Charles van 

Hamal-Trazegnies, zoon van Gilles Otto van Hamal-Trazegnies en Jacqueline de 

Lalaing, geboren omstreeks 1635, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

zaterdag 20 november 1688. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Anna Francisca Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1640, overleden (ongeveer 

56 jaar oud) omstreeks 1696, trouwde (respectievelijk ongeveer 46 en ongeveer 31 jaar 



  

  

oud) op zaterdag 1 maart 1687 met Francois Ferdinand van Lannoy, zoon van Albert 

Eugene van Lannoy en Anna Margaretha van Reede Saasfeld, geboren 

omstreeks 1655, overleden (ongeveer 51 jaar oud) omstreeks 1706. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

 Bonne de Barbancon-Villemont, trouwde (1) met Philips van Merode, zoon van Philips van 

Merode (XVIa), op pagina 30 (heer van Merode in Petershem en Westerlo) en Anna van 

Merode (gravin van Montfoort). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIIi. Ulrich Scheiffart van Merode, zoon van Reinhard Scheiffart van Merode (XVIj), op pagina 34 en 

Katharina van Flodrop, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

dinsdag 24 oktober 1550, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 27 februari 1523 met 

Ursula van Hompesch, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 53 jaar oud) 

omstreeks 1553. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Ulrich Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) omstreeks 1586, volgt XVIIIj, op pagina 40. 

2. Geertruid Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1530, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 44 jaar oud) op maandag 19 juli 1554 met Godard Godfried 

van Hoensbroeck, geboren omstreeks 1510, heer van Hoensbroeck, Linsmeau, 

overleden (ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 25 augustus 1584 in Hoensbroek. Uit dit 

huwelijk 2 zonen. 

3. Hermann Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 62 

jaar oud) op donderdag 17 december 1592, volgt XVIIIk, op pagina 40. 

4. Wilhelm Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 52 

jaar oud) omstreeks 1577, volgt XVIIIl, op pagina 40. 

 

Generatie XVIII 
 

 

XVIIIa. Maximiliaan van Merode, zoon van Floris van Merode (XVIIa), op pagina 34 (vrijheer van 

Merode in Westerlo, Petershem, Montfoort) en Anna Maria Sidonia van 

Bronckhorst-Batenburg (vrouwe van Steyn), geboren op donderdag 23 december 1627, markies 

van Westerlo etc, overleden (47 jaar oud) op dinsdag 3 september 1675, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 37 en ongeveer 16 jaar oud) omstreeks 1665 met zijn nicht Isabella Margarethe van 

Merode, dochter van Ferdinand Philips van Merode (XVIIIb), op pagina 38 (markies van 

Westerloo, burggraaf van Montfoort, graaf van Merode etc.) en Marie Madeleine de 

Gand-Villain, geboren omstreeks 1649, markiezin van Westerloo, overleden (ongeveer 51 jaar 

oud) op woensdag 5 januari 1701. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jan Philips Eugenius van Merode, geboren op zondag 24 juni 1674 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (58 jaar oud) op 

vrijdag 12 september 1732 in Merode [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

XIXa, op pagina 41. 

 

 Isabella Margarethe van Merode, dochter van Ferdinand Philips van Merode (XVIIIb), op 

pagina 38 (markies van Westerloo, burggraaf van Montfoort, graaf van Merode etc.) en Marie 

Madeleine de Gand-Villain, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 39 jaar oud) (2) op 

donderdag 21 januari 1677 met Joachim Ernst II van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön, zoon 

van Joachim Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön (van 1622 tot aan zijn dood hertog 

van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön) en Dorothea Augusta van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, 

geboren op maandag 5 oktober 1637, hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön-Rethwisch, 

overleden (62 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1700. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan Ernst Ferdinand van Holstein-Plon, geboren op maandag 4 december 1684, 

overleden (44 jaar oud) op zaterdag 21 mei 1729, trouwde (respectievelijk 18 en 

ongeveer 23 jaar oud) op dinsdag 23 oktober 1703 in Trelon [Nord, Frankrijk] met 

Maria Celistine van Merode, dochter van Claude Francois van Merode (XIXe), op 

pagina 42 (graaf van Merode, markies van Trelon,etc.) en Anne Dieudonne de 

Faubert, geboren omstreeks 1680, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1725 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

XVIIIb. Ferdinand Philips van Merode, zoon van Floris van Merode (XVIIa), op pagina 34 (vrijheer van 

Merode in Westerlo, Petershem, Montfoort) en Anna Maria Sidonia van 

Bronckhorst-Batenburg (vrouwe van Steyn), geboren op zondag 21 juni 1626, markies van 

Westerloo, burggraaf van Montfoort, graaf van Merode etc, overleden (26 jaar oud) op 

woensdag 12 februari 1653, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar 

oud) omstreeks 1648 met Marie Madeleine de Gand-Villain, dochter van Philips Lamoraal de 

Gand-Villain (graaf van Izegem) en Margaretha Isabelle van Merode, geboren op 

donderdag 28 april 1622, overleden (52 jaar oud) op dinsdag 4 september 1674. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Isabella Margarethe van Merode, geboren omstreeks 1649, markiezin van Westerloo, 

overleden (ongeveer 51 jaar oud) op woensdag 5 januari 1701, trouwde (1) met haar 

oom Maximiliaan van Merode (zie XVIIIa, op pagina 37). Uit dit huwelijk een zoon, 

trouwde (2) met Joachim Ernst II van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön, zoon 

van Joachim Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön (van 1622 tot aan zijn 

dood hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön) en Dorothea Augusta van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp (zie XVIIIa, op pagina 37). Uit dit huwelijk een zoon. 

 

 Marie Madeleine de Gand-Villain, dochter van Philips Lamoraal de Gand-Villain (graaf van 

Izegem) en Margaretha Isabelle van Merode, trouwde (respectievelijk 37 en ongeveer 44 jaar oud) 

(2) op zaterdag 26 juli 1659 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Albert Francois van 

Croÿ-Roeulx, zoon van Francois Henri van Croÿ-Roeulx (graaf van Megen) en Honorine van 

Wittem van Beersel (vrouwe van Issche en Arquennes), geboren omstreeks 1615, graaf van 

Megen, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op zaterdag 6 oktober 1674 in Namen [Namen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIIIc. Ferdinand van Merode, zoon van Maximilian Anton van Merode (XVIIb), op pagina 35 (graaf 

van Merode Montfoort) en Anne Francoise de Carondelet, geboren op 

zaterdag 19 november 1633, markies van Deynze etc, overleden (45 jaar oud) op 

dinsdag 17 oktober 1679, trouwde (respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op 

woensdag 23 november 1661 met Marie Coelistine de Longueval, dochter van Charles Albert de 

Longueval en Maria Guillemette van Croÿ-Solre, geboren op woensdag 6 april 1639, overleden 

(40 jaar oud) op zondag 17 maart 1680. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maximilian Albert van Merode, geboren op vrijdag 17 november 1662, overleden (53 

jaar oud) op dinsdag 4 augustus 1716, volgt XIXb, op pagina 42. 

2. Philippe Francois van Merode, geboren omstreeks 1669, overleden (ongeveer 72 jaar 

oud) op maandag 23 april 1742, volgt XIXc, op pagina 42. 

3. Isabelle Therese van Merode, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 68 jaar 

oud) omstreeks 1733. 

4. Charles Floris van Merode, geboren op zondag 26 december 1677, overleden (71 jaar 

oud) op vrijdag 28 maart 1749. 

 

XVIIId. Jan van Merode, zoon van Maximilian Anton van Merode (XVIIb), op pagina 35 (graaf van 

Merode Montfoort) en Anne Francoise de Carondelet, geboren omstreeks 1635, heer van 

Abbenbroek, overleden (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 9 januari 1664, trouwde 



  

  

(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 18 jaar oud) op zondag 28 november 1660 met 

Philippine van Gaveren-Herimez, dochter van Rasso van Gaveren-Herimez (rijksgraaf van 

Gavre, markies van Aiseau, graaf van Beaurieu) en Marie Jeanne de Liques, geboren 

omstreeks 1642, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op donderdag 11 juli 1715. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Maximilian Frans van Merode, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op zondag 10 juni 1725, volgt XIXd, op pagina 42. 

 

XVIIIe. Albert van Merode, zoon van Herman Philips van Merode (XVIIc), op pagina 35 (markies van 

Trelon, graaf van Bocarme) en Albertine van Ligne-Arenberg, geboren omstreeks 1620, graaf van 

Merode, markies van Trelon, prins van Montgleon, baron van Argenteau, overleden (ongeveer 36 

jaar oud) op vrijdag 4 augustus 1656 in Valenciennes [Nord, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 26 en 23 jaar oud) op donderdag 26 juli 1646 in 

Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland] met Maria Coelistine de Ray, dochter van Claude 

Francois de Ray en Beatrice de Grammont, geboren op dinsdag 2 mei 1623, overleden (70 jaar 

oud) op donderdag 10 september 1693. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Claude Francois van Merode, geboren omstreeks 1650, overleden (ongeveer 40 jaar 

oud) op dinsdag 3 oktober 1690, volgt XIXe, op pagina 42. 

2. Leopold Philippe Guillaume van Merode, geboren op woensdag 15 september 1649 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], markies van Trelon, overleden (24 jaar oud) op 

zondag 25 maart 1674 in Ath [Henegouwen, België]. 

 

XVIIIf. Ferdinand Maximilian van Merode, zoon van Johan van Merode (XVIId), op pagina 35 (heer van 

Merode in Goetsenhoven) en Ernestine van Groesbeek, geboren omstreeks 1635, graaf van 

Merode en Groesbeek, overleden (ongeveer 49 jaar oud) omstreeks 1684, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 17 jaar oud) omstreeks 1655 met Bona Albertine van Merode, dochter 

van Floris van Merode (XVIIa), op pagina 34 (vrijheer van Merode in Westerlo, Petershem, 

Montfoort) en Anna Maria Sidonia van Bronckhorst-Batenburg (vrouwe van Steyn). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Theresia Catherine van Merode, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 29 

jaar oud) op maandag 25 april 1695, trouwde met haar achterneef Maximilian Frans 

van Merode, zoon van Jan van Merode (XVIIId), op pagina 38 (heer van 

Abbenbroek) en Philippine van Gaveren-Herimez (zie XIXd, op pagina 42). Uit dit 

huwelijk een dochter. 

2. Wilhelmina van Merode, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 74 jaar oud) 

op zondag 4 oktober 1739. 

3. Frans Eugenius van Merode, geboren omstreeks 1660, overleden (ongeveer 29 jaar 

oud) op woensdag 23 november 1689. 

 

XVIIIg. Joris Quirinus van Merode, zoon van Willem van Merode (XVIIe), op pagina 35 en Jenneke 

Senten, gedoopt op vrijdag 24 juni 1644 in Roosendaal, begraven op zaterdag 23 januari 1712 

aldaar, trouwde met Anneke Adriaens van Tongeren. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Wilhelmina van Merode, gedoopt op vrijdag 29 november 1669 in Roosendaal, 

trouwde met Jan Janse Maas. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Wilhelmus van Merode, gedoopt op vrijdag 11 september 1671 in Roosendaal, 

trouwde met Catharina Spiegels. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adriana van Merode, gedoopt op dinsdag 10 april 1674 in Roosendaal. 

4. Adrianus van Merode, gedoopt op woensdag 10 april 1675 in Roosendaal. 

5. Isebrandus van Merode, gedoopt op dinsdag 16 juni 1676 in Roosendaal. 

6. Adrianus van Merode, gedoopt op dinsdag 27 december 1678 in Roosendaal. 

7. Judocus van Merode, gedoopt op donderdag 23 mei 1680 in Roosendaal, volgt 

XIXf, op pagina 43. 

