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Genealogie van Wittekind van Wettin patrilineair. 

 
 

Veel voorkomende gebouwen in deze parenteel 

 

Diederik I van Wettin (ca. 925 - voor 976) is de oudste voorvader van het Huis Wettin die met zekerheid 

bekend is. Zodoende mag hij de stamvader van vele Europese koningshuizen, waaronder het Britse (met 

koningin Elizabeth II) en het Belgische (met Filip I), genoemd worden. 

Voorouders 

De voorouders van Diederik zijn niet bekend maar omdat hij een belangrijke figuur is in de genealogie van 

nog regerende vorstenhuizen, is daar veel over gespeculeerd. Verschillende theorieën noemen als vader van 

Diederik: 

Dedi I 

Burchard II of de zoon Burchard III 

Volkmar I 

Het huis Wettin is een van oorsprong Duitse dynastie die 800 jaar de heersers van het gebied Saksen leverde 

(tegenwoordig grotendeels gelegen in de huidige Duitse deelstaten Saksen en Thüringen). Ook stond het 

huis aan de wieg van tal van andere Europese dynastieën, zo waren telgen uit deze dynastie onder andere 

koning van Polen, Portugal en Bulgarije. Tegenwoordig bezetten telgen uit een van de zijtakken van deze 

dynastie, het huis Saksen-Coburg en Gotha, nog de troon van het Verenigd Koninkrijk (huis Windsor) en 

van België. 

De stamvader van het geslacht Wettin is Diederik I, graaf van Wettin. Hij was een zoon van de Zwabische 

hertog Burchard III. Hij sneuvelde op 13 juli 982 samen met zijn broer Burkhard in een veldslag bij het 

Italiaanse Colonna. De naam Wettin is afkomstig van de Burcht Wettin in de Saalkreis, Saksen-Anhalt. 

Sinds 1089 leverde het huis Wettin de markgraaf van Meißen. In de middeleeuwen breidde de macht van de 

Wettins zich steeds verder uit: in 1263 werden ze landgraaf van Thüringen, in 1365 lijfden zij 

Weimar-Orlamünde in en in 1423 werden zij hertogen van Saksen en daarmee ook keurvorsten in het 

Heilige Roomse Rijk. 

De bezittingen van het huis Wettin werden na de dood van Frederik II van Saksen (Frederik de 

Zachtmoedige) verdeeld over zijn zonen Albrecht en Ernst (Verdeling van Leipzig, 26 augustus 1485). 

Hierbij ontstonden de Albertijnse en Ernestijnse linie van het huis Wettin. De Albertijnse linie leverde later 

de koningen van Saksen en Polen. 

De bezittingen van de Ernestijnse linie werden later weer onderverdeeld onder diverse zijtakken: de 

zogenaamde Ernestijnse hertogdommen. Het huis Saksen-Coburg en Gotha, waarvan de Engelse en 

Belgische koningshuizen afstammen, is afkomstig uit deze Ernestijnse linie. 

Na de Eerste Wereldoorlog was het door de Novemberrevolutie gedaan met de heerschappij van het huis 

Wettin in Duitsland. Het koninkrijk Saksen en Thüringse staten (waaronder een deel van de nog bestaande 

Ernestijnse hertogdommen: Saksen-Altenburg, Saksen-Coburg en Gotha, Saksen-Meiningen en 

Saksen-Weimar-Eisenach) gingen als vrijstaat Saksen, vrijstaat Coburg, vrijstaat Gotha en vrijstaat Thüringen 

deel uitmaken van de Weimarrepubliek. De regerende Wettiners werden gedwongen af te treden. 

Sinds 1876 zijn in Dresden aan de Augustusstrasse alle (regerende) leden van deze familie te zien. 

Aanvankelijk als grafittotekening, maar sinds 1907 als het wellicht grootste tegeltableau ter wereld. Deze 

door de Meissener Porzellanfabrik gemaakte zogenaamde Fürstenzug beeldt over een lengte van 102 meter 

en een hoogte van 9,50 meter in plm. 24.000 tegels alle regerende vorsten (beginnend met Koenraad de Grote 

in 1123 en eindigend met Frederik August III van Saksen in 1918) af. 

Overzicht  

 

Staatkundige ontwikkeling van de Ernestijnse hertogdommen 

" Huis Wettin 

" Keurvorsten van Saksen (1422 tot 1486) 

" 1486: Deling van Leipzig: Albertijnse en Ernestijnse linie. 

o Albertijnse linie 

" hertogen van Saksen (1486 tot 1547) 

" keurvorsten van Saksen (1547 tot 1806) 



  

  

" koningen van Saksen (1806 tot 1918) 

" Hertog van Warschau (1807 tot 1815) 

" koningen van Polen (1697 tot 1704; 1709 tot 1763) 

o Ernestijnse linie 

" keurvorsten van Saksen 1464 tot 1547) 

" hertogen van Saksen-Altenburg (1603 tot 1672; 1826 tot 1918) 

" hertogen van Saksen-Coburg (1596 tot 1633; 1681 tot 1699) 

" hertogen van Saksen-Coburg-Eisenach (1572 tot 1596) 

" hertogen van Saksen-Coburg-Saalfeld (1735 tot 1826) 

" hertogen van Saksen-Eisenberg (1680 tot 1707) 

" hertogen van Saksen-Coburg en Gotha (1826 tot 1918) 

" koningen van België (1831 tot heden, vanaf 1920 onder de naam Van België) 

" koningen van Portugal (1853 tot 1910) 

" koningen van het Verenigd Koninkrijk (1901 tot heden, vanaf 1917 onder de naam Windsor) 

" koningen van Bulgarije (1887 tot 1946) 

" hertogen van Saksen-Eisenach (van 1596 tot 1638; van 1640 tot 1644; van 1672 tot 1741) 

" hertogen van Saksen-Gotha (1640 tot 1680) 

" hertogen van Saksen-Gotha-Altenburg (1681 tot 1826) 

" hertogen van Saksen-Hildburghausen (1680 tot 1826) 

" hertogen van Saksen-Jena (1672 tot 1690) 

" hertogen van Saksen-Meiningen (1681 tot 1918) 

" hertogen van Saksen-Römhild (1680 tot 1710) 

" hertogen van Saksen-Saalfeld (1680 tot 1735) 

" hertogen van Saksen-Weimar (1672 tot 1741) 

" hertogen van Saksen-Weimar-Eisenach (1741 tot 1918) (na 1903 officieel groothertogdom Saksen) 

 

Generatie I 
 

 

I. Wittekind van Wettin, geboren omstreeks 795 in Saxony [Vlaams-Brabant, België], trouwde met 

Juliana Yolantha van Rochlitz, geboren omstreeks 795. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Thiadmark van Wettin, geboren in 815 in Saxony [Vlaams-Brabant, België], overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 870, volgt II, hieronder. 

 

Wittekind van Wettin. 

. 

 

 

 

Generatie II 
 

 

II. Thiadmark van Wettin, zoon van Wittekind van Wettin (I), hierboven en Juliana Yolantha van 

Rochlitz, geboren in 815 in Saxony [Vlaams-Brabant, België], overleden (ongeveer 55 jaar oud) 

omstreeks 870, trouwde met Bossena van Pleissen, geboren in 835 in Pleissen [Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ditmar van Wettin, geboren omstreeks 870 in Wettin [Duitsland], overleden 

(ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 14 maart 956, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Ditmar van Wettin, zoon van Thiadmark van Wettin (II), hierboven en Bossena van Pleissen, 



  

  

geboren omstreeks 870 in Wettin [Duitsland], overleden (ongeveer 85 jaar oud) op 

woensdag 14 maart 956, trouwde met Willa van Raveningen, geboren in 880 in 

Raveningen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Diederik I van Wettin, geboren omstreeks 925, gesneuveld (ongeveer 57 jaar oud) op 

woensdag 13 juli 982 in Colonna [Lazio, Italië], volgt IV, hieronder. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Diederik I van Wettin, zoon van Ditmar van Wettin (III), op pagina 2 en Willa van Raveningen, 

geboren omstreeks 925, gesneuveld (ongeveer 57 jaar oud) op woensdag 13 juli 982 in 

Colonna [Lazio, Italië], trouwde met Imma van Saksen-Billung, geboren omstreeks 930, 

overleden (ongeveer 46 jaar oud) in 976. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Dedo I van Wettin, geboren in 950, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

maandag 13 november 1009 in Mose [AN, Rusland], volgt V, op pagina 4. 

2. Frederik I van Wettin, geboren in 960, graaf van Wettin en Eilenburg, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) in 1017. 

 

Diederik I van Wettin. 

Diederik I van Wettin (ca. 925 - voor 976) is de oudste voorvader van het Huis Wettin die met zekerheid 

bekend is. Zodoende mag hij de stamvader van vele Europese koningshuizen, waaronder het Britse (met 

koningin Elizabeth II) en het Belgische (met Filip I), genoemd worden. 

Voorouders. 

De voorouders van Diederik zijn niet bekend maar omdat hij een belangrijke figuur is in de genealogie van 

nog regerende vorstenhuizen, is daar veel over gespeculeerd. Verschillende theorieën noemen als vader van 

Diederik: 

Dedi I. 

Burchard II of de zoon Burchard III. 

Volkmar I. 

De vloek van Hessen. 

Met de Vloek van Hessen wordt de opeenvolging van noodlottige gebeurtenissen bedoeld, waardoor het 

groothertogelijk Huis van Hessen en aan de Rijn werd getroffen vanaf 1873. 

In dat jaar werd bij de driejarige Frederik van Hessen-Darmstadt, een kleinzoon van Koningin Victoria de 

ziekte hemofilie - die zich onder tal van nazaten van de Britse vorstin had verspreid - vastgesteld. Niet veel 

later viel hij, tijdens een spel met zijn broer Ernst Lodewijk uit een raam en overleed aan een intracerebraal 

hematoom. 

In 1878 overleden binnen korte tijd Frederiks jongere zusje Marie en hun moeder Alice, een dochter van 

koningin Victoria, aan de gevolgen van difterie. Dit alles tot het grootst denkbare verdriet van koningin 

Victoria, voor wie het feit dat haar dochter was overleden op dezelfde dag als zeventien jaar daarvoor haar 

echtgenoot Albert (14 december) nog een grotere lading gaf aan de gebeurtenissen. 

Twee dochters van Alice trouwden vervolgens met Russische grootvorsten. Elisabeth trouwde met Sergej 

Aleksandrovitsj van Rusland, terwijl haar zuster Alexandra huwde met tsaar Nicolaas II. Beiden werden het 

slachtoffer van de Russische Revolutie. 

Ernst Lodewijk, die na de ongelukkige dood van zijn broertje de enige zoon van het gezin was, trouwde op 

aandrang van koningin Victoria met zijn nicht Victoria Melita van Saksen-Coburg en Gotha. Zij kregen één 

dochtertje, Elisabeth. Het paar scheidde na de dood van koningin Victoria en Elisabeth woonde een deel van 

de tijd in Darmstadt bij haar vader en in Coburg bij haar moeder. Elisabeth overleed in 1903 op achtjarige 

leeftijd aan de gevolgen van buiktyfus. 

Ernst Lodewijk hertrouwde later met Eleonore van Solms-Hohensolms-Lich. Met haar kreeg hij twee zoons: 

George Donatus en Lodewijk. Ernst Lodewijk overleed in oktober 1937. Nauwelijks een maand later reisden 

zijn weduwe met haar zoon George Donatus, diens vrouw Cecilia van Griekenland en Denemarken en hun 

twee zoontjes Lodewijk Ernst en Alexander George naar Londen om daar het huwelijk bij te wonen van 



  

  

Lodewijk met Margareth Geddes. Het toestel waarmee zij reisden verongelukte nabij Oostende, waarbij alle 

inzittenden om het leven kwamen. 

Zijn jongere broer adopteerde het overlevende dochtertje van Ernst Lodewijk, dat evenwel twee jaar later 

overleed aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. 

 

 

Generatie V 
 

 

V. Dedo I van Wettin, zoon van Diederik I van Wettin (IV), op pagina 3 en Imma van 

Saksen-Billung, geboren in 950, graaf van Merseburg, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

maandag 13 november 1009 in Mose [AN, Rusland], trouwde met Thietberga van Haldensleben, 

dochter van Dietrich van de Noordmark. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Diederik II van Wettin, geboren in 989, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

woensdag 19 november 1034, volgt VI, hieronder. 

 

Dedo I van Wettin. 

De jonge Dedo bracht zijn jeugd door bij markgraaf Rikdag van Meißen. In 974 koos Dedo het kamp van de 

opstandige hertog Hendrik II van Beieren (hertog). In 976 leidde hij Boheemse troepen die Zeitz plunderden. 

Hendrik verzoende zich in 985 met de keizer en daardoor kwam Dedo ook weer in aanmerking voor 

leengoederen. Bisschop Giselher van Maagdenburg maakte hem tot graaf in de noordelijke Hassegau, wat 

betekende dat Dedo het gebied tussen Mansfeld en Wettin (stad) bestuurde. Ook verwierf hij samen met zijn 

broer de heerlijkheid Zörbig. 

Na de dood van zijn schoonvader Diederik van Haldensleben (983) maakte Dedo aanspraak op diens functie 

als markgraaf van de Noordmark. De titel werd echter aan Lotharius III van Walbeck gegeven. Dit leidde tot 

een voortdurende vijandschap tussen Dedo en Lotharius. Dedo verwoestte een burcht van Lotharius in 

Wolmirstedt. Uiteindelijk doodde Lotharius' zoon Werner van Walbeck in 1009 Dedo en zijn vazal Egilhard 

bij de monding van de Tanger (rivier). 

 

 

Generatie VI 
 

 

VI. Diederik II van Wettin, zoon van Dedo I van Wettin (V), hierboven (graaf van Merseburg) en 

Thietberga van Haldensleben, geboren in 989, markgraaf van de Neder-Lausitz, overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 19 november 1034, trouwde (ongeveer 27 jaar 

oud) omstreeks 1016 met Mathilde van Meissen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Frederik I van Wettin, geboren in 1020, was bisschop van Münster, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) in 1084. 

2. Dedo I van Lausitz, volgt VIIa, op pagina 5. 

3. Thiemo I van Wettin, geboren in 1015, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1091, volgt 

VIIb, op pagina 5. 

4. Gero van Brehna, overleden in 1089. 

5. Koenraad van Wettin, graaf van Camburg. 

6. Rikdag van Wettin, kinderloos overleden. 

7. Hidda van Wettin, volgt VIIc, op pagina 5. 

 

Diederik II van Wettin. 

Na het overlijden van zijn vader in 1009 werd hij "op verzoek van zijn moeder en de rijksvorsten" beleend 

met de lenen van zijn vader: het graafschap Wettin (stad) en lenen bij Zörbig. Er is geen sprake van 

regentschap dus Diederik moet toen al meerderjarig zijn geweest. Geleidelijk bouwde hij zijn bezit uit: in 

1017 was hij graaf in de Schwabengau (ten noorden van Wettin) en erfde hij Eilenburg, Brehna en de status 



  

  

van rijksgraaf van zijn oom Frederik I van Wettin. 

Diederik was een van de getuigen bij de vrede van Bautzen (stad) in 1018, die een einde maakte aan vijftien 

jaar oorlog tussen Polen en Duitsland. Toen de nieuwe Poolse koning Mieszko II Lambert van Polen later de 

oorlog weer hertvatte, was het Diederik die de verdediging organiseerde en in 1030 binnenvallende Poolse 

troepen versloeg. Als erkenning daarvoor werd hij in 1032 tot markgraaf van de Lausitz benoemd maar in 

1034 werd hij vermoord door vazallen van zijn zwager Ekhard II van Meißen. 

 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Dedo I van Lausitz, zoon van Diederik II van Wettin (VI), op pagina 4 (markgraaf van de 

Neder-Lausitz) en Mathilde van Meissen, was marktgraaf van Lausitz, trouwde met Adela van 

Leuven. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Hendrik I van Eilenburg, geboren omstreeks 1070, gesneuveld (ongeveer 33 jaar oud) 

omstreeks 1103, volgt VIIIa, op pagina 6. 

 

VIIb. Thiemo I van Wettin, zoon van Diederik II van Wettin (VI), op pagina 4 (markgraaf van de 

Neder-Lausitz) en Mathilde van Meissen, geboren in 1015, graaf van Wettin en Brehna, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) in 1091, begraven in Niemegk [Brandenburg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 71 en ongeveer 16 jaar oud) omstreeks 1086 met Ita van Northeim, 

geboren omstreeks 1070. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Dedo IV van Wettin. 

2. Koenraad I van Meissen, geboren in 1097, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

dinsdag 5 februari 1157 in Petersberg [Hessen, Duitsland], volgt VIIIb, op pagina 7. 

3. Mathilde van Wettin, overleden op zaterdag 22 januari 1155, begraven in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland] in het klooster Petersberg, trouwde met 

Gero van Seeburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Thiemo I van Wettin. 

Thiemo koos de kant van de Saksische tegenstanders van keizer Hendrik IV. Hij kwam in conflict met het 

bisdom Münster over de voogdijrechten van Gerbstedt en over het niet doorgaan van benoemingen van zijn 

broer Frederik en zijn neef Gunther. Zij werden uiteindelijk wel bisschop van resp. Münster en Naumburg. 

In 1088 was hij samen met familieleden aanwezig op de rijksdag in Quedlinburg, waar Egbert II het 

markgraafschap van Meißen werd ontnomen. Rond deze tijd zocht Thiemo weer toenadering tot Hendrik. 

Samen met zijn zoon Dedo IV van Wettin en zijn neef Hendrik I van Eilenburg, nam hij in 1101 deel aan de 

feestelijke invoering van de Hirsauer Observanz (verzameling regels voor hervorming en grotere 

onafhankelijkheid van kloosters, de macht van de voogden werd in de praktijk echter niet ingeperkt) in het 

klooster Lippoldsberg. 

Vragen en Opmerkingen. 

De lang vermeende identificatie van Thiemo van Wettin met de onder de stichtersfiguren van de 

Naumburger dom vermelde Timo van Kistritz wordt in het recente onderzoek als onwaarschijnlijk 

beschouwd. 

Thiemo is een rechtstreekse voorouder van koning Albert II van België. 

Thiemo moet minstens dertig jaar ouder zijn geweest dan Ida, en minstens zestig jaar oud zijn geweest toen 

zijn kinderen werden geboren. Op grond daarvan is een theorie geformuleerd dat er een Thiemo I en 

Thiemo II zijn geweest. Thiemo I was dan de vader van Thiemo II, die dan zou zijn getrouwd met Ida en 

vader zou zijn van de kinderen. Tegen deze theorie spreekt dat Thiemo een vooraanstaand edelman was en 

dat als er een vader en zoon zouden zijn geweest, die in eigentijdse bronnen zouden moeten zijn 

gedocumenteerd - en dat is niet het geval. 

 

 



  

  

VIIc. Hidda van Wettin, dochter van Diederik II van Wettin (VI), op pagina 4 (markgraaf van de 

Neder-Lausitz) en Mathilde van Meissen, trouwde (Spythinev II ongeveer 23 jaar 

oud) omstreeks 1054 met Spythinev II van Bohemen, geboren omstreeks 1031, was van 1055 tot 

1061 hertog van Bohemen, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op maandag 28 januari 1061. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik ook bekend als Swatobor van Bohemen, van 1084 tot 1085 patriarch van 

Aquileja. 

 

Spythinev II van Bohemen. 

Hij bracht tijdens zijn jeugd twee periodes door aan het hof van keizer Hendrik III. Rond het jaar 1054 

huwde hij met Hilda, dochter van markgraaf Diederik II van Wettin van Neder-Lausitz.. 

In 1055 volgde hij zijn vader op als hertog van Bohemen. Naar verluidt zou Spythinev van zodra hij de troon 

besteeg alle Duitsers uit Bohemen verbannen hebben, maar het is niet zeker of dit effectief gebeurde. In ieder 

geval moest Spythinev's moeder Judith, die van Duitse afkomst, het land verlaten. Ook verdreef hij alle 

Slavische monniken uit Bohemen en verving ze door Latijnse monniken. 

Wegens het senioraatsprincipe dat in Bohemen gold, had Spythinev conflicten met zijn broers. Zo liet hij zijn 

broer Vratislav verbannen naar Hongarije en hield hij zijn broers Koenraad en Otto in Praag, waar ze 

onbeduidende functies aan het hof uitoefenden. Om zijn macht in Moravië te vergroten, liet hij 300 

Moravische edellieden naar Chrudim ontbieden om een eed van trouw af te leggen. Diegene die dit niet 

deden, liet hij in Boheemse burchten gevangenzetten. In 1058 werd hij echter door koning Andreas I van 

Hongarije gedwongen om zijn broer Vratislav terug naar Bohemen te laten komen. 

In 1060 probeerde hij paus Nicolaas II ervan te overtuigen om hem tot koning van Bohemen te kronen. De 

paus besloot hem echter alleen maar het recht te geven om de bisschopsmijter te dragen, maar hiervoor 

moest Spythinev wel 100 pond zilver per jaar betalen. Hij overleed in 1061 op dertigjarige leeftijd, waarna 

zijn jongere broer Vratislav hem opvolgde. Onder het bewind van zijn broer werd het hertogdom Bohemen 

verder opgewaardeerd en vanaf 1086 mocht Vratislav zich koning noemen. 

 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Hendrik I van Eilenburg, zoon van Dedo I van Lausitz (VIIa), op pagina 5 (was marktgraaf van 

Lausitz) en Adela van Leuven, geboren omstreeks 1070, graaf van Eilenburg en van 1103 tot aan 

zijn dood markgraaf van Lausitz en Meißen, gesneuveld (ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1103, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1102 met Gertrudis van 

Brunswijk, geboren omstreeks 1058, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zondag 9 december 1117 in Brunswijk. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Hendrik II van Eilenburg de Jongere, geboren omstreeks 1103, graaf van Eilenburg 

en van 1103 tot aan zijn dood markgraaf van Lausitz en Meißen, overleden (ongeveer 

20 jaar oud) in 1123, trouwde met Adelheid van Stade. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Hendrik I van Eilenburg. 

Zijn vader regeerde vanaf 1046 over Lausitz en was een van de edelen die zich aansloot bij de Saksische 

Opstand van 1073-1075 tegen Rooms-Duits koning Hendrik IV. Hij onderwierp zich echter al snel aan de 

koning en kon op die manier tot aan zijn dood in 1075 over de Lausitz regeren. Desalniettemin diende hij 

zijn zoon Hendrik als gijzelaar aan de koning te overhandigen. 

Hendrik bleef in gevangenschap tot de koning hem in 1081 het markgraafschap Lausitz schonk om de 

Boheemse invloed in te tomen. Het markgraafschap was voorheen toegewezen aan koning Vratislav II van 

Bohemen in ruil voor diens steun tegen de Saksische opstandelingen, maar die werd nooit bevestigd in deze 

functie. 

In 1089 verleende Hendrik IV, nu als keizer van het Heilige Roomse Rijk, Hendrik eveneens met het 

markgraafschap Meißen. Hij was het eerste lid van het huis Wettin dat dit markgraafschap bestuurde, nadat 



  

  

zijn voorganger Egbert II was afgezet vanwege zijn steun aan de Rooms-Duitse tegenkoning Herman van 

Salm. Om zijn aanspraken op Meißen te verstevigen, trad markgraaf Hendrik rond 1102 in het huwelijk met 

Gertrudis van Brunswijk (1058-1117), de zus van zijn voorganger Egbert II. Uit dit huwelijk werd een zoon, 

zijn opvolger Hendrik II (1103-1123), geboren, die na de dood van zijn vader ter wereld kwam. 

Hendrik sneuvelde in 1103 in de strijd tegen de Polabische Slaven, nabij de rivier de Neisse. 

 

 

Hendrik II van Eilenburg de Jongere. 

Zijn vader was reeds voor de geboorte gestorven. Zijn moeder eiste Lausitz en Meißen op voor haar 

ongeboren kind, maar omdat men wegens haar gevorderde leeftijd twijfelde aan haar zwangerschap, rukte 

ze voor het verzamelde volk haar kleren van het lijf en toonde ze als bewijs haar zwangere buik. Na de 

geboorte verspreidden vijanden het gerucht dat ze een meisje had gebaard en het kind gewisseld had met de 

zoon van een kok om aan de macht te kunnen komen. 

Onder regentschap van zijn moeder kon Hendrik II bezit nemen van zijn vaderlijke erfenis. Zijn 

rechtmatigheid werd door zijn neef Koenraad de Grote echter steeds weer betwist. Na de dood van zijn 

moeder in 1117 en het bereiken van de meerderjarigheid bond Hendrik de strijd aan met zijn neef en nam 

hem in 1121 gevangen. Koenraad de Grote bleef in gevangenschap tot aan de dood van Hendrik II in 1123. 

Begin dat jaar vocht Hendrik II samen met zijn zwager, markgraaf Hendrik van Stade aan de zijde van 

bisschop Reinhard van Halberstadt tegen hertog Lotharius van Saksen. 

Hendrik II van Eilenburg stierf reeds in september of oktober 1123, vermoedelijk door vergiftiging. Hij was 

gehuwd geweest met Adelheid van Stade, maar de verbintenis was kinderloos gebleven. Daarop liet zijn 

neef Koenraad de Grote zijn aanspraken op Hendriks erfenis gelden. Zijn allodia kwamen effectief in het 

bezit van Koenraad, maar om Meißen en Lausitz, die keizerlijk leengoederen waren, barstte een hevige strijd 

los, aangezien keizer Hendrik V in het geheim Lausitz en Meißen toewees aan graaf Wiprecht van Groitzsch 

en Eilenburg aan graaf Herman II van Winzenburg overhandigde. Koenraad vond dat zijn rechten 

geschonden waren en verbond zich met Lotharius van Saksen tegen keizer Hendrik V. In 1125 kwam 

Koenraad alsnog in het bezit van Meißen. Hetzelfde jaar werd Eilenburg toegewezen aan Albrecht van 

Ballenstedt, die na de dood van Wiprecht van Groitzsch in 1124 tevens het markgraafschap Lausitz had 

geërfd, maar Eilenburg uiteindelijk afstond aan Koenraad. 

 

 

VIIIb. Koenraad I van Meissen (de Grote), zoon van Thiemo I van Wettin (VIIb), op pagina 5 (graaf van 

Wettin en Brehna) en Ita van Northeim, geboren in 1097, markgraaf van Meißen (1123) en van de 

Lausitz (1136) Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Hij wordt beschouwd als de 

grondlegger van macht van het huis Wettin, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

dinsdag 5 februari 1157 in Petersberg [Hessen, Duitsland], trouwde met Luitgard van Elchingen, 

geboren omstreeks 1105 in Gerbstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (ongeveer 39 jaar 

oud) op dinsdag 19 juni 1145 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Hendrik van Meissen, jong overleden. 

2. Otto II van Meissen, geboren in 1125, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op 

zondag 18 februari 1190, volgt IXa, op pagina 9. 

3. Oda van Meissen, abdis in Gerbstedt. 

4. Bertha van Meissen, abdis in Gerbstedt. 

5. Diederik II van Lausitz, geboren omstreeks 1125, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zaterdag 9 februari 1185, volgt IXb, op pagina 10. 

6. Gertrude van Meissen, trouwde met Herman van Stahleck, was van 1142 tot 1156 

paltsgraaf aan de Rijn, overleden op donderdag 20 september 1156. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

7. Adelheid van Meissen, overleden na 1172, volgt IXc, op pagina 10. 

8. Hendrik van Meissen, graaf van Wettin, overleden in 1181, trouwde met Sophia van 

Sommerschenburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Dedo III van Lausitz, geboren in 1130, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

donderdag 16 augustus 1190, volgt IXd, op pagina 11. 

10. Agnes II van Meissen, geboren in 1139, was een regent van het Abdij van 



  

  

Quedlinburg van 1184 tot aan haar dood in 1203, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 

1203. 

11. Sophia van Meissen, overleden in 1190, trouwde met Gebhard I van Burghausen, 

overleden in 1163. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

12. Frederik van Brehna, overleden in 1182. 

 

Koenraad I van Meissen (de Grote). 

Omdat zijn neef Hendrik I van Eilenburg, markgraaf van Meißen en de Lausitz, in 1103 kinderloos leek te 

overlijden, leken Koenraad en zijn broer Dedo een rijke erfenis te krijgen. De schok was groot toen Hendriks 

weduwe Gertrudis van Brunswijk beweerde zwanger te zijn. Partijgangers van Koenraad en Dedo 

beweerden dat het een leugen was en Gertrudis zag zich gedwongen om in het publiek haar gewaad tot op 

haar heupen te laten zakken om haar zwangere buik te tonen. Ze beviel van een erfgenaam Hendrik II van 

Eilenburg maar tegenstanders beweerden nu dat ze van een dochter was bevallen maar haar kind had 

verwisseld met het kind van een volksvrouw. Deze geruchten bleven hardnekkig terugkomen en toen 

Koenraad eenmaal volwassen was geworden deed hij ook zijn best om deze geruchten verder te 

verspreiden. Toen Hendrik de kans kreeg aarzelde hij niet en nam Koenraad gevangen, en wierp hem in een 

kerker om daar te sterven. Alleen de plotselinge dood van Hendrik redde Koenraad (1123). 

Koenraad hoopte weer op een aanzienlijke erfenis maar werd opnieuw teleurgesteld, keizer Hendrik V gaf 

de markgraafschappen aan Wiprecht van Groitzsch. Koenraad erfde wel het graafschap Eilenburg. 

Lotharius, hertog van Saksen, vond echter dat de markgraafschappen in zijn politieke sfeer lagen en 

accepteerde de beslissing van de keizer niet. Hij benoemde Koenraad tot markgraaf van Meißen en Albrecht 

de Beer tot markgraaf van de Lausitz. Tezamen vielen ze Wiprecht aan die snel werd verslagen. Koenraad 

werd in 1125 door Hendrik V als markgraaf van Meißen erkend. Dit werd in 1130 bevestigd door (inmiddels 

keizer) Lotharius toen Koenraad hem begeleidde naar Zuid-Italië. 

In 1136 werd Koenraad eindelijk ook benoemd tot markgraaf van de Lausitz. In 1143 werd hij ook graaf van 

Groitzsch (Leipzig) en Rochlitz en voogd (feodalisme) van het klooster van Chemnitz en de dom van 

Naumburg (Saale). Koenraad liet woeste gronden in zijn gebieden ontginnen door Vlaamse kolonisten en 

versterkte zijn greep op de lokale bevolking door de bevordering van het christendom. In 1147 nam 

Koenraad deel aan de kruistocht tegen de Abodriten. Iedereen van belang in Noord-Duitsland, die niet 

deelnam aan de Tweede Kruistocht, nam deel aan deze onderneming, onder andere Hendrik de Leeuw en 

Albrecht de Beer, de aartsbisschoppen van Maagdenburg en Bremen en de bisschoppen van Havelberg en 

Brandenburg. De veldtocht was een succes en de Abodriten moesten om vrede vragen en hun prinsen 

moesten het christelijk geloof accepteren. 

Koenraad had veel kinderen en sloot voor hen huwelijken met onder andere de koninklijke families van 

Polen en Denemarken, twee huwelijken met kinderen van Albrecht de Beer en een met de paltsgraaf van 

Lotharingen. Hij had ook uitstekende banden met de kerk, drie van zijn dochters traden in een klooster 

(twee werden abdis) en zijn neef was de aartsbisschop van Maagdenburg. 

In 1156 voelde Koenraad het einde van zijn leven naderen. Om te voorkomen dat het feodale rijk dat hij had 

opgebouwd na zijn dood ten onder zou gaan door conflicten tussen zijn vijf nog levende zoons, onderling en 

met de keizer, besloot hij het bij zijn leven onder zijn zoons te verdelen. Hij verdeelde niet alleen de erfelijke 

goederen maar ook de persoonlijke lenen die hij van de keizers had gekregen. Hoewel de keizer hierdoor 

sterk werd benadeeld, maakte die geen bezwaar. Daarna legde Koenraad in een plechtige ceremonie in de 

dom van Maagdenburg zijn wapens en eretekenen af, en werd lekenbroeder in het klooster op de Peterberg 

bij Halle, dat hij had gesticht. Na twee maanden overleed hij en werd in het klooster begraven. 

Koenraad was voor 1119 gehuwd met Luitgard van Elchingen (ca. 1105 - Gerbstedt, 19 juni 1145), dochter 

van graaf Albrecht van Ravenstein (bij Böhmenkirch) en zijn vrouw Bertha. Albrecht en Bertha waren 

stichters van de Abdij Elchingen. Aangenomen wordt dat Bertha dezelfde was als Bertrada, dochter van 

Frederik I van Zwaben en Agnes van Waiblingen, die met een graaf Adalbert was getrouwd (zou dan 

Albrecht zijn). Luitgard overleed in het klooster van Gerbstedt en werd daar begraven. 

graaf van Wettin. 

 

 

Herman van Stahleck. 

Herman huwde met Gertrude van Zwaben, een dochter van hertog Frederik I van Zwaben. Gertrude was 

een zus van Rooms-Duits koning Koenraad III en in 1142 werd Herman door zijn zwager tot paltsgraaf aan 



  

  

de Rijn benoemd. Dit kwam omdat de vorige paltsgraaf, Hendrik II van Oostenrijk, markgraaf van 

Oostenrijk geworden was. Graaf Otto II van Rheineck, die aan Hendrik II verwant was, was het daar echter 

niet mee eens en begon een machtsstrijd tegen Herman. Uiteindelijk werd Otto II in 1248 gevangengenomen 

en naar de burcht Schönburg overgebracht, waar hij in 1249 op bevel van Herman gewurgd werd. 

Van 1147 tot 1148 nam Herman van Stahleck deel aan de Wendenkruistocht, een onderdeel van de Tweede 

Kruistocht. Als paltsgraaf aan de Rijn kwam Herman ook in conflict met de aartsbisschop van Mainz. 

Herman werd hierop door zijn neef keizer Frederik I Barbarossa wegens landvredebreuk tot een 

vernederende straf veroordeeld. Dit was het hondendragen, waarbij men een hond van een bepaalde plaats 

naar een andere bepaalde plaats moest dragen. Ondanks dit bleven Herman en zijn neef een goede band 

behouden. 

In 1156 overleed Herman van Stahleck, waarna hij oorspronkelijk in Abdij Ebrach begraven werd. Kort voor 

zijn dood had Herman echter klooster Bildhausen gesticht, dat op het moment van zijn dood nog niet af was. 

Nadat de kloosterkerk was voltooid, werd zijn lichaam in dit klooster herbegraven. Toen men het klooster 

wou afbreken, werd zijn grafsteen in 1825 naar de burcht van Salzburg overgebracht. Zijn grafsteen werd 

echter per ongeluk gebroken, waardoor het sindsdien spoorloos is. 

Als paltsgraaf aan de Rijn werd Herman van Stahleck opgevolgd door Koenraad de Staufer, een halfbroer 

van keizer Frederik I Barbarossa. 

 

 

Agnes II van Meissen. 

Agnes was een beschermvrouwe van de kunst, maar ook van de miniaturisten en de graveurs. Tijdens haar 

regeerperiode maakte de nonnen in de abdij grote gordijnen, die nog steeds intact zijn en van grote waarde 

zijn voor onderzoek na vroegere kunst. Ze schreef boeken over de kunst, maar haar grootste meesterwerk 

was het vervaardigen van wandkleden. Agnes had een set wandkleden uitgekozen die naar de paus zouden 

worden opgestuurd. Deze stukken zijn de best bewaarde stukken van de Romaanse textiel. 

 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Otto II markgraaf van Meissen (de Rijke), zoon van Koenraad I van Meissen (de Grote) 

(VIIIb), op pagina 7 (markgraaf van Meißen (1123) en van de Lausitz (1136)) en Luitgard van 

Elchingen, geboren in 1125, van 1156 tot 1190 markgraaf van Meißen, overleden (ongeveer 64 jaar 

oud) op zondag 18 februari 1190, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar 

oud) in 1155 met Hedwig van Brandenburg, dochter van Albrecht de Beer en Sophia van 

Winzenburg, geboren in 1130, overleden (72 jaar oud) eind maart 1203, begraven in het klooster 

Altzelle bij Nossen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Albrecht I van Meissen (de Trotse), geboren in 1158, markgraaf van Meißen, 

overleden (ongeveer 36 jaar oud) op zaterdag 24 juni 1195 in 

Krummenhennersdorf [Sachsen, Duitsland], trouwde (ongeveer 28 jaar oud) in 1186 

met Sophie van Bohemen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Adelheid van Meissen, geboren in 1160, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

woensdag 2 februari 1211 in Meissen [Sachsen, Duitsland], volgt Xa, op pagina 12. 

3. Diederik I van Meissen, geboren op zondag 11 maart 1162, overleden (58 jaar oud) 

op donderdag 18 februari 1221, volgt Xb, op pagina 13. 

4. Sophia van Meissen, trouwde met Oldrich II van Bohemen, geboren in 1134, hertog 

van Olomouc, een van drie hertogdommen in Moravië, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op dinsdag 18 oktober 1177. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Otto II markgraaf van Meissen (de Rijke). 

Toen zijn vader in 1156 om gezondheidsredenen aftrad als markgraaf van Meißen, volgde hij hem op. Zijn 

broers Diederik en Dedo kregen de andere bezittingen van het vader: Diederik kreeg het markgraafschap 

Lausitz en Dedo het graafschap Groitzsch. 



  

  

De verdeling van Koenraads rijk betekende een verzwakking voor de Wettindynastie en dat betekende dat 

Otto in tegenstelling tot zijn vader weinig invloed had. Zo moest hij toezien hoe de macht van keizer 

Frederik I Barbarossa in het naburige Pleißenland uitbreidde en verloor hij een gebiedsconflict met de 

burggraven van Dohna. 

In 1179 nam Otto deel aan de expeditie van Frederik Barbarossa tegen de rebelse Saksische hertog Hendrik 

de Leeuw. De expeditie was succesvol en Hendrik werd afgezet. Toch slaagde Otto er niet in om voordeel 

uit deze winst te halen. 

Op binnenlands vlak kende Otto meer successen. Zo schonk hij in 1165 de inwoners van Leipzig 

stadsrechten en richtte hij de abdij Altzella op. Hij haalde heel wat van zijn inkomsten uit de mijnbouw in de 

stad Freiberg en kreeg op deze manier de bijnaam de Rijke. 

In zijn latere jaren werd Otto geconfronteerd met een erfenisconflict tussen zijn zonen Diederik en Albrecht. 

Otto besloot namelijk om de jongste, Diederik, tot enige erfgenaam te benoemen. Albrecht was het daar niet 

mee eens en liet zijn vader gevangennemen. Keizer Frederik Barbarossa dwong Albrecht om zijn vader vrij 

te laten, wat hij dan ook deed. Albrecht hield echter vast aan zijn claim op de erfenis en volgde in 1190 zijn 

vader op als markgraaf van Meißen. De vete tussen Diederik en Albert bleef echter duren en zou pas 

eindigen na de dood van Albrecht in 1195. 

 

 

Albrecht I van Meissen (de Trotse). 

Toen bleek dat zijn vader de voorkeur gaf aan zijn broer Diederik voor de erfopvolging, kwam Albrecht in 

1188 tegen zijn vader in opstand en liet hij hem gevangennemen. Keizer Frederik I Barbarossa zette Albrecht 

zwaar onder druk om zijn vader vrij te laten, wat hij dan ook deed. Hij slaagde er echter in om zijn erfrecht 

door te drukken en kon in 1190 zijn vader opvolgen als markgraaf van Meißen. 

Gedurende zijn markgraafschap voerden Albrecht en Diederik voortdurend een machtsstrijd over Meißen, 

die na de dood van Albrecht ten einde kwam. Keizer Hendrik VI nam echter de heerschappij van het 

markgraafschap op zich en het was pas na diens dood dat Diederik Meißen in handen kreeg. 

 

 

IXb. Diederik II van Lausitz, zoon van Koenraad I van Meissen (de Grote) (VIIIb), op pagina 

7 (markgraaf van Meißen (1123) en van de Lausitz (1136)) en Luitgard van Elchingen, geboren 

omstreeks 1125, markgraaf van de Lausitz, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zaterdag 9 februari 1185, trouwde (ongeveer 17 jaar oud) omstreeks 1142 met Dobronega van 

Polen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Koenraad van Lausitz, overleden door een noodlottig ongeval tijdens een toernooi. 

2. Gertrude van Lausitz, non in Gerbstedt. 

 

 Diederik II van Lausitz,  

 Hij krijgt een zoon. 

1. Diederik van Lausitz, bisschop van Merseburg. 

 

IXc. Adelheid van Meissen, dochter van Koenraad I van Meissen (de Grote) (VIIIb), op pagina 

7 (markgraaf van Meißen (1123) en van de Lausitz (1136)) en Luitgard van Elchingen, koningin 

van Denemarken van 1152 tot 1157, overleden na 1172, trouwde (Sven III ongeveer 27 jaar oud) 

(1) in 1152 met Sven III van Denemarken, geboren omstreeks 1125, overleden (ongeveer 32 jaar 

oud) in 1157. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Luccardis van Denemarken, trouwde met Berthold III van Andechs, geboren tussen 

1110 en 1115, van 1160 tot 1188 graaf van Andechs en van 1173 tot 1188 markgraaf van 

Istrië. (van 1160 tot 1188 graaf van Andechs) en van 1173 tot 1188 markgraaf van 

Istrië, overleden (hoogstens 78 jaar oud) op woensdag 14 december 1188. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Sven III van Denemarken. 

Sven heerste alleen in Seeland, terwijl zijn neef Knoet V alleen heerste in Jutland. Een langdurige 



  

  

burgeroorlog volgde waarin Waldemar (I) (een zoon van Knoet Lavard en kleinzoon van Erik I) en Hertog 

van Sleeswijk zich ook mengde. 

Na de troonsafstand van koning Erik III werd Sven in Seeland als koning gekozen en de jaren die volgden 

zou hij voortdurend moeten strijde en tegen zijn rivaal in Jutland, Knoet V. Nadat Knoet in 1151 na een 

Duitse inval uit Jutland werd verdreven kon deze met hulp van Sven weer als heerser terugkeren in Jutland, 

onder de voorwaarde dat hij onder Sven zou dienen. Svens eigen positie in Seeland werd intussen 

ondermijnd vanwege zijn tirannieke gedragingen en zijn pro-Duitse houding. In 1154 werd hij van de troon 

gestoten door een verbond van Knoet V en Waldemar Knutsson, die tot dan een medestander was geweest 

van Sven III. Na enige jaren in ballingschap te zijn geweest trachtte Sven in 1157, met Duitse militaire hulp, 

een drie-koningschap te creëren, waarbij hijzelf over Skåne zou gaan heersen. 

Na het bereikte vredesakkoord trachtte Sven tijdens het afsluitend banket ter gelegenheid hiervan (het later 

zogenoemde Bloedfeest te Roskilde) Knoet V en Waldemar te vermoorden. Knoet V werd inderdaad 

gedood, Waldemar lukte het om naar Jutland te vluchten. Sven plaatste kort daarop een aanval op Jutland 

en op 23 oktober 1157 werd Sven verslagen in de Slag van Grathe Heath en werd tijdens zijn vlucht gedood 

door Jutlandse boeren. 

 

 

Berthold III van Andechs. 

Na de dood van zijn vader in 1151 en van zijn oudere broer Poppo in 1160, werd Berthold III graaf van 

Andechs en erfde hij ook verschillende andere gebieden. 

Door het verwerf van deze uitgedijde bezittingen, rechten en erfschappen kon hij binnen de Duitse adel en 

ook in de politiek van het Heilige Roomse Rijk opstijgen. Zo controleerde hij belangrijke 

noord-zuidverbindingen naar Italië en was hij als trouwe bondgenoot van het huis Hohenstaufen een 

regelmatige begeleider van keizer Frederik I Barbarossa op zijn veldtochten door Italië. 

In 1157 erfde Berthold III het graafschap Dießen, nadat de plaatselijke dynastie daar was uitgestorven. Na de 

dood van de kinderloze graaf Ekbert III van Formbach-Pitten in 1158, begon Berthold III met hertog Ottokar 

III van Stiermarken een erfstrijd over de gebieden van Ekbert. Uiteindelijk kon Berthold III het graafschap 

Neuburg en het graafschap Schärding behouden, maar hij moest accepteren dat het graafschap Pitten naar 

het hertogdom Stiermarken ging. 

In 1165 werd Berthold III door zijn broer Otto, de bisschop van Brixen, beleend met de graafschapsrechten in 

Nori- en Pustertal, waarmee hij de Brennerpas kon controleren. Ook kreeg Berthold van zijn broer de 

voogdijen van Brixen en Neustift toegewezen. 

In de jaren 1170 kocht hij het land van het klooster van Wilten ten zuiden van de rivier de Inn. Hij liet er in 

Hötting onder meer een brug bouwen en ook liet hij het kasteel Ambras bouwen, van waaruit de graven van 

Andechs bestuurden. 

In 1173 kreeg Berthold III in rijksleen het markgraafschap Istrië-Krain, waarmee hij Engelbert III uit het huis 

Spanheim opvolgde. 

Na de val van Hendrik de Leeuw in 1180, kreeg de zoon van Berthold III, Berthold IV, de titel van hertog 

van Meranië. Hierdoor werd het huis Andechs verheven in de stand van rijksvorst. 

In 1188 overleed Berthold III van Andechs, waarna hij begraven werd in het klooster van Dießen. 

 

 

 Adelheid van Meissen, trouwde (2) in 1171 met Adelbert III van Ballenstedt, zoon van Albrecht 

de Beer en Sophia van Winzenburg, graaf van Ballenstedt. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Gertrudis van Ballenstedt, trouwde met Walther van Arnstein. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

IXd. Dedo III van Lausitz (de Dikke), zoon van Koenraad I van Meissen (de Grote) (VIIIb), op pagina 

7 (markgraaf van Meißen (1123) en van de Lausitz (1136)) en Luitgard van Elchingen, geboren in 

1130, markgraaf van Lausitz van 1185 tot zijn dood daarnaast was hij graaf van Wettin (als Dedo 

V), vanaf 1144 kasteelheer van Groitzch, vanaf 1156 graaf van Groitzsch, Rochlitz en voogd van 

het stift Naumburg, en vanaf 1185 graaf van Landsberg en Eilenburg, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) op donderdag 16 augustus 1190, trouwde met Mechtilde van Heinsberg, dochter van 

Gosewijn II van Valkenburg-Heinsberg (middeleeuwse ridder uit het adellijke huis 



  

  

Valkenburg-Heinsberg) en Adelheid van Sommerschenburg, geboren omstreeks 1135, erfdochter 

van Sommerschenburg, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 20 januari 1189. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Diederik II van Lausitz, kanunnik in Zeitz en Maagdenburg graaf van Groitzsch en 

Sommerschenburg (1190), voogt van Pegau, graaf van Landsberg, overleden op 

woensdag 13 juni 1207, trouwde met Jutta van Thüringen, overleden tussen 1208 en 

1216. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Filips van Lausitz, proost van Xanten tussen 1182 en 1190. 

3. Gosewijn van Lausitz, overleden in 1174. 

4. Hendrik van Lausitz, overleden in 1174. 

5. Koenraad II van Lausitz, geboren voor zondag 13 september 1159, overleden 

(minstens 50 jaar oud) op donderdag 6 mei 1210, volgt Xc, op pagina 14. 

6. Agnes van Rochlitz, geboren tussen 1160 en 1165, overleden (hoogstens 34 jaar oud) 

in maart 1195, volgt Xd, op pagina 15. 

 

Dedo III van Lausitz (de Dikke). 

Gedurende zijn leven verwierf hij steeds meer bezittingen door erfenissen. Dedo nam deel aan vijf 

Italië-campagnes onder leiding van keizer Frederik I Barbarossa. In 1177 was hij getuige voor de keizer bij 

het tekenen van de Vrede van Venetië met paus Alexander III. in de Meissische succesiestrijd koos Dedo 

samen met zijn zonen partij voor Albrecht de Trotse. Dedo voerde in zijn graafschappen een actieve politiek 

om kolonisten aan te trekken en woeste gronden te laten ontginnen. Ook stichtte hij een klooster in 

Wechselburg, mede bedoeld om een familiegraf te bevatten. Na het overlijden van zijn broer Dirk in 1185 

erfde hij het markgraafschap Lausitz maar hij kreeg dit leen pas na betaling van 4000 mark aan de keizer. 

Dedo wilde in 1190 keizer Hendrik VI vergezellen naar Apulië. Zijn overgewicht was echter een ernstige 

belemmering. Hij besloot een deel van zijn vet te laten wegsnijden maar hij overleed aan de gevolgen van 

deze ingreep. Hij werd begraven in het klooster van Wechselburg. 

 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Adelheid van Meissen, dochter van Otto II markgraaf van Meissen (de Rijke) (IXa), op pagina 

9 (van 1156 tot 1190 markgraaf van Meißen) en Hedwig van Brandenburg, geboren in 1160, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) op woensdag 2 februari 1211 in Meissen [Sachsen, Duitsland], 

trouwde (ongeveer 18 jaar oud) in 1178, (gescheiden in 1197) met Ottokar I van Bohemen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Vratislav van Bohemen. 

2. Margarethe van Bohemen, geboren in 1186, zij is in het kraambed overleden 

(ongeveer 25 jaar oud) op donderdag 24 mei 1212, trouwde (respectievelijk ongeveer 

19 en ongeveer 35 jaar oud) in 1205 met Waldemar II van Denemarken (de 

Overwinnaar), geboren op woensdag 24 juni 1170, overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 28 maart 1241. Uit dit huwelijk een kind. 

3. Bozislava van Bohemen. 

4. Hedvika van Bohemen. 

 

Adelheid van Meissen. 

Zij was door haar haar huwelijk met Ottokar I hertogin - en later enige tijd koningin - van Bohemen. Dit 

huwelijk werd echter tegen de zin van Adelheid en haar familie in 1210 door de paus ongeldig verklaard. 

Adelheid (ook wel Adela) van Meissen trouwde in 1178 met hertog Ottokar I van Bohemen, die op dat 

moment in Duitsland in ballingschap leefde. Korte tijd later keerden Ottokar en Adelheid terug naar 

Bohemen; zij moesten echter in 1193 het land weer verlaten omdat Ottokar was afgezet. Tijdens deze tweede 

ballingschap was Ottokar als huurling in dienst bij Duitse vorsten. 

Bij zijn terugkeer in Bohemen in 1197 riep hij zichzelf tot koning uit. Hij verstootte Adelheid en liet zich in 

1199 van haar scheiden, waarbij hij zich beriep op het feit dat zij te nauw verwant waren (consanguiniteit). 



  

  

Hij hertrouwde met Constance van Hongarije. Adelheid vocht de echtscheiding aan en werd hierbij 

gesteund door haar broer Diederik van Meißen. De zaak werd onderdeel van een strijd om de troon in 

Duitsland; het duurde het tot 1210 voordat de paus uiteindelijk in haar nadeel besliste. Zij stierf een jaar 

later. 

Adelheid en Ottokar hadden vier kinderen: Vratislav, Margarethe, Bozislava en Hedvika. Haar dochter 

Margarethe trouwde met koning Waldemar II van Denemarken; zij kreeg in Denemarken de naam Dagmar. 

 

 

Margarethe van Bohemen. 

Haar vader was hertog van Bohemen, maar in 1193 werd hij afgezet door keizer Hendrik VI. Margaretha en 

haar ouders moesten bijgevolg Bohemen verlaten. 

Margaretha, haar broer, haar zussen en haar moeder Adelheid vonden onderdak aan het hof van Albrecht 

van Meißen, haar oom langs moederkant, terwijl Ottokar zelf als huursoldaat voor verschillende Duitse 

vorsten werkte. In 1197 werd haar vader opnieuw hertog, waarna Ottokar scheidde van Adelheid op grond 

van bloedverwantschap en later dat jaar hertrouwde hij met Constance van Hongarije. Door een nieuw 

huwelijk aan te gaan en nog verschillende andere manoeuvres te doen bemachtigde Ottokar uiteindelijk het 

koningschap. 

Adelheid weigerde echter de echtscheiding te erkennen en kwam in 1205 tijdelijk terug naar Praag om haar 

rechten op te eisen. Hetzelfde jaar besloot Ottokar om Margaretha uit te huwelijken aan koning Waldemar II 

van Denemarken. Nadat Ottokar en Constance een zoon Wenceslaus kregen, verliet Adelheid Bohemen al 

snel en enkele jaren later stierf ze. 

Waldemar was eigenlijk al beloofd aan Richeza van Beieren, de dochter van de hertog Hendrik de Leeuw 

van Beieren. Richeza was echter in 1204 al overleden en in 1205 huwde hij in Lübeck met Margaretha van 

Bohemen. Voortaan zou Margaretha als koningin van Denemarken de naam Dagmar dragen. Dagmar en 

Waldemar kregen een zoon. 

Er is niet veel bekend over het beeld dat Dagmar als koningin had. Het meeste is gebaseerd op legendes. 

Dagmar zou een ideale christelijke koningin geweest zijn die mild, geduldig en erg geliefd was door haar 

volk, in tegenstelling tot haar opvolger, de onpopulaire Berengaria van Portugal. Ook zou Dagmar een grote 

rol hebben gespeeld in de vrijlating van bisschop Waldemar van Sleeswijk in 1206, een grote vijand van 

koning Waldemar. Reeds in de 13e eeuw is haar naam te vinden in een heiligenregister en werden haar 

barmhartige daden bezongen in liederen. 

In mei 1212 stierf Dagmar tijdens de bevalling van haar tweede zoon, die ook de geboorte niet overleefde. 

Volgens de legende zou ze op haar sterfbed aan Waldemar gevraagd hebben om zeker niet met Berengaria 

van Portugal te trouwen. Ze zou met andere woorden de latere erfstrijd tussen Berengaria's zoons over de 

Deense troon voorspeld hebben. In ieder geval hertrouwde Waldemar in 1214 met Berengaria van Portugal 

om op die manier goede relaties op te bouwen met Vlaanderen, in die tijd een commercieel interessant 

gebied. Dagmar werd begraven in de Sint-Benedictuskerk in de stad Ringsted. 

 

 

 Ottokar I van Bohemen, trouwde (2) met Constance van Hongarije, geboren in 1180, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) op donderdag 6 december 1240 in Tisnov [Czech Republic]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Anna van Bohemen, geboren tussen 1201 en 1204, overleden (hoogstens 63 jaar oud) 

op dinsdag 23 juni 1265, trouwde (respectievelijk hoogstens 13 en ongeveer 18 jaar 

oud) in 1214 of 1218 met Hendrik II van Polen (de Vrome), zoon van Hendrik I van 

Silezië-Breslau (Hendrik met de Baard) (vanaf 1201 hertog van Silezië en vanaf 1232 

groothertog van Polen) en Hedwig van Andechs, geboren omstreeks 1196, hertog van 

Silezië, hertog van Krakau, hertog van Zuid-Groot-Polen en van 1238 tot 1243 

groothertog van Polen, gesneuveld (ongeveer 44 jaar oud) op dinsdag 9 april 1241 in 

Legnickie Pole [Wroclaw, Poland] tijdens de slag bij Liegnitz. Uit dit huwelijk 10 

kinderen. 

 

Xb. Diederik I (Diederik) van Meissen (de Onderdrukte), zoon van Otto II markgraaf van 

Meissen (de Rijke) (IXa), op pagina 9 (van 1156 tot 1190 markgraaf van Meißen) en Hedwig van 

Brandenburg, geboren op zondag 11 maart 1162, van 1198 tot aan zijn dood markgraaf van 



  

  

Meißen (markgraaf van Meissen in 1197), overleden (58 jaar oud) op donderdag 18 februari 1221, 

trouwde met Jutta Gesina van Thüringen, dochter van Hermann I van Thüringen (pfalzgraaf 

van Saksen, landgraaf van Thuringen) en Sophia van Sommerschenburg, geboren in 1184, 

overleden (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 6 augustus 1235 in Schleusingen [Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Hendrik III van Meissen, geboren in 1215 in Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op zondag 15 februari 1288 in Dresden [Sachsen, Duitsland], 

volgt XIa, op pagina 29. 