 



  

  

XVIIIh. Henricus van Merode, zoon van Willem van Merode (XVIIe), op pagina 35 en Jenneke Senten, 

gedoopt op donderdag 7 november 1652 in Roosendaal, begraven op woensdag 2 februari 1684 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) op zondag 12 februari 1673 

in Wouw met Barbara Pauls Gelten, gedoopt op dinsdag 17 februari 1654 in Wouw, begraven op 

vrijdag 6 juni 1721 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Wilhelmus van Merode, gedoopt op dinsdag 21 november 1673 in Wouw, begraven 

op donderdag 3 februari 1746 aldaar, volgt XIXg, op pagina 43. 

 

XVIIIi. Godefridus van Merode, zoon van Joos Herbrand van Merode (XVIIf), op pagina 36 en Anna 

van Hasselt, gedoopt op donderdag 28 september 1684 in Wouw, begraven op 

donderdag 3 maart 1735 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 32 jaar oud) op 

zondag 26 januari 1710 in Wouw met Adriaentje Adriaens de Cater, gedoopt op 

woensdag 1 december 1677 in Wouw, begraven op vrijdag 6 september 1748 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Anna Goortse van Merode, gedoopt op zaterdag 23 februari 1726 in Wouw, begraven 

op maandag 6 december 1790 in Kruisland, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en 

ongeveer 26 jaar oud) op zondag 2 februari 1749 in Wouw met Willem Pieterse 

Geerts, zoon van Pieter Geerts, geboren in Kruisland, gedoopt op 

donderdag 19 november 1722 in Wouw, begraven op dinsdag 1 oktober 1782 in 

Kruisland. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Cornelia van Merode, gedoopt op dinsdag 6 december 1729 in Wouw, overleden (71 

jaar oud), begraven op donderdag 22 januari 1801 in Steenbergen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 23 januari 1757 in 

Wouw met Nicolaas van Meir, zoon van Henricus Claessen van Meer en Maria 

Wuijts, gedoopt op zaterdag 12 februari 1735 in Steenbergen, overleden (ongeveer 82 

jaar oud) op maandag 5 mei 1817 aldaar. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

 

XVIIIj. Ulrich Scheiffart van Merode, zoon van Ulrich Scheiffart van Merode (XVIIi), op pagina 37 en 

Ursula van Hompesch, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 56 jaar oud) 

omstreeks 1586, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 34 jaar oud) op 

zondag 10 januari 1560 met Margaretha van Bylandt, dochter van Roeleman van Bylandt (heer 

van Bylandt in Halt en Spaldorf) en Barbara van Virmond, geboren omstreeks 1525, overleden 

(ongeveer 38 jaar oud) omstreeks 1563. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Barbara Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 68 jaar 

oud) op vrijdag 24 maart 1634. 

2. Catharina Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 78 

jaar oud) op woensdag 30 maart 1644. 

 

XVIIIk. Hermann Scheiffart van Merode, zoon van Ulrich Scheiffart van Merode (XVIIi), op pagina 

37 en Ursula van Hompesch, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

donderdag 17 december 1592, trouwde (beiden ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1563 met 

Catharina d' Argenteau, dochter van Jacques d' Argenteau en Engelberta de Jauche de Mastaing, 

geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op zondag 29 maart 1570. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Ursula Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) op zondag 16 januari 1622, trouwde met Philips van Merode (zie XVIb, op 

pagina 30). Uit dit huwelijk een zoon. 

 

XVIIIl. Wilhelm Scheiffart van Merode, zoon van Ulrich Scheiffart van Merode (XVIIi), op pagina 37 en 

Ursula van Hompesch, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 52 jaar oud) 

omstreeks 1577, trouwde (beiden ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1548 met Agnes van Bylandt, 

dochter van Johan Adriaan van Bylandt (heer van Rheydt) en Ermgard Schenk van 

Nydeggen (erfdochter van Walbeck, Brempt, Kruchten en Berg), geboren omstreeks 1525, 



  

  

overleden (ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1593. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Ermgard Agnes Scheiffart van Merode, geboren omstreeks 1555, vrouwe van 

Sinderen, overleden (ongeveer 51 jaar oud) omstreeks 1606, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 38 en ongeveer 23 jaar oud) (1) omstreeks 1593 met Adriaan van Swieten, 

zoon van Adriaan van Swieten (heer van Zwieten) en Josina van Naaldwijk, geboren 

omstreeks 1570, heer van Zwieten, overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1624. 

Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar 

oud) (2) op dinsdag 5 juli 1577 met Johan Torck, geboren omstreeks 1550, heer van 

Sinderen, Nederhemert en Delwijnen, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1590. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie XIX 
 

 

XIXa. Jan Philips Eugenius van Merode, zoon van Maximiliaan van Merode (XVIIIa), op pagina 

37 (markies van Westerlo etc.) en Isabella Margarethe van Merode (markiezin van Westerloo), 

geboren op zondag 24 juni 1674 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], graaf van Merode, markies 

van Westerlo, overleden (58 jaar oud) op vrijdag 12 september 1732 in 

Merode [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 47 en 17 jaar oud) (1) op 

zondag 29 juni 1721 in Petershem met Charlotte Elenore van Nassau-Hadamar, dochter van 

Frans Alexander van Nassau-Hadamar (laatste vorst van Nassau-Hadamar) en Elisabeth 

Catharina van Hessen-Rheinfels, geboren op vrijdag 21 september 1703 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], overleden (36 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1740 in 

Westerlo [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Jean Guillaume van Merode, geboren op dinsdag 16 juni 1722, overleden (40 jaar 

oud) op vrijdag 7 januari 1763, volgt XXa, op pagina 44. 

2. Philips Maximilian van Merode, geboren op maandag 4 juli 1729, overleden (43 jaar 

oud) op maandag 25 januari 1773, volgt XXb, op pagina 45. 

 

Jan Philips Eugenius van Merode. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Jan Philips Eugenius van Merode, trouwde (respectievelijk 26 en 18 jaar oud) (2) op 

maandag 4 april 1701 met Theresia de Pignatelli, dochter van Nicolas de Pignatelli (onderkoning 

van Sardinie) en Giovanna de Pignatelli (prinses van Noia, hertoging van Monteleone), geboren 

op maandag 22 juni 1682, overleden (36 jaar oud) op zaterdag 9 juli 1718. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Isabella Johanna van Merode, geboren op zaterdag 13 oktober 1703, overleden (76 

jaar oud) op zaterdag 1 april 1780. 

 

XIXb. Maximilian Albert van Merode, zoon van Ferdinand van Merode (XVIIIc), op pagina 

38 (markies van Deynze etc.) en Marie Coelistine de Longueval, geboren op 

vrijdag 17 november 1662, markies van Deynze, overleden (53 jaar oud) op 

dinsdag 4 augustus 1716, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 21 jaar oud) op 

zaterdag 5 april 1687 met Clara Eleonore van Salm-Neufville, dochter van Carl Florentin graaf 

van Salm-Neufville en Marie Gabrielle de Lalaing, geboren omstreeks 1665. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Charlotte van Merode, geboren omstreeks 1695, overleden (ongeveer 87 jaar 

oud) omstreeks 1782, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 32 jaar 

oud) op zondag 19 april 1716 met Alexander van Vehlen, zoon van Alexander Otto 

van Vehlen (graaf van Vehlen en Megen) en Anna Carolina de Bavay, geboren 

omstreeks 1683, graaf van Megen, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

vrijdag 6 november 1733. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Joachim Maximilian van Merode, geboren op donderdag 23 maart 1690, overleden 

(58 jaar oud) op dinsdag 9 april 1748, volgt XXc, op pagina 45. 

 

XIXc. Philippe Francois van Merode, zoon van Ferdinand van Merode (XVIIIc), op pagina 38 (markies 

van Deynze etc.) en Marie Coelistine de Longueval, geboren omstreeks 1669, vorst van Rubempre 

Eversberg, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 23 april 1742, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 34 jaar oud) op woensdag 24 december 1704 met Brigitte Louise van 

Rubempre, geboren omstreeks 1670, prinses van Rubempre en Everberg, overleden (ongeveer 60 

jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1730. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maximilian Leopold van Merode, geboren op zaterdag 19 april 1710, overleden (62 

jaar oud) op maandag 22 februari 1773, volgt XXd, op pagina 46. 

2. Sabine Marie van Merode, geboren op donderdag 28 juni 1714, overleden (57 jaar 

oud) op maandag 23 maart 1772, trouwde (respectievelijk 24 en 31 jaar oud) op 

donderdag 4 september 1738 met August Eugenius van Salm-Reifferscheidt, zoon 

van Franz Ernst van Salm-Reifferscheidt en Anna Francisca van Thurn und Taxis, 

geboren op zondag 10 oktober 1706, overleden (60 jaar oud) op 

maandag 5 oktober 1767. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Brigitte Louise van Rubempre, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) 

(2) omstreeks 1689 met Friedrich Karl van Salm-Neufville, zoon van Carl Florentin graaf van 

Salm-Neufville en Marie Gabrielle de Lalaing, geboren op zaterdag 28 december 1658, overleden 

(38 jaar oud) op zaterdag 29 december 1696. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIXd. Maximilian Frans van Merode, zoon van Jan van Merode (XVIIId), op pagina 38 (heer van 

Abbenbroek) en Philippine van Gaveren-Herimez, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 

59 jaar oud) op zondag 10 juni 1725, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) op 

zaterdag 20 maart 1688 met zijn achternicht Theresia Catherine van Merode, dochter van 

Ferdinand Maximilian van Merode (XVIIIf), op pagina 39 (graaf van Merode en Groesbeek) en 

Bona Albertine van Merode. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Therese Jeanne Catherine van Merode, geboren op zondag 27 februari 1695, 

overleden (30 jaar oud) op vrijdag 11 mei 1725, trouwde met haar achterneef Joachim 

Maximilian van Merode, zoon van Maximilian Albert van Merode 

(XIXb), hierboven (markies van Deynze) en Clara Eleonore van Salm-Neufville (zie 

XXc, op pagina 45). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

XIXe. Claude Francois van Merode, zoon van Albert van Merode (XVIIIe), op pagina 38 (graaf van 

Merode, markies van Trelon, prins van Montgleon, baron van Argenteau) en Maria Coelistine de 

Ray, geboren omstreeks 1650, graaf van Merode, markies van Trelon,etc, overleden (ongeveer 40 

jaar oud) op dinsdag 3 oktober 1690, trouwde (beiden ongeveer 26 jaar oud) op 

vrijdag 30 april 1677 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk] met Anne Dieudonne de Faubert, geboren 

omstreeks 1650. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters: 

1. Maria Celistine van Merode, geboren omstreeks 1680, overleden (ongeveer 45 jaar 

oud) op zaterdag 24 november 1725 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde met 

Johan Ernst Ferdinand van Holstein-Plon, zoon van Joachim Ernst II van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön (hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön-Rethwisch) en Isabella Margarethe van 

Merode (markiezin van Westerloo) (zie XVIIIa, op pagina 37). Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Maria Theresia van Merode, geboren op zondag 29 maart 1682 in Esternay, 

overleden (85 jaar oud) op zondag 3 januari 1768. 

3. Anne Marie Francoise van Merode, geboren omstreeks 1679, overleden (ongeveer 43 

jaar oud) op donderdag 21 januari 1723. 

4. Josephine van Merode, geboren omstreeks 1685, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op 

zaterdag 4 mei 1771 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 

XIXf. Judocus van Merode, zoon van Joris Quirinus van Merode (XVIIIg), op pagina 39 en Anneke 

Adriaens van Tongeren, gedoopt op donderdag 23 mei 1680 in Roosendaal, ondertrouw (1) op 

zaterdag 21 november 1722 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 24 

jaar oud) op woensdag 16 december 1722 in Roosendaal met Elisabeth Peeterse van Heere, 

gedoopt op zaterdag 26 juli 1698 in Roosendaal, begraven op donderdag 29 juli 1723 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Georgius van Merode, gedoopt op dinsdag 13 juli 1723 in Roosendaal. 

 

 Judocus van Merode, trouwde (ongeveer 43 jaar oud) (2) op zondag 28 november 1723 in 

Roosendaal met Adriana Matthijsse. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Georgius van Merode, gedoopt op donderdag 22 februari 1725 in Roosendaal. 

2. Anna Maria van Merode, gedoopt op dinsdag 25 oktober 1729 in Roosendaal. 

3. Joannes van Merode, gedoopt op maandag 14 juli 1732 in Wouw, volgt XXe, op 

pagina 46. 

 

 Judocus van Merode, trouwde (respectievelijk ongeveer 57 en ongeveer 55 jaar oud) (3) op 

zondag 9 juni 1737 in Roosendaal met Joanna Helmonts, gedoopt op zondag 16 november 1681 

in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Wilhelmus van Merode, gedoopt op zondag 1 december 1737 in Roosendaal. 

 

XIXg. Wilhelmus van Merode, zoon van Henricus van Merode (XVIIIh), op pagina 39 en Barbara Pauls 

Gelten, gedoopt op dinsdag 21 november 1673 in Wouw, begraven op donderdag 3 februari 1746 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 

zondag 5 februari 1696 in Wouw met Geertruid Adriaens Drijvers, geboren in 1675, begraven op 

maandag 4 februari 1709 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Elisabeth van Merode, gedoopt op dinsdag 26 mei 1699 in Wouw. 

2. Henricus van Merode, gedoopt op donderdag 29 september 1701 in Wouw, 

overleden (ongeveer 46 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1748, volgt XXf, op 

pagina 46. 

3. Adrianus van Merode, gedoopt op dinsdag 28 augustus 1703 in Wouw. 

4. Adriana van Merode, gedoopt op woensdag 8 juni 1707 in Wouw. 

5. Jacob van Merode, gedoopt op zaterdag 25 oktober 1710 in Wouw. 

6. Anna Willemsen van Merode, gedoopt op dinsdag 26 februari 1697 in Wouw, 

begraven op donderdag 2 december 1790 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 4 mei 1721 in Wouw met Cornelius 

Adrianens de Wael, zoon van Andries Dielen de Wael en Anna (Tanneke) 

Cornelissen Mies, geboren in Essen (Borteldonk) [Antwerpen, België], gedoopt op 

maandag 15 september 1698 in Roosendaal1 (getuigen: Jacobus Dielen de Wael en 

Johanna Cornelissen Mies), begraven op vrijdag 10 mei 1748 in Wouw. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

 

 Wilhelmus van Merode, trouwde (ongeveer 36 jaar oud) (2) op zondag 2 november 1710 in 

Wouw met Catharina Jacobs Linders Nelemans, geboren in Essen [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Anna van Merode, gedoopt op maandag 21 september 1711 in Wouw. 

2. Jacobus van Merode, gedoopt op dinsdag 27 december 1712 in Wouw. 

3. Catharina van Merode, gedoopt op dinsdag 16 januari 1714 in Wouw, begraven op 

maandag 20 juli 1739 aldaar. 

4. Jacobus van Merode, gedoopt op dinsdag 16 april 1715 in Wouw. 

5. Anna van Merode, gedoopt op maandag 26 juli 1717 in Wouw, begraven op 

dinsdag 16 januari 1759 aldaar. 

6. Theodorus van Merode, gedoopt op maandag 2 oktober 1719 in Wouw, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 32 jaar oud) op maandag 1 december 1749 in 

Wouw met Jacomina (Mijntje) Pauwels, dochter van Joannes Adriaensen Leendertsz 

Pauwels en Catharina Cornelissen Uijttewilligen, gedoopt op 

zaterdag 16 oktober 1717 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Wilhelmus van Merode, gedoopt op zaterdag 25 januari 1721 in Wouw, overleden 



  

  

(ongeveer 50 jaar oud) op donderdag 16 mei 1771, volgt XXg, op pagina 47. 

8. Catharina van Merode, gedoopt op maandag 4 november 1726 in Wouw. 

9. Adrianus van Merode, gedoopt op dinsdag 15 februari 1729 in Wouw. 

10. Barbara van Merode, gedoopt op woensdag 10 mei 1730 in Wouw. 

11. Godefridus van Merode, geboren in Wouw (Oostelaar), overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) op woensdag 9 mei 1792 in Roosendaal, volgt XXh, op pagina 47. 

 

Generatie XX 
 

 

XXa. Jean Guillaume van Merode, zoon van Jan Philips Eugenius van Merode (XIXa), op pagina 

41 (graaf van Merode, markies van Westerlo) en Charlotte Elenore van Nassau-Hadamar, 

geboren op dinsdag 16 juni 1722, markies van Westerlo etc, overleden (40 jaar oud) op 

vrijdag 7 januari 1763, trouwde (respectievelijk 20 en 14 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1742 met 

Louise Eleonore de Rohan-Rochefort, dochter van Charles de Rohan-Guéméné en Eugenie de 

Bethisy, geboren op donderdag 15 januari 1728, overleden (ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1792. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Louise Julie van Merode, geboren op donderdag 28 september 1747 in 

Merode [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op 

maandag 14 november 1774 in Maastricht, trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar 

oud) op donderdag 18 november 1773 in Maastricht met Herman Frederik Otto vorst 

van Hohenzollern-Hechingen, zoon van Frans Xaver graaf van 

Hohenzollern-Hechingen en Anna Maria Bernardine van Hoensbroeck, geboren op 

woensdag 6 november 1748 in Lockenhaus [Burgenland, Oostenrijk], overleden (71 

jaar oud) op donderdag 2 november 1820 in 

Hechingen [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Herman Frederik Otto vorst van Hohenzollern-Hechingen. 

Hij groeide op in de Oostenrijkse Nederlanden, waar zijn vader keizerlijk officier was. Na de dood van zijn 

moeder in 1798 erfde hij haar bezittingen in de Franse Nederlanden en van zijn tweede echtgenote erfde hij 

een miljoen frank. Hij was veldmaarschalk-generaal van het Heilige Roomse Rijk en luitenant-generaal in het 

Pruisische leger. 

In april 1798 volgde hij zijn oom Jozef Frederik Willem op als vorst van Hohenzollern-Hechingen. Nadat de 

linkse bank van de Rijn als onderdeel van oorlogsreparaties naar Frankrijk ging, probeerde hij geld te vinden 

voor de verfraaiing van de stad Hechingen en de verbetering van zijn wegen. Al zijn activiteiten waren er 

dan ook op gericht om het fortuin van zijn familie te vergroten. 

Kort na zijn troonsbestijging begon Herman vredesonderhandelingen met de lokale landhouders, wat in juni 

1798 tot het akkoord van Hechingen leidde. Hierbij werd de lijfeigenschap afgeschaft en liet Herman jagers 

toe op drie van zijn landerijen. Buiten deze landerijen mochten landbouwers op dieren jagen. De landerijen 

die zich niet aan buitengrenzen bevonden werden in percelen verdeeld of verkocht. Het vorstendom 

Hohenzollern-Hechingen behield nog vijf procent van de landerijen. Zijn onderdanen kregen het recht om 

via algemene verkiezingen volksvertegenwoordigers te benoemen. Deze volksvertegenwoordigers kregen 

het recht om de belastingen te controleren en het gewone volk te vertegenwoordigen. Ook gaf Herman aan 

Joden het recht om veertig jaar in zijn vorstendom te resideren in ruil voor een vergoeding aan de Hoge 

Kamer. 

In het algemeen was Herman geen man van compromissen en hij had ook een bizarre persoonlijkheid. Tot in 

de kleinste details hield hij zich bezig met zijn administratie en hij hield ervan om alleen te zijn in de natuur, 

vooral in zijn jachtslot Friedrichstal. Herman was een waakzame en zakelijke patriarch onder wie het 

vorstelijke absolutisme een laatste hoogtepunt beleefde. 

De wetten van de Confederatie van de Rijn lieten de onafhankelijkheidstatus van de vorsten van 

Hohenzollern-Hechingen bestaan, maar Herman kreeg geen machtsuitbreiding, noch als landeigenaar noch 

in zijn soevereiniteitsrechten. Hij beschouwde dit als een belediging en discriminatie van Pruisen en 

Oostenrijk tegen hem als hoofd van de oudste linie van het huis Hohenzollern en hij was hierdoor diep 

getroffen. In november 1810 stierf Herman Frederik Otto op 58-jarige leeftijd. 



  

  

 

 

XXb. Philips Maximilian van Merode, zoon van Jan Philips Eugenius van Merode (XIXa), op pagina 

41 (graaf van Merode, markies van Westerlo) en Charlotte Elenore van Nassau-Hadamar, 

geboren op maandag 4 juli 1729, markies van Westerlo, overleden (43 jaar oud) op 

maandag 25 januari 1773, trouwde (respectievelijk 29 en 15 jaar oud) op zaterdag 31 maart 1759 

met Maria Catherine van Merode, dochter van Maximilian Leopold van Merode (XXd), op 

pagina 46 (prins van Rubempre) en Catharine Orlemans, geboren op woensdag 10 april 1743, 

prinses van Rubempre en Everbergh, overleden (50 jaar oud) op woensdag 26 maart 1794. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Honorine Leopoldine van Merode, geboren op zaterdag 18 juli 1761, overleden (68 

jaar oud) op woensdag 25 november 1829. 

2. Guillaume Charles Ghislaine van Merode, geboren op donderdag 16 september 1762 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 18 februari 1830 aldaar, volgt XXIa, op pagina 47. 

3. Josephine Leopoldine van Merode, gedoopt op donderdag 3 oktober 1765 in 

Westerlo [Antwerpen, België], overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 

woensdag 11 februari 1824 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 19 en 22 jaar oud) op zondag 10 juli 1785 met Victor Louis Charles de 

Riquet-Caraman, zoon van Victor Maurice de Riquet-Caraman (markies van 

Caraman) en Marie Anne Gabrielle de Henin-Boussu, geboren op 

vrijdag 24 december 1762 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], hertog van Caraman, 

overleden (77 jaar oud) op woensdag 25 december 1839 in 

Montpellier [Hérault, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Maria Catherine van Merode, dochter van Maximilian Leopold van Merode (XXd), op pagina 

46 (prins van Rubempre) en Catharine Orlemans, trouwde (respectievelijk 30 en 43 jaar oud) 

(2) op dinsdag 22 maart 1774 met Cretien Joseph Gregoire van Lannoy, geboren op 

dinsdag 13 maart 1731, overleden (91 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1822. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXc. Joachim Maximilian van Merode, zoon van Maximilian Albert van Merode (XIXb), op pagina 

42 (markies van Deynze) en Clara Eleonore van Salm-Neufville, geboren op 

donderdag 23 maart 1690, markies van Deynze, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 9 april 1748, 

trouwde (respectievelijk 24 en 20 jaar oud) (1) op dinsdag 12 maart 1715 met zijn achternicht 

Therese Jeanne Catherine van Merode, dochter van Maximilian Frans van Merode (XIXd), op 

pagina 42 en Theresia Catherine van Merode. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Philippine van Merode, geboren op woensdag 27 augustus 1721 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (48 jaar oud) op zondag 3 december 1769 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1750 

met Otto Henri d' Oignies, zoon van Ferdinand Joseph d' Oignies en Marie Charlotte 

van Glymes, geboren omstreeks 1720, prins van Grimbergen, overleden (ongeveer 70 

jaar oud) op zaterdag 18 juni 1791. Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Jean Charles Joseph van Merode, geboren op zondag 3 december 1719 in 

Ham Sur Houre [Henegouwen, België], markies van Deynze graaf van Merode 

Montfoort en Groesbeek, baron van Duffel etc, overleden (54 jaar oud) op 

woensdag 10 augustus 1774, trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op 

zondag 12 januari 1744 in Heverlee [Vlaams-Brabant, België] met Maria Flora 

Charlotte van Ligne-Arenberg, dochter van Leopold Philippe van Ligne-Arenberg en 

Maria Ludovica Francisca de Pignatelli (prinses van Pignatelli, hertogin van Bisaccia, 

gravin van Egmond), geboren op vrijdag 23 oktober 1722 in 

Enghien [Henegouwen, België], overleden (53 jaar oud) op zaterdag 10 februari 1776 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

 Joachim Maximilian van Merode, trouwde (respectievelijk 38 en ongeveer 41 jaar oud) (2) op 

maandag 6 september 1728 met Marie Felicite de Jauche Mastaing, geboren omstreeks 1687, 

overleden (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 14 mei 1753 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Balthasar Philippe van Merode, geboren op donderdag 1 september 1735, graaf van 

Merode en Montfoort en Groesbeek, markies van Deynze, overleden (80 jaar oud) op 

dinsdag 28 mei 1816. 