2. Hedwig van Meissen, overleden in 1249, volgt XIb, op pagina 30. 

3. Otto van Meissen, overleden in 1214. 

4. Sophia van Meissen, overleden in 1280, trouwde met Hendrik van Henneberg. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Koenraad van Meissen, trad toe tot een kloosterorde. 

 

Diederik I van Meissen (de Onderdrukte). 

In 1195 stierf Albrecht zonder nakomelingen na te laten. Omdat Diederik op dat moment op pelgrimstocht 

naar Palestina was, nam keizer Hendrik VI de regering van het markgraafschap over. Nadat Hendrik in 1197 

stierf, werd Diederik de nieuwe markgraaf van Meißen. 

a de dood van Hendrik brak er machtsstrijd uit tussen keizer Otto IV en Filips van Zwaben over de Heilig 

Roomse troon. Diederik steunde Filips, die tot het huis Hohenstaufen behoorde, en had daarom van hem 

Meißen teruggekregen. Ook nadat de machtsstrijd eindigde toen Filips in 1208 werd vermoord, bleef 

Diederik trouw aan de Hohenstaufen. In 1210 werd hij ook markgraaf van Lausitz. 

Tijdens zijn regering had Diederik gevaarlijke conflicten met de stad Leipzig en met de adel van Meißen. 

Nadat in 1217 zijn belegering van Leipzig mislukte, deed hij alsof hij zich overgaf. Het was echter een list en 

zodra Diederik en zijn leger in de stad werden binnengelaten, veroverden ze de stad. Nadat de stadsmuur 

was afgebroken, liet Diederik in de stad drie burchten bouwen. 

In 1221 stierf Diederik. Mogelijk werd hij in opdracht van de ontevreden adel in Meißen door zijn lijfarts 

vergiftigd. 

 

 

Xc. Koenraad II van Lausitz, zoon van Dedo III van Lausitz (de Dikke) (IXd), op pagina 

11 (markgraaf van Lausitz van 1185 tot zijn dood) en Mechtilde van Heinsberg (erfdochter van 

Sommerschenburg), geboren voor zondag 13 september 1159, vanaf 1190 markgraaf van 

Neder-Lausitz en graaf van Eilenburg als opvolger van zijn vader Dedo III van Lausitz. In 1207 

verwierf hij van zijn broer Diederik de graafschappen Sommerschenburg en Groitzsch, overleden 

(minstens 50 jaar oud) op donderdag 6 mei 1210, trouwde (respectievelijk minstens 20 en 

ongeveer 28 jaar oud) in 1180 met Elisabeth van Polen, dochter van Mieszko III van Polen (de 

Oude) (hertog van Groot-Polen (vanaf 1138) en formeel eerste hertog van Polen) en Elisabeth van 

Hongarije, geboren omstreeks 1152, was een Poolse prinses uit de Piasten-dynastie via haar 

huwelijken werd ze achtereenvolgens hertogin-gemalin van Bohemen en markgravin van 

Lausitz, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 2 april 1209. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Koenraad van Lausitz, jong overleden. 

2. Mathilde van Lausitz, geboren omstreeks 1185 in 

Salzwedel [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (ongeveer 40 jaar oud) in 1225, 

volgt XIc, op pagina 32. 

3. Agnes van Lausitz, overleden in 1248, volgt XId, op pagina 35. 

 

Koenraad II van Lausitz. 

In 1195 werd het markgraafschap Meißen opgeheven toen de markgraaf zonder erfgenamen stierf. Koenraad 

werd daardoor de machtigste vorst in zijn regio. In 1197 nam Koenraad deel aan de kleine Duitse kruistocht 

naar het Heilige Land. Hij was in 1198 aanwezig bij de oprichting van de Duitse Orde in Akko. In 1200 was 

Koenraad aangewezen als kampioen voor koning Filips van Zwaben voor het gericht tegen de tegenkoning 

Otto, maar dit tweegevecht is niet doorgegaan. Wel leidde Koenraad in 1202 een missie naar Rome om de 

belangen van Filips te bepleiten. Toen Filips in 1208 werd vermoord, kozen Koenraad en zijn neef Diederik 



  

  

van Meißen de kant van tegenkoning Otto - in ruil voor een betaling van 22.000 zilveren marken. In 1209 

veroverde Koenraad het Lebuser Land op de Polen. Koenraad is begraven in het klooster van Wechselburg. 

 

 

 Elisabeth van Polen, dochter van Mieszko III van Polen (de Oude) (hertog van Groot-Polen 

(vanaf 1138) en formeel eerste hertog van Polen) en Elisabeth van Hongarije, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 45 jaar oud) (1) in 1173 met Sobeslav II van Bohemen, 

geboren in 1128, van 1173 tot 1178 hertog van Bohemen, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op 

dinsdag 29 januari 1180. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xd. Agnes van Rochlitz, dochter van Dedo III van Lausitz (de Dikke) (IXd), op pagina 11 (markgraaf 

van Lausitz van 1185 tot zijn dood) en Mechtilde van Heinsberg (erfdochter van 

Sommerschenburg), geboren tussen 1160 en 1165, overleden (hoogstens 34 jaar oud) in 

maart 1195, trouwde (respectievelijk hoogstens 10 en ongeveer 18 jaar oud) in 1170 (1180) met 

Berthold IV van Meranië, geboren omstreeks 1152, was graaf van Andechs (vanaf 1172) en derde 

hertog van Meranië, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 12 augustus 1204. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Gertrud van Andechs-Meranië, overleden op zaterdag 28 september 1213, trouwde 

met Andreas II koning van Hongarije, zoon van Béla III van Hongarije (van 1172 tot 

1196 koning van Hongarije) en Agnes van Châtillon, geboren in 1176, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 21 september 1235 in Boeda [Hongarije]. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

2. Agnes van Meranië ook van Andechs, van Andechs-Meranië en van 

Dießen-Andechs, geboren omstreeks 1175, overleden (ongeveer 26 jaar oud) op 

zondag 29 juli 1201 in Poissy [Yvelines, Frankrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 

20 en 30 jaar oud) in juni 1196 en verstoten op 7 september 1200 met Filips II van 

Frankrijk (7de Koning van Frankrijk in het Huis Capet van 1180 tot 1223), zoon van 

Lodewijk VII van Frankrijk (de Jonge) en Adelheid (Alix) van Champagne, geboren 

op zaterdag 21 augustus 1165 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (57 jaar oud) 

op vrijdag 14 juli 1223 in Mantes [Yvelines, Frankrijk], begraven in 

Sint Dénis [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

Berthold IV van Meranië. 

In 1175 kreeg hij de titel markgraaf van Istrië, en tien jaar later (1185) werd hij verheven tot hertog van het 

gebied dat de naam Meranië kreeg. Meranië omvatte hetzelfde territorium als het voormalige 

markgraafschap, maar de vorst won heel wat aan prestige door de hertogelijke titel. Berthold begeleidde in 

1186 keizer Hendrik VI naar het Koninkrijk Sicilië. Daar voerde hij het bevel over de derde divisie van het 

keizerlijke leger en was er de standdaarddrager van tijdens de Derde Kruistocht. In 1195 trad hij op als 

voogd ("advocatus") van de abdij van Tegernsee. 

Na de dood van Hendrik VI in 1197 koos hij de kant van diens broer Filips van Zwaben, tégen de andere 

troonpretendent Otto IV. Dit verbond bracht de hertog van Meranië naar het toppunt van zijn macht en 

invloed. Hij bezat land van Neder-Franken (Beieren) tot aan de Adriatische Zee. 

 

 

Gertrud van Andechs-Meranië. 

Gertrudis werd in 1213 vermoord door opstandige Hongaarse edellieden die haar verweten dat haar 

familieleden en verwanten een bevoorrechte behandeling kregen aan het hof. Wegens de politieke 

omstandigheden in Hongarije was de positie van koning Andreas te zwak om de moord op zijn vrouw te 

wreken, waardoor het pas aan zijn zoon en opvolger Béla toekwam om de moordenaars te vinden en te 

straffen. Deze campagne voltooide hij dertig jaar na haar dood. 

 

 

Andreas II koning van Hongarije. 

Hij was een jongere zoon van Béla III van Hongarije en stootte zijn neefje Ladislaus III van Hongarije van de 



  

  

troon. Al in 1197 had hij geprobeerd de macht over te nemen van zijn broer Emmerik van Hongarije maar 

werd verslagen, waarop paus Innocentius III hem in 1200 weer hertog liet maken. Als koning was Andreas 

zo zwak dat hij de politiek van zijn broer moest voortzetten om de adel door schenkingen aan zich te 

verplichten. De staatsmacht werd hierdoor geheel uitgehold. Op instigatie van de edelen beperkte hij sterk 

de rechten van de joden in Hongarije, en zette hij in 1225 de Duitse Orde uit het land. 

In 1217 deed Andreas op bevel van paus Honorius III mee aan de mislukte Vijfde Kruistocht. Bij thuiskomst 

dwongen de edelen hem in 1222 een Gouden Bul af, die de al lang bestaande feitelijke machtsverhoudingen 

nu ook formeel vastlegde. In 1234 sloeg hij een invasie door Oostenrijk af. Anders dan zijn sluwe broer was 

Andreas erg naïef en beïnvloedbaar; heel zijn leven lang bleek hij een gemakkelijk slachtoffer voor 

manipulatie. 

Na jaren van opgravingen vonden Roemeense en Hongaarse archeologen in de zomer van 2019 in het 

West-Roemeense District Timis, dat tot 1918 bij Hongarije hoorde, onder een voormalige Sistersiënzer kerk 

een graftombe met, naar wordt aangenomen, de overblijfselen van Andreas II en zijn tweede vrouw Yolanda 

van Courtenay. Nadat meer zekerheid was verkregen, werd de vondst in de zomer van 2020 

bekendgemaakt. 

 

 

Agnes van Meranië. 

Door zijn conflict met de paus was Filips geen ideale huwelijkskandidaat meer. Na lang zoeken wist hij 

echter toch de hand te verkrijgen van Agnes van Meranië, met wie hij op 1 juni 1196 in Compiègne in het 

huwelijk trad. Dit was tegen het zere been van de nieuwe paus Innocentius III. Hij sommeerde Filips om met 

Agnes te breken en Ingeborg te erkennen als zijn wettige vrouw en koningin. Toen Filips daar geen gehoor 

aan gaf, vaardigde de paus op 12 december 1199 een interdict uit over Frankrijk, waardoor er in het hele 

koninkrijk geen katholieke missen, begrafenissen en andere religieuze plechtigheden meer konden 

plaatsvinden. De volkswoede hierover zette Filips stevig onder druk. In de zomer van 1200 bezwoer hij de 

pauselijk legaat kardinaal Ottaviano, dat hij Agnes zou verstoten en Ingeborg zou laten terugkeren naar het 

hof. Een concilie in het kasteel van Saint-Léger in Nesle besloot vervolgens op 7 september 1200 om het 

interdict voorlopig op te heffen. In het voorjaar van 1201 herhaalde Filips zijn belofte voor een concilie in 

Soissons. De eis van de paus dat Agnes het koninkrijk moest verlaten, werd toen afgezwakt omdat zij 

hoogzwanger was. Zij werd ondergebracht in het kasteel van Poissy, waar zij korte tijd later in het kraambed 

overleed. Daarmee leek Ingeborg van Denemarken in ere te zijn hersteld, maar het zou nog tot 1213 duren 

voordat zij uit haar gevangenschap in Étampes werd bevrijd. 

 

 

Filips II van Frankrijk. 

Hij kreeg de bijnaam "Augustus" van de monnik Rigord nadat hij in juli 1185 (Verdrag van Boves) de 

graafschappen Artesië, Valois, Amiens en een groot deel van de Vermandois aan het kroondomein had 

toegevoegd (hierbij zou "Augustus" verwijzen naar de Romeinse keizers omwille van de enorme 

gebiedsuitbreiding) en eveneens omdat hij in de maand augustus was geboren.. 

Kapelaan en biograaf van Filips II, Willem de Bretoen, noemt hem "Filips de Grootmoedige" (Philippus 

Magnanimus) in zijn tussen 1214 en 1224 geredigeerde Chronicon. Deze kroniek is een voortzetting van deze 

van Rigord die Filips II hem had gevraagd op te kuisen, omdat hij deze laatste minder lovend vond dan hij 

wenste. 

Filips Augustus blijft een van de meest bewonderde en bestudeerde vorsten van middeleeuws Frankrijk, niet 

alleen omwille van zijn lange regering, maar ook omwille van zijn belangrijke militaire overwinningen en 

zijn belangrijke bijdrage aan het bevestigen en versterken van de koninklijke macht die aldus een einde 

maakte aan het feodale systeem. 

Filips Augustus is de eerste koning die in documenten, sporadisch vanaf 1190, officieel vanaf 1204, Rex 

Franciæ ("koning van Frankrijk") in plaats van Rex Francorum ("koning der Franken") gebruikt. Men moet er 

evenwel op wijzen dat de verdragen en vredesovereenkomsten gesloten tussen vazallen of bondgenoten en 

het koninkrijk Frankrijk zonder uitzondering spreken van Philippus rex Francorum ("Filips, koning der 

Franken") in tegenstelling tot bijvoorbeeld Richardus rex Angliæ ("Richard, koning van Engeland"), maar 

eerder als Heinrich rex Romanorum ("Hendrik, koning der Romeinen") voor de Duitse keizer. 

Regering. 

Het begin: een snelle bevestiging (1179-1189) . 



  

  

Koning op vijftien jaar. 

De geboorte van Filips Augustus, in 1165, werd door de koninklijke familie als een mirakel onthaald. In feite 

wachtte Lodewijk VII sinds meer dan dertig jaar op een erfgenaam en het was zijn derde echtgenote, 

Adelheid van Champagne, die hem uiteindelijk de zo lang verhoopte zoon schonk. Dit was dan ook de 

reden waarom de toekomstige koning Filips II de bijnaam "Godgeschonken" (Dieudonné) kreeg. Hij werd 

een dag na zijn geboorte gedoopt in de kapel Saint-Michel van het palais de la Cité te Parijs door bisschop 

Maurice de Sully in de aanwezigheid van drie dooppeters en drie doopmeters.. 

Lodewijk VII, die door ziekte niet meer in staat was te regeren, dacht in het voorjaar van 1179, net zoals de 

eerste Capetingische koningen sinds Hugo Capet dat hadden gedaan, zijn zoon met de kroon te associëren 

om hem vervolgens op 28 juni 1180 de macht over te laten. Maar de ceremonie van de zalving werd 

uitgesteld, omdat de dertienjarige Filips, die tijdens een jachtpartij was verdwaald geraakt, toen men hem 

terugvond, ernstig ziek en zelf in levensgevaar bleek te zijn. De gezondheidstoestand van de prins was 

voldoende ernstig voor Lodewijk VII om - ondanks zijn eigen zwakke gezondheid - naar Engeland af te 

reizen om er te bidden bij het graf van Thomas Becket, de in 1170 vermoorde aartsbisschop van Canterbury 

die was uitgegroeid tot een wonderdoende heilige.. 

Volledig hersteld werd Filips op 1 november 1179 door zijn oom, aartsbisschop Willem met de Witte 

Handen, te Reims gezalfd tot medekoning. Om aan de greep van zijn moeder en ooms van moederskant te 

ontsnappen, benaderde hij zijn peter Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, die hem zijn nicht Isabella 

van Henegouwen ten huwelijk schonk. Op 28 april 1180 zegende bisschop Roger van Laon het huwelijk van 

de jonge echtelieden in de Abdij van Arrouaise in de buurt van Bapaume in. Isabella, dochter van Boudewijn 

V van Henegouwen, bracht als bruidsschat het graafschap Artesië met zich mee. Op Hemelvaartsdag (29 

mei 1180) in de Abdij van Saint-Denis te Parijs, werd zijn echtgenote Isabella tot koningin van Frankrijk 

gekroond, door de aartsbisschop van Sens, Guido I van Noyers, opvolger van Willem met de Witte Handen, 

tot grote ergernis van deze laatste, die Guido van usurpatie van zijn bevoegdheden beschuldigde.. 

Vervolgens tekende hij op 28 juni 1180, drie maanden voor het overlijden van zijn vader, het Verdrag van 

Gisors met Hendrik II van Engeland. Deze twee zaken versterkten de positie van de jonge koning tegenover 

de huizen van Vlaanderen en Champagne.. 

Met het overlijden van zijn vader op 18 september 1180, werd Filips op vijftienjarig leeftijd de enige koning. 

Geconfronteerd met de verzwakking van de koninklijke macht, deed Filips zich al snel kennen als aan de 

uitdaging gewaagd. Op het vlak van intern beleid in het kroondomein, stond een van zijn eerste beslissingen 

volledig in tegenstelling tot de door zijn vader gevolgde politiek, namelijk de uitzetting van de joden en de 

confiscatie van hun goederen (17 april 1182) die afstak tegen de bescherming die Lodewijk VII was 

overeenkomen met de joodse gemeenschap. De officiële reden die hiervoor werd opgegeven, wees de joden 

aan als verantwoordelijk voor verschillende calamiteiten maar het werkelijke doel was vooral de koninklijke 

schatkist terug te vullen, hetgeen ook nodig was aan het begin van zijn regering. Deze maatregelen, 

overigens populair bij het volk, zouden niet van blijvende duur zijn: het verbod voor joden om het Franse 

grondgebied te betreden (om te beginnen al moeilijk om af te dwingen) werd in 1198 opgeheven, en de 

verzoenende houding die Lodewijk VII had aangenomen werd weldra weer de norm. Desalniettemin 

veroordeelde paus Innocentius III enkele activiteiten van joden in Frankrijk en spoorde Filips Augustus in de 

brief Etsi non displiceat in 1205 aan om hen te straffen om zijn toewijding aan zijn christelijk geloof te tonen 

(in het latijn: "in eorum demonstret persecutione fervorem quo fidem prosequitur Christianam"). 

Een hele hoop rivaliteiten. 

Sinds 1181 was het conflict met zijn kroonvazallen weer opgeflakkerd, onder leiding van de graaf van 

Vlaanderen, Filips van de Elzas, met wie Filips in onmin was geraakt. Hij slaagde er evenwel in de ambities 

van de graaf te verhinderen door de allianties die deze laatste had afgesloten met de landgraaf van het 

Brabant, Godfried van Leuven en de aartsbisschop van Keulen, Filips I van Heinsberg op te breken. In juli 

1185, bevestigde het Verdrag van Boves aan de koning het bezit van de Vermandois, van het graafschap 

Artesië et het graafschap Amiens.. 

Het huis Plantagenêt was een andere grote bezorgdheid van Filips Augustus: Hendrik II van Engeland, was 

niet alleen graaf van Anjou, maar ook hertog van Normandië en had ook de Vexin en Bretagne in handen 

had. Na twee jaar vechten (1186-1188) was de situatie nog steeds onbeslist. Filips zocht handig te profiteren 

van de rivaliteit tussen de zonen van de koning van Engeland, Richard, met dewelke hij bevriend was en die 

hij in 1187 zou steunen in zijn rebelse fase tegen zijn vader, en diens jonge broer Jan Zonder Land. Er werd 

uiteindelijk een vrede die het status quo bevestigde gesloten, terwijl paus Gregorius VIII, na de inname van 

Jeruzalem door Saladin in 1187, tot een Kruistocht opriep. Filips Augustus was echter weinig gemotiveerd 



  

  

voor een dergelijk avontuur maar kon de paus niet weigeren. Hij spelde dus het kruis op, maar beriep zich 

op de gevaren die zijn koninkrijk bedreigden om zijn afreis uit te stellen. Het overlijden van Hendrik II van 

Engeland in juli 1189 maakte hier een einde aan. De koning kon het nu niet langer afstellen en bereidde zich 

voor op zijn vertrek naar het Heilige Land. 

De derde kruistocht en de rivaliteit met Richard Leeuwenhart (1190-1199). 

Een ingekorte kruistocht. 

Filips Augustus en Richard namen samen met keizer Frederik I Barbarossa deel aan Derde Kruistocht, die 

eveneens een groot deel van de voornaamste edelen van Frankrijk op de been bracht. Ze ontscheepten op het 

einde van de zomer van 1190, Filips te Genua en Richard te Marseille. Maar ze werden verrast door de 

winterstormen in het Middellandse Zeegebied en moesten meerdere maanden het weer afwachten in 

Messina op Sicilië. Daar stak de rivaliteit tussen de twee koningen terug de kop op door de 

huwelijksplannen van Richard, die zijn verloving met Adelheid (een halfzus van Filips) verbrak en zich 

verloofde met Berengaria van Navarra. Filips Augustus zou zodra hij dit kon Messina verlaten (30 maart 

1191). 

Hij kwam op 20 april 1191 aan bij Akko en nam deel aan het beleg van de stad, die werd gecontroleerd door 

de muzelmannen. Richard kwam pas in juni aan, na een omweg langs Cyprus: de Engelse versterkingen 

waren welgekomen maar de geschillen tussen de twee koningen werden direct hernomen. Wat de situatie er 

niet beter op maakte, was het feit dat beiden slachtoffer werden van toxischeshocksyndroom (vroeger 

gedacht zweetkoorts te zijn) en als gevolg hiervan hun haar en nagels verloren. Filips Augustus verloor 

eveneens het gebruik van één oog. De militaire operaties bleven evenwel onverminderd doorgaan: de 

Fransen wisten op 3 juli voor een eerste keer de muren van Akko te doorbreken, maar kenden geen succes; 

vervolgens waren het de Engelsen die hun tanden stukbeten op de verdediging van Akko. De verzwakte 

belegerden zouden zich echter op 12 juli 1191 overgeven. 

De Kruistocht was nog niet goed of wel begonnen, toen Filips besloot terug te reizen naar Frankrijk. De dood 

van de graaf van Vlaanderen op 1 juni tijdens het Beleg van Akko had namelijk de gevoelige kwestie van de 

opvolging in Vlaanderen heropend. Het feit dat hij slechts één erfgenaam had, spoorde hem aan voorzichtig 

te zijn. Het was in zwakke gezondheidstoestand en fysiek erg aangetast dat Filips langs Rome passeerde om 

van de paus de toestemming te krijgen de Kruistocht te laten varen. De koning trok daarop op 27 december 

1191 Parijs terug binnen. 

De Vlaamse opvolgingskwestie. 

De Vlaamse opvolgingskwestie was de eerste bezorgdheid van Filips na zijn terugkeer van zijn Kruistocht. 

De dood van de graaf van Vlaanderen, zonder nakomelingen, zorgde ervoor dat er drie pretendenten 

opstonden voor het graafschap: Boudewijn, de graaf van Henegouwen en Eleonora van Vermandois, de 

gravin van Beaumont, alsook Filips Augustus zelf.. 

Na geheime onderhandelingen werd Boudewijn aangeduid als erfgenaam van het graafschap Vlaanderen, 

nadat hij vijfduizend marc aan zilver had neergeteld. Desalniettemin bevestigde Filips Augustus in een 

oorkonde uit 1192 het bezit van het graafschap Valois en Vermandois aan Eleonora, die terug zouden 

toekomen aan de koning na haar dood. Ten slotte ontving de koning Péronne en het graafschap Artesië, in 

naam van zijn zoon Lodewijk, als erfenis van de in 1190 overleden koningin Isabella van Henegouwen. Het 

kroondomein werd hierdoor in het noorden serieus versterkt. 

De huwelijkskwestie. 

Na het overlijden van Isabella wist Filips Augustus dat hij zo snel mogelijk moest zien te hertrouwen. De 

dynastieke opvolging was namelijk niet zeker: zijn enige zoon, Lodewijk, was op dat moment slechts vier 

jaar oud en was net ernstig ziek geweest. Zijn keuze om met Ingeborg van Denemarken te trouwen, kwam 

voort uit de noodzaak voor Filips om de ambities van de Engelse koningen te temperen, een politiek die een 

eeuw lang door hem en zijn opvolgers zou worden aangehouden. 

Ingeborg, de achttienjarige zus van koning Knoet VI van Denemarken, was slechts een van de talrijke 

huwelijkskandidates voor Filips. Toch kon hij door deze verbintenis met het Deense koningshuis de 

Engels-Normandische dynastie verzwakken. Ingeborg stamde namelijk in vrouwelijke lijn af van koning 

Harold II van Engeland, die sneuvelde in de Slag bij Hastings tegen Willem van Normandië, de nieuwe 

koning van Engeland en stichter van de Engels-Normandische dynastie. Filips II heeft mogelijk gedacht dat 

hij de aanspraken van zijn toekomstige bruid Ingeborg op de troon van Engeland als drukkingsmiddel kon 

gebruiken, al is het niet zeker of hij ook kon rekenen op Deense steun indien hij die aanspraken effectief 

wilde hardmaken.. 

Er werd een akkoord afgesloten voor een bruidsschat ten bedrage van tienduizend marcs aan zilver, 



  

  

waarvan een groot deel werd overgedragen op de dag van de trouw door de Deense gevolmachtigden 

aanwezig bij de ceremonie, waarna de prinses naar Frankrijk werd meegenomen, waar Filips haar op 14 

augustus 1193 voor het eerst ontmoette te Amiens en nog diezelfde dag met haar trouwde. De volgende dag, 

liet Filips, die bleek, nerveus en rusteloos werd tijdens de kroningsceremonie en deze daarom liet inkorten, 

Ingeborg wegsturen naar de abdij van Saint-Maur-des-Fossés. De koning kondigde vervolgens af dat hij het 

huwelijk wenste nietig te laten verklaren.. 

De redenen voor deze haastige scheiding, voor Ingeborg gevolgd door zeven jaar gevangenschap, en voor 

Filips, die absoluut weigerde haar positie als koningin te erkennen, zijn niet geweten en zijn zowel bij 

contemporaine als moderne historici voorwerp geweest van speculatie.. 

De Britse bronnen beweren dat koning Filips onmiddellijk een afkeer opvatte voor zijn nieuwe echtgenote, 

hetgeen lijkt te worden tegengesproken door het feit dat hij zich later en meermaals aan zijn echtelijke taken 

kweet, zelfs terwijl hij het ontkende om Ingeborg niet aan zijn zijde te moeten dulden in haar hoedanigheid 

als koningin van Frankrijk. 

De Franse geschiedschrijvers hebben gedacht dat de Denen van hun kant elk plan om Engeland binnen te 

vallen hebben verworpen, wat dit huwelijk voor Filips II eensklaps oninteressant maakte voor hem: want hij 

verwierf enerzijds niet de steun van de Denen voor een invasie in Engeland en moest anderzijds de 

bruidsschat van zijn echtgenote teruggeven hetgeen ook een grote marteling moest zijn voor een koning die 

rekende op een mindere inkomst van gelden. 

Het is daarom dat de versie volgens dewelke koning Filips ziek zou zijn geworden door een herval van zijn 

tijdens de Kruistocht opgelopen zweetkoorts niet volledig kan worden uitgesloten. 

Desalniettemin wilde Filips ter verdediging van de nietigverklaring van het huwelijk het doen voorkomen, 

zoals hij had gedaan met Isabella van Henegouwen van wie hij eveneens wenste te scheiden alvorens onder 

druk van de bevolking terug te krabbelen, dat er een te nauwe bloedverwantschap was, hetgeen door de 

Kerk was verboden. 

Ingeborg kon geen beroep doen op steun van het volk, aangezien ze geen woord Frans sprak: ze was slechts 

in staat zich uit te drukken in een zeer basale vorm van Latijn. Een verzameling van bisschoppen en 

baronnen gaven de koning zonder probleem gelijk, die inderhaast hertrouwde met Agnes van Meranië, een 

jonger Beierse edelvrouw, vanaf juni 1196. 