 

XXd. Maximilian Leopold van Merode, zoon van Philippe Francois van Merode (XIXc), op pagina 

42 (vorst van Rubempre Eversberg) en Brigitte Louise van Rubempre (prinses van Rubempre en 

Everberg), geboren op zaterdag 19 april 1710, prins van Rubempre, overleden (62 jaar oud) op 

maandag 22 februari 1773, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 21 jaar oud) op 

zondag 24 juni 1742 met Catharine Orlemans, geboren omstreeks 1720, overleden (ongeveer 58 

jaar oud) omstreeks 1778. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Catherine van Merode, geboren op woensdag 10 april 1743, prinses van 

Rubempre en Everbergh, overleden (50 jaar oud) op woensdag 26 maart 1794, 

trouwde (1) met Philips Maximilian van Merode (zie XXb, op pagina 45). Uit dit 

huwelijk 3 kinderen, trouwde (2) met Cretien Joseph Gregoire van Lannoy (zie 

XXb, op pagina 45). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXe. Joannes van Merode, zoon van Judocus van Merode (XIXf), op pagina 43 en Adriana Matthijsse, 

gedoopt op maandag 14 juli 1732 in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 20 

jaar oud) op zondag 14 september 1755 in Roosendaal met Johanna van der Heijden, gedoopt op 

zaterdag 7 mei 1735 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Josephus van Merode, gedoopt op dinsdag 21 september 1756, begraven op 

zaterdag 3 november 1804 in Oudenbosch, volgt XXIb, op pagina 48. 

2. Joannes van Merode, gedoopt op donderdag 14 juli 1757 in Wouw, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 22 november 1833 in Roosendaal, volgt XXIc, op 

pagina 48. 

 

XXf. Henricus van Merode, zoon van Wilhelmus van Merode (XIXg), op pagina 43 en Geertruid 

Adriaens Drijvers, gedoopt op donderdag 29 september 1701 in Wouw, overleden (ongeveer 46 

jaar oud) op donderdag 29 augustus 1748, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 29 

jaar oud) op zondag 5 mei 1743 in Halsteren met Dymphna Cornelisse Hertoghs, gedoopt op 

donderdag 28 september 1713 in Essen [Antwerpen, België], overleden (ongeveer 34 jaar oud) op 

dinsdag 16 juli 1748. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelius van Merode, gedoopt op zaterdag 29 februari 1744 in Wouw, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op zaterdag 20 maart 1824 in Ossendrecht, volgt XXId, op 

pagina 48. 

 

XXg. Wilhelmus van Merode, zoon van Wilhelmus van Merode (XIXg), op pagina 43 en Catharina 

Jacobs Linders Nelemans, gedoopt op zaterdag 25 januari 1721 in Wouw, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) op donderdag 16 mei 1771, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 22 jaar 

oud) op zondag 23 mei 1756 in Wouw met Anna Jacoba Lochtenburg, gedoopt op 

woensdag 10 februari 1734. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jacobus van Merode, geboren in Wouw (Oostelaar), begraven op 

dinsdag 3 september 1793 in Huijbergen, volgt XXIe, op pagina 49. 

 

XXh. Godefridus van Merode, zoon van Wilhelmus van Merode (XIXg), op pagina 43 en Catharina 

Jacobs Linders Nelemans, geboren in Wouw (Oostelaar), gedoopt op zondag 13 augustus 1724 in 

Wouw, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op woensdag 9 mei 1792 in Roosendaal, begraven op 



  

  

woensdag 9 mei 1792 in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 

dinsdag 28 januari 1749 in Wouw met Anna Janssen Verbraek, geboren in Wouw (Oostelaar), 

gedoopt op donderdag 27 januari 1724 in Wouw, overleden (ongeveer 91 jaar oud) op 

maandag 24 juli 1815 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Gerardus van Merode, gedoopt op maandag 13 oktober 1755 in Roosendaal, 

overleden (ongeveer 82 jaar oud) op zondag 22 april 1838 aldaar, volgt XXIf, op 

pagina 49. 

2. Catharina van Merode, gedoopt op zaterdag 28 november 1767 in Roosendaal, 

overleden (77 jaar oud) op zondag 29 juni 1845 in Ossendrecht, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 49 jaar oud) op zondag 9 februari 1806 in 

Roosendaal met Johannes Franciscus Theuns, geboren in 1756 in 

Hoevenen [Antwerpen, België], overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 

zaterdag 2 maart 1811 in Roosendaal. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Generatie XXI 
 

 

XXIa. Guillaume Charles Ghislaine van Merode, zoon van Philips Maximilian van Merode (XXb), op 

pagina 45 (markies van Westerlo) en Maria Catherine van Merode (prinses van Rubempre en 

Everbergh), geboren op donderdag 16 september 1762 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], 

overleden (67 jaar oud) op donderdag 18 februari 1830 aldaar, trouwde (respectievelijk 15 en 17 

jaar oud) op maandag 1 juni 1778 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Marie Josephine 

Felicite d' Oignies, dochter van Otto Henri d' Oignies (prins van Grimbergen) en Maria 

Philippine van Merode, geboren op zaterdag 20 september 1760 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], prinses van Grimbergen, overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 4 augustus 1842 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Henri Marie Ghislaine van Merode, geboren op donderdag 15 augustus 1782 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 23 september 1847 aldaar, volgt XXIIa, op pagina 49. 

2. Francoise Louise van Merode, geboren op zondag 13 mei 1787 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (88 jaar oud) op 

zaterdag 25 september 1875 in Lombise [Henegouwen, België]. 

3. Philippe Felix Balthasar van Merode, geboren op woensdag 13 april 1791 in 

Maastricht, overleden (65 jaar oud) op zaterdag 7 februari 1857 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XXIIb, op pagina 50. 

4. Louis Frederic van Merode, geboren op zaterdag 9 juni 1792 in Maastricht, overleden 

(38 jaar oud) op donderdag 4 november 1830 in Mechelen. 

5. Werner Jean Baptiste van Merode, geboren op dinsdag 24 januari 1797 in Brunswijk, 

overleden (43 jaar oud) op zondag 2 augustus 1840 in 

Everberg [Vlaams-Brabant, België], volgt XXIIc, op pagina 50. 

 

XXIb. Josephus van Merode, zoon van Joannes van Merode (XXe), op pagina 46 en Johanna van der 

Heijden, gedoopt op dinsdag 21 september 1756, begraven op zaterdag 3 november 1804 in 

Oudenbosch, trouwde (ongeveer 25 jaar oud) op zondag 5 mei 1782 in Oudenbosch met 

Antonetta Petronella Hagenaars. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jan van Merode, gedoopt op zaterdag 23 augustus 1783 in Oudenbosch, volgt 

XXIId, op pagina 50. 

 

XXIc. Joannes van Merode, zoon van Joannes van Merode (XXe), op pagina 46 en Johanna van der 

Heijden, gedoopt op donderdag 14 juli 1757 in Wouw, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

vrijdag 22 november 1833 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 19 



  

  

jaar oud) op zaterdag 5 november 1791 in Steenbergen met Maria de Jong, geboren in Kruisland, 

gedoopt op zaterdag 29 augustus 1772 in Wouw, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op 

maandag 24 juli 1848 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Wilhelmus van Merode, geboren in Kruisland, gedoopt op 

dinsdag 25 september 1792 in Wouw, overleden (ongeveer 21 jaar oud) op 

zondag 19 juni 1814 in Steenbergen. 

2. Jacobus van Merode, geboren in Kruisland, gedoopt op zondag 3 augustus 1794 in 

Wouw, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 20 november 1857 in Roosendaal, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 55 en 63 jaar oud) op woensdag 24 oktober 1849 in 

Roosendaal met Dimphna van Gastel, dochter van Arnoldus van Gastel en Johanna 

Gielen, geboren op vrijdag 20 januari 1786 in Roosendaal, overleden (68 jaar oud) op 

zondag 18 juni 1854 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Anna Maria van Merode, gedoopt op woensdag 9 maart 1796 in Steenbergen, 

overleden (40 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1836 in Roosendaal, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) op zondag 30 december 1832 in 

Roosendaal met Jan Valkenburg, zoon van Antonie Valkenburg en Cornelia 

Verhagen, geboren in Roosendaal (Vroenhout), gedoopt op donderdag 7 maart 1799 

in Wouw, overleden (76 jaar oud) op woensdag 15 december 1875 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Anna van Merode, gedoopt op zondag 10 april 1803 in Steenbergen, overleden (35 

jaar oud) op dinsdag 16 oktober 1838 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 31 en ongeveer 43 jaar oud) op zondag 27 april 1834 in Roosendaal met 

Joannes Baptist Schrauwen, zoon van Martinus Schrauwen en Anna Maria 

Uijtdewilligen, geboren in Kruisland, gedoopt op vrijdag 5 november 1790 in Wouw. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Godefridus van Merode, gedoopt op vrijdag 19 februari 1808 in Steenbergen, 

overleden (ongeveer 46 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1854 in Wouw, volgt XXIIe, op 

pagina 51. 

 

XXId. Cornelius van Merode, zoon van Henricus van Merode (XXf), op pagina 46 en Dymphna 

Cornelisse Hertoghs, gedoopt op zaterdag 29 februari 1744 in Wouw, overleden (ongeveer 80 jaar 

oud) op zaterdag 20 maart 1824 in Ossendrecht, trouwde met Adriana Schillemans, gedoopt op 

zondag 16 februari 1755, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op zondag 1 juni 1828. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adriana van Merode, gedoopt op donderdag 26 september 1782 in Woensdrecht, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 30 jaar oud) op 

zaterdag 23 januari 1802 in Woensdrecht met Wilhelmus Brooijmans, gedoopt op 

donderdag 15 augustus 1771 in Woensdrecht, landbouwer in 18242, overleden 

(ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 14 oktober 1852 in Woensdrecht. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

2. Adrianus van Merode, gedoopt op maandag 10 maart 1794 in Ossendrecht, overleden 

(46 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1840 aldaar, volgt XXIIf, op pagina 51. 

 

XXIe. Jacobus van Merode, zoon van Wilhelmus van Merode (XXg), op pagina 47 en Anna Jacoba 

Lochtenburg, geboren in Wouw (Oostelaar), gedoopt op maandag 3 maart 1760 in Wouw, 

begraven op dinsdag 3 september 1793 in Huijbergen, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) op 

zondag 17 april 1785 in Wouw met Adriana van Schelpheuvel, gedoopt op 

woensdag 21 november 1759 in Nispen-Essen, begraven op dinsdag 20 augustus 1793 in 

Huijbergen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Wilhelmus van Merode, gedoopt op zaterdag 8 december 1787 in 

Essen [Antwerpen, België], overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

donderdag 6 november 1845 in Antwerpen [Antwerpen, België], begraven op 

maandag 10 november 1845 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 



  

  

31 jaar oud) op woensdag 6 september 1815 in Antwerpen [Antwerpen, België] met 

Johanna Catharina de Ridder, gedoopt op maandag 17 november 1783 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (81 jaar oud) op vrijdag 11 augustus 1865 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Anna van Merode, geboren in Essen (Nieuwmoer) [Antwerpen, België], gedoopt op 

maandag 7 september 1789 in Essen [Antwerpen, België], overleden (61 jaar oud) op 

maandag 4 augustus 1851 in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en 

ongeveer 42 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1820 in Bergen op Zoom met Wilhelmus 

(Guilelmus) van Wezel, gedoopt op zondag 10 augustus 1777 in 

Essen [Antwerpen, België], overleden (54 jaar oud) op woensdag 18 april 1832 in 

Wouw. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

XXIf. Gerardus van Merode, zoon van Godefridus van Merode (XXh), op pagina 47 en Anna Janssen 

Verbraek, gedoopt op maandag 13 oktober 1755 in Roosendaal, overleden (ongeveer 82 jaar oud) 

op zondag 22 april 1838 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 51 en ongeveer 38 jaar oud) op 

zondag 23 november 1806 in Roosendaal met Cornelia van Aart, dochter van Jacobus 

Adriaenssen van Aert en Maria Digmannus Mutsaerts, gedoopt op woensdag 30 maart 1768 in 

Groot-Zundert, overleden (ongeveer 91 jaar oud) op zaterdag 26 november 1859 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Godefridus van Merode, gedoopt op dinsdag 3 maart 1807 in Wouw, overleden 

(ongeveer 43 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1850 aldaar, volgt XXIIg, op pagina 51. 

 

Generatie XXII 
 

 

XXIIa. Henri Marie Ghislaine van Merode, zoon van Guillaume Charles Ghislaine van Merode 

(XXIa), op pagina 47 en Marie Josephine Felicite d' Oignies (prinses van Grimbergen), geboren op 

donderdag 15 augustus 1782 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 23 september 1847 aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 18 jaar oud) op 

maandag 26 augustus 1805 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Louise de Thesan du Pourjol, 

geboren op zondag 14 januari 1787 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (75 jaar oud) op 

zondag 27 april 1862 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Charles van Merode, geboren op zondag 1 augustus 1824 in 

Everberg [Vlaams-Brabant, België], markies van Westerlo, prins van Rubempre, prins 

van Grimbergen, overleden (67 jaar oud) op woensdag 6 april 1892 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 25 en 18 jaar oud) op 

maandag 8 oktober 1849 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Marie van 

Ligne-Arenberg, dochter van Pierre Charles Marie van Ligne-Arenberg en Alice de 

Talleyrand Perigord, geboren op maandag 15 november 1830 in 

Maffliers [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (74 jaar oud) op zondag 11 juni 1905 in 

Westerlo [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIIb. Philippe Felix Balthasar van Merode, zoon van Guillaume Charles Ghislaine van Merode 

(XXIa), op pagina 47 en Marie Josephine Felicite d' Oignies (prinses van Grimbergen), geboren op 

woensdag 13 april 1791 in Maastricht, overleden (65 jaar oud) op zaterdag 7 februari 1857 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 18 en 17 jaar oud) op 

dinsdag 4 juli 1809 in Villeréal [Lot-et-Garonne, Frankrijk] met Rosalie de Gramont, geboren op 

donderdag 9 februari 1792 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (31 jaar oud) op 

zondag 28 september 1823 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Werner van Merode, geboren op zaterdag 13 januari 1816 in 

Villersexel [Doubs, Frankrijk], overleden (89 jaar oud) op maandag 30 oktober 1905 in 

Trelon [Nord, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 27 en 19 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 30 mei 1843 in Trelon [Nord, Frankrijk] met zijn nicht Theresia van Merode, 

dochter van Werner Jean Baptiste van Merode (XXIIc), hieronder en Victoria van 

Spangen-Uyternesse, geboren op zaterdag 11 oktober 1823 in 

Everberg [Vlaams-Brabant, België], overleden (77 jaar oud) op zondag 24 maart 1901 

in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Xavier van Merode, geboren op zondag 26 maart 1820 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], Aartsbisschop IPI te Mytilene minister van Oorlog 

voor Paus Pius IX ten tijde van de Italiaanse Vrijheidsstrijd (Zouaven), overleden (54 

jaar oud) op zaterdag 11 juli 1874 in Rome [Lazio, Italië]. 

 

XXIIc. Werner Jean Baptiste van Merode, zoon van Guillaume Charles Ghislaine van Merode 

(XXIa), op pagina 47 en Marie Josephine Felicite d' Oignies (prinses van Grimbergen), geboren op 

dinsdag 24 januari 1797 in Brunswijk, overleden (43 jaar oud) op zondag 2 augustus 1840 in 

Everberg [Vlaams-Brabant, België], trouwde (beiden 21 jaar oud) op woensdag 24 juni 1818 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Victoria van Spangen-Uyternesse, dochter van 

Frans-Lodewijk Amalrik van Spangen-Uyternesse en Louise de Flaveau, geboren op 

donderdag 2 maart 1797 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (48 jaar oud) op 

woensdag 23 juli 1845 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Theresia van Merode, trouwde met haar neef Werner van Merode, zoon van Philippe 

Felix Balthasar van Merode (XXIIb), hierboven en Rosalie de Gramont. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Antoinette van Merode, geboren op zondag 28 september 1828 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (35 jaar oud) op 

woensdag 10 februari 1864 in Monaco, trouwde (respectievelijk 18 en 27 jaar oud) op 

maandag 28 september 1846 in Loverval [Henegouwen, België] met Charles de 

Goyon-Matignon, zoon van Tancred Florestan de Goyon-Matignon en Maria Louise 

Caroline Gilbert de Lametz, geboren op dinsdag 8 december 1818, vorst van Monaco, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 10 september 1889 in Chateau de Marchais. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

3. Marie Ghislaine van Merode, geboren op vrijdag 19 november 1830 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (61 jaar oud) op zondag 4 september 1892 

in Marche-Les-Dames [Namen, België], trouwde (respectievelijk 16 en 21 jaar oud) op 

maandag 23 augustus 1847 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Antoine van 

Ligne-Arenberg, zoon van Prospere Louis van Ligne-Arenberg en Ludmilla 

Lobkowitz, geboren op zondag 5 februari 1826 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], 

overleden (84 jaar oud) op woensdag 12 oktober 1910 in 

Marche-Les-Dames [Namen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIId. Jan van Merode, zoon van Josephus van Merode (XXIb), op pagina 48 en Antonetta Petronella 

Hagenaars, gedoopt op zaterdag 23 augustus 1783 in Oudenbosch, trouwde met Helena van den 

Beemt. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Josephus van Merode, geboren op zaterdag 16 juli 1814 in Hoeven, overleden (61 jaar 

oud) op dinsdag 4 juli 1876 in Etten-Leur, volgt XXIIIa, op pagina 52. 

 

XXIIe. Godefridus van Merode, zoon van Joannes van Merode (XXIc), op pagina 48 en Maria de Jong, 

gedoopt op vrijdag 19 februari 1808 in Steenbergen, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 

zaterdag 20 mei 1854 in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 24 jaar oud) op 

zondag 14 mei 1837 in Roosendaal met Johanna Huijps, dochter van Cornelis Huijps en Anna 

Maria Raaijmakers, geboren op vrijdag 26 februari 1813 in Roosendaal, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 1 oktober 1875 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Johannes van Merode, geboren op dinsdag 10 april 1838 in Wouw, overleden (75 jaar 

oud) op zondag 19 oktober 1913 in Wouw. 



  

  

2. Anna Maria van Merode, geboren op woensdag 19 juni 1839 in Wouw, ongehuwd 

overleden (71 jaar oud) op vrijdag 6 januari 1911 aldaar. 

3. Cornelis van Merode, geboren op zondag 7 februari 1841 in Wouw, overleden (48 jaar 

oud) op zaterdag 23 november 1889 aldaar, volgt XXIIIb, op pagina 52. 

4. Anna Marianna van Merode, geboren op donderdag 16 februari 1843 in Wouw, 

overleden (83 jaar oud) op maandag 14 februari 1927 in Dordrecht, trouwde 

(respectievelijk 29 en 27 jaar oud) op vrijdag 9 augustus 1872 in Steenbergen met 

Johannes Tiberius, zoon van Joannes Tiberius en Adriana Cornelia de Blaaij, geboren 

op woensdag 9 juli 1845 in Steenbergen, overleden (57 jaar oud) op 

woensdag 24 september 1902 in Halsteren. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Wilhelmus van Merode, geboren op dinsdag 21 oktober 1845 in Wouw, overleden (24 

jaar oud) op vrijdag 3 juni 1870 in 's-Hertogenbosch. 

6. Godefridus van Merode, geboren op zondag 20 februari 1848 in Wouw, overleden 

(één dag oud) op maandag 21 februari 1848 aldaar. 

7. Levenloos geboren dochter van Merode, geboren op maandag 8 oktober 1849 in 

Wouw. 

8. Godefridus van Merode, geboren op zaterdag 15 november 1851 in Wouw, overleden 

(67 jaar oud) op donderdag 17 april 1919 aldaar, volgt XXIIIc, op pagina 52. 

9. Petrus van Merode, geboren op maandag 10 juli 1854 in Wouw, overleden (78 jaar 

oud) op woensdag 15 februari 1933 aldaar, volgt XXIIId, op pagina 53. 

 

XXIIf. Adrianus van Merode, zoon van Cornelius van Merode (XXId), op pagina 48 en Adriana 

Schillemans, gedoopt op maandag 10 maart 1794 in Ossendrecht, overleden (46 jaar oud) op 

vrijdag 24 juli 1840 aldaar, trouwde met Anna Cornelia Dingemans, gedoopt op 

woensdag 11 juni 1800 in Ossendrecht. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Lucia van Merode, geboren op donderdag 21 juni 1838 in Ossendrecht, trouwde met 

Adriaan Huibrecht Vriens, zoon van Joannes (Jan) Vriens en Joanna Baselier. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

 

XXIIg. Godefridus van Merode, zoon van Gerardus van Merode (XXIf), op pagina 49 en Cornelia van 

Aart, gedoopt op dinsdag 3 maart 1807 in Wouw, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op 

dinsdag 28 mei 1850 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 21 jaar oud) op 

zondag 1 februari 1835 in Roosendaal met Dimphna Heijnen, dochter van Cornelis Heijnen en 

Maria Catharina de Greef, geboren op maandag 3 januari 1814 in Wouw, overleden (69 jaar oud) 

op zondag 4 februari 1883 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Wilhelmus (Willem) van Merode, geboren op zondag 6 maart 1842 in Roosendaal, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 14 juli 1915 in Oud Gastel, volgt XXIIIe, op 

pagina 54. 