Maar de nieuwe paus Innocentius III, verkozen in 1198, wilde er niet van horen. Hij wenste wenste zijn 

autoriteit te bevestigen en verordende Filips Augustus om Agnes terug te sturen en Ingeborg terug te 

nemen. Doordat een reactie van de Franse koning uitbleef, werd er vanaf 13 januari 1200 een interdict 

uitgesproken over het koninkrijk en de paus excommuniceerde Filips Augustus. Filips liet de zaak echter 

hangend: Ingeborg bleef gevangen, van toen af aan in de toren van Étampes. De koning organiseerde ten 

slotte een verzoeningsceremonie en het interdict werd op 7 september 1200 tijdens het concilie te Nesle in 

Vermandois door de pauselijke legaat Ottaviano di Paoli opgeheven. Maar de ceremonie zou Ingeborg niet 

herstellen in haar positie als koningin en de procedure ter nietigverklaring van het huwelijk werd doorgezet, 

waardoor Filips in bigamie bleef leven. Het concilie van Soissons, dat bijeenkwam in maart 1201, plaatste 

Filips Augustus voor een patstelling: hij brak de debatten af en weigerde zijn nieuwe huwelijk op te breken. 

In juli 1201 stierf Agnes van Meranië te Poissy toen ze het leven schonk aan Filips zijn tweede mannelijke 

erfgenaam, Filips (na hem in 1198 al een dochter, Maria, te hebben geschonken), die als dusdanig in 

november 1201 door de paus werd erkend. De crisis was hiermee tijdelijk afgesloten en de dynastieke 

opvolging verzekerd. 

Filips hernam in 1205 de procedure tot nietigverklaring van zijn huwelijk. Deze keer met als motief de 

niet-consummatie van het huwelijk in de loop der tijd - wegens tovenarij -, hetwelk door de Kerk werd 

verworpen daar Ingeborg de regelmatige bezoekjes van haar echtgenoot kon aantonen van de plaatsen waar 

ze werd vastgehouden.. 

Het is waarschijnlijk dat zijn halsstarrigheid om een scheiding te bekomen samenhing met de geboorte van 

zijn derde zoon, Peter Karlotus, in 1205, die hierdoor buitenechtelijk was en waarvan de opvoeding in 1212 

werd toevertrouwd aan de Kerk - vermoedelijk na de dood van zijn moeder, de zogenaamde "dame 

d'Arras". 

De koning, nu tot het besef gekomen dat dit streven enkel zou eindigen in een gênante impasse, maakte in 

1212 (zoals eerder in 1201) brutaalweg een einde aan de onderhandelingen rond de scheiding en berustte 

erin dat de ongelukkige Ingeborg zo niet als echtgenote, dan wel als koningin in ere werd hersteld.. 

De strijd tegen Richard Leeuwenhart. 

Richard Leeuwenhart zette de Kruistocht verder na het vertrek van Filips: hij veroverde de belangrijkste 



  

  

havens, tot aan Jaffa, en richtte terug een Latijns koninkrijk van Jeruzalem op, hoewel de stad zelf aan zijn 

greep ontsnapte. Hij onderhandelde ten slotte een wapenstilstand van vijf jaar met Saladin en voer terug in 

oktober 1192. De winterstormen wisten hem opnieuw te verrassen: gestrand op Corfu, werd hij 

gevangengenomen door de hertog van Oostenrijk Leopold V, die hem terug in handen van de Rooms-Duitse 

keizer Hendrik VI, zijn vijand, gaf. De keizer vroeg voor de vrijlating van Richard een losgeld van 

honderdduizend zilveren marken, plus vijftigduizend marken omdat hij had geholpen om Sicilië te 

veroveren.. 

Filips profiteerde van de situatie om te onderhandelen met Jan zonder Land, de jongere broer van Richard, 

die de controle over het Anglo-Normandische koninkrijk had overgenomen. In de hoop de Engelse kroon 

met de steun van Filips te herwinnen, deed hij in 1193 hommage aan deze. Vervolgens, toen Filips Augustus 

de bezittingen van het huis Plantagenêt aanviel, stond Jan in januari 1194 in ruil voor duizend zilveren 

marken het oosten van Normandië (Vexin Normand), Le Vaudreuil, Verneuil en Évreux in een geschreven 

document af aan de koning van Frankrijk. Door zijn diplomatieke en militaire finesse wist Filips zijn rivaal 

in bedwang te houden. 

Richard werd ten slotte op 2 februari 1194 vrijgelaten. Zijn moeder, Eleonora van Aquitanië, had twee derde 

van het geëiste losgeld betaald, hetgeen honderdduizend zilveren marken was, de rest moest later worden 

overgemaakt. Zijn tegenaanval volgde al snel: na twee maanden te hebben doorgebracht in Engeland, 

ontscheepte hij op 12 mei 1194 naar Normandië: hij begon er een oorlog van schermutselingen. Op 10 mei 

legde Filips het beleg voor Verneuil, dat weigerde zich te onderwerpen. Toen hem het bericht bereikte van 

de afslachting van het Franse garnizoen in Évreux en dat Jan, die zich met zijn broer had verzoend, 

onderweg was om het te ontzetten, brak hij op 28 mei het beleg op en rukte op richting Évreux, dat hij 

verwoestte. Richard van zijn kant heroverde op 14 juni, na acht dagen belegering, Loches. Vervolgens 

bereidde Filips zich op 5 juli voor om het beleg te leggen voor het kasteel van Vendôme. Richard legde 

echter een hinderlaag voor hem klaar in de buurt van Fréteval, tijdens dewelke hij zich van de bagage, het 

koninklijk zegel en het charterarchief van Filips wist meester te maken (een gebeurtenis die aan de grondslag 

zou liggen van het bewaren van de koninklijke archieven in Parijs, de zogenaamde Trésor des Chartes). De 

twee soevereinen kwamen op 23 juli 1194 een wapenstilstand overeen, maar deze zou niet worden 

gerespecteerd. In 1195 verplaatste de oorlog zich naar Berry, waar de twee legers elkaar troffen nabij 

Issoudun. Terwijl men zich voorbereidde om slag te leveren, zou Richard Filips opzoeken om hem hommage 

te doen voor het hertogdom Normandië en de graafschappen Anjou en Poitiers. Een vredesverdrag werd op 

15 januari 1196 te Gaillon getekend: Richard stond Gisors en de Normandische Vexin af aan Filips, die aan 

hem afstand deed van diens verschillende veroveringen in Normandië en zijn aanspraken op Berry en 

Auvergne erkende.. 

Omdat hij met Gisors zijn voornaamste versterkte plaats had verloren, begon Richard met de bouw van het 

kasteel Gaillard, hetgeen de oorlog deed ontvlammen. Richard nam kasteel van Vierzon in Berry in en 

vernietigde en liet het kasteel van Nonancourt zich overleveren tegen een prijs in zilver. Filips maakte zich 

van zijn kant in de herfst van 1196 meester van de kastelen van Dangu en Aumale en heroverde Nonancourt. 

Richard viel Vexin (1197-1198) binnen, hierbij de oevers van de Seine plunderend waaronder ook Parijs. 

Filips werd in september 1198 tussen Gamaches en Vernon verslagen. Op 26 september 1198 maakte Richard 

zich meester van de kastelen Boury en Courcelles en vocht vervolgens in de buurt van Gisors met troepen 

van Filips, die de versterkte plaatsen te hulp waren gekomen. De twee koningen zochten steun, terwijl de 

nieuwe paus Innocentius III, die een nieuwe Kruistocht op de been wenste te brengen, bij hen aandrong om 

te onderhandelen en een vijfjarige vrede te sluiten. Op 13 januari 1199, tussen Les Andelys en Vernon, 

kwamen ze in aanwezigheid van een pauselijke legaat een wapenstilstand van vijf jaar overeen, die 

overigens ook slecht werd nageleefd. De situatie zou een onverwachtse wending krijgen: tijdens het beleg 

van de donjon van het kasteel van Châlus-Chabrol (Limousin) op 26 maart 1199, werd Richard getroffen 

door de pijl van een kruisboog. Hij zou enkele dagen later, op 6 april, op eenenveertigjarige leeftijd en op het 

hoogtepunt van zijn roem aan zijn verwondingen overlijden.. 

De grote veroveringen (1199-1214). 

De overwinningen tegenover Jan Zonder Land. 

De opvolging van Richard Leeuwenhart was niet vanzelfsprekend: tegenover Jan Zonder Land stond de 

jonge Arthur I van Bretagne (twaalf jaar oud), zoon van zijn in 1186 overleden oudere broer Godfried II van 

Bretagne, die een serieuze pretendent was. Filips Augustus profiteerde van deze rivaliteit en, zoals hij de 

kant van Jan had gekozen tegen Richard, koos hij deze keer de kant van Arthur tegen Jan. Hij ontving 

hommage van hertog Arthur I van Bretagne voor de Franse bezittingen van het huis Plantagenêt in het 



  

  

voorjaar van 1199. Dit liet hem toe vanuit een machtspositie te onderhandelen met Jan zonder Land en het 

verdrag van Le Goulet, in mei 1200, was dan ook in het voordeel van Filips Augustus. Het verdrag werd 

bezegeld door het huwelijk tussen Lodewijk van Frankrijk en Blanche van Castilië, een nicht van Jan. 

De vijandigheden hielden in werkelijkheid niet op en waren vanaf dan vooral geconcentreerd op Aquitanië. 

Filips haalde de banden met Arthur aan en riep Jan, zijn vazal door het verdrag van Le Goulet, op om voor 

het Franse koninklijk hof te verschijnen om zich voor zijn acties in Aquitanië en Tours te verantwoorden. Jan 

bood zichzelf - zoals verwacht - niet aan bij het hof, waarop het koninklijk hof van Frankrijk overging tot de 

confiscatie van zijn lenen.. 

Het conflict werd vervolgens op militaire vlak uitgevochten. Filips begon vanaf de lente van 1202 met zijn 

inval in Normandië terwijl Arthur aanvallen uitvoerde in Poitou. Maar de jonge hertog werd verrast door 

Jan zonder Land tijdens het beleg van Mirebeau en werd samen met zijn troepen gevangengenomen. Arthur 

van Bretagne zou in de daaropvolgende maanden verdwijnen - hij werd vermoedelijk begin 1203 vermoord. 

Filips verzekerde zich vervolgens van de steun van de vazallen van Arthur en hernam in de lente van 1203 

zijn militaire acties in Normandië. Hij ontmantelde het systeem van Normandische kastelen, nam Le 

Vaudreuil in, en begon het beleg van het kasteel Gaillard in september 1203. Jan van zijn kant maakte de fout 

om Normandië in december 1203 te verlaten om terug te keren naar Engeland. Het kasteel Gaillard viel op 6 

maart 1204. 

Filips Augustus kon vervolgens heel Normandië overweldigen: Falaise, Caen, Bayeux, vervolgens Rouen dat 

capituleerde en waarvan de kapitein en gouverneur, Pierre de Préaux, op 24 juni 1204, na 40 dagen 

belegering, het capitulatieverdrag tekende toen hij inzag dat hulp van de kant van Jan niet mocht worden 

verwacht. Verneuil en Arques vielen onmiddellijk daarop en voltooiden het succes van Filips, die in twee 

jaar van campagne voeren heel Normandië wist te heroveren. Filips richtte vervolgens zijn aandacht op de 

vallei van de Loire: hij nam in augustus 1204 eerst Poitiers in, vervolgens Loches en Chinon in 1205. Jan en 

Filips kwamen uiteindelijk een wapenstilstand overeen te Thouars, te tellen vanaf 13 oktober 1206. Vanaf 

dan had Filips Augustus als voornaamste doel het stabiliseren van zijn snelle veroveringen. 

De consolidatie van de veroveringen. 

De hele periode van 1206 tot 1212 zag Filips Augustus zich inspannen om zijn territoriale veroveringen te 

consolideren. De Capetingische heerschappij werd nu aanvaard in het graafschap Champagne, het 

hertogdom Bretagne en het graafschap Auvergne, maar het graafschap Boulogne en het graafschap 

Vlaanderen bleven een probleem vormen. 

Reinoud van Dammartin, graaf van Boulogne, was een eerste bron van zorgen. Ondanks de attenties van 

Filips Augustus, die zelfs in 1210 zijn zoon Filips Hurepel met Mathilde, de dochter van Renaud, liet 

trouwen, zou deze onderhandelen met het kamp van de vijand en de verdenkingen van Filips tegenover 

hem namen nog toe toen de graaf begon met het versterken van Mortain, in westelijk Normandië. In 1211 

ging Filips over tot het offensief: hij nam Mortain, Aumale en Dammartin in. Reinoud van Dammartin 

vluchtte naar het hof van de graaf van Bar-le-Duc en vormde niet langer een onmiddellijke bedreiging.. 

In Vlaanderen was intussen een periode van onzekerheid uitgebroken: Boudewijn, graaf van Vlaanderen en 

Henegouwen, die in januari 1200 nog het interdict dat de koning boven het hoofd hing in zijn voordeel had 

weten uit te buiten om de voor hem voordelige vrede van Péronne af te sluiten, nam vanaf de zomer van 

1202 deel aan de Vierde Kruistocht, nam deel aan de inname van Constantinopel en werd verkozen tot 

keizer van het in mei 1204 opgerichte Latijnse Keizerrijk. Maar hij in 1205 werd door de Bulgaren 

gevangengenomen en kort daarop gedood. Filips, broer van Boudewijn en graaf van Namen, die het 

regentschap in Vlaanderen waarnam, zwoer ten slotte - tegen het advies van zijn raadgevers in - trouw aan 

Filips Augustus. De koning besloot teneinde de opvolging in het graafschap te verzekeren de enige 

erfgename van Boudewijn, diens dochter Johanna, in 1211 te doen trouwen met Ferrand van Portugal. Het 

paar, dat in januari 1212 in Parijs in het huwelijk was getreden, werd onderweg naar het graafschap 

Vlaanderen door kroonprins Lodewijk gevangengenomen, die ook de steden Sint-Omaars (Saint-Omer) en 

Ariën (Aire-sur-la-Lys) innam, en Filips liet hen pas vrij nadat ze beiden op 25 februari 1212 het Verdrag van 

Pont-à-Vendin ondertekenen waarmee ze de twee veroverde steden aan Frankrijk afstonden. Filips dacht nu 

met Ferrand iemand als graaf van Vlaanderen te hebben aangesteld die hij makkelijk kon manipuleren.. 

De zogenaamde Duitse troonstrijd in het Heilige Roomse Rijk vormde de inzet van een ander groot conflict: 

na de dood van de Hohenstaufen-keizer Hendrik VI in 1197, moest er een nieuwe keizer worden verkozen. 

Twee kandidaten stonden hierbij lijnrecht tegenover elkaar: enerzijds, Otto van Brunswick, gesteund door 

zijn oom Jan zonder Land en favoriet van paus Innocentius III en, anderzijds, Filips van Zwaben, broer van 

Hendrik VI, gesteund door Filips Augustus en in 1205 tot Rooms-Duits koning gekroond. Deze laatste werd 



  

  

echter in juni 1208 vermoord: vanaf dan zonder rivaal werd Otto in oktober 1209 tot keizer gekroond. Paus 

Innocentius III had echter al snel spijt van zijn keuze aangezien de nieuwe keizer al snel ambities in Italië 

bleek te hebben. Otto werd in 1210 geëxcommuniceerd en Filips Augustus onderhandelde met keizer 

Frederik II, de zoon van Hendrik VI, gekroond tot Rooms-Duits koning te Mainz in 1212 door Siegfried II 

van Eppstein, bisschop van Mainz, een bondgenoot waarvan Filips Augustus hoopte dat deze weerstand 

kon bieden aan de ambitieuze Otto. 

Bouvines, het hoogtepunt van zijn regering. 

Het ongelooflijke succes van Filips Augustus bracht zijn rivalen er al snel toe om zich tegen hem te 

verenigen. Deze coalitie nam vaste vorm aan in 1212: zowel Jan zonder Land als Otto van Brunswick zouden 

zich erbij aansluiten. Maar Reinoud van Dammartin was de echte drijvende kracht achter de coalitie: hij had 

niets meer te verliezen en trok daarom naar Frankfurt om er steun bij Otto te vinden en vervolgens naar 

Engeland waar hij hommage deed bij Jan, die hem officieel zijn Engelse bezittingen terugschonk. De 

vijandigheden tussen Filips en Jan werden onmiddellijk hernomen.. 

Tegelijkertijd zorgden de eerste militaire operaties van de Albigenzische Kruistochten, uitgevoerd door 

voorname heren, voor een geschil tussen graaf Raymond VI van Toulouse en de kruisvaarders. Filips 

Augustus stelde de afhandeling van deze kwestie tijdelijk uit om zich ten volle te kunnen concentreren op 

het Engelse gevaar. Hij riep op 8 april 1213 al zijn grote leenmannen bijeen te Soissons, droeg zijn zoon 

Lodewijk op een expeditie te leiden tegen Engeland en ontving hiervoor de ondersteuning van al zijn 

vazallen, behalve die van Ferrand, de graaf van Vlaanderen die hijzelf slechts twee jaar ervoor had 

aangesteld maar die nu de teruggave van Sint-Omaars en Ariën-aan-de-Leie (hem ontnomen door verdrag 

van Pont-à-Vendin) eiste voor zijn deelname en opstapte toen zijn eisen niet werden ingewilligd. Filips zocht 

daarom elders steun, in het bijzonder bij Hendrik I van Brabant die hij de hand van zijn dochter, Maria, 

schonk en aan wie hij zijn diensten als onderhandelaar tussen hem de bisschop van Luik aanbood. Na enige 

tijd te hebben geaarzeld, koos paus Innocentius III daarentegen om Jan, die op het laatste moment (15 mei) 

zich naar de wil van de paus schikte en Engeland zelfs als pauselijk leen aanbood, te steunen: een vooral 

morele maar niettemin belangrijke steun. De voorbereidingen voor het conflict zetten zich intussen voort: 

het aanvankelijk plan van Filips, die Engeland wenste binnen te vallen, viel door de steun van de paus aan 

Engeland in het water en toen zijn invasievloot eind mei 1213 bij Damme door de vijandige coalitie werd 

aangevallen en ten dele werd vernietigd, gaf Filips zijn oorlog over zee op. De daaropvolgende maanden 

vielen Filips en Lodewijk de graafschappen Boulogne en Vlaanderen verwoed aan. De steden in het noorden 

werden bijna allemaal geteisterd.. 

In februari 1214 landde Jan Zonder Land uiteindelijk op het continent, in La Rochelle, in de hoop Filips in de 

rug te kunnen aanvallen. Een strategie die direct loonde, aangezien Jan aanhangers voor zich wist te winnen 

onder de voornaamste edelen van Limousin en in Poitou. In mei 1214 keerde hij terug tot aan de vallei van 

de Loire en nam Angers in. Filips, die nog bezig was met zijn strafexpeditie in Vlaanderen, vertrouwde 

daarop aan Lodewijk de tegenaanval tegen Jan toe. De jonge prins keerde zich onmiddellijk richting het fort 

van la Roche-aux-Moines. Bij het zien van zijn aantocht werd Jan door paniek overweldigd: de steun van 

edelen van Poitou was wankel, terwijl hem werd gemeld dat Lodewijk 800 ridders met zich mee had. De 

koning van Engeland vluchtte weg op 2 juli, waarmee de Engelse aftocht compleet was. Maar de coalitie was 

nog niet uitgeteld: het zou in het noorden zijn dat het eindspel zou worden ingezet.. 

De laatste confrontatie tussen het leger van Filips en dat van de coalitie, onder leiding van Otto IV, was nu 

onvermijdelijk geworden, na meerdere weken van elkaar naderen en ontwijken. Filips was van plan om zijn 

vijanden van versterkingen uit Duitsland af te snijden en probeerde Otto langs het noordoosten te verrassen. 

De keizer kreeg lucht van dit manoeuvre en verplaatste zich naar Mortagne, op enkele mijlen van het 

koninklijk leger. Filips Augustus was zich bewust van zijn numerieke minderheid, een belangrijk deel van 

zijn leger vocht immers in de buurt van Angers tegen de Engelsen. Deze troepen behaalden met de zoon van 

de koning, Lodewijk de Leeuw, aan hun hoofd op 2 juli de overwinning bij Roche-aux-Moines. Filips, die bij 

zijn aankomst het terrein had geobserveerd, veinsde zich terug te trekken naar Lille. Otto dacht dat hij de 

slag wilde vermijden en zijn coalitieleger dacht dat de vijand vluchtte. Het Franse leger begaf zich op zondag 

27 juli 1214 richting de brug over de Marke bij Bouvines. Het was voor christenen absoluut verboden te 

vechten op zondag, maar Otto IV, die in 1210 was geëxcommuniceerd besloot op advies van Hugo van 

Boves het offensief in te zetten, in de hoop de vijandelijke achterhoede te kunnen verrassen. Aangekomen op 

een plaats met een meertje aan de rechterkant en een bos aan de linkerkant, die een trechter vormde, keerde 

het Franse leger zich na een pauze plotseling om. Met niet de vijver aan de linkerkant en het bos aan de 

rechterkant, was het onmogelijk om langs een van beide kanten te vechten. Het leger ontvouwde zich in een 



  

  

linie, waardoor haar numerieke minderheid werd ongedaan gemaakt: een tactische beslissing. Het leger van 

Otto had hierdoor namelijk niet langer de nodige ruimte om al haar manschappen in te zetten, waardoor 

haar numeriek overwicht niet langer van tel was. Gehinderd in haar manoeuvres, door hun aantal 

hinderden ze elkaar en liepen ze zelf het risico elkaar te vertrappen, moesten ze de tegenaanval ondergaan. 

De Franse rechtervleugel ging het gevecht aan met de Vlaamse ridders, die door Ferrand werden geleid. 

Vervolgens zouden Filips en Otto elkander in het gevecht confronteren. Filips werd in het krijgsgewoel uit 

het zadel gelicht, maar zijn ridders beschermden hem, boden hem een vers paard aan en de koning hervatte 

de aanval. Sommige van de wapenknechten van Otto, die dit alles niet hadden gezien en dus niet 

doorhadden wat er in de frontlinie gebeurde, meenden deserteurs te zien die op de vlucht sloegen. Otto 

stond ook op het punt te worden gevangengenomen, maar weet eveneens met de hulp van zijn ridder te 

ontsnappen. Ten slotte wisten de aanhangers van Filips de weerstand te breken van Reinoud van 

Dammartin, die vervolgens werd gevangengenomen. De slag bleek in het voordeel van Filips uit te vallen, 

ondanks het feit dat zijn troepen numeriek in de minderheid waren (1300 ridders en 4000 à 6000 sergeanten 

te voet, tegenover 1300 à 1500 ridders en 7500 sergeanten te voet voor de coalitie). De overwinning was 

compleet: de keizer was op de vlucht geslagen en de mannen van Filips hadden 130 krijgsgevangen buit 

gemaakt, waaronder vijf graven, in het bijzonder de verachte verrader, Reinoud van Dammartin, en de graaf 

van Vlaanderen, Ferrand.. 

De coalitie viel met deze nederlaag uiteen. Op 18 september 1214 tekende Filips te Chinon een 

wapenstilstand met behoud van het status quo voor vijf jaar met Jan, die na deze nederlaag nog een tijdlang 

ten zuiden van de Loire was blijven rondhangen. De Engelse koning keerde op 13 oktober 1214 terug naar 

Engeland en zou nooit meer voet aan land zetten in Frankrijk. Door dit Verdrag van Chinon zag Jan zonder 

Land af van al zijn bezittingen ten noorden van de Loire: Berry en Touraine, alsook Maine en Anjou werden 

toegevoegd aan het kroondomein, dat voortaan een derde van Frankrijk besloeg, en Filips zag zich voor de 

rest van zijn regering bevrijd van de aanwezigheid van de Angevijnse heersers.. 

Na de overwinning (1214-1223). 

De Engelse expeditie van zijn zoon Lodewijk. 

Zijn overwinning op het continent was totaal en de koninklijke ambities hielden hier niet bij op. Want Filips 

II Augustus wenste veel verder te gaan tegen Jan Zonder Land. Hij wees erop dat Jan van de troon moest 

worden gestoten, door te verwijzen naar zijn verraad tegen Richard in 1194 en de - vermeende - moord op 

zijn neef Arthur. Gebruikmakend van een interpretatie - die sommigen twijfelachtig vonden - van de 

genealogie van zijn vrouw Blanche van Castilië werd zijn zoon Lodewijk als kandidaat voor de Engels troon 

naar voren geschoven, al was het vooral omwille van het feit dat sommige baronnen, die Jan zonder Land 

wensten af te zetten, de Engelse kroon hadden aangeboden aan de zoon van Filips. Lodewijk zou daarop een 

nieuwe expeditie naar Engeland leiden. De ontscheping vond plaats in mei 1216 en Lodewijk zou aan het 

hoofd van een aanzienlijke strijdmacht (1200 ridders, meerdere Engelse rebellen), tijdelijk grote delen van 

Engeland weten te veroveren, in het bijzonder Londen waar hij zich als koning installeerde. Enkel Windsor, 

Lincoln en Dover bleven weerstand bieden. Maar ondanks het enthousiaste onthaal dat Lodewijk te beurt 

viel door een meerderheid van de Engelse bisschoppen, bleef de steun van de paus aan Jan onwankelbaar en 

Lodewijk werd geëxcommuniceerd. Toen Jan op 19 oktober 1216 onverwachts aan dysenterie overleed, 

lieten de Engelse baronnen - oude bondgenoten van zowel Jan als Lodewijk - Jans negenjarige zoon Hendrik 

III tot koning van Engeland kronen. Paus Innocentius III kwam ook te sterven, maar zijn opvolger paus 

Honorius III bleef de loyalisten verdedigen. De bisschoppen trokken algauw hun steun voor Lodewijk in en 

de rebellen bonden in. De prins keerde begin 1217 terug naar Frankrijk om versterkingen te vinden en stak 

terug over naar Engeland. Hij werd nu ter land verslagen door Willem de Maarschalk bij Lincoln en 

vervolgens ter zee toen de versterkingen, die Blanche van Castilië hem stuurde, in de slag bij Sandwich 

werden vernietigd. Lodewijk accepteerde vredesonderhandelingen aan te gaan. Een vredesverdrag werd 

gesloten in september 1217 en zijn excommunicatie werd opgeheven. 

De houding van Filips II Augustus was wat deze expeditie betrof ambigu. De koning heeft deze in ieder 

geval nooit officieel gesteund. Blanche van Castilië overtuigde hem er wel van om voor de lichting van het 

reddingsleger te betalen, door ermee te dreigen zijn twee zonen in onderpand te geven. Maar het is weinig 

waarschijnlijk om voor te stellen dat hij niet zijn (stilzwijgende) toestemming zou hebben gegeven, al was 

het maar als vader. 

De kruistocht tegen de Albigenzen. 

De in 1208 begonnen Albigenzische Kruistochten waren uitgedraaid in een confrontatie tussen Simon IV van 

Montfort, die het Kruisvaardersleger van hoge edelen uit het noorden aanvoerde, en Raymond VI, graaf van 



  

  

Toulouse, die in het geheim de Albigenzen steunde. Daarenboven had Peter II van Aragon een oogje laten 

vallen op de regio. Hij steunde het kamp van de graaf van Toulouse, alvorens zelf te worden verslagen en 

gedood door Simon van Montfort bij Muret in 1213.. 

Na de slag bij Roche-aux-Moines trok Lodewijk in april 1215 een eerste keer zuidwaarts en hielp Simon van 

Montfort zijn posities te consolideren. Deze werd ten slotte aangesteld als graaf van Toulouse, met de 

instemming van paus Honorius III en Filips Augustus, aan wie hij hiervoor hommage was verschuldigd. 

Maar de stad Toulouse bleef weerstand bieden en tijdens deze lange belegering stierf Simon in april 1218. De 

paus wees diens zoon Amalrik VI van Montfort aan als opvolger en gebood Filips Augustus een nieuwe 

strafexpeditie uit te sturen. Lodewijk vertrok in mei 1219 en voegde zich bij Amalrik en diens beleg van 

Marmande, waarvan de inwoners na de val van de stad werden afgeslacht. Nadat de veertig dagen feodale 

dienstplicht was afgelopen, keerde Lodewijk terug zonder Toulouse te hebben kunnen innemen. Er werd in 

1221 een nieuwe expeditie door Filips uitgestuurd, nu onder leiding van de bisschop van Bourges en graaf 

van la Marche, maar ook deze kende geen succes.. 