2. Jan Baptist van Merode, geboren op dinsdag 17 juni 1845 in Roosendaal. 

3. Godefrida van Merode, geboren op woensdag 17 juli 1850 in Roosendaal, overleden 

(67 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1918 aldaar, trouwde (respectievelijk 31 en 44 jaar 

oud) op woensdag 26 oktober 1881 in Roosendaal met Marijn Bartelen, zoon van 

Cornelis Bartelen en Johanna Huijps, geboren op maandag 20 maart 1837 in 

Roosendaal, overleden (61 jaar oud) op zondag 19 februari 1899 in Roosendaal. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

 Dimphna Heijnen, dochter van Cornelis Heijnen en Maria Catharina de Greef, trouwde (beiden 

48 jaar oud) (2) op dinsdag 16 september 1862 in Roosendaal met Bernardus Aarsen, geboren op 

donderdag 19 mei 1814 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (81 jaar oud) op 

zondag 22 december 1895 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

Generatie XXIII 
 

 

XXIIIa. Josephus van Merode, zoon van Jan van Merode (XXIId), op pagina 50 en Helena van den 

Beemt, geboren op zaterdag 16 juli 1814 in Hoeven, overleden (61 jaar oud) op dinsdag 4 juli 1876 

in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 27 en 28 jaar oud) op zondag 17 april 1842 in Etten-Leur 

met Maria Elisabeth Goossens, geboren op maandag 10 januari 1814 in Etten-Leur, overleden (62 

jaar oud) op vrijdag 21 april 1876 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes van Merode, geboren op vrijdag 10 juni 1842 in Hoeven, volgt XXIVa, op 

pagina 54. 

2. Adrianus van Merode, geboren op maandag 2 november 1846 in Etten-Leur, 

overleden (59 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1906 in Hoeven, volgt XXIVb, op 

pagina 55. 

3. Cornelia van Merode, geboren op zaterdag 30 december 1848 in Etten-Leur, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 21 januari 1919 aldaar, trouwde met Cornelis van 

Elteren. Uit dit huwelijk een zoon. 

4. Cornelis van Merode, geboren op donderdag 19 juni 1851 in Etten-Leur, overleden 

(86 jaar oud) op vrijdag 29 oktober 1937 in Ginneken, volgt XXIVc, op pagina 55. 

5. Leonardus van Merode, geboren omstreeks 1856 in Etten-Leur, overleden (ongeveer 

80 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1937 in Hoeven, volgt XXIVd, op pagina 55. 

 

XXIIIb. Cornelis van Merode, zoon van Godefridus van Merode (XXIIe), op pagina 51 en Johanna 

Huijps, geboren op zondag 7 februari 1841 in Wouw, overleden (48 jaar oud) op 

zaterdag 23 november 1889 aldaar, trouwde (respectievelijk 33 en 35 jaar oud) op 

woensdag 15 april 1874 in Wouw (getuigen: Emanuel Jacobus Adan, Johannes Leonardus de 

Bosson, Martinus (Martien) van Dingen en Petrus Hermans) met Petronella Somers, dochter van 

Joannes Somers en Cornelia Paesen, geboren op donderdag 21 maart 1839 in Bergen op Zoom, 

overleden (80 jaar oud) op zondag 13 juli 1919 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Johanna Cornelia van Merode, geboren op zondag 23 juli 1876 in Wouw, overleden 

(55 jaar oud) op donderdag 28 april 1932 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 31 

en 29 jaar oud) op woensdag 7 augustus 1907 in Wouw (getuigen: zijn broer en haar 

zwager Hugo Huijgens, zijn broer en haar zwager Marinus Dominicus Huijgens, haar 

oom Godefridus van Merode (XXIIIc, hieronder) en haar oom Johannes van Merode 

(zie XXIIe, op pagina 51)) met Johannes Franciscus Huijgens, zoon van Adrianus 

Martinus Huijgens en Maria Elizabeth Simons, geboren op woensdag 6 maart 1878 in 

Wouw, kantoorbediende tussen 1912 en 1925 in Roosendaal3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, overleden (87 

jaar oud) op vrijdag 25 februari 1966 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Levenloos geboren dochter van Merode, geboren op zondag 4 mei 1879 in Wouw. 

 

XXIIIc. Godefridus van Merode, zoon van Godefridus van Merode (XXIIe), op pagina 51 en Johanna 

Huijps, geboren op zaterdag 15 november 1851 in Wouw, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 17 april 1919 in Wouw, trouwde (beiden 25 jaar oud) op maandag 30 april 1877 in 

Wouw (getuigen: Emanuel Jacobus Adan, Johannes Leonardus de Bosson, Martinus (Martien) 

van Dingen en Petrus Hermans) met Johanna Havermans, dochter van Adriaan Havermans en 

Elisabeth Bogers, geboren op vrijdag 12 maart 1852 in Wouw, overleden (72 jaar oud) op 

woensdag 21 januari 1925 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter van Merode, geboren op maandag 7 januari 1878 in 

Wouw. 

2. Levenloos geboren zoon van Merode, geboren op zaterdag 21 september 1878 in 

Wouw. 



  

  

3. Godefridus Wilhelmus van Merode, geboren op vrijdag 26 maart 1880, overleden (82 

jaar oud) op zaterdag 16 maart 1963. 

4. Elizabeth Petronella van Merode, geboren op zondag 7 mei 1882 in Wouw, 

ongehuwd overleden (78 jaar oud) op vrijdag 21 april 1961 aldaar. 

5. Elizabeth van Merode, geboren op zondag 29 juli 1883 in Wouw, overleden (2 

maanden oud) op woensdag 24 oktober 1883 aldaar. 

6. Johannes Adrianus van Merode, geboren op maandag 19 januari 1885 in Wouw, 

overleden (2 weken oud) op maandag 2 februari 1885 aldaar. 

7. Johanna Elisabeth van Merode, geboren op donderdag 29 juli 1886 in Wouw, 

overleden (5 maanden oud) op zondag 16 januari 1887 aldaar. 

8. Anna Maria van Merode, geboren op dinsdag 20 november 1888 in Wouw, overleden 

(75 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1964 aldaar, trouwde (respectievelijk 40 en 34 jaar 

oud) op woensdag 17 juli 1929 in Waddinxveen met Johannes Theodorus Joseph de 

Ruijter, zoon van Johannes de Ruijter en Cornelia Maria van der Veer, geboren op 

maandag 3 december 1894 in Waddinxveen, overleden (83 jaar oud) op 

vrijdag 5 mei 1978 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Johannes Adrianus van Merode, geboren op donderdag 17 april 1890 in Wouw, 

overleden (4 jaar oud) op woensdag 28 november 1894 aldaar. 

10. Maria Catharina van Merode, geboren op zondag 11 september 1892 in Wouw, 

overleden (50 jaar oud) op donderdag 27 mei 1943 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 

en 25 jaar oud) op donderdag 6 september 1917 in Wouw (getuigen: zijn zwager en 

haar broer Godefridus Wilhelmus van Merode (zie XXIIIc, op pagina 52) en haar neef 

Marinus Godefridus van Merode (zie XXIIId, hieronder)) met Cornelis Hasselton, 

zoon van Willem Hasselton en Anna Cornelia van Beckhoven, geboren op 

zaterdag 26 december 1891 in Roosendaal, overleden (63 jaar oud) op 

zondag 14 augustus 1955 in Wouw13, begraven op woensdag 17 augustus 1955 aldaar. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

11. Levenloos geboren zoon van Merode, geboren op donderdag 14 december 1893 in 

Wouw. 

 

XXIIId. Petrus van Merode, zoon van Godefridus van Merode (XXIIe), op pagina 51 en Johanna Huijps, 

geboren op maandag 10 juli 1854 in Wouw, overleden (78 jaar oud) op woensdag 15 februari 1933 

aldaar, trouwde (respectievelijk 37 en 27 jaar oud) op maandag 2 mei 1892 in Wouw (getuigen: 

Adrianus Martinus Huijgens, haar oom Johannes Klaassen, zijn broer en haar zwager Godefridus 

van Merode (XXIIIc, op pagina 52) en zijn broer en haar zwager Johannes van Merode (zie 

XXIIe, op pagina 51)) met Maria Catharina (Mie-Katrien) Klaassen, dochter van Marijn 

Klaassen en Maria de Weert, geboren op donderdag 23 maart 1865 in Wouw, overleden (85 jaar 

oud) op dinsdag 11 april 1950 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Johanna Maria Elisabeth van Merode, geboren op woensdag 14 juni 1893 in Wouw, 

overleden (67 jaar oud) op vrijdag 16 december 1960 in Roosendaal, trouwde 

(respectievelijk 31 en 30 jaar oud) op donderdag 26 juni 1924 in Wouw met Cornelis 

Christianus Bogers, zoon van Willem Bogers en Anna Margaretha Vermunt, geboren 

op maandag 4 december 1893 in Roosendaal, overleden (69 jaar oud) op 

maandag 4 november 1963 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Marinus Godefridus van Merode, geboren op donderdag 22 november 1894 in 

Wouw, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1969 in Sluiskil, trouwde 

(beiden 27 jaar oud) op donderdag 4 mei 1922 in IJzendijke met Marie Louise van de 

Moortel, dochter van Petrus Paulus van de Moortel en Mathilda Vale, geboren op 

zaterdag 18 augustus 1894 in IJzendijke, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 18 juni 1970 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Godefridus van Merode, geboren op vrijdag 4 september 1896 in Wouw, overleden 

(19 jaar oud) op donderdag 2 december 1915 aldaar. 

4. Cornelis Johannes Maria van Merode, geboren op maandag 15 augustus 1898 in 

Wouw, overleden (70 jaar oud) op vrijdag 1 november 1968 aldaar, volgt XXIVe, op 



  

  

pagina 56. 

5. Johannes Cornelis (Jan) van Merode, geboren op zaterdag 10 november 1900 in 

Wouw, overleden (87 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1988 in Bergen op Zoom14, volgt 

XXIVf, op pagina 56. 

6. Emilius Gerardus van Merode, geboren op zaterdag 29 november 1902 in Wouw, 

overleden (84 jaar oud) op donderdag 8 januari 1987 in Roosendaal, volgt XXIVg, op 

pagina 58. 

7. Adrianus Josephus van Merode, geboren op donderdag 15 september 1904 in Wouw, 

overleden (3 jaar oud) op zondag 10 november 1907 aldaar. 

8. Maria Adriana van Merode, geboren op maandag 31 december 1906 in Wouw, 

overleden (11 maanden oud) op vrijdag 6 december 1907 aldaar. 

 

XXIIIe. Wilhelmus (Willem) van Merode, zoon van Godefridus van Merode (XXIIg), op pagina 51 en 

Dimphna Heijnen, geboren op zondag 6 maart 1842 in Roosendaal, overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 14 juli 1915 in Oud Gastel, trouwde (respectievelijk 30 en 31 jaar oud) op 

dinsdag 20 augustus 1872 in Oud en Nieuw Gastel (in Oud Gastel) met Adriana Maria Cornelia 

Rockx, geboren op zaterdag 14 november 1840 in Essen [Antwerpen, België], overleden (60 jaar 

oud) op woensdag 13 maart 1901 in Oud Gastel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Catharina van Merode, geboren omstreeks 1874 in Oud en Nieuw Gastel, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 27 april 1955 aldaar om 16:30 uur. 

2. Elisabeth van Merode, geboren op woensdag 14 oktober 1874 in Oud Gastel, 

overleden (37 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1912 in Steenbergen, trouwde 

(respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op zaterdag 24 juli 1897 in Oud Gastel met 

Johannes Bennaars, zoon van Johannes Bennaars en Wilhelmina Verkaart, geboren 

op donderdag 9 november 1876 in Oud Gastel, overleden (61 jaar oud) op 

zondag 5 juni 1938 in Roosendaal. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Gerardus van Merode, geboren op dinsdag 26 augustus 1879 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (88 jaar oud) op zaterdag 18 november 1967 aldaar15, 

volgt XXIVh, op pagina 59. 

 

 Adriana Maria Cornelia Rockx, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) (2) op 

zondag 26 juli 1863 met Adriaan Lazaroms, geboren op maandag 12 augustus 1839 in 

Oud Gastel, overleden (28 jaar oud) op donderdag 26 september 1867 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Petronella Lazaroms, geboren op vrijdag 13 oktober 1865 in Oud Gastel, overleden 

(74 jaar oud) op woensdag 15 mei 1940 aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 30 jaar 

oud) op zaterdag 27 juli 1895 in Oud Gastel met Hubertus Schouw, zoon van Marijn 

Schouw en Anna Cornelia Uijtdewillegen, geboren op woensdag 30 november 1864 in 

Dinteloord, overleden (84 jaar oud) op woensdag 2 februari 1949 in Oud Gastel. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

 

Generatie XXIV 
 

 

XXIVa. Johannes van Merode, zoon van Josephus van Merode (XXIIIa), op pagina 52 en Maria Elisabeth 

Goossens, geboren op vrijdag 10 juni 1842 in Hoeven, trouwde (30 jaar oud) op 

maandag 12 augustus 1872 in Hoeven met Johanna van Straten. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Josephus van Merode, geboren op woensdag 6 augustus 1873 in Hoeven, overleden 

(73 jaar oud) op woensdag 28 mei 1947 in Oudenbosch, volgt XXVa, op pagina 59. 

2. Marinus van Merode, geboren op zondag 20 december 1874 in Rucphen, overleden 

(69 jaar oud) op woensdag 5 juli 1944 in Roosendaal, volgt XXVb, op pagina 60. 

3. Leonardus van Merode, geboren op zondag 7 april 1878 in Rucphen, overleden (81 



  

  

jaar oud) op donderdag 23 juli 1959 in Etten-Leur, volgt XXVc, op pagina 60. 

 

XXIVb. Adrianus van Merode, zoon van Josephus van Merode (XXIIIa), op pagina 52 en Maria Elisabeth 

Goossens, geboren op maandag 2 november 1846 in Etten-Leur, overleden (59 jaar oud) op 

zaterdag 27 januari 1906 in Hoeven, trouwde (respectievelijk 29 en 24 jaar oud) op 

dinsdag 2 mei 1876 in Hoeven met Maria Catharina van Vlimmeren, dochter van Jacobus van 

Vlimmeren en Cornelia Vissenberg, geboren op woensdag 12 november 1851 in Etten, overleden 

(72 jaar oud) op zaterdag 26 juli 1924 in Hoeven. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Josephus van Merode, geboren op dinsdag 6 februari 1877 in Hoeven, overleden (63 

jaar oud) op donderdag 13 juni 1940 aldaar, trouwde met Maria Oomen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Maria van Merode, geboren omstreeks 1882, trouwde met Johannes Mannien, zoon 

van Cornelis Mannien en Maria Roovers, geboren omstreeks 1874 in Hoeven, arbeider 

tussen 1920 en 1922, landarbeider in 1941, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

dinsdag 19 oktober 1948 in Hoeven. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

3. Johanna van Merode, geboren op maandag 16 april 1888 in Hoeven, overleden (94 

jaar oud) op vrijdag 4 maart 1983 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 25 en 

ongeveer 24 jaar oud) op maandag 6 oktober 1913 in Hoeven met Paulus Johannes 

Oomen, zoon van Johannes Oomen en Catharina Dingenouts, geboren 

omstreeks 1889, arbeider tussen 1920 en 1931. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

4. Johannes van Merode, geboren omstreeks 1890, arbeider in 1924. 

 

XXIVc. Cornelis van Merode, zoon van Josephus van Merode (XXIIIa), op pagina 52 en Maria Elisabeth 

Goossens, geboren op donderdag 19 juni 1851 in Etten-Leur, overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 29 oktober 1937 in Ginneken, trouwde (respectievelijk 31 en 24 jaar oud) op 

maandag 4 juni 1883 in Hoeven met Catharina Rijsbergen, geboren op zondag 8 mei 1859 in 

Hoeven, overleden (75 jaar oud) op dinsdag 2 april 1935 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Elisabeth van Merode, geboren omstreeks 1885 in Etten-Leur, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) op maandag 22 februari 1954 in Hoeven, trouwde met 

Johannes Cornelis Quirijnen, zoon van Jacobus Quirijnen en Antonia Oerlemans, 

geboren omstreeks 1873 in Hoeven, wagenmaker tussen 1920 en 1951, overleden 

(ongeveer 78 jaar oud) op maandag 29 oktober 1951 in Hoeven. Uit dit huwelijk 2 

zonen. 

 

XXIVd. Leonardus van Merode, zoon van Josephus van Merode (XXIIIa), op pagina 52 en Maria 

Elisabeth Goossens, geboren omstreeks 1856 in Etten-Leur, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

dinsdag 16 maart 1937 in Hoeven, trouwde met Maria de Held, dochter van Joannes de Held en 

Maria Gommeren, geboren omstreeks 1859 in Hoeven, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

maandag 2 september 1935 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Josephus van Merode, geboren omstreeks 1889, boterfabrikant in 1920. 

2. Maria Elisabeth van Merode, geboren omstreeks 1893 in Hoeven, trouwde (beiden 

ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 19 augustus 1920 in Hoeven de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 31 juli van dit jaar alsmede te Terheijden 

met Johannes Cornelis van den Luitgaarden, zoon van Cornelis van den 

Luitgaarden en Wilhelmina Verwaters, geboren omstreeks 1893 in Terheijden. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adrianus van Merode, geboren omstreeks 1895 in Hoeven, fabrieksarbeider in 1928, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) op 

donderdag 20 september 1928 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats 

gehad op 1 september van dit jaar met Antonia Braspenning, dochter van Cornelis 

Braspenning en Willemijna Lauwen, geboren omstreeks 1894 in Etten, dienstmeid in 

1928. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

4. Johannes van Merode, geboren op dinsdag 5 januari 1897 in Hoeven, volgt XXVd, op 

pagina 60. 

5. Cornelis Johannes van Merode, geboren omstreeks 1902, landarbeider tussen 1935 en 

1937. 

 

XXIVe. Cornelis Johannes Maria van Merode, zoon van Petrus van Merode (XXIIId), op pagina 53 en 

Maria Catharina (Mie-Katrien) Klaassen, geboren op maandag 15 augustus 1898 in Wouw, 

eigenaar van C.van Merode en Zonen, overleden (70 jaar oud) op vrijdag 1 november 1968 in 

Wouw, trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) op dinsdag 30 december 1919 in Roosendaal 

met Maria Helena Braat, dochter van Johannes Braat en Cornelia van Eekelen, geboren op 

maandag 7 juni 1897 in Roosendaal, Maria woonde bij overlijden in de Bergsestraat 97 Wouw op 

vrijdag 1 november 1968, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 1 november 1968 in Wouw16, 

begraven op maandag 4 november 1968 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Petrus Johannes van Merode, geboren op zaterdag 8 mei 1920 in Roosendaal, 

overleden (9 jaar oud) op zaterdag 29 juni 1929 in Wouw. 

2. Adrianus Cornelis (Janus) van Merode, geboren op vrijdag 12 maart 1926 in Wouw, 

overleden (61 jaar oud) op woensdag 29 juli 1987, trouwde met Catharina (Toos) van 

der Wegen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johannes Petrus van Merode, geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Roosendaal, 

Bestuurslid van drumband "Die Woude" Eigenaar van Aannemingsbedrijf C. v. 

Merode te Wouw, Johannes woonde bij overlijden in de Bergsestraat 101 Wouw op 

woensdag 21 september 1966, overleden (44 jaar oud) op woensdag 21 september 1966 

in Wouw17, begraven op zaterdag 24 september 1966 aldaar, trouwde met Cornelia 

Wilhelmina Lips, dochter van Cornelis Lips en Catharina Laros, geboren op 

maandag 2 mei 1921 in Oud Gastel, overleden (77 jaar oud) op 

zondag 14 februari 1999 in Wouw, begraven op donderdag 18 februari 1999 in 

Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Marinus Godefridus van Merode, geboren op woensdag 5 september 1923 in 

Roosendaal, overleden (59 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1983 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op dinsdag 20 juni 1950 in Wouw met Cornelia 

Petronella Hendrika Muskens, dochter van Hendrikus Muskens en Adriana 

Hertogh, geboren op maandag 20 oktober 1924 in Wouw, overleden (72 jaar oud) op 

vrijdag 4 juli 1997 in Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVf. Johannes Cornelis (Jan) van Merode, zoon van Petrus van Merode (XXIIId), op pagina 53 en 

Maria Catharina (Mie-Katrien) Klaassen, geboren op zaterdag 10 november 1900 in Wouw, hij is 

overleden in het Algemeen Burgerlijk Gasthuis, van Dedemstraat 13, 4611 BD Bergen op Zoom 

op vrijdag 11 maart 1988, overleden (87 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1988 in Bergen op Zoom14, 

begraven op dinsdag 15 maart 1988 in Wouw, trouwde (respectievelijk 28 en 23 jaar oud) (1) op 

maandag 28 oktober 1929 in Bergen op Zoom met Theresia Hendrica (Thea) Nijssen, dochter 

van Pieter Arnold Nijssen en Elizabeth van Polvliet, geboren op donderdag 12 april 1906 in 

Bergen op Zoom, overleden (68 jaar oud) op woensdag 21 augustus 1974 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Elisabeth Petronella van Merode, geboren op woensdag 2 september 1931 in Wouw, 

trouwde (respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op woensdag 25 mei 1960 in Wouw met 

Petrus Johannes van der Heijden, zoon van Johannes van der Heijden en Johanna 

Adriana Gorissen, geboren op vrijdag 2 september 1938 in Wouw, overleden (74 jaar 

oud) op woensdag 12 december 2012 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Petrus Arnoldus Johannes van Merode, geboren op zondag 1 april 1934 in Wouw, 

overleden (81 jaar oud) op zondag 29 november 2015 in Roosendaal, trouwde 

(respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op dinsdag 19 juli 1960 in Wouw met Maria 

Wilhelmina van Wezel, dochter van Petrus Cornelis van Wezel en Hendrica 

Geertruida Suijkerbuijk, geboren op zaterdag 14 november 1936 in Roosendaal. Uit dit 



  

  

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adrianus Ludovicus Petrus van Merode, geboren op donderdag 27 juni 1940 in 

Wouw. 

 

Johannes Cornelis (Jan) van Merode. 

 

 

 
 

 

 

Theresia Hendrica (Thea) Nijssen. 

 

 

 
 

 

 

 Johannes Cornelis (Jan) van Merode, trouwde (respectievelijk 76 en 65 jaar oud) (2) op 

dinsdag 25 oktober 1977 in Bergen op Zoom met Louisa Maria Schuurbiers, dochter van 

Adrianus Schuurbiers en Maria Catharina Senechal, geboren op vrijdag 11 oktober 1912 in 

Haarlemmermeer18, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 7 juli 1990 in Bergen op Zoom18,19, 



  

  

begraven op dinsdag 10 juli 1990 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Louisa Maria Schuurbiers. 