Men moet de beperkte omvang van deze expedities ook benadrukken. Ondanks de herhaaldelijke oproepen 

van paus Innocentius III en diens opvolgers liet Filips, die te zeer bezet was met het graafschap Vlaanderen 

en de strijd tegen Jan zonder Land, het na om persoonlijk op te treden in het zuiden teneinde een einde te 

maken aan de Albigenzische ketterij. Desalniettemin herhaalde hij in zijn betrekkingen met de paus 

standvastig zijn rechten als soeverein op het graafschap en stond ook zijn zoon toe het kruis op te nemen in 

1219. Men moet tot het einde van zijn en het begin van de regering van zijn opvolgers wachten alvorens het 

Albigenzische probleem werd aangepakt.. 

De vrede. 

Na Bouvines speelden de militaire operaties zich af in Engeland of Zuid-Frankrijk. Het Kroondomein, en in 

bredere zin de hele regio ten noorden van de Loire, kende vrede, overeenkomstig de afspraken van de 

wapenstilstand die was afgesloten te Chinon in 1215, oorspronkelijk voor vijf jaar, en in 1220 verlengd met 

de garantie van Lodewijk, een associatie die het begin van de machtsoverdracht van Filips II aan zijn zoon 

en erfgenaam markeerde. 

Toen de veroveringen met de wapens ophielden, bleef Filips zijn invloed nog steeds uitbreiden door in te 

spelen op problematische opvolgingen. Dit was het geval in Champagne ten tijde van de troonsbestijging 

van Theobald IV, die hem toestond zijn opperleenheerschap te doen gelden. Dit is nog meer het geval voor 

gebieden die de koning zelfs wist in te lijven in het Kroondomein, als Issoudun, Bully, Alençon, 

Clermont-en-Beauvaisis alsook Ponthieu. 

Aan het eind van de regering van Filips Augustus was de welvaart van het koninkrijk vaststaand feit. Men 

schat aldus het jaarlijkse overschot van de Schatkist op 25.210 pond in november 1221. Op datzelfde moment 

had de Schatkist 157.036 pond in kas, wat meer dan 80 % van de gewone globale jaarlijkse inkomsten van de 

monarchie was. Het testament van Filips Augustus, opgesteld in september 1222, bevestigt deze cijfers, 

aangezien de som van zijn legaat 790.000 Parijse pond bedroeg, wat overeenkwam met vier jaar aan 

inkomsten! Dit testament werd opgesteld toen de gezondheidstoestand van Filips er zo ernstig op was 

achteruit gegaan dat men vreesde dat hij elk moment kon overlijden. Tien maanden later werd deze vrees 

bewaarheid met het overlijden van Filips II. 

Toen hij zich in Pacy bevond, besloot Filips - tegen het advies van zijn dokters in - de kerkelijke bijeenkomst 

georganiseerd te Parijs ter voorbereiding van nieuwe Kruistochten bij te wonen. Hij zou de vermoeiende reis 

niet overleven en stierf op 14 juli 1223 in Mantes. Zijn lichaam werd naar Parijs overgebracht en zijn 

begrafenis in allerijl te Saint-Denis georganiseerd in aanwezigheid van de rijksgroten. Voor het eerst keer 

werd het lichaam van een koning van Frankrijk voorzien van alle regalia voor zijn graftombe opgebaard 

opdat het volk hem een laatste eer kon bewijzen in een plechtige rite geïnspireerd door die van de koningen 

van Engeland. 

Filips II Augustus en de uitoefening van de macht: de uitvinding van de natie en de staat. 

De veroveringen. 

Bij zijn dood liet Filips II aan zijn zoon en opvolger Lodewijk VIII een aanzienlijk vergroot Kroondomein na. 

Het contrast was opvallend tussen de troonsbestijging van Filips, onder een quasi-voogdij van baronnen, 

met een Kroondomein dat van hem eerder koning van het Île-de-France dan van Koninkrijk Frankrijk 

maakte, en het einde van zijn regering, met een vergroot Kroondomein, waaraan hij talrijke gebieden 

toevoegde die aan hem waren onderworpen door de hommage van hun bezitters. De Engelse rivaal werd 

teruggedreven naar een ingekrompen Guyenne, ver weg, zeer ver weg van Parijs. De verovering waren in 

het bijzonder mogelijk door de belangrijke ontwikkeling van het koninklijk vazallenleger dat in 1202 de 



  

  

volgende aantallen telde: in vredestijd 3043 manschappen (257 Ridders/ruiters, 2000 sergeanten te voet en 

267 te paard, 133 kruisboogschutters te voet en 86 te paard, 300 huurlingen); in oorlogstijd nam dit aantal toe 

to 8054 sergeanten.. 

De territoriale winst maakte van Filips Augustus een verenigende koning, wiens werk werd voortgezet door 

Lodewijk VIII. Men moet wachten tot de Honderdjarige Oorlog voordat men opnieuw een belangrijke 

terugval in de omvang de Franse koninklijke bezittingen kende. Het verzekeren van het behoud van deze 

veroveringen ging niet gewoon simpelweg door militaire en diplomatieke overwinningen, maar vereiste 

andere ingrepen. 

En daarin zou het grote succes van Filips liggen: hij slaagde erin om tegelijkertijd met een uitbreiding van 

zijn territorium de koninklijke macht in deze nieuwe bezittingen te verstevigen: een onmisbare voorwaarde 

voor het behoud van deze nieuwe bezittingen. Dit doel werd aanvankelijk bereikt door een nieuwe politiek 

van fortificaties en kastelen: Filips liet een inventaris van deze opstellen en begon op zijn kosten de 

constructies van versterkingen in het kroondomein en de lenen. De mottekastelen verdwenen en werden 

vervangen door stenen donjons waarvan Filips wenste dat ze veelhoekig of cilindrisch waren, om beter 

weerstand te kunnen bieden aan belegeringstuigen en om dode hoeken voor de verdedigers te vermijden. 

Talrijke torens werden aldus opgetrokken. Tegen het einde van zijn regering evolueerde het grondplan 

richting een cirkelvormige donjon, uitstekend boven een vierhoekig vesting met torens op elke hoek, 

waarvan het Louvre het mooiste voorbeeld is. 

Dat was niet alles. De stabilisatie van de veroveringen ging ook gepaard met een nieuwe administratieve 

indeling van de gebieden. 

De administratieve revolutie: baljuwen, provoosten en seneschalken. 

Om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van versnippering, een gevolg van het feodaal systeem, begon 

Filips Augustus reeds vroeg met een nieuwe administratieve structuur op poten te zetten die hem toeliet om 

zijn macht rechtstreeks uit te oefenen over zijn territorium. Filips organiseerde dit systeem in feite naar 

aanleiding van zijn vertrek op Kruistocht, door een ordonnantie-testament van 1190, teneinde de kwesties in 

verband met de organisatie van de macht tijdens zijn afwezigheid te regelen. De koning maakt van dat 

ogenblik af ten volle gebruik van de baljuws, een oude creatie van Anglo-Normandische origine waarvan de 

rol tot dan toe in de Franse territoria niet duidelijk gedefinieerd was. Filips liet zich in het bijzonder 

inspireren door de in 1176 door Hendrik II van Engeland genomen administratieve hervormingen. Het 

graafschap Vlaanderen zou rond diezelfde tijd een gelijkaardige administratieve hervorming ondergaan. 

Deze hervorming was rond 1200 afgerond, wanneer de benaming baillivi courant, zo niet officieel, werd in 

de koninklijke aktes. Deze door de koning benoemde ambtenaren waren met een dozijn die naar zijn 

goeddunken het kroondomein doorkruisten teneinde recht te spreken, maar ook een eerste aanzet te geven 

tot een boekhouding van het koninkrijk, een domein dat een beslissend proces kende in het tweede deel van 

zijn regering. In tegenstelling tot het feodaal systeem hadden baljuws geen precieze geografische bindingen 

(dit zou veranderen na de regering van Filips Augustus). Hun activiteit was dus niet verbonden aan 

landbezit, ze oefende dus niet in eigen naam hun ambt uit maar vertegenwoordigden de koning. Bovendien 

werd ze rechtstreeks betaald door de soeverein en onderworpen aan een zeer belangrijke controle met een 

verplichting om drie keer per jaar rekeningen binnen te leveren. Het salaris van een baljuw bevond zich 

tussen de 10 stuivers (sous) en een livre, hetgeen meer was dan bijvoorbeeld huurlingen-ridders (10 stuivers 

(sous)). Dit is een tegelijkertijd een indicatie van het belang van hun statuut en van de prijs van hun trouw 

…. 

Een baljuw werden bijgestaan door een provoost, hetgeen een andere oude instelling was met een tot dan 

toe vage rol. Deze waren in tegenstelling tot een baljuw wel verbonden aan een precieze zone, waar ze over 

lopende zaken oordeelden (de baljuws oordeelden vooral wanneer men in beroep ging) en stelden de lokale 

boekhouding op. 

In bepaalde tijdens zijn regering veroverde regio's (Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Saintonge) vertrouwde 

Filips Augustus de administratieve functies toe aan een seneschalk, die bovendien ook een militaire functie 

hadden aangezien ze meestal over een grensgebied waren aangesteld. De voorheen erfelijke titel werd vanaf 

1191 niet-overdraagbaar. In tegenstelling tot een baljuw was een seneschalk een lokale hoge edele: het risico 

dat deze laatste in de regio enorm belangrijk zou worden, ja zelfs een gevaar kon vormen voor de koning, 

was net in het feodaal systeem niet uit te sluiten. Het was daarom ook dat dit regime vaak werd afgeschaft 

(in het bijzonder in Normandië, na de annexatie) om te worden vervangen door een baljuw. 

De steden kreeg hij dan weer aan zijn zijde door het verlenen van gunstige handelsprivileges, bijvoorbeeld 

stapelrecht te Parijs en Rouen.. 



  

  

De geboorte van een koninklijke ideologie. 

Dankzij zijn grote overwinning bij Bouvines, eindigde Filips Augustus zijn regering met een belangrijk 

enthousiasme onder het volk. In deze context ontwikkelde zich de koninklijke ideologie, misschien wel het 

meest manifeste teken van de opkomst van een werkelijke staat onder de regering van Filips II. 

Er is al veel inkt gevloeid over het toenemend gebruik van de termen Francia (Frankrijk) en rex Franciæ 

(koning van Frankrijk) in contemporaine teksten, zowel in die van kroniekschrijvers uit de 12e eeuw als in 

die van buitenlandse vorsten en zijn eigen onderdanen. Volgens Marie Thérèse Jones-Davies verving vanaf 

1181 de formulering rex Franciæ officieel de titel van rex Francorum (koning van de Franken), in een akte 

waarin hij Philippus Dei gratia Franciæ rex (Filips bij gratie Gods Frankrijks koning) werd genoemd. 

Evenwel moet worden opgemerkt, dat we slechts over een kopie uit de 13e eeuw van de akte beschikken en 

niet over het origineel. Volgens Bernard Guenée en Anne Lombard-Jourdan komt men rex Franciæ pas vanaf 

1190 en regnum Franciæ pas in 1205 voor het eerst tegen. Volgens Alain Derville is het pas in het begin van 

de 13e eeuw dat de term rex Franciæ voor het eerst opduikt. Andere ideologische vooruitgangen zijn 

evident. 

Vooral naar het einde van zijn regering ziet men zich doorheen de officiële kronieken een echte poging tot 

koninklijke propaganda ontwikkelen. Reeds vanaf 1186 stelde Rigord, een monnik verbonden aan de 

Saint-Denis, een kroniek op in het Latijn, in de traditie van Suger, die hij aan Filips aanbood in 1196. Deze 

Gesta Philippi Augusti zijn vervolgens vervolledigd tot in 1208. Dit werk werd niet in opdracht van de 

koning geschreven, maar het was desalniettemin een quasi-officiële kroniek, ter ere van Filips (buiten enkele 

kritieken met betrekking tot zijn huwelijken). Het was ook Rigord die hem als eerste de bijnaam Augustus, 

verwijzend naar zijn geboortemaan en zijn eerste veroveringen waardoor hij werd verheven, aldus de 

auteur, naar het niveau van de Romeinse keizers. Rigord baseerde zich in feite op een zeer persoonlijke 

interpretatie van de etymologie van Augustus, dewelke hij verbond met het werkwoord augeo 

(vermeerderen, verrijken), in referentie naar de vermeerdering en verrijking van het koninkrijk door Filips.. 

Filips Augustus vertrouwde later de taak van het ontdoen van de kroniek van Rigord van de kritische 

passages en haar voort te zetten toe aan een nieuwe kroniekschrijver. Willem de Bretoen, klerk en een naaste 

medewerker van de koning, zou zich aan deze taak wijden. Hij werd vervolgens vanaf 1214 de redactie 

toevertrouwd van een echt literair monument ter ere van de koning: een rijmkroniek, de Philippidos, in de 

stijl van een episch gedicht, toentertijd in trek (in het bijzonder sinds de Alexandreis van Gauthiervan 

Châtillon, heldendicht ter ere van Alexander de Grote). Meerdere versies van de Philippidos volgden, de 

laatste versie afgewerkt in 1224, een jaar na het overlijden van de koning. In dit unieke werk wordt Filips 

afgeschilderd als held, de overwinnaar van Bouvines wordt er in al zijn majesteit gevierd. De evolutie in de 

loop van zijn regering is belangrijk, hoewel de twee officiële kronieken zeer geïsoleerde getuigen blijven in 

het geheel van de literaire productie van de regering van Filips Augustus. 

De kroniek van Rigord en de voortzetting door Willem de Bretoen werden vervolgens vertaald door Primat 

voor de Grandes Chroniques de France. Het is in deze vorm, eerder dan die van de Philippidos, dat de 

beeldvorming rond Filips aan het nageslacht werd overgeleverd. 

Ten slotte moet ook het werk van Gilles van Parijs worden vermeld die in zijn Karolinus, een gedicht ter ere 

van Karel de Grote geschreven voor koning Lodewijk VIII, Filips II Augustus en Lodewijk VIII liet 

afstammen van Karel de Grote en aldus de dynastieën van de Karolingen en Capetingen verenigde en van 

Lodewijk VIII de eerste echte vertegenwoordiger maakte van een koninklijk genus, op basis van het idee van 

de overdracht van koningschap door bloed die na Filips Augustus een belangrijke ontwikkeling kende.. 

In tegenstelling tot zijn voorgangers zou Filips II zijn zoon niet - expliciet - associëren met de troon: bij zijn 

dood was de kroonoverdracht aan Lodewijk VIII niet het voorwerp van een stemming en zelfs niet van een 

approbatie uit principe van de kant van de pairs van het koninkrijk. Men kan zelfs zeggen dat de kroon van 

Frankrijk na 14 juli 1223 de facto erfelijk was geworden.. 

Niet-Franse bronnen. 

We hebben over leven en daden van Filips II niet enkel Franse - vaak gekleurde - bronnen te onzer 

beschikking, maar ook niet-Franse bronnen. Zo zijn de werken van de Engelse kroniekschrijvers Roger van 

Hoveden (Gesta Regis Henrici Secundi et Gesta Regis Ricardi Benedicti abbatis en Chronica) en Roger van 

Wendover (Flores historiarum) belangrijke parallelbronnen. 

De weldoener van Parijs. 

De regering van Filips Augustus was een periode van verschillende verbeteringen voor Parijs. Hoewel het 

koninklijk hof nog steeds een reizend hof bleef, verwief Parijs desalniettemin een bijzonder statuut waarvan 

de verschillende (bouw)werken van getuigen. Onder Filips werd dan ook een grote stap gezet in de 



  

  

ontwikkeling van Parijs als hoofdstad van Frankrijk. Enkele belangrijke ingrepen voor Parijs tijdens zijn 

regering waren: 

1181: Filips Augustus verhuisde de foire Saint-Lazare (gesitueerd in de voorsteden ten noorden van de stad, 

nabij de leprozerie Saint-Lazare) in het centrum van Parijs naar de plaats waar later de Hallen zouden 

worden opgetrokken. Twee overdekte gebouwen werden in 1183 opgetrokken om de nieuwe markt gezond 

te maken. Zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van deze centrale markt, zou Filips zelf de handel van 

essentiële waren (vlees, brood en wijn) reglementeren. 

1186: Filips liet de voornaamste wegen van Parijs plaveien.. 

1187: het kerkhof van Saints-Innocents werd gesaneerd, gedraineerd, genivelleerd en van een ringmuur 

voorzien. 

1190: voordat hij op Kruistocht vertrok, liet Filips de constructie aanvangen van een ommuring op de 

rechteroever. 

1194: na het verlies van de koninklijke archieven tijdens de slag bij Fréteval en de verwerving van deze door 

Richard Leeuwenhart, liet Filips deze opnieuw samenstellen. Vanaf dat moment verbleef een exemplaar van 

deze archieven permanent in Parijs. 

1200: koninklijk charter stichtte de Universiteit van Parijs, met een statuut dat de Parijse meesters en 

studenten over een belangrijke mate van vrijheid en veiligheid deed beschikken; voortaan vielen deze in het 

bijzonder onder de kerkelijke jurisdictie. Deze privileges stonden een snelle groei van de Parijse scholen toe. 

1202: afwerking van de constructie van de tour neuve (nieuwe toren), aan de westelijke ingang van de stad, 

het latere Louvre. 

1209-1210: werken aan het Petit Châtelet op de linkeroever (nieuwe schoorstenen, poorten, poternes, 

toevoeging van een gevangenis met drie verdiepen). 

1209-1212: constructie op de linkeroever van de ommuring van Parijs. 

De expansie van Parijs was niet de enige bouwdadigheid uitgevoerd onder Filips Augustus. Het was tevens 

onder zijn regering dat het hospice Sainte-Catherine (1185) en het hôpital de la Trinité (1202) werden 

opgericht. De werken aan de Notre-Dame van Parijs, begonnen in 1163, schieten ook goed op. In 1182 werd 

het koor afgewerkt en het hoofdaltaar werd op 19 mei ingewijd. Vervolgens werd de westelijke façade 

gedecoreerd, de galerij van de koningen werd afgewerkt in de jaren 1220, la grande rose est entamée dans la 

foulée, tandis que le parvis in deze zelfde periode werd vergroot. 

De groei van Parijs wordt bevestigd door de demografische schattingen, die schatten dat de Parijse 

bevolking in enkele jaren tijd steeg van 25.000 inwoners naar 50.000 rond 1200, waarmee deze de grootste 

stad van Europa, met uitzondering van die in Italië, werd.. 

Getuigenissen. 

Le roi Philippe Auguste deffendit les jeux de hazard, juremens et bordelz, chassa les Juifs de son Royaume, 

institua le premier les maires et les eschevins. Il fist paver la ville de Paris, bastir les Halles et le Louvre et 

clore de murailles le bois de Vincennes qu'il peupla de bestes sauvages. Il fist achever le bastiment de l'église 

Nostre-Dame, à Paris, de laquelle il n'y mit que les fondements à fleur de terre. 

De graftombe van Filips II Augustus. 

Filips II overleed op de Seine, waarop hij was aan het varen om naar Mantes terug te kerende, de stad waar 

zijn derde echtgenote Agnes van Meranië was begraven. Hij werd begraven in de basiliek van Saint-Denis 

bij Parijs. Willem de Bretoen, een niet al te betrouwbare bron, bevestigt dat "een steen zijn lichaam bedekte 

naast die van Dagobert". De koning werd begraven ten zuiden van het hoofdaltaar. Desalniettemin vermeldt 

een door een goed geïnformeerde clericus van Saint-Martin de Tours geschreven kroniek (die liep tot de 

periode 1225-1227) dat Filips Augustus werd begraven voor het hoofdaltaar. Het lichaam van de koning 

moet dus zijn verplaatst geweest. 

Bij de reorganisatie van de necropool werd zijn tombe samen met die van zijn zoon, Lodewijk VIII, in feite in 

het midden geplaatst, teneinde de vereniging van de Merovingen (rechts) en Capetingers (links) te 

symboliseren, naar een door Gilles van Parijs ontwikkeld idee (als zoon van Filips Augustus, meermaals 

afstammeling van Karel de Grote, en Isabella van Henegouwen, een directe afstammelinge van Karel van 

Neder-Lotharingen, Karolingisch kroonpretendent en rivaal van Hugo Capet). 

De graftombe van Filips Augustus werd door meerdere kroniekschrijvers vermeld en geroemd om haar 

schoonheid. Richer van Senones, die schreef tussen 1254 en 1260, was zeer onder de indruk door de 

"graftombe in zilver verguld met talrijke afbeeldingen" van Filips Augustus. De minstreel van Reims (rond 

1260) omschreef de graftombe als volgt: "tombe van fijn goud en zilver waar hij werd afgebeeld als koning ; 

en er zijn achtenveertig bisschoppen op de vier hoeken van de tombe, in reliëf en afgebeeld als bisschop, 



  

  

gekleed alsof voor een mis te zingen, mijters op de hoofden en kromstaven in de handen.". 

Deze graftombe werd vernield, net zoals die van Lodewijk VIII en Lodewijk IX, toen het gebied werd bezet 

door de Engelsen tussen 1420 en 1435. Het goud en het zilver werd omgesmolten om te worden ingezet voor 

de oorlog in Frankrijk die werd gevoerd door de Lancastrische koning Hendrik IV en zijn oom, Jan van 

Bedford, de hertog van Bedford. Op het einde van de Honderdjarige Oorlog, restte er niets meer van deze 

weelderige graven buiten drie tegels die hun plaats aangaven. 

De beeldvorming rond Filips II Augustus. 

De figuur van Filips II Augustus is meer in het algemeen, zoals hij door kroniekschrijvers uit die tijd werd 

gevierd, grotendeels overschaduwd door de concurrentie met de Heilige Lodewijk, die het koninklijke 

rolmodel bij uitstek - en dit voor een lange tijd - was sinds het eind van de 13e eeuw. Er rest hem niet minder 

dan dat de overwinning in de Bouvines blijft behoren tot een van de meest essentiële elementen van de 

Franse nationale mythologie, dankzij de Grandes Chroniques de France of, veel later, door de schoolboeken 

van de Derde Franse Republiek. De Sint-Pieterskerk van Bouvines, gebouwd in 1882, werd overigens tussen 

1887 en 1906 voorzien van eenentwintig glas-in-lood-ramen die het verloop van de slag uitbeelden, dewelke 

intussen beschermd erfgoed zijn. 

De andere sporen van het bewind van Filips Augustus zijn geleidelijk aan verdwenen. Van de omwalling 

van Filips Augustus zijn er nog overblijfselen verspreid over Parijs, het middeleeuwse kasteel het Louvre 

werd vrijgemaakt en in jaren 90 van de 20e eeuw in het museum geïntegreerd. Ten slotte houden in Parijs 

een naar hem vernoemde laan en metrostation de herinnering aan de overwinnaar bij Bouvines in leven. 

De persoonlijkheid van Filips II blijft contrastrijk et enigmatisch. Hij was niet gebonden noch onderworpen 

aan gebeurtenissen die hijzelf vaak had gecreëerd. Hij gaf zich nooit over en wanneer hij ten gevolge van zijn 

eigen fouten iets onderging, was hij in staat ze te herstellen voor het goed van het koninkrijk. 

Om zich van de voogdij van zijn moeder en de Champagne-clan te bevrijden trouwde hij terwijl hijzelf nog 

minderjarig was met een meerderjarige erfgename die een aanzienlijke bruidsschat, het graafschap Artesië, 

met zich meebracht. Bezorgd over zijn afstamming, met een zeer zelfzeker maar warhoofdig temperament, 

besloot hij om van Isabella van Henegouwen te scheiden omdat ze hem geen kind had geschonken. Dan 

bedacht hij zich dat hij eenzelfde onherstelbare zet zou plegen als zijn vader Lodewijk VII die Aquitanië 

verloor toen hij hertogin Eleonora van Aquitanië verliet. Hij verzoende zich met zijn jonge vrouw en wist 

aldus Artesië te bewaren én daarbovenop een erfgenaam te verwekken. 

Filips II streefde een uniek doel na: de uitbreiding van het koninkrijk en zijn bezittingen. Hij zou zijn hele 

leven ernaar streven om Aquitaine en Anjou te heroveren door een bron van tweedracht te spelen tussen 

Hendrik II van Engeland en zijn zonen (en tussen de twee broers), tot hij zijn doel bereikte met zijn 

overwinning in de slag bij Bouvines. Anderzijs was hij een loyale en eerlijke suzerein die niet altijd zijn 

macht gebruikte om gebieden met de wapens te veroveren. Zo verdedigde hij de Artesische erfenis van zijn 

zoon Lodewijk en probeerde hij zelfs Artesië te vergroten door gebieden teurg te kopen en de kasteelheren 

te vergoeden. 

Filips II bleef zich inzetten om wat hij zag als een territoriale onteigening van het koninkrijk Frankrijk door 

edelen die machtiger en rijker waren dan de koning van Frankrijk tegen te gaan. In navolging van de 

burgerij of de landjonkers liet hij zijn kapitaal toenemen door de aankoop van gronden, waarbij hij 

lijfeigenen dwong zich vrij te kopen. Filips II was weliswaar wegbereider van de Franse staat, toch beschikte 

hij over de schatkist van het rijk alsof het zijn persoonlijk bezit was waarover hij naar eigen goeddunken kon 

beschikken. Zo liet hij in zijn testament de ene helft van de schatkist na aan caritatieve werken van zijn keuze 

en de andere helft aan zijn zoon om het te gebruiken om de staat mee te besturen. 

Ingeborg van Denemarken was een doorn in zijn oog. Hij hield niet van haar, hij probeerde om zich zo snel 

mogelijk van haar te ontdoen, hetgeen zijn grootste fout was omdat ze tot op het einde weerstand bood aan 

al zijn bezwaren. Door haar weigering te scheiden, in een klooster in te treden of naar Denemarken terug te 

keren ontzegde ze hem het recht om met Agnes van Meranië samen te wonen en waardoor de kinderen die 

hij bij Agnes had als buitenechtelijk werden beschouwd. 

Hij gedroeg zich in deze tegenover Ingeborg van Denemarken op dezelfde wijze als hij zich had gedragen 

ten opzichte van Isabella van Henegouwen: met minachting en arrogantie. Isabella van Henegouwen had 

geweten hem het hoofd te bieden, waarbij zij zichzelf in de slachtofferrol plaatste en niet twijfelde om het 

volk aan haar kant te krijgen. Dit was ongetwijfeld hetgeen Filips II wenste te vermijden door Ingeborg 

direct op te sluiten te Étampes, waardoor hij haar niet de tijd gaf om op het volk beroep te kunnen doen. 

Want als haar slachtofferrol overduidelijk zou zijn, zou hij zich gedwongen hebben gezien om haar terug te 

nemen zoals hij had moeten doen met Isabella van Henegouwen. Daarenboven wilde hij niet langer 



  

  

Ingeborg als echtgenote en wenste zich deze keer niet gedwongen te zien om een echtgenote terug te nemen 

die hij niet langer wilde en die hem - in tegenstelling tot Isabella van Henegouwen - geen landwinst 

opleverde. Het was ongetwijfeld op dit vlak dat Ingeborg in het nadeel was: ze bracht een voor een koning 

van Frankrijk zeer bescheiden bruidsschat met zich mee en geen enkel grondgebied, waardoor ze geen enkel 

drukkingsmiddel had waarmee ze Filips II kon dwingen haar te respecteren. 

Enkele historici hebben de idee naar voren geschoven dat de verstoting van Ingeborg zou kunnen worden 

verklaard door het feit dat het huwelijk niet had opgeleverd waar hij op had gehoopt, met name een alliantie 

om het op te nemen tegen de Plantagenêts. Men mag niet uitsluiten dat hij meende dat de Deense koning 

niet had voldaan aan de voorwaarden van een ongeschreven contract tussen Denemarken en Frankrijk. Men 

moet evenwel opmerken dat Waldemar II van Denemarken, de broer van Ingeborg, zonder onderbreking 

zijn invloed aanwendde aan het hof van Frankrijk om zijn zus vrij te laten en zelfs zijn zaak tevergeefs zou 

bepleiten bij de paus. Ten tweede zou Waldemar II van Denemarken in 1214, na de slag bij Bouvines en na 

de vrijlating van zijn zus Ingeborg, trouwen met Berengaria van Portugal, zus van Ferrand van Portugal, die 

zich terug had aangesloten bij de coalitie tegen Filips II te Bouvines. Dit huwelijk is interessant omdat het 

werd afgesloten op een moment toen Ferrand van Vlaanderen gevangen zat in de kerkers van het Louvre. 

Ingeborg was nooit koningin van Frankrijk tenzij in titel aangezien ze nooit op enig moment de functies van 

een koningin of regentes uitoefende. Men kan het huwelijk van haar broer Waldemar met de zus van de 

gevangengehouden Ferrand van Vlaanderen zien als hetzij een stilzwijgende bedanking van Frankrijk voor 

de neutrale houding van Denemarken bij de slag bij Bouvines, hetzij als een ultieme provocatie van de kant 

van de Deense soeverein, hoe het ook zij, het betekende het einde van een lange periode van diplomatieke 

verkilling. 

Filips II was weliswaar een groot manipulator van mannen, maar had meer moeite vrouwen van zijn goeder 

trouw te overtuigen. 

Gebruik van huurlingen. 

Vanaf de tweede helft van de 12e eeuw waren huurlingen bijna altijd aanwezig in de koninklijke legers. Zij 

worden beschouwd als de voorlopers van de beroepslegers. Filips Augustus gebruikte huurlingen naar het 

voorbeeld van zijn rivalen van het huis Plantagenêt. Maar hij slaagde er twee keer in om de troepen van 

huurlingen van deze voor zich te winnen. Rond 1194 wist hij Lambert Cadoc voor zich te winnen, een door 

Richard Leeuwenhart gerekruteerde Welshman. Cadoc zou hem gedurende 20 jaar trouw blijven. 

Vervolgens in het voorjaar van 1204, in de oorlog tegen koning Jan Zonder Land, onderhandelde Filips 

Augustus over de aansluiting van Lupescar en zijn troep bij zijn leger. 

 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Hendrik III van Meissen (de Illustere), zoon van Diederik I van Meissen (de Onderdrukte) 

(Xb), op pagina 13 (van 1198 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Jutta Gesina van 

Thüringen, geboren in 1215 in Meissen [Sachsen, Duitsland], was van 1221 tot aan zijn dood 

markgraaf van Meißen en van 1247 tot 1265 landgraaf van Thüringen, overleden (ongeveer 72 

jaar oud) op zondag 15 februari 1288 in Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 18 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op maandag 1 mei 1234 met Constance hertogin van 

Oostenrijk, geboren in 1212, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1243. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Albrecht II van Meissen, geboren omstreeks 1240 in Meissen [Sachsen, Duitsland], 

overleden (ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 20 november 1314 in 

Erfurt [Thüringen, Duitsland], volgt XIIa, op pagina 37. 

2. Diederik van Landsberg, geboren in 1242, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1285, 

volgt XIIb, op pagina 39. 

 

Hendrik III van Meissen (de Illustere). 

Na de dood van zijn vader in 1221 volgde Hendrik III hem op als markgraaf van Meißen en als markgraaf 

van Neder-Lausitz. Omdat hij nog minderjarig was, werd zijn oom, landgraaf Lodewijk IV van Thüringen, 

regent. Nadat Lodewijk IV in 1227 overleed, ging het regentschap naar hertog Albrecht I van Saksen, die 



  

  

regent bleef tot in 1230. In dat laatste jaar werd Hendrik III volwassen verklaard, waardoor hij zelfstandig 

kon beginnen regeren. 

Rond het jaar 1234 vocht Hendrik III mee in de kruistocht tegen de heidense Pomesaniërs in Pruisen. Ook 

liet hij het kasteel Balga oprichten, dat een belangrijk administratief centrum voor de Duitse Orde werd. 

Nadat Meißen in 1245 een jarenlange oorlog tegen de markgraven van Brandenburg verloor, moest Hendrik 

III echter de forten van Köpenick, Teltow en Mittenwalde in het noorden van Neder-Lausitz afstaan. In 1249 

kon hij dit gebiedsverlies compenseren nadat hij van hertog Boleslaw II van Liegnitz het gebied ten oosten 

van het kasteel Schiedlo aan de rivier de Oder had gekregen. Het was daar dat Hendrik III de stad 

Fürstenberg oprichtte. 

In het conflict tussen keizer Frederik II en paus Gregorius IX koos Hendrik III de zijde van keizer Frederik II. 

In 1242 werd hij door de kinderloze landgraaf Hendrik Raspe IV van Thüringen aangeduid als zijn opvolger 

voor het landgraafschap Thüringen en het paltsgraafschap Saksen. In 1243 werd dan weer een dochter van 

Frederik II, Margaretha van Sicilië, uitgehuwelijkt aan Hendriks oudste zoon Albrecht II. 

Hendrik III bleef zeer loyaal aan het huis Hohenstaufen en het was pas na het vertrek van Rooms-Duits 

koning Koenraad IV uit Duitsland dat Hendrik III in 1251 Rooms-Duits tegenkoning Willem II van Holland 

begon te steunen. Na de dood van landgraaf Hendrik Raspe IV volgde Hendrik III hem op als landgraaf van 

Thüringen en als paltsgraaf van Saksen. Er brak echter al snel een successieoorlog uit omdat het 

landgraafschap Thüringen ook werd opgeëist door hertog Hendrik II van Brabant en diens gemalin Sofia 

van Thüringen, dochter van landgraaf Lodewijk IV, enerzijds en prins Siegfried I van Anhalt-Zerbst 

anderzijds. De oorlog bleef jarenlang aanslepen en eindigde pas in 1264. Na de oorlog stond Hendrik III het 

Landgraafschap Hessen af aan Sofia's jongere zoon Hendrik. Hendrik III mocht het landgraafschap 

Thüringen behouden, maar besloot het landgraafschap net als het paltsgraafschap Saksen in 1265 aan zijn 

oudste zoon Albrecht II te schenken. 

Vanaf 1273 was Hendrik III een belangrijke steun van de pas verkozen Rooms-Duitse koning Rudolf I van 

Habsburg in de strijd tegen koning Ottokar II van Bohemen, die de verkiezing van Rudolf I weigerde te 

erkennen. Nadat Bohemen deze oorlog verloor, werden onder andere de stad Sayda en het kasteel 

Purschenstein nabij Neuhausen aan Hendriks rijk toegevoegd. 

Hendrik III was ook bekend als een beschermer van de kunsten. Ook was hij een belangrijke minnezanger, 

dichter en componist. Daarnaast sponsorde hij ook verschillende toernooien en zangcompetities, waar hijzelf 

soms ook aan deelnam, en schreef hij muziekhymnes die met de toestemming van paus in kerken gezongen 

mochten worden. 

In 1288 overleed hij na een regeerperiode van 67 jaar. 

 

 

 Hendrik III van Meissen (de Illustere), trouwde (ongeveer 28 jaar oud) (2) in 1243 met Agnes 

van Bohemen, dochter van Wenzel I (Vaclav) van Bohemen en Kunigunde van Zwaben. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Hendrik III van Meissen (de Illustere), trouwde (ongeveer 58 jaar oud) (3) in 1273 met Elisabeth 

van Maltitz. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Frederik van Meissen. 

2. Herman van Meissen. 

 

XIb. Hedwig van Meissen, dochter van Diederik I van Meissen (de Onderdrukte) (Xb), op pagina 

13 (van 1198 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Jutta Gesina van Thüringen, overleden 

in 1249, trouwde met Diederik VI graaf van Kleef, zoon van Diederik V graaf van Kleef (graaf 

van Kleef 1172) en Margaretha van Holland, geboren omstreeks 1190, overleden (minstens 69 jaar 

oud) tussen donderdag 13 mei 1260 en zaterdag 26 juni 1260. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Diederik Luf I van Kleef, graaf van Saarbrücken, overleden in 1277. 

2. Judith van Kleef, overleden in 1275, trouwde voor 1260 met Walram IV hertog van 

Limburg, hertog van Limburg van 1247 tot 1279, overleden op 

zaterdag 14 oktober 1279. Uit dit huwelijk een dochter. 

3. Agnes van Kleef, geboren omstreeks 1232, overleden (hoogstens 53 jaar oud) 



  

  

voor woensdag 1 augustus 1285, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 30 

jaar oud) (1) in 1260 met Bernhard IV heer van Lippe, zoon van Bernard III heer van 

Lippe en Sophie van Cuijck-Arnsberg, geboren omstreeks 1230, overleden (ongeveer 

44 jaar oud) in juni 1275, begraven in Marienfeld [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] in 

het klooster. Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwde (minstens 43 jaar oud) (2) na 1275 

met Rudolf II van Diepholz, overleden omstreeks 1303. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Everhard van Kleef. 

5. Diederik VII van Kleef (de Jongere), geboren omstreeks 1226, van 1260 tot aan zijn 

dood graaf van Kleef, overleden (ongeveer 49 jaar oud) in 1275, trouwde (ongeveer 29 

jaar oud) omstreeks woensdag 22 september 1255 met Aleidis van Heinsberg, 

dochter van Hendrik I van Spanheim en Agnes van Heinsberg-Valkenburg, overleden 

in 1303. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 

Diederik VI graaf van Kleef. 

Na de dood van zijn vader in 1198 volgde hij hem op als graaf van Kleef, wegens zijn minderjarigheid 

aanvankelijk onder het regentschap van zijn oom Arnoud II. 

Hij bevorderde sterk de vestiging van mensen in zijn gebieden en stichtte verschillende burchten en steden, 

zoals Wesel, Kleef, Kalkar en Grieth. In de strijd om de Rooms-Duitse troon ging hij pas vanaf 1214 definitief 

keizer Frederik II steunen, die hem in al zijn landerijen bevestigde. In 1203 greep Diederik VI ook in bij de 

successieoorlog in het graafschap Holland, ten gunste van zijn nicht Ada van Holland. Ook behoorde hij tot 

de tegenstanders van Engelbert II van Berg, aartsbisschop van Keulen, maar was in 1225 niet betrokken bij 

diens moord. Daarnaast was hij een bondgenoot van de aartsbisschop van Bremen bij diens Kruistocht tegen 

de Stedingers en vocht hij in 1234 mee in de Slag bij Altenesch. Vanaf 1247 ondersteunde hij Rooms-Duits 

tegenkoning Willem II van Holland, die hem opnieuw in al zijn landerijen bevestigde en vanaf 1248 was hij 

betrokken bij de successieoorlog in het graafschap Vlaanderen, waarbij hij het huis Dampierre ondersteunde. 

Als graaf van Kleef breidde Diederik ook zijn gebieden uit. Zo verwierf hij Gahlen, Castrop, Mengede, 

Hülchrath en de voogdij over de Willibrordusdom van Wesel en Dinslaken en verstevigde hij zijn positie 

aan de Nederrijn. Na de vroege dood van zijn zoon Diederik primogenitus verdeelde hij in 1255 zijn 

bezittingen onder zijn overgebleven zonen Diederik VII en Diederik Luf I. Kort voor zijn overlijden in 1260 

liet Diederik VI nog de burcht van Monterberg heropbouwen. 

 

 

Walram IV hertog van Limburg. 

Hij speelde een grote politieke rol in het Heilige Roomse Rijk, dat toentertijd leed onder het zogenaamde 

Groot Interregnum. Het is in deze periode dat hij ophoudt de Hohenstaufen te steunen, om zich achter 

Willem II van Holland als kandidaat voor het Rooms-Duitse koningschap te scharen. Hij wordt als 

ambassadeur uitgezonden naar het hof van koning Hendrik III van Engeland, waarna hij, na de dood van 

Willem van Holland, de kandidatuur van Richard van Cornwall ondersteunt. In 1272 maakt hij deel uit van 

de edellieden die de kroon aanbieden aan Ottokar II, koning van Bohemen, en vervolgens aan Rudolf van 

Habsburg. 

In 1252 komt hij eveneens tussenbeide in de Vlaams-Henegouwse Successieoorlog, aan de kant van Jan II 

van Avesnes. Na 1258 komt hij in conflict met hertog Jan I van Brabant, waardoor er een einde kwam aan 

zestig jaar goede verhoudingen met de hertogen van Brabant. Hij komt regelmatig ook tussenbeide in de 

zaken van de prins-aartsbisschop van Keulen, die constant in conflict lag met de burgers van zijn stad. 

Na zijn dood zou de Limburgse Successieoorlog losbarsten. 

 

 

Diederik VII van Kleef (de Jongere). 

Na de dood van zijn halfbroer Diederik primogenitus werd hij in 1245 erfgenaam van het graafschap Kleef. 

Vanaf 1255 regeerde hij zelfstandig over Hülchrath en het zuidelijke deel van Kleef en na de dood van zijn 

vader in 1260 werd hij volwaardig graaf van Kleef. Rond 1255 trad Diederik VII in het huwelijk met Aleidis 

van Heinsberg (overleden in 1303), dochter van graaf Hendrik I van Sponheim, hetgeen zijn familie 

aanzienlijke bezittingen opleverde. 

Tussendoor had hij ook conflicten met zijn broer Diederik Luf, die als graaf van Saarbrücken naar meer 



  

  

macht streefde, en verleende Diederik VII stadsrechten aan Dinslaken, Orsoy, Büderich en mogelijk ook aan 

Huissen en Kranenburg. Hij overleed rond het jaar 1275 en werd vermoedelijk bijgezet in de kloosterkerk 

van Bedburg. 

 

 

 Diederik VI graaf van Kleef, zoon van Diederik V graaf van Kleef (graaf van Kleef 1172) en 

Margaretha van Holland, trouwde (ongeveer 17 jaar oud) (1) omstreeks 1207 (omstreeks 1214) 

met Mathilde van Dinslaken, erfdochter van Dinslaken. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Diederik Primogenitus van Kleef, geboren omstreeks 1214, overleden (ongeveer 30 

jaar oud) op vrijdag 24 maart 1245 in Wissel [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

trouwde (ongeveer 19 jaar oud) in 1233 met Elisabeth van Brabant, dochter van 

Hendrik I van Leuven (hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van 

Neder-Lotharingen vanaf 1190) en Maria van Frankrijk, overleden op 

maandag 23 oktober 1273. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

2. Margaretha van Kleef, overleden op zondag 10 september 1251, begraven in 

Gravendal [Duitsland], trouwde (Otto II ongeveer 25 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1240 met Otto II van Gelre, zoon van Gerard IV van Gelre en 

Margaretha van Brabant, geboren omstreeks 1215, graaf van Gelre en Zutphen 

verleend stadsrechten aan Harderwijk 1231, Arnhem, Emmerich en Lochem 1233, 

Doetinchem en Doesburg 1237 en Wageningen 1263, sticht in zijn burcht Rott aan de 

Niers het Cisterciënserklooster Gravendal. (De Lamme), overleden (ongeveer 55 jaar 

oud) op zaterdag 10 januari 1271, begraven in Gravendal [Duitsland]. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIc. Mathilde van Lausitz, dochter van Koenraad II van Lausitz (Xc), op pagina 14 (vanaf 1190 

markgraaf van Neder-Lausitz) en Elisabeth van Polen (was een Poolse prinses uit de 

Piasten-dynastie), geboren omstreeks 1185 in Salzwedel [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) in 1225, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) in 

1205 met Albrecht II van Brandenburg, zoon van Otto I van Brandenburg (markgraaf van de 

mark Brandenburg vanaf 1170) en Adelheid, geboren omstreeks 1175, overleden (ongeveer 44 

jaar oud) op dinsdag 25 februari 1220. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Otto III van Brandenburg, overleden op zondag 9 oktober 1267, trouwde in juni 1267 

met Beatrix van Bohemen, dochter van Wenzel I (Vaclav) van Bohemen en 

Kunigunde van Zwaben, overleden op zaterdag 25 mei 1286. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

2. Mechtilde van Brandenburg, geboren omstreeks 1210, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) op vrijdag 10 juni 1261, trouwde met Otto hertog van Brunswijk-Lüneburg (het 

Kind), zoon van Willem van Lüneburg (de Dikke) en Helena van Denemarken, 

geboren in 1204, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op zondag 9 juni 1252 in 

Lünenburg [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

3. Elisabeth van Brandenburg, trouwde (Hendrik Raspe IV ongeveer 73 jaar oud) in 

1228 met Hendrik Raspe IV van Thüringen, geboren omstreeks 1155, landgraaf van 

Thüringen, Duits koning, overleden (ongeveer 91 jaar oud) op 

zaterdag 16 februari 1247. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Johan I van Brandenburg, geboren omstreeks 1213, van 1220 tot 1266 markgraaf van 

Brandenburg. Van 1220 tot 1259 regeerde hij samen met zijn broer Otto III, overleden 

(ongeveer 52 jaar oud) op zondag 4 april 1266, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 

en ongeveer 13 jaar oud) (1) in 1230 met zijn achternicht Sophia of Judith van Saksen, 

dochter van Albrecht I van Saksen (van 1212 tot 1260 hertog van Saksen) en Agnes 

van Thüringen, geboren in 1217, overleden (ongeveer 30 jaar oud) in 1247. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen, trouwde (ongeveer 42 jaar oud) (2) in 1255 met zijn achternicht 

Brigitte van Saksen, dochter van Albrecht I van Saksen (van 1212 tot 1260 hertog van 

Saksen) en Agnes van Oostenrijk, overleden in 1266. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 



  

  

 

Albrecht II van Brandenburg. 

Na de dood van zijn vader in 1184 werd Albrecht benoemd tot graaf van Arneburg. Hij nam deel aan de 

Derde Kruistocht, na zijn thuiskomst in 1194 werd hij om onbekende redenen door zijn halfbroer Otto II 

gevangengezet. In 1198 was Albrecht aanwezig bij de oprichting van de Duitse Orde in Akko (stad). 

In 1205 volgde hij Otto II op als markgraaf van Brandenburg. Albrecht zette het beleid van Otto I en Otto II 

door om Duitse boeren te vestigen in zijn van oorsprong Slavische gebieden. Na de moord op Filips van 

Zwaben koos Albrecht de partij van keizer Otto IV. Albrecht verwierf Teltow, Lenzen, Prignitz en Barnim, 

maar verloor de heerschappij over Pommeren. 

Albrecht was in een hooglopend conflict verwikkeld met de aartsbisschop van Maagdenburg over de 

kerkelijke tienden. Da aartsbisschop maakte aanspraken op deze tienden in alle Brandenburgse gebieden. 

Albrecht vond dat de aartsbisschop geen rechten had in gebieden die op de heidenen waren veroverd, en 

door hem in cultuur moesten worden gebracht en moesten worden verdedigd. Albrecht begon 

onderhandelingen met paus Innocentius III om de kerk in de nieuwe gebieden rechtstreeks onder de paus te 

laten vallen. Pas in 1237 (dus ruim na Albrecht's dood) werd de kwestie opgelost: de aartsbisschop kreeg op 

hoofdlijnen zijn zin maar de markgraven kregen een schadevergoeding zolang hun geslacht zou bestaan. 

 

 

Johan I van Brandenburg. 

Levensloop. 

Regentschap en voogdij. 

Toen zijn vader in 1220 overleed, waren Johan I en zijn twee jaar jongere broer Otto III nog minderjarig en 

dus nog niet in staat om zelfstandig te regeren. Keizer Frederik II duidde daarop aartsbisschop Albrecht I 

van Maagdenburg aan tot regent in Brandenburg. De voogdij van de broers ging over naar graaf Hendrik I 

van Anhalt, een neef van hun vader en een oudere broer van hertog Albrecht I van Saksen. 

In 1221 kocht hun moeder het regentschap van de aartsbisschop van Maagdenburg af door een bedrag van 

1900 zilvermarken te betalen, waarna Mathilde samen met Hendrik I van Anhalt het regentschap op zich 

nam. Albrecht I van Saksen was het daar echter niet mee eens en probeerde de macht te grijpen in 

Brandenburg, waarmee een breuk veroorzaakte met zijn broer. Door bemiddeling van keizer Frederik II kon 

oorlog vermeden worden. 

Na de dood van hun moeder in 1225 begonnen Johan I en Otto III Brandenburg gezamenlijk te regeren. 

Johan I was toen ongeveer twaalf jaar oud, Otto III tien. De broers werden op 11 mei 1231 in Brandenburg an 

der Havel tot ridder geslagen, wat in het algemeen als het begin van de regeerperiode van de broers wordt 

gezien. 

Binnenlands beleid. 

In 1227 overleed graaf Hendrik van Brunswijk-Lüneburg zonder nakomelingen na te laten. Vervolgens 

steunden Johan I en Otto III diens neef en hun schoonbroer Otto het Kind. Otto het Kind was als enige in 

staat om met militaire kracht het domein van zijn oom te beschermen tegen de claims van het huis 

Hohenstaufen en diens vazallen. In 1229 kwamen Otto III en Johan I dan weer in conflict met hun vroegere 

regent aartsbisschop Albrecht I van Maagdenburg, wat uiteindelijk vredevol beëindigd kon worden. In 1235 

waren beide broers aanwezig bij de hofdag in Mainz, waar de landsvrede van Mainz werd uitgeroepen. 

Na het conflict tussen Hendrik Raspe en Koenraad IV om het Rooms-Duitse koningschap, erkenden Johan I 

en Otto III graaf Willem II van Holland als Rooms-Duits koning. Nadat Brandenburg het privilege had 

gekregen om mee de Rooms-Duitse koning te verkiezen, waren Otto III en Johan I in 1257 de eerste 

markgraven van Brandenburg die dit deden. Daar stemden ze voor koning Alfons X van Castilië. Hoewel 

Alfons X uiteindelijk niet verkozen geraakte, toonde dit aan dat Brandenburg binnen het Heilig Roomse Rijk 

steeds belangrijker werd. Toen het markgraafschap Brandenburg in 1157 door Albrecht de Beer werd 

opgericht, was het een klein en onbelangrijk deel binnen het Heilig Roomse Rijk. Vanaf de jaren 1230 

veranderde dit en kregen de markgraven van Brandenburg de erfelijke post van keizerlijke kamerheer en het 

onbetwiste recht om de Rooms-Duitse koning te verkiezen. 

De ontwikkeling en gebiedsuitbreiding van Brandenburg. 

Johan I en Otto III ontwikkelden het grondgebied van hun markgraafschap. Zo breidden ze marktsteden en 

kastelen uit en groeiden Spandau, Cölln en Prenzlau uit tot belangrijke steden en handelscentra. Ook 

breidden de broers Frankfurt an der Oder fors uit, waarna Johan I de plaats in 1253 stadsrechten schonk. 

Tussen 1230 en 1245 veroverden de broers een belangrijk deel van Barnim en het zuidelijke deel van 



  

  

Uckermark tot aan de Welserivier. In juni 1236 bemachtigden de broers via het verdrag van Kremmen met 

hertog Wartislaw III van Pommeren ook de heerschappen Stargard, Beseritz en Wustrow. Om het 

noordelijke deel van deze gebieden gaven de broers hetzelfde jaar het bevel om het kasteel van Stargard te 

bouwen. 

Tussen 1239 en 1245 vochten Johan I en Otto III de Teltow-oorlog uit tegen het markgraafschap Meißen. De 

inzet van deze oorlog was het belangrijke kasteel van Köpenick, dat gevestigd was aan de kruising van de 

rivieren Spree en Dahme en dat de streek van Barnim en Teltow domineerde. In 1245 slaagden de broers er 

uiteindelijk in om zowel het kasteel van Köpenick als het fort van Mittenwalde en konden van daaruit 

Brandenburg verder uitbreiden naar het oosten. In 1249 bemachtigden ze de Lubuszstreek, waarmee 

Brandenburg tot aan de rivier de Oder reikte. 

In 1250 sloten de broers het verdrag van Landin met de hertogen van Pommeren. Via dit verdrag verwierven 

Johan I en Otto III het noordelijke deel van de Uckermark ten noorden van de Welserivier en de districten 

Randow en Löcknitz. Deze gebiedsuitbreiding kwam er op voorwaarde dat ze het heerschap Wolgast 

afstonden. Dit heerschap had Johan I bemachtigd als bruidsschat van koning Waldemar II van Denemarken 

toen hij met Sophia van Denemarken huwde. 

Vanaf het begin van de 13e eeuw rekruteerde groothertog Leszek I van Polen Duitse kolonisten die zich in 

Neumark moesten vestigen. Na de dood van Leszek I in 1227 verzwakte de centrale regering van Polen 

echter, wat het markgraafschap Brandenburg de kans gaf om zich in oostelijke richting uit te breiden. Zo 

bemachtigde Brandenburg gebieden ten oosten van de Oder. Daarna reikte Brandenburg op oostelijk vlak 

tot aan de rivier Drawa en op noordelijk vlak tot aan de rivier Persante. 

In 1257 stichtte Johan I de stad Landsberg vlak bij de stad Santok. Via de buitenlandse handel die Landsberg 

aantrok, verwierf Brandenburg aanzienlijke inkomsten. In 1261 kochten Johan I en zijn broer dan weer de 

stad My?libórz over van de Tempeliers. Daarna begonnen de broers de stad te ontwikkelen als 

machtscentrum van Neumark. 

Om hun nieuwe bezittingen te beschermen lieten Johan I en Otto III heel wat kloosters en nederzettingen 

bouwen. De broers probeerden ook verdere gebiedsuitbreiding naar de Oostzee te doen, wat echter 

mislukte. 

Ontwikkeling van het gebied rond Berlijn. 

In 1229 verloren Johan I en Otto III een veldslag tegen hun vroegere regent, de aartsbisschop van 

Maagdenburg. Deze veldslag vond plaats bij de meer de Plauser See vlak bij hun residentiestad 

Brandenburg an der Havel. De broers ontvluchtten daarop hun residentiestad en trokken naar het fort van 

Spandau. De volgende jaren maakten de broers Spandau tot hun favoriete residentie, samen met 

Tangermünde in de Altmark. In 1239 stichtten Johan I en Otto III er het Benedictijnse zusterklooster 

Sint-Maria. 

Johan I en Otto III maakten de steden Cölln en Berlijn strategisch zeer belangrijk. Dit gebeurde waarschijnlijk 

omdat de broers een tegengewicht wilden vormen tegen de stad Köpenick, een belangrijke handelsstad in 

handen van het huis Wettin, waartoe de markgraven van Meißen behoorden. Nadat de Ascaniërs in 1245 het 

huis Wettin versloeg in de Teltow-oorlog, nam de belangrijkheid van Köpenick echter af, waarna Berlijn en 

Cölln de centrale positie in het ontwikkelende handelsnetwerk van Brandenburg innamen. 

Johan I en Otto III schonken Berlijn en Cölln enkele privileges, waarvan het Brandenburgse recht (waaronder 

afwezigheid van tol, de mogelijkheid tot vrije beoefening van handel en erfelijke eigenaarsrechten) en het 

stapelrecht de belangrijkste waren. Hierdoor hadden Berlijn en Cölln meer economische voordelen dan de 

steden Spandau en Köpenick. 

Laatste regeringsjaren en dood. 

In 1258 eindigde de gezamenlijke regering van Johan I en Otto III over het markgraafschap Brandenburg en 

verdeelden beide broers na een lange voorbereiding hun gebied. Opdat hun voormalige gemeenschappelijke 

gebied niet volledig uit elkaar zou vallen, voerden Johan I en Otto III een politiek waar ze het allebei mee 

eens waren. Johan kreeg Stendal, Altmark, Havelland en Uckermark, terwijl Otto III Spandau, Salzwedel, 

Barnim, de Lubuszstreek en Stargard ontving. Ondanks deze verdeling bleven Johan I, Otto III en al hun 

zonen en kleinzonen de titel markgraaf van Brandenburg behouden. Hoewel het markgraafschap 

Brandenburg formeel ongedeeld bleef, noemden de zonen van Johan zich markgraaf van 

Brandenburg-Stendal om zich te onderscheiden van de zonen van Otto III die zich markgraven van 

Brandenburg-Salzwedel noemden. 

De Ascaniërs werd traditioneel begraven in het Lehninklooster. Omdat dit klooster na de verdeling van 

Brandenburg deel uitmaakte van het gebied van Otto III, besloot Johan I een cisterciënzersabdij genaamd 



  

  

Mariensee op te richten. Het was dan de bedoeling dat hij en zijn nakomelingen daar begraven zouden 

worden. Na zijn dood in 1266 werd Johan I hier begraven. In het jaar van zijn dood besloot hij echter nog om 

een ander klooster te bouwen dat als begraafplaats voor hem en zijn nakomelingen moest dienen. Toen het 

klooster, Chorin genaamd, in 1273 af was, werd zijn lichaam daarheen overgebracht. 