 

 

 
 

 

 

 Louisa Maria Schuurbiers, dochter van Adrianus Schuurbiers en Maria Catharina Senechal, 

trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) (1) op donderdag 28 december 1933 in Woensdrecht 

met Wilhelmus Leonardus van Broekhoven, zoon van Jacobus van Broekhoven en Theodora 

Antonetta Henning, geboren op vrijdag 3 november 1911 in Bergen op Zoom, overleden (64 jaar 

oud) op zaterdag 17 april 1976 aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria Jacoba Theodora van Broekhoven, geboren op zondag 20 mei 1934 in 

Bergen op Zoom, overleden (71 jaar oud) op maandag 8 augustus 2005 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 27 mei 1958 met 

Quirinus Hendricus Petrus Hertogh, geboren omstreeks 1928. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Adrianus Theodorus van Broekhoven, geboren op donderdag 16 juli 1936 in 

Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 21 en ongeveer 26 jaar oud) op 

maandag 3 februari 1958 in Bergen op Zoom met J.P. Leys, geboren omstreeks 1931. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Jacobus Johannes van Broekhoven, geboren op zaterdag 4 januari 1941 in 

Bergen op Zoom, trouwde met C. Ernest. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIVg. Emilius Gerardus van Merode, zoon van Petrus van Merode (XXIIId), op pagina 53 en Maria 

Catharina (Mie-Katrien) Klaassen, geboren op zaterdag 29 november 1902 in Wouw, overleden 

(84 jaar oud) op donderdag 8 januari 1987 in Roosendaal, begraven op maandag 12 januari 1987 

in Wouw, trouwde (respectievelijk 28 en 25 jaar oud) (1) op donderdag 5 november 1931 in 

Bergen op Zoom met Anna Cornelia Jacobs, dochter van Johannes Petrus Jacobs en Lucia Weijts, 

geboren op zondag 18 februari 1906 in Bergen op Zoom, overleden (38 jaar oud) op 

maandag 12 februari 1945 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 



  

  

1. Lucia Petronella (Luus) van Merode, geboren op zaterdag 7 oktober 1933 in Wouw, 

overleden (83 jaar oud) op zondag 9 oktober 2016 in Roosendaal20, begraven op 

vrijdag 14 oktober 2016, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) (1) op 

dinsdag 21 april 1959 in Wouw met Jan Leonard Petrus de Kok, zoon van Marinus 

Johannes de Kok en Adriana Catharina Suijkerbuijk, geboren op 

donderdag 9 februari 1933 in Wouw, overleden (81 jaar oud) op dinsdag 1 juli 2014 in 

Brasschaat [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (2) met de Kok. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Catharina Allegonda (Ria) van Merode, geboren op vrijdag 27 november 1936 

in Wouw, overleden (één dag oud) op vrijdag 27 november 1936 in Bergen op Zoom21, 

trouwde (24 jaar oud) op donderdag 18 mei 1961 met Christianus C. (Sjaan) 

Hopmans. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Emilius Gerardus van Merode, trouwde (respectievelijk 43 en 26 jaar oud) (2) op 

dinsdag 2 juli 1946 met Johanna Maria Jacoba Marijnissen, dochter van Adrianus Pieter 

Marijnissen en Elisabeth Cools, geboren op vrijdag 28 november 1919 in Wouw, overleden (87 

jaar oud) op zaterdag 7 april 2007. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVh. Gerardus van Merode, zoon van Wilhelmus (Willem) van Merode (XXIIIe), op pagina 54 en 

Adriana Maria Cornelia Rockx, geboren op dinsdag 26 augustus 1879 in 

Oud en Nieuw Gastel, zonder beroep in 1955, Gerardua woonde bij overlijden op de Oudendijk 

55 Oud Gastel op zaterdag 18 november 1967, overleden (88 jaar oud) op 

zaterdag 18 november 1967 in Oud en Nieuw Gastel15, begraven op dinsdag 21 november 1967 in 

Oud Gastel, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op zaterdag 30 november 1901 in 

Oud en Nieuw Gastel met Jacoba Cornelia van Loenhout, dochter van Pieter van Loenhout en 

Anna Cornelia Horians, geboren op vrijdag 7 januari 1881 in Nieuw-Vossemeer, overleden (62 

jaar oud) op dinsdag 23 maart 1943 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Francisca van Merode, trouwde met Johannes de Vugt, geboren 

omstreeks 1915, melkslijter in 1960. Uit dit huwelijk een kind. 

2. Wilhelmus van Merode, geboren op donderdag 13 maart 1902 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (69 jaar oud) op zondag 23 januari 1972 in 

Steenbergen, trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1928 met 

Cornelia Aanraad, geboren op donderdag 28 januari 1904 in Oud en Nieuw Gastel, 

overleden (75 jaar oud) op zondag 8 juli 1979 in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XXV 
 

 

XXVa. Josephus van Merode, zoon van Johannes van Merode (XXIVa), op pagina 54 en Johanna van 

Straten, geboren op woensdag 6 augustus 1873 in Hoeven, overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 28 mei 1947 in Oudenbosch, trouwde (30 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1904 in 

Rucphen met Petronella Klep. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Johanna Maria van Merode, geboren omstreeks 1906 in Rucphen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 19 januari 1924 in 

Hoeven met Johannes Cornelis Broeren, zoon van Marinus Broeren en Geertruida 

Vroegrijk, geboren omstreeks 1901 in Hoeven, arbeider in 1924. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

XXVb. Marinus van Merode, zoon van Johannes van Merode (XXIVa), op pagina 54 en Johanna van 

Straten, geboren op zondag 20 december 1874 in Rucphen, overleden (69 jaar oud) op 



  

  

woensdag 5 juli 1944 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 28 en 29 jaar oud) op 

zaterdag 7 november 1903 met Maria Pieterse, geboren op zaterdag 5 september 1874 in 

Rucphen, overleden (64 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1939 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Johanna van Merode, geboren op zondag 9 oktober 1904 in Roosendaal, 

overleden (86 jaar oud) op woensdag 30 januari 1991 aldaar, trouwde met Adrianus 

van Ginneken. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVc. Leonardus van Merode, zoon van Johannes van Merode (XXIVa), op pagina 54 en Johanna van 

Straten, geboren op zondag 7 april 1878 in Rucphen, overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 23 juli 1959 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op 

zaterdag 18 april 1903 in Rucphen met Catharina Melissen, geboren op donderdag 13 mei 1880, 

overleden (76 jaar oud) op donderdag 14 februari 1957. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joseph van Merode, geboren op donderdag 3 januari 1918 in Rucphen, volgt 

XXVIa, hieronder. 

 

XXVd. Johannes van Merode, zoon van Leonardus van Merode (XXIVd), op pagina 55 en Maria de 

Held, geboren op dinsdag 5 januari 1897 in Hoeven, arbeider tussen 1924 en 1926, trouwde 

(respectievelijk 34 en 33 jaar oud) (1) op donderdag 9 juli 1931 in Standdaarbuiten met Catharina 

Nuijten, dochter van Simon Nuijten en Hendrika Kouters, geboren op vrijdag 17 juni 1898 in 

Standdaarbuiten, overleden (82 jaar oud) op zondag 20 juli 1980. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Henricus Antonius Marie van Merode, geboren in 1934 in Hoeven, overleden 

(ongeveer 13 maanden oud) op donderdag 10 januari 1935 aldaar. 

 

 Johannes van Merode, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 

maandag 29 september 1924 in Hoeven de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 13 

september van dit jaar met Johanna Jacoba Potters, dochter van Ferdinand Potters en Maria van 

Oosterhout, geboren omstreeks 1898 in Hoeven, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op 

zaterdag 20 maart 1926 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Leonardus Ferdinandus van Merode, geboren omstreeks 1926, volgt 

XXVIb, hieronder. 

 

Generatie XXVI 
 

 

XXVIa. Joseph van Merode, zoon van Leonardus van Merode (XXVc), hierboven en Catharina Melissen, 

geboren op donderdag 3 januari 1918 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 22 en 18 jaar oud) op 

maandag 21 oktober 1940 in Bergen op Zoom met Johanna Cornelia Mies, dochter van Marinus 

Cornelis Mies en Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers, geboren op 

vrijdag 13 oktober 1922 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Leonardus van Merode, geboren in mei 1941. 

 

XXVIb. Leonardus Ferdinandus van Merode, zoon van Johannes van Merode (XXVd), hierboven en 

Johanna Jacoba Potters, geboren omstreeks 1926, melkslijter in 1952, trouwde met Francisca 

Petronella Antens. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Levenloos geboren zoon van Merode, geboren op zaterdag 26 april 1952 in Hoeven. 



  

  

Bronnen 

 
 

 

1. Parochieregisters Essen-Nispen Deel I (ADA-EEL) Dopen (BOEK000015), Type: Boek, Schrijver: 

Frans Buijsen, Uitgever: kon. Heemkundige Kring Essen, Plaats: Essen [Antwerpen, België], 

Uitgegeven: van 1605 tot en met 1802 (blz. 116) 

2. Geboorteakte van Joannes Cornelis Verresen (BSG0001049), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1, Akteplaats: 

Woensdrecht, periode: 1824 (maandag 26 april 1824 akte 9) 

3. Huwelijksakte van Marinus Dominicus Huijgens & Louisa Theresia Virginia Holtser 

(BSH0000698), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: 

Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 242, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1912 

(maandag 20 mei 1912 akte 46) 

4. Geboorteakte van Adriaan Pierre Huijgens (BSG0001344), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 2047, Akteplaats: 

Roosendaal (Biesen), periode: 1913 (dinsdag 19 augustus 1913 akte 378) 

5. Geboorteakte van Maria Elisa Adriana Huijgens (BSG0001343), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 2047, Akteplaats: 

Roosendaal en Nispen, periode: 1913 (dinsdag 19 augustus 1913 akte 379) 

6. Geboorteakte van Elise Henriette Francisca Huijgens (BSG0001341), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 2048, Akteplaats: 

Roosendaal (Biesen), periode: 1914 (dinsdag 29 december 1914 akte 616) 

7. Geboorteakte van Petrus Dijmphna Desiderius Huijgens (BSG0001340), Type: BS 

Geboorteregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

2049, Akteplaats: Roosendaal en Nispen, periode: 1916 (dinsdag 14 maart 1916 akte 121) 

8. Geboorteakte van Franciscus Johannes Marie Huijgens (BSG0001339), Type: BS 

Geboorteregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

1089, Akteplaats: Roosendaal en Nispen, periode: 1917 (woensdag 18 april 1917 akte 177) 

9. Geboorteakte van Marie Therese Cornelia Jacoba Huijgens (BSG0001336), Type: BS 

Geboorteregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

1090, Akteplaats: Roosendaal en Nispen, periode: 1919 (dinsdag 6 mei 1919 akte 195) 

10. Geboorteakte van Gemma Jacoba Maria Huijgens (BSG0001334), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1091, Akteplaats: 

Roosendaal en Nispen, periode: 1920 (zaterdag 5 juni 1920 akte 276) 

11. Geboorteakte van Jeanette Alouisia Helena Huijgens (BSG0001335), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 005, Akteplaats: 

Roosendaal en Nispen, periode: 1920 (zaterdag 5 juni 1920 akte 276) 

12. Overlijdensakte van Marinus Dominicus Huijgens (BSO0002612), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: 

Roosendaal en Nispen, periode: 1925 (zaterdag 28 maart 1925 akte 62) 

13. Overlijdensadvertentie BN de Stem 2017 (OABN0000122), Type: Overlijdensadvertentie, 

(dinsdag 16 augustus 1955) 

14. Bidprentje van Johannes Cornelis van Merode (BPSCU00033), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: vrijdag 11 maart 1988 

15. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1967 (November - december) (OA00001054), 

Type: Overlijdensadvertentie, (maandag 20 november 1967) 

16. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1968 (November-December) (OA00000891), 

Type: Overlijdensadvertentie, (zaterdag 2 november 1968) 

17. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1966 (September-Oktober) (OA00001527), Type: 

Overlijdensadvertentie, (donderdag 22 september 1966) 

18. Persoonskkaart Louisa Maria Schuurbiers (PKCBG03127), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 93 31Mrt39AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 

Bergen op Zoom, Ontvangen: zaterdag 7 juli 1990 



  

  

19. Bidprentje van Louisa Maria Schuurbiers (BPSCU00028), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: zaterdag 7 juli 1990 

20. Overlijdensadvertentie BN de Stem 2016 (OABN000001), Type: Overlijdensadvertentie, 

(dinsdag 11 oktober 2016) 

21. Overlijdensadvertentie BN DeStem van Maria Catharina Allegonda van Merode 

(OA00000796), Type: Overlijdensadvertentie, (zaterdag 10 augustus 2019) 

  

 