 

 

XId. Agnes van Lausitz, dochter van Koenraad II van Lausitz (Xc), op pagina 14 (vanaf 1190 

markgraaf van Neder-Lausitz) en Elisabeth van Polen (was een Poolse prinses uit de 

Piasten-dynastie), overleden in 1248, trouwde (Hendrik V ongeveer 20 jaar oud) in 1193 met 

Hendrik V van Brunswijk (de Oudere), zoon van Hendrik van Saksen (de Leeuw) (Hendrik III 

hertog van Saksen (1142-1180) en als Hendrik XII hertog van Beieren (1156-1180)) en Mathilde 

Plantagenet, geboren omstreeks 1173, van 1195 tot 1213 paltsgraaf aan de Rijn, overleden 

(ongeveer 53 jaar oud) op woensdag 28 april 1227 in Brunswijk. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Hendrik VI van Brunswijk (de Jongere), geboren omstreeks 1196, van 1212 tot 1214 

paltsgraaf aan de Rijn, overleden (ongeveer 17 jaar oud) op woensdag 16 april 1214, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 15 jaar oud) in 1212 met Mathilde 

van Brabant, dochter van Hendrik I van Leuven (hertog van Brabant vanaf 1183 en 

hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1190) en Mathilde van de Elzas, geboren 

omstreeks 1197, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 22 december 1267, 

begraven in Loosduinen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Irmengard van Brunswijk, geboren in 1200, overleden (ongeveer 60 jaar oud) in 1260, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 37 jaar oud) in 1217 met Herman V 

van Baden, geboren omstreeks 1180, van 1190 tot 1243 markgraaf van Baden, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op vrijdag 16 januari 1243. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Agnes van de Palts, geboren in 1201, erfgename van de Rijnpalts, overleden 

(ongeveer 66 jaar oud) in 1267, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 16 jaar oud) in 

mei 1222 met Otto II van Beieren (de Doorluchtige), zoon van Lodewijk I van 

Beieren (de Kelheimer) (van 1183 tot 1231 hertog van Beieren en van 1214 tot 1231 

paltsgraaf aan de Rijn) en Ludmilla van Bohemen, geboren op vrijdag 7 april 1206 in 

Kelheim [Bavaria, Duitsland], van 1231 tot 1253 hertog van Beieren en paltsgraaf aan 

de Rijn (hertog, paltsgraaf aan de Rijn), overleden (47 jaar oud) op 

zaterdag 29 november 1253 in Landshut [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

 

Hendrik V van Brunswijk (de Oudere). 

Nadat zijn vader in 1180 door keizer Frederik I Barbarossa werd afgezet, groeide Hendrik V op in Engeland. 

Toen de familie in 1189 terugkeerde naar Duitsland, verdedigde Hendrik V succesvol de residentie van de 

Welfen in Brunswijk tegen de troepen van keizer Frederik I Barbarossa. In 1190 werd er vervolgens vrede 

gesloten. 

In het vredesverdrag werd afgesproken dat Hendrik V in 1191 deel moest nemen aan de militaire campagne 

van de Duitse troepen in het koninkrijk Sicilië. Hij deed dit en streed mee bij het beleg van Napels. Hendrik 

V deserteerde echter al snel en keerde via Marseille terug naar Duitsland. In Duitsland proclameerde 

Hendrik V valselijk de dood van keizer Hendrik VI om op deze manier het Heilig Roomse Rijk in handen te 

krijgen. Dit mislukte echter en Hendrik VI deed Hendrik V in de rijksban. 

De eerste vrouw van Hendrik V was ook een nicht van keizer Hendrik VI en kort na het huwelijk 

verzoenden hij en keizer Hendrik VI zich. Als dichte bondgenoot van de keizer nam Hendrik V in 1194 deel 

aan de verovering van het koninkrijk Sicilië en ook nam hij deel aan de kruistocht van 1197. In 1195 volgde 

hij zijn schoonvader op als paltsgraaf aan de Rijn. 

Na de plotse dood van keizer Hendrik VI in 1197, werd Otto IV, een broer van Hendrik V, een van de twee 

rivaliserende koningen van het Heilig Roomse Rijk. Aanvankelijk steunde Hendrik V zijn broer, maar in 

1203 koos hij de zijde van Filips van Zwaben. 

Nadat Hendrik V en zijn broers Otto IV en Willem van Lüneburg het grondgebied van het huis Welfen 

hadden verdeeld, verwierf hij de macht over de Noord-Saksische gebieden rond de steden Stade en 



  

  

Altencelle. Ook bevestigde Filips van Zwaben hem in zijn functie van paltsgraaf aan de Rijn. Nadat Filips 

van Zwaben in 1208 werd vermoord, koos Hendrik V opnieuw de zijde van zijn broer Otto IV en trad in 

keizerlijke dienst. In keizerlijke dienst probeerde Hendrik V zonder succes om de territoriale claims van de 

prins-aartsbisschoppen van Keulen, Trier en Mainz te beëindigen. 

Omdat hij langs moederkant verwant was met het koninklijk huis van Engeland, werd Hendrik V in 1203 na 

de dood van zijn neef Arthur I van Bretagne de officiële troonopvolger van zijn oom Jan zonder Land, die 

nog geen mannelijke nakomelingen had. Dit bleef hij tot in oktober 1207, toen Jan zonder Land een zoon 

kreeg, de latere koning Hendrik III van Engeland. 

Toen zijn broer Willem in 1213 overleed, erfde Hendrik V belangrijke landerijen in Saksen. Hij besloot zich 

volledig met zijn Saksische landgoederen bezig te houden en trad ten voordele van zijn zoon Hendrik VI af 

als paltsgraaf aan de Rijn. Toen zijn zoon in 1214 stierf, werd zijn neef Otto het Kind, de zoon van Willem, 

zijn enige erfgenaam. In 1227 overleed hij, waarna Hendrik V begraven werd in de kathedraal van 

Brunswijk. 

. 

 

 

 

Hendrik VI van Brunswijk (de Jongere). 

Hendrik werd opgevoed aan het hof van zijn oom, koning Jan zonder Land van Engeland en het was pas in 

1211 of in 1212 dat hij naar Duitsland terugkeerde. Kort daarna deed zijn vader om politieke redenen 

troonsafstand als paltsgraaf aan de Rijn, waarna Hendrik VI hem opvolgde. 

Op de Rijksdag in Aken van november 1212, koos Hendrik de zijde van zijn oom Otto IV in zijn strijd om de 

Heilig Roomse troon tegen Frederik II uit het huis Hohenstaufen. Kort daarna veranderde hij echter van 

zijde en begon Hendrik VI Frederik II te steunen. 

In 1214 overleed Hendrik VI. Omdat hij kinderloos was gebleven, volgde de vader van zijn schoonbroer, 

hertog Lodewijk de Kelheimer van Beieren, hem op als paltsgraaf aan de Rijn. Hendrik VI werd begraven in 

de abdij Schönau nabij de stad Heidelberg. 

 

 

Mathilde van Brabant. 

Na de dood van Floris IV in 1234 kwam ze in conflict met haar zwager Willem over het regentschap. In 1235 

werd met hulp van de aartsbisschop van Keulen een regeling getroffen waarbij Willem regent van Holland 

werd. 

Na de meerderjarigheid van haar zoon Willem II trok zij zich terug op haar bezittingen in het Westland. Ze 

woonde in 's-Gravenzande en gaf die plaats stadsrechten. Ze stichtte daar ook een kerk en begijnhof. 

Machteld werd begraven in het cisterciënzer klooster in Loosduinen, dat zij in 1230 samen met haar man had 

gesticht. Dit ondanks dat ze in een akte van 1244 had aangegeven dat zij en haar dochters in de abdij van 

Affligem moesten worden begraven. 

 

 

Herman V van Baden. 

Na de dood van zijn vader in 1190 werd Herman V samen met zijn broer Hendrik I en Frederik I markgraaf 

van Baden. Rond 1212 beslisten de broers om het markgraafschap Baden te splitsen: Herman V werd 

markgraaf van Baden en Hendrik I markgraaf van Baden-Hachberg. 

Toen in 1198 een machtsstrijd uitbrak over de macht van het Heilig Roomse Rijk, koos Herman V de zijde 

van Filips van Zwaben. Nadat Filips in 1208 vermoord werd, steunde Herman V tot in 1211 keizer Otto IV. 

Daarna werd hij een trouwe aanhanger van keizer Frederik II. 

Herman V richtte de steden Backnang, Pforzheim en Stuttgart op. Ook stichtte hij heel wat abdijen. In 1219 

zou Pforzheim de machtszetel van het markgraafschap Baden worden. 

In 1218 erfde Herman V de landgoederen van de hertogen van Zähringen, omdat hun dynastie was 

uitgestorven. Ook kon hij vanaf 1227 aanspraak maken op Brunswijk. Ook kreeg Herman de titels graaf van 

Ortenau en Breisgau. Als lid van de entourage van keizer Frederik II reisde Herman V ook vaak door 

Duitsland en Italië. Tevens vocht hij mee bij de Vijfde Kruistocht en de Zesde Kruistocht. Bij de Vijfde 

Kruistocht werd Herman V in 1221 in Egypte krijgsgevangengenomen. Ook nam Herman V in 1241 deel aan 

de Slag bij Liegnitz tegen de troepen van het Mongoolse Rijk. 



  

  

In 1243 stierf Herman V, waarna hij begraven werd in de abdij van Backnang. 

 

 

Otto II van Beieren (de Doorluchtige). 

In 1213, toen hij zes jaar oud was, werd hij door zijn vader uitgehuwelijkt aan Agnes van de Palts, dochter 

van Hendrik V van Brunswijk, tot in 1212 paltsgraaf aan de Rijn. Nadat zijn toekomstige schoonbroer, 

Hendrik VI van Brunswijk overleed, volgde zijn vader hem in 1214 op als paltsgraaf aan de Rijn, dat Otto II 

in leen van zijn vader kreeg. 

Nadat zijn vader in 1231 vermoord werd, volgde Otto II hem op als paltsgraaf aan de Rijn en als hertog van 

Beieren. Onder zijn bewind kwamen de domeinen van de graven van Bogen (stad), Andechs en Ortenburg 

in handen van het hertogdom Beieren, omdat de plaatselijke dynastieën daar uitgestorven waren geraakt. 

Na de dood van zijn vader had Otto II een jarenlang conflict met keizer Frederik II van het Heilig Roomse 

Rijk, die tot het huis Hohenstaufen behoorde. Na beiden zich in 1241 verzoenden, koos Otto II de zijde van 

het huis Hohenstaufen. Ook huwde hij zijn dochter Elisabeth uit aan de zoon van Frederik II, Koenraad IV. 

Omdat Frederik II echter in conflict was met paus Innocentius IV en Otto II door dit huwelijk een alliantie 

sloot met Frederik II, werd hij door de paus geëxcommuniceerd. 

In 1253 overleed Otto II, waarna hij in het benedictijnenklooster van Scheyern begraven werd. 

 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Albrecht II van Meissen (de Ontaarde), zoon van Hendrik III van Meissen (de Illustere) (XIa), op 

pagina 29 (was van 1221 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Constance hertogin van 

Oostenrijk, geboren omstreeks 1240 in Meissen [Sachsen, Duitsland], van 1288 tot 1291 markgraaf 

van Meißen (van 1288 tot 1291 markgraaf van Meißen,) van 1265 tot 1291 paltsgraaf van Saksen 

en van 1265 tot 1294 landgraaf van Thüringen, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

dinsdag 20 november 1314 in Erfurt [Thüringen, Duitsland], begraven aldaar in de Mariakerk, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 17 jaar oud) (1) in juni 1255, (gescheiden op 

dinsdag 24 juni 1270) met Margaretha van Hohenstaufen, dochter van Frederik II van 

Hohenstaufen en Isabella van Engeland, geboren in 1237, hertogin van Zwaben, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) op vrijdag 8 augustus 1270 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Hendrik van Meissen, geboren in 1256, vanaf 1274 heer van Pleißenland, overleden 

(ongeveer 26 jaar oud) in 1282, trouwde met Hedwig van Silezië, dochter van 

Hendrik III van Silezië (de Witte) (van 1248 tot 1266 hertog van Silezië-Breslau) en 

Judith van Mazovië, geboren tussen 1252 en 1256, overleden (hoogstens 48 jaar oud) 

voor 1300. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Frederik I van Meissen, geboren in 1257 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], 

overleden (ongeveer 66 jaar oud) op dinsdag 16 november 1323, volgt XIII, op pagina 

40. 

3. Diezmann van Meissen, geboren omstreeks 1260, van 1291 tot 1303 markgraaf van 

Neder-Lausitz, van 1291 tot aan zijn dood markgraaf van Osterland en van 1298 tot 

aan zijn dood landgraaf van Thüringen, kinderloos overleden (ongeveer 47 jaar oud) 

op zaterdag 10 december 1307 in Leipzig [Sachsen, Duitsland], trouwde (ongeveer 35 

jaar oud) in 1295 met Jutta van Henneberg, dochter van Berthold VIII van Henneberg. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Margaretha van Meissen, geboren in 1262, overleden (ongeveer 11 jaar oud) in 1273. 

5. Agnes van Meissen, geboren in 1264, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 1332, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 14 jaar oud) in 1282 met Hendrik I 

van Brunswijk-Grubenhagen (de Wonderwaardige), geboren in augustus 1267, van 

1279 tot 1291 hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en van 1291 tot aan zijn dood hertog 

van Brunswijk-Grubenhagen, overleden (55 jaar oud) op maandag 7 september 1322. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

 

Albrecht II van Meissen (de Ontaarde). 

landgraaf van Thüringen in 1265, palzgraaf van Saksen. 

In 1265 verdeelde zijn vader een deel van zijn gebied tussen Albrecht en zijn broer Diederik. Albrecht kreeg 

het landgraafschap Thüringen en het paltsgraafschap Saksen, terwijl Diederik het markgraafschap 

Landsberg kreeg. Het markgraafschap Meißen en het markgraafschap Neder-Lausitz bleven in handen van 

Hendrik. 

Toen Margaretha ontdekte dat haar echtgenoot haar bedroog en dat hij twee buitenechtelijke kinderen had 

gekregen, verliet zij Albrecht op 24 juni 1270 om naar Frankfurt am Main te trekken, waar ze korte tijd later 

stierf. Vervolgens bracht Albrecht zijn jongere zonen Frederik en Diezmann naar zijn broer Diederik. Zijn 

oudste zoon Hendrik stierf in 1282 in Silezië. 

In 1274 huwde Albrecht uiteindelijk met zijn maîtresse Kunigunde en maakte hij zijn buitenechtelijke 

kinderen wettig. Toen Albrecht besliste om Apitz het landgraafschap Thüringen na te laten en zijn zonen uit 

zijn eerste huwelijk enkel het markgraaf Neder-Lausitz en het paltsgraafschap Saksen na te laten, waren 

Frederik en Diezmann daar niet tevreden mee en ze begonnen een oorlog tegen hun vader. Albrecht liet 

daarop Frederik gevangenzetten op het kasteel van Warburg, waar hij een jaar later echter ontsnapte. 

Vervolgens zetten Frederik en Diezmann de oorlog tegen hun vader verder. Het was ook in die periode dat 

in 1284 Albrechts broer Diederik en in 1288 Albrechts vader Hendrik III stierf, wat de familieconflicten nog 

meer verergerde. 

Toen zijn vader in 1288 overleed, werd Albrecht II eveneens markgraaf van Meißen, terwijl zijn neef Frederik 

Tuta, de zoon van zijn broer Diederik, het markgraafschap Neder-Lausitz erfde. Kort daarna werden de 

troepen van Albrecht II in een veldslag verslagen door die van zijn zoon Frederik, waarna hij gevangen werd 

genomen. Vervolgens werd op 1 januari 1289 de vrede van Rochlitz gesloten, waarbij Albrecht in ruil voor 

zijn vrijlating grote delen van zijn grondgebied moest afstaan. Albrecht bleef het markgraafschap Meißen 

behouden, maar verkocht het begin 1291 aan zijn neef Frederik Tuta. Nadat Frederik Tuta korte tijd later 

zonder nakomelingen kwam te overlijden, werden zijn landen ingenomen door Albrechts zonen Frederik en 

Diezmann. 

Nadat Albrecht II met financiële problemen begon te kampen, besloot hij in 1293 het landgraafschap 

Thüringen te verkopen aan Rooms-Duits koning Adolf van Nassau. Officieel stond in het koopcontract dat 

Adolf van Nassau Thüringen zou innemen als Albrecht II zou sterven. In het contract stond echter ook dat 

Albrecht het markgraafschap Meißen en het markgraafschap Lausitz in handen had, terwijl die eigenlijk in 

handen waren van zijn zonen. Hiermee konden zowel Adolf als zijn opvolger Albrecht I van Habsburg de 

gebieden van Albrecht II innemen door te claimen dat het koopcontract wettig en legitiem was. 

Op 31 oktober 1286 overleed Albrechts tweede echtgenote Kunigunde van Eisenberg. Vier jaar later, op 1 

oktober 1290, huwde Albrecht voor de derde maal, ditmaal met Elisabeth van Orlamünde, die Nordhalben 

bestuurde. Hetzelfde jaar werd zijn buitenechtelijke zoon Apitz officieel erkend door de Rooms-Duitse 

koning en kreeg hij de titel heer van Tenneberg. 

In 1305 overleed Albrechts lievelingszoon Apitz. Dit was een zware klap voor hem, waar hij niet echt meer 

van herstelde. In 1307 deed Albrecht II definitief afstand van zijn titel van landgraaf van Thüringen en van 

paltsgraaf van Saksen en schonk de titels in ruil voor een lijfrente aan zijn zoon Frederik. 

 

 

Diezmann van Meissen. 

In 1270 ontdekte Diezmanns moeder dat haar echtgenoot een buitenechtelijke relatie had met Kunigunde 

van Eisenberg, waarna ze hem verliet. Vervolgens werden Diezmann en zijn oudere broer Frederik I 

opgevoed aan het hof van hun oom, markgraaf Diederik van Landsberg. Nadat de broers de volwassen 

leeftijd hadden bereikt, begonnen ze samen met hun oudste broer Hendrik een oorlog tegen hun vader, die 

namelijk besloten had om zijn zoon uit zijn tweede huwelijk Apitz aan te stellen tot erfopvolger van het 

landgraafschap Thüringen. Na een lange oorlog die tot in 1289 duurde, erkende zijn vader de rechten van 

Diezmann en zijn oudere broer Frederik. 

 

De eerste territoriale bezitting van Diezmann was het Pleißenland. Na de dood van zijn neef Frederik Tuta in 

1291 erfde hij eveneens het markgraafschap Neder-Lausitz en het markgraafschap Osterland. In 1301 kocht 

Diezmann voor 2.000 zilvermarken de kastelen van Droyßig en Burgwerben overr van aartsbisschop 

Burchard II van Maagdenburg, met de optie om de kastelen later terug te kunnen kopen. Burchard maakte 



  

  

geen gebruik van deze optie en verkocht ook het kasteel en de stad van Spremberg aan Diezmann. In 1303 

moest hij wegens financiële problemen het markgraafschap Neder-Lausitz verkopen aan markgraaf Otto IV 

van Brandenburg. 

In 1293 had zijn vader wegens financiële problemen het landgraafschap Thüringen moeten verkopen aan 

Rooms-Duits koning Adolf van Nassau, die het landgraafschap weigerde terug te geven aan Diezmann. 

Nadat Adolf van Nassau in 1298 werd afgezet, werd Diezmann samen met zijn oudere broer Frederik I 

hersteld in de functie van landgraaf van Thüringen. De nieuwe Rooms-Duitse koning Albrecht I van 

Habsburg weigerde dit echter te erkennen en viel in 1307 met een groot leger het Osterland aan. Diezmann 

en Frederik bewapenden de burgerij en de boeren en met de assistentie van ridders uit Brunswijk-Lüneburg 

konden de broers op 31 mei 1307 Albrecht verslaan in de Slag bij Lucka. 

Op 10 december 1307 stierf Diezmann een natuurlijke dood in de stad Leipzig. Andere bronnen zeggen dan 

weer dat hij in de nacht van 24 op 25 december 1307 in de Sint-Thomaskerk van Leipzig werd vermoord 

door ene Filips van Nassau, maar dit is vrij onzeker. Omdat hij geen nakomelingen had, gingen zijn 

bezittingen naar zijn broer Frederik. 

 

 

 Albrecht II van Meissen (de Ontaarde), Buitenechtelijke relatie (2) in 1247 met Kunigunde van 

Eisenberg. 

 Uit deze relatie 2 kinderen. 

1. Elisabeth van Meissen, geboren in 1269, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1326, 

trouwde met Hendrik II van Frankenstein. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Albrecht (Apitz) van Meissen, geboren in 1270, vanaf 1290 heer van Tenneberg, 

overleden (ongeveer 35 jaar oud) in 1305. 

 

 Albrecht II van Meissen (de Ontaarde), trouwde (ongeveer 50 jaar oud) (3) op 

zondag 1 oktober 1290 met Elisabeth van Weimar-Orlamünde (de Oudere), dochter van Herman 

III van Weimar-Orlamünde (van 1247 tot 1278 graaf van Weimar-Orlamünde). 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Elisabeth van Weimar-Orlamünde (de Oudere), dochter van Herman III van 

Weimar-Orlamünde (van 1247 tot 1278 graaf van Weimar-Orlamünde), trouwde (1) met Hartman 

I van Lobdeburg-Arnshaugk. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIb. Diederik van Landsberg (de Wijze en de Dikke), zoon van Hendrik III van Meissen (de Illustere) 

(XIa), op pagina 29 (was van 1221 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en 

Constance hertogin van Oostenrijk, geboren in 1242, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1285, 

begraven in Seußlitz [Sachsen, Duitsland], trouwde met zijn achternicht Helena van 

Brandenburg, dochter van Johan I van Brandenburg (van 1220 tot 1266 markgraaf van 

Brandenburg.) en Sophia van Saksen, geboren 1241 of 1242, overleden (ongeveer 63 jaar oud) in 

1304. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Sophie van Landsberg, geboren omstreeks 1259, abdis te Weißenfels, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) in 1318, trouwde (respectievelijk ongeveer 12 en hoogstens 43 

jaar oud) in 1271 met Koenraad I van Glogau, zoon van Hendrik II van Polen (de 

Vrome) (hertog van Silezië, hertog van Krakau,) en Anna van Bohemen, geboren 

tussen 1228 en 1231, van 1251 tot 1274 hertog van Glogau, overleden (hoogstens 46 

jaar oud) op maandag 6 augustus 1274. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Frederik Tuta, geboren in 1269, overleden (ongeveer 22 jaar oud) in 1291, trouwde 

met Catharina van Beieren, dochter van Hendrik XIII van Beieren (van 1253 tot 1255 

hertog van Beieren en daarna van 1255 tot 1290 hertog van Neder-Beieren) en 

Elisabeth van Hongarije, geboren in 1267, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1310. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Gertrude van Landsberg, non in Weißenfels, overleden op woensdag 17 januari 1325 



  

  

in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 

Koenraad I van Glogau. 

Nadat zijn vader in 1241 sneuvelde bij de Slag bij Liegnitz tegen het Mongoolse Rijk, werden de toen nog 

minderjarige Koenraad I en zijn jongere broer Wladislaus onder de voogdij geplaatst van hun oudste broer 

Boleslaw II. Om de verdere fragmentatie van Silezië tegen te houden, werden Koenraad en Wladislaus door 

hun oudste broer met de toestemming van hun moeder naar Parijs gestuurd. Het was daar dat hun studies 

plaatsvonden en ze werden onderwezen met de intentie om hen in de toekomst priester te kunnen maken. 

Nadat Koenraad I in 1248 te weten kwam dat zijn oudere broers Boleslaw II en Hendrik III Silezië onderling 

hadden verdeeld, keerde hij terug naar Silezië om ook een eigen grondgebied op te eisen. 

Met zijn twee broers kwam Koenraad overeen dat hij onder de bescherming van zijn oudste broer werd 

geplaatst en dat hij medehertog van Liegnitz werd. Boleslaw II probeerde echter van Koenraad vanaf te 

geraken en stelde hem voor om geestelijke functies aan te nemen. Zo werd hem voorgesteld om proost van 

de kathedraal van Glogau of bisschop van Passau te worden. Koenraad weigerde echter om in de geestelijke 

stand te gaan en kwam daardoor al snel in conflict met zijn oudste broer. 

In 1249 vluchtte Koenraad naar Groot-Polen, waar hij in zijn eisen steun kreeg van hertog Przemysl I. 

Przemysl gaf het bevel om de stad Bytom Odrza?ski te veroveren en schonk deze stad aan Koenraad I. De 

alliantie tussen Koenraad en Przemysl werd beklonken door een huwelijk tussen Koenraad en Przemysls zus 

Salomea, dat nog in 1249 plaatsvond. 

Ook zijn oudere broer Hendrik III steunde Koenraad in zijn strijd tegen Boleslaw II. Samen met zijn nieuwe 

bondgenoten startte hij een campagne, die door een opstand van de bevolking van Glogau in 1251 succesvol 

beëindigd werd. Boleslaw II erkende zijn nederlaag en schonk Koenraad het gebied rond de stad Glogau, 

maar de relatie tussen beide broers bleef hun hele verdere leven gespannen. In een poging om meer 

grondgebied te verwerven, deed Koenraad een gevaarlijke zet door Boleslaw II in 1257 uit zijn kasteel in 

Liegnitz te laten kidnappen. Na enkele maanden werd Boleslaw vrijgelaten, maar het is niet bekend voor 

welke prijs. In 1271 veroverde Boleslaw II op zijn beurt de stad Boleslawiec. 

In 1260 begon Koenraad dichtere contacten te smeden met het koninkrijk Bohemen en raakte hij meer 

betrokken bij de politiek van koning Ottokar II. Ook promootte hij onder meer de Oostkolonisatie van 

Duitsers in zijn regeringsgebieden en in 1253 schonk hij Glogau stadsrechten. 

In tegenstelling tot zijn oudste broer was Koenraad een trouwe aanhanger van de bisschop van Breslau. 

Nadat de bisschop in 1268 was overleden, kwam Koenraad I echter in conflict met de nieuwe bisschop van 

Breslau. Tegen het einde van zijn leven richtte Koenraad een kerk op in de stad Zielona Góra ter ere van zijn 

grootmoeder, de heilige Hedwig van Andechs. De kerk werd onder zijn zoon Hendrik III voltooid, 20 jaar na 

zijn overlijden. 

 

 

Frederik Tuta. 

Hij erfde het markgraafschap Landsberg na de dood van zijn vader in 1285. Na de dood van zijn grootvader, 

Hendrik III van Meißen in 1288 brak er een erfstrijd uit met zijn neven Frederik I van Meißen en Diezmann. 

Het resultaat was dat Frederik Tuta en zijn oom Albrecht de Ontaarde het markgraafschap Meissen 

gemeenschappelijk gingen regeren en dat Diezman de Oostmark kreeg. Reeds in 1289 kocht Frederik Tuta 

het aandeel in Meissen van zijn oom. Hij deed dit met in beslag genomen, voor de kruistochten bestemd 

geld. In 1291 overleed Frederik Tuta zonder mannelijke nakomelingen, vergiftigd bij het eten van kersen. 

Na de dood van Frederik Tuta vond er door de familie een nieuwe verdeling plaats: 

" Frederik I kreeg het markgraafschap Meißen. 

" Het markgraafschap Landsberg werd gedeeld: het grootste deel kwam aan Albrecht de Ontaarde. 

Zijn zonen Frederik I en Diezmann kregen de rest met Leipzig. Dit gebied ging later Osterland heten. 

. 

 

 

 

Generatie XIII 
 

 



  

  

XIII. Frederik I van Meissen (de Stoutmoedige), zoon van Albrecht II van Meissen (de Ontaarde) 

(XIIa), op pagina 37 (van 1288 tot 1291 markgraaf van Meißen) en Margaretha van 

Hohenstaufen (hertogin van Zwaben), geboren in 1257 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], van 

1291 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en van 1298 tot aan zijn dood landgraaf van 

Thüringen, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op dinsdag 16 november 1323, trouwde (ongeveer 

29 jaar oud) (1) in 1286 met Agnes van Gorizia-Tirol, overleden in 1293. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik van Meissen (de Lamme), geboren in 1293, overleden (ongeveer 22 jaar oud) 

in 1315, trouwde (ongeveer 15 jaar oud) in 1308 met Anna van Saksen, dochter van 

Albrecht II van Saksen (van 1260 tot 1296 hertog van Saksen) en Agnes van 

Habsburg (hertogin van Saksen en daarna hertogin van Saksen-Wittenberg), 

overleden in 1327. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Frederik I van Meissen (de Stoutmoedige). 

In 1270 verliet Frederiks moeder haar echtgenoot nadat ze ontdekt had dat hij een buitenechtelijke relatie 

had met Kunigunde van Eisenberg. Volgens de legende gaf ze bij haar een vertrek een wangbeet aan 

Frederik, wat een verklaring is voor zijn bijnaam de Gebetene. 

In 1268 betekende de dood Konradijn het uitsterven in mannelijke lijn van het huis Hohenstaufen. Frederik, 

via zijn grootvader langs moederkant verbonden met de Hohenstaufen, werd hierdoor de legitieme 

erfgenaam van de bezittingen van de Hohenstaufen en claimde vanaf dan de titels van koning van Sicilië, 

koning van Jeruzalem en hertog van Zwaben. 

Frederik was eigenlijk niets met deze claims. Het hertogdom Zwaben was na de dood van Konradijn als 

politieke eenheid uiteengevallen, hij werd niet erkend als koning van Jeruzalem en de macht in het zuiden 

van Italië was stevig in handen van Karel van Anjou. In 1269 stelde Frederik voor om een invasie in Italië te 

doen, waarvoor hij enige steun kreeg van de Lombardische Ghibellijnen. Uiteindelijk werden de 

invasieplannen nooit uitgevoerd en speelde hij geen verdere rol meer in Italiaanse zaken. Vanaf 1280 was 

Frederik paltsgraaf van Saksen. 

Omdat markgraaf Albrecht II van Meißen hun halfbroer Apitz tot enige erfgenaam wilde benoemen, 

begonnen Frederik en zijn jongere broer Diezmann een oorlog tegen hem. In 1281 werd Frederik 

gevangengezet en na een lange oorlog erkende zijn vader in 1289 de rechten van Frederik en zijn broer 

Diezmann. In 1291 verkocht zijn vader wegens financiële problemen het markgraafschap Meißen aan zijn 

neef Frederik Tuta. Hetzelfde jaar nog stierf Frederik Tuta zonder erfgenamen en namen Frederik en 

Diezmann zijn bezittingen in. Frederik werd bovendien markgraaf van Meißen. Rooms-Duits koning Adolf 

van Nassau dacht echter dat Meißen en de Saksische Oostmark na Tuta's dood naar de kroon moesten 

terugkeren en dwong de met hoge schulden beladen Albrecht om het landgraafschap Thüringen aan hem te 

verkopen. Frederik en Diezmann namen tegen Adolf de wapens op om hun erfenis te beschermen, maar dit 

mislukte en de broers moesten hun land opgeven. Frederik ging vervolgens tot aan de dood van Adolf in 

ballingschap leven totdat zijn landerijen na de dood van Adolf in 1298 naar hem teruggingen, inclusief het 

landgraafschap Thüringen. Ook verzoenden Frederik en zijn vader Albrecht zich. 

De nieuwe Rooms-Duitse koning, Albrecht I van Habsburg, bleef echter het landgraafschap Thüringen 

claimen en werd daarin gesteund door de Thüringse steden die rijksvrijheid genoten. Het kasteel van 

Warburg, de residentie van Frederik en zijn familie, werd belegerd door troepen vanuit de stad Eisenach, 

maar Frederik slaagde erin om te ontsnappen. Op 31 mei 1307 wonnen Frederik en Diezmann de Slag bij 

Lucka tegen Albrecht I van Habsburg. Voordat Albrecht I van Habsburg erin slaagde om nieuwe troepen 

aan te leveren, overleed hij. 

Eind 1307 stierf ook Frederiks broer Diezmann, waarna Frederik diens bezittingen erfde. De steden binnen 

het landgraafschap Thüringen bleven zich echter tegen hem verzetten. Hij kon echter de stad Erfurt met 

geweld onderwerpen en ook verzoende hij zich met keizer Hendrik VII. In 1310 werd hij door keizer 

Hendrik VII officieel bevestigd in zijn landerijen. 

Intussen had Frederik ook een conflict met het markgraafschap Brandenburg en hij werd in 1312 zelfs 

gevangengenomen door markgraaf Waldemar van Brandenburg. Om zijn vrijheid te herwinnen, moest 

Frederik 32.000 zilvermarken betalen en het Verdrag van Tangermünde ondertekenen, waarbij Frederik 

Neder-Lausitz moest afstaan aan het markgraafschap Brandenburg. In 1316 kwam het opnieuw tot een vete 

tussen Frederik en het markgraafschap Brandenburg, die in 1317 met de Vrede van Maagdenburg beëindigd 

werd. Toen in 1320 het huis Ascaniërs dat Brandenburg bestuurde uitstierf, herwon Frederik alle landen die 



  

  

hij aan Brandenburg had verloren, op het markgraafschap Landsberg en Neder-Lausitz na. Ook was hij nu 

in staat om een algemene landvrede te installeren. 

In 1321 kreeg Frederik een beroerte, waardoor hij vanaf dan verlamd was. In november 1323 stierf Frederik 

in Eisenach, waarna hij werd bijgezet in de Abdij van Reinhardsbrunn. Later werden zijn beenderen 

overgebracht naar het kasteel Grimmenstein in Gotha. Nadat dit kasteel werd vernietigd, werd zijn stoffelijk 

overschot herbegraven op het kasteel Friedenstein. 

 

 

 Frederik I van Meissen (de Stoutmoedige), trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 14 

jaar oud) (2) op dinsdag 24 augustus 1300 met Elisabeth van Lobdeburg-Arnshaugk, geboren in 

1286, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1359. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Elisabeth van Meissen, geboren in 1306, overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1368, 

volgt XIVa, hieronder. 

2. Frederik II van Meissen, geboren op zondag 30 november 1310 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op dinsdag 18 november 1349 

in Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XIVb, op pagina 43. 

 

Generatie XIV 
 

 

XIVa. Elisabeth van Meissen, dochter van Frederik I van Meissen (de Stoutmoedige) (XIII), op pagina 

40 (van 1291 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Elisabeth van Lobdeburg-Arnshaugk, 

geboren in 1306, overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1368, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 

en ongeveer 22 jaar oud) in 1322 met Hendrik II van Hessen (de IJzeren), zoon van Otto I van 

Hessen en Adelheid van Ravensberg, geboren omstreeks 1300, Was 1328 Tot 1376 Landgraaf van 

Hessen, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 3 juni 1376 in Kassel [Hessen, Duitsland], 

zeemansgraf in Marburg [Hessen, Duitsland] in de Elisabethkerk. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Adelheid van Hessen, geboren in 1324, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in 1371 in 

Hessen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 46 jaar 

oud) in 1356, (gescheiden in 1368) met Casimir III van Polen, zoon van Wladislaus IV 

van Koejavië (de Ellelange, de Korte) en Hedwig van Kalisz (van 1306 tot 1320 

groothertogin-gemalin), geboren op woensdag 30 april 1310 in 

Krakau [Krakow, Poland], van 1333 tot 1370 koning van Polen. Hij was de laatste 

koning van de Piastendynastie. Onder Casimir kende de "Corona Regni Poloniae" 

zoals Polen toen werd genoemd, een bloeiperiode zowel op economisch, politiek als 

op maatschappelijk vlak, overleden (60 jaar oud) op maandag 5 november 1370 in 

Krakau [Krakow, Poland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Otto II van Hessen, overleden tussen dinsdag 9 december 1366 en 

donderdag 11 december 1366, trouwde (Elisabeth ongeveer 31 jaar 

oud) omstreeks woensdag 17 september 1338 met Elisabeth van Kleef, dochter van 

Diederik IX graaf van Kleef en Margaretha van Gelre, geboren omstreeks 1307, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 13 november 1382 in 

Spangenberg [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Hendrik II van Hessen (de IJzeren). 

Na de dood van zijn vader in 1328 erfde hij het landgraafschap Hessen. In 1340 stelde hij zijn zoon Otto II 

aan tot medelandgraaf van Hessen. Omdat Otto II in 1366 nog voor zijn vader kwam te overlijden, stelde hij 

vervolgens zijn neef Herman II aan tot medelandgraaf. Dat was echter tegen de wens van zijn kleinzoon, 

hertog Otto I van Brunswijk-Göttingen, en het kwam tot oorlog. Om de kosten in het conflict met Brunswijk 

te bekostigen, voerde hij een taks in op alle geïmporteerde goederen. 

 

 



  

  

Adelheid van Hessen. 

De koning was bekend vanwege zijn talrijke avontuurtjes. Het paar vervreemdde spoedig van elkaar en 

kreeg geen kinderen. De koningin verbleef het grootste deel van de tijd in het kasteel van Zarnowiec, thans 

in de Powiat Zawiercianski. 

In 1356 trouwde de koning met zijn Boheemse geliefde, Krystyna Rokiczana (Christina van Rokyczano), een 

rijke Praagse weduwe, leefde acht jaar in bigamie en had met haar verschillende mannelijke nakomelingen. 

Tussenkomsten van paus Innocentius VI en van de Krakause bisschop Bodzanta konden aan de zaak niets 

veranderen. Adelheid trok hieruit haar conclusies en vluchtte naar Hessen. In 1364 liet de koning zijn 

huwelijk met Krystyna en in 1368 dat met koningin Adelheid annuleren. Een jaar later trouwde hij met 

Hedwig van Sagan. 

Ondanks de scheiding en haar vertrek naar Hessen bleef Adelheid de ontwikkelingen aan het Poolse hof 

nauwgelet volgen en strijd voeren om haar rechten. 

 

 

Casimir III van Polen. 

Casimir sloot enkele belangrijke vredesverdragen. Een eerste belangrijk verdrag was dat met de Duitse Orde 

over het gebied Pommeren (waarin de belangrijke havenstad Gdansk ligt). Een tweehet vredesverdrag sloot 

Casimir met Bohemen - ditmaal werd besloten dat Silezië onder het bewind van de Boheemse koning werd 

geplaatst en dat Mazovië naar Polen ging. 

Casimir bewandelde niet alleen diplomatieke wegen, hij streefde ook naar gebiedsuitbreiding op minder 

vreedzame wijzen. In het oosten lag Roethenië (het huidige Wit-Rusland en Oekraïne) voor het grijpen. Na 

de verwoestende invallen van de Krim-Tataren en de versnippering van het land door het 

senioraatssysteem, was het Kievse Rijk verzwakt en werd binnengevallen door het Poolse leger in 1340. 

Polen sloot met Litouwen in 1366 een akkoord over de verdeling van Roethenië: het noordelijke deel kreeg 

Litouwen en het zuidelijke werd toegewezen aan Polen. 

Op binnenlands gebied creëerde Casimir een aantal belangrijke instellingen. Een daarvan is de rada 

królewska (kroonraad) waarin de adel en de clerus de bovenhand voerden. Daarnaast codificeerde Casimir 

het recht in 1346, (de zogenaamde Statuten van Casimir). Verder liet hij omwallingen rond de steden 

bouwen en in alle steden nam het aantal kerken toe. Over Casimir de Grote wordt dan ook gezegd dat hij 

een "Polen van hout aantrof en een Polen van steen achterliet". 

In Krakau stichtte hij de eerste Poolse universiteit (1364), de "Akademia Krakowska", die later van naam 

veranderde in "Uniwersytet Jagiellonski" (dit gebeurde in 1400, onder het bewind van de Jagiellonen). 

Tijdens zijn bewind streefde hij naar centralisatie van de macht maar kreeg daarbij tegenwind van de 

szlachta en de magnaten (twee adellijke groepen). Hij had hun goedkeuring nodig voor de aanduiding van 

een troonopvolger, aangezien hij zelf geen overlevende wettige kinderen had. Dit gebeurde op het congres 

van Viségrad in 1335, waar werd beslist dat de zoon van zijn zus, die gehuwd was met koning Karel I Robert 

van Hongarije, de volgende Poolse koning zou zijn. Hij heette Lodewijk van Anjou. Deze keuze werd 

nogmaals bevestigd met het verdrag van Boeda, waarbij de adel zich officieel akkoord verklaarde met de 

koningskeuze. 

 

 

XIVb. Frederik II van Meissen (de Ernstige), zoon van Frederik I van Meissen (de Stoutmoedige) 

(XIII), op pagina 40 (van 1291 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Elisabeth van 

Lobdeburg-Arnshaugk, geboren op zondag 30 november 1310 in Gotha [Thüringen, Duitsland], 

van 1323 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen, overleden (38 jaar 

oud) op dinsdag 18 november 1349 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], zeemansgraf in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] in de Abdij, trouwde (respectievelijk 18 en 16 jaar oud) op 

vrijdag 1 juli 1329 met Mathilde hertogin van Beieren, dochter van Lodewijk de Beier (hertog 

van Beieren, rooms Duits Koning) en Beatrix van Silezië-Glogau (was een Poolse prinses.), 

geboren op woensdag 21 juni 1313, overleden (33 jaar oud) op zaterdag 2 juli 1346 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Elisabeth van Meissen, geboren op dinsdag 22 november 1329 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op vrijdag 21 april 1375, 

volgt XVa, op pagina 45. 



  

  

2. Frederik van Meissen, geboren in 1330, jong overleden. 

3. Frederik III van Meissen, geboren op zondag 14 december 1332 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (48 jaar oud) op maandag 21 mei 1381 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XVb, op pagina 50. 

4. Balthasar van Thüringen, geboren op vrijdag 21 december 1336 in 

Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

zondag 18 mei 1406 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XVc, op pagina 51. 

5. Beatrix van Meissen, geboren in 1339, zuster in de Abdij van Weißenfels, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) in 1399. 

6. Lodewijk van Meissen, geboren op zaterdag 25 februari 1341 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], van 1357 tot 1366 prins-bisschop van Halberstadt, 

van 1366 tot 1374 bisschop van Bamberg, van 1374 tot 1381 keurvorst-aartsbisschop 

van Mainz en van 1381 tot aan zijn dood aartsbisschop van Maagdenburg, overleden 

(40 jaar oud) op zondag 17 februari 1382 in Calbe [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

7. Willem I van Meissen, geboren op donderdag 19 december 1343 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op maandag 9 februari 1407 in 

Slot Grimma [Sachsen, Duitsland], trouwde (1) met Elisabeth van Moravië. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk ongeveer 58 en 

ongeveer 15 jaar oud) (2) omstreeks 1402 met Anna van Brunswijk, dochter van 

Otto hertog van Brunswijk-Gottingen en Margarethe van Gulik-Berg, geboren 

omstreeks 1387, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1426. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Anna van Meissen, geboren in 1345, zuster in de Abdij van Seußlitz, overleden 

(ongeveer 18 jaar oud) in 1363. 

9. Clara van Meissen, geboren in 1345, jong overleden. 

 

Frederik II van Meissen (de Ernstige). 

In 1323 volgde hij zijn vader op als markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen. Omdat hij nog 

minderjarig was, werd hij tot in 1329 onder het regentschap van zijn moeder geplaatst. 

Nadat hij zelfstandig begon te regeren, moest Frederik II langdurige oorlogen uitvechten met zijn vazallen 

en zijn buurlanden. Deze conflicten ontstonden hoofdzakelijk door de vredesverklaring van Frederik in 

1338, die de rechten en invloed van de kleine landheren en lokale heersers drastisch inperkte met als doel om 

deze twee groepen te onderdrukken. In 1342 sloten ontevreden edelen in Arnstadt een alliantie tegen 

Frederik II, die zou leiden tot de Thüringse Gravenoorlog. Deze oorlog zou uiteindelijk aanslepen tot in 

1346. 

In 1346 stierf Frederiks schoonvader, keizer Lodewijk de Beier van het Heilige Roomse Rijk. De Beierse partij 

probeerde vervolgens om Frederik II ertoe te bewegen om de Rooms-Duitse kroon te aanvaarden, maar hij 

wantrouwde de onstandvastigheid van zijn kiezers en weigerde Rooms-Duits koning te worden, wat in 

voordeel van Karel van Luxemburg was. Karel vertrouwde de zet van Frederik II echter niet, waarop 

Frederik schrik kreeg om niet herbevestigd te worden in zijn gebieden en zich besloot te verdedigen tegen 

het gevaar dat van Karel uitging. Uiteindelijk vond er in 1348 in Bautzen een ontmoeting plaats tussen beide 

heersers, waar ze allebei de bestaande bezitsverhoudingen erkenden. 

In november 1349 stierf Frederik II op het kasteel Wartburg in Eisenach, waarna hij werd bijgezet in de Abdij 

van Altzella. Zijn drie zoons Frederik III, Balthasar en Willem I volgden hem op. 

 

 

Lodewijk van Meissen. 

In 1357 werd hij op zestienjarige leeftijd benoemd tot bisschop van Halberstadt, waarschijnlijk omdat hij deel 

uitmaakte van het machtige huis Wettin. In 1366 nam hij ontslag uit deze functie om bisschop van Bamberg 

te worden. In 1374 abdiceerde hij in Bamberg om keurvorst-aartsbisschop van Mainz te worden. 

Na de dood van zijn voorganger in Mainz, Jan van Luxemburg-Ligny, in 1373 verkoos het domkapittel 

Adolf van Nassau-Wiesbaden-Idstein als diens opvolger. Op verzoek van keizer Karel IV weigerde paus 

Gregorius XI de benoeming echter goed te keuren en benoemde hij Lodewijk van Meißen tot aartsbisschop 

van Mainz. Dit leidde tot een gewapend conflict, dat de geschiedenis inging als het Schisma van Mainz. In 

Thüringen en de Eichsfeld werden veldslagen uitgevochten. Lodewijk werd gesteund door de keizer en 



  

  

diens zoon Wenceslaus, terwijl Adolf de steun kreeg van hertog Otto I van Brunswijk-Göttingen, graaf Johan 

I van Nassau-Siegen, graaf Hendrik VI van Waldeck en graaf Godfried VIII van Ziegenhain. Geen enkele 

partij was evenwel sterk genoeg om de overwinning te forceren, en het conflict bleef duren tot in 1381. 

Na het overlijden van paus Gregorius XI in 1378 raakte de katholieke kerk verdeeld tussen twee 

rivaliserende pausen, het zogeheten Westers Schisma. Tegenpaus Clemens VII erkende Adolf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein in 1379 als keurvorst-aartsbisschop van Mainz en toen Rooms-Duits koning 

Wenceslaus deze benoeming bevestigde, had Lodewijk geen enkele andere keuze dan te abdiceren. Als 

compensatie werd hij benoemd tot aartsbisschop van Maagdenburg. Lodewijk reisde naar Maagdenburg en 

stierf daar in februari 1382, kort voor zijn 41ste verjaardag. Hij werd bijgezet in de Dom van Maagdenburg. 

 

 

Willem I van Meissen. 

In 1349 volgde hij, samen met zijn broers Balthasar en Frederik III, hun vader op. Na het overlijden van zijn 

broer Frederik, verkreeg Willem bij de deling van Chemnitz in 1382 het gebied Meißen. Sinds 1395 

bestuurde hij als plaatsvervanger van Jobst van Moravië ook de mark Brandenburg. Willem manifesteerde 

zich als een daadkrachtig en verstandig vorst. Willem I verwierf de heerlijkheid Colditz, verdreef de 

burggraven van Dohna en verwierf hun gebied en bevorderde de verdere bouw van de kathedraal van 

Dresden. 

Willem was in 1366 gehuwd met Elisabeth van Moravië (-1400), dochter van Jan Hendrik van Luxemburg, 

en vervolgens met Anna van Brunswijk, dochter van hertog Otto VI van Brunswijk-Göttingen, maar stierf 

zonder erfgenamen. Na zijn dood werd het gebied verdeeld onder zijn neven Willem II van Meißen, 

Frederik I van Saksen en Frederik IV van Thüringen. 

 

 

Generatie XV 
 

 

XVa. Elisabeth van Meissen, dochter van Frederik II van Meissen (de Ernstige) (XIVb), op pagina 

43 (van 1323 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen) en 

Mathilde hertogin van Beieren, geboren op dinsdag 22 november 1329 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], door haar huwelijk van 1357 tot aan haar dood burggravin van 

Neurenberg, overleden (45 jaar oud) op vrijdag 21 april 1375, begraven in 

Heilsbronn [Bavaria, Duitsland] in het cisterciënzersklooster, trouwde (respectievelijk ongeveer 

26 en ongeveer 23 jaar oud) in 1356 met Frederik V van Neurenberg, zoon van Johan II van 

Neurenberg (van 1332 tot 1357 burggraaf van Neurenberg) en Elisabeth van Henneberg, geboren 

omstreeks dinsdag 3 maart 1333, was van 1357 tot 1398 burggraaf van Neurenberg, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) op zondag 21 januari 1398. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Elisabeth van Neurenberg, geboren omstreeks 1358, overleden (ongeveer 53 jaar oud) 

op vrijdag 26 juli 1411, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en 22 jaar oud) op 

maandag 27 juni 1374 in Amberg [Bavaria, Duitsland] met Ruprecht van de Palts, 

zoon van Ruprecht II van de Palts (de Ernstige) (van 1390 tot aan zijn dood keurvorst 

van de Palts) en Beatrice van Sicilie, geboren op vrijdag 5 mei 1352 in 

Amberg [Bavaria, Duitsland], van 1400 tot 1410 rooms-Duits koning en als Ruprecht 

III van de Palts van 1398 tot 1410 Paltsgraaf en keurvorst van de Palts, overleden (58 

jaar oud) op vrijdag 18 mei 1410 in 

Kasteel Landskroon (Oppenheim) [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 9 

kinderen. 

2. Beatrix van Neurenberg, geboren in 1362 in Neurenberg [Bavaria, Duitsland], 

overleden (ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1414 in 

Perchtoldsdorf [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 12 en 26 jaar 

oud) op zaterdag 4 maart 1375 met Albrecht III van Oostenrijk (met de Vlecht), zoon 

van Albrecht II van Oostenrijk (de Lamme of de Wijze) (van 1330 tot aan zijn dood 

hertog van Oostenrijk en Stiermarken) en Johanna van Pfirt, geboren op 



  

  

maandag 9 september 1348 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (46 jaar oud) op 

zaterdag 29 augustus 1395 in Laxenburg [Niederosterreich, Oostenrijk]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

3. Anna van Neurenberg, geboren in 1364, zuster in de abdij van Seußlitz. 

4. Catharina van Neurenberg, abdis in de abdij van Hof, overleden in 1409. 

5. Agnes van Neurenberg, geboren in 1366, zuster (1376-1386 en vanaf 1406) en abdis 

(vanaf 1411) in de abdij van Hof, overleden (ongeveer 66 jaar oud) in 1432, trouwde 

(ongeveer 20 jaar oud) in 1386 met Frederik baron van Daber. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

6. Margaretha van Hohenzollern, geboren omstreeks 1367, overleden (ongeveer 38 jaar 

oud) op woensdag 15 januari 1406, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 

42 jaar oud) op woensdag 15 oktober 1383 met Herman II landgraaf van Hessen (de 

Geleerde), zoon van Lodewijk van Hessen (de Jonker) en Elisabeth van Spanheim, 

geboren omstreeks 1341 in Grebenstein [Hessen, Duitsland], was van 1367 tot 1413 

landgraaf van Hessen in de Elisabethkerk, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

maandag 24 mei 1413 in Marburg [Hessen, Duitsland], begraven aldaar. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

7. Johan III van Neurenberg, geboren omstreeks 1369, van 1398 tot 1420 burggraaf van 

Neurenberg en de eerste markgraaf van Brandenburg-Kulmbach, overleden 

(ongeveer 50 jaar oud) op zondag 11 juni 1420 in 

Kasteel Plassenburg (Kulmbach) [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 12 en ongeveer 10 jaar oud) omstreeks 1381 met Margaretha van 

Luxemburg, geboren in 1371, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1410. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

8. Frederik I van Brandenburg als Frederik VI burggraaf van Neurenberg, geboren op 

zaterdag 16 november 1371, burggraaf van Neurenberg, markgraaf en keurvorst van 

Brandenburg, overleden (68 jaar oud) op zondag 20 september 1440 in 

Kadolzburg [Bavaria, Duitsland], begraven in Heilsbronn [Bavaria, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 18 jaar oud) op vrijdag 18 september 1401 in 

Schongau aan de Lech [Bavaria, Duitsland] met zijn achternicht Elisabeth van 

Beieren (de Schone Else), dochter van Frederik van Beieren (de Wijze) (hertog van 

Beieren en Landshut) en Magdalena Visconti, geboren omstreeks 1383 in 

Landshut [Bavaria, Duitsland], overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zondag 13 november 1442 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], begraven in 

Heilbronn [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

9. Veronica van Neurenberg, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 30 jaar oud) 

omstreeks 1405, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1395 met Barnim VI van Pommeren, zoon van Wratislaw van 

Pommeren en Anna van Mecklenburg-Stargard, geboren omstreeks 1365, samen met 

zijn jongere broer Wartislaw VIII regeerde hij van 1394 tot zijn dood als hertog van 

Pommeren-Wolgast, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

maandag 23 september 1405. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Frederik V van Neurenberg. 

Na de dood van zijn vader in 1357 werd hij burggraaf van Neurenberg en was zo verantwoordelijk voor de 

bescherming van het strategisch belangrijke kasteel van Neurenberg. In 1363 kreeg hij als eerste burggraaf 

van Neurenberg door keizer Karel IV de koninklijke rang toegewezen. 

In 1398 overleed Frederik V, waarna zijn zonen Johan III en Frederik VI burggraven van Neurenberg 

werden. Zijn twee zoons besloten echter het gebied van hun vader te verdelen en zo werd Johan III ook de 

eerste markgraaf van Brandenburg-Kulmbach en Frederik VI de eerste markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach. Frederik VI zou in 1415 onder de naam Frederik I eveneens keurvorst van 

Brandenburg worden. 

 

 

Ruprecht van de Palts. 



  

  

Verscheidene bronnen noemen Amberg als geboorteplaats van de jonge Ruprecht. De Dominicanenpriester 

en kroniekschrijver van de Orde Johannes Meyer (1422-1482) vermeldt daarentegen het klooster Liebenau te 

Worms als zijn geboorteplaats. Hier verbleef zijn weduwe geworden grootmoeder Irmengard van Oettingen 

(vrouw van de overleden Adolf de Redelijke) als non en Ruprechts moeder Beatrix van Sicilië-Aragon zou 

vaak bij haar verblijven. Hier in Worms werd de jongen tot zijn zevende levensjaar door zijn grootmoeder 

opgevoed. 

In 1374 trouwde de prille twintiger met Elisabeth van Hohenzollern-Nürnberg (1358-1411) en in 1385/1386 

ondernam hij een Pruisentocht. Samen met de aartsbisschop van Mainz, Johan II van Nassau, stond 

Ruprecht aan het hoofd van de vorsten, die op 20 augustus 1400 in Oberlahnstein koning Wenceslaus 

afzetten. De volgende dag werd hij met de stemmen van de drie geestelijke Keurvorsten (de 

aartsbisschoppen van Mainz, Trier en Keulen) en, als enige rooms-Duitse koning, met zijn eigen stem als 

Keurvorst op de koningsstoel van Rhens tot nieuwe koning gekozen. De stad Frankfurt was namelijk 

wegens haar afwijzing van zijn kandidatuur als verkiezingsplaats afgevallen. De aartsbisschop van Keulen, 

Frederik III, kroonde Ruprecht in januari 1401 te Keulen, daar Aken en ook Frankfurt voor hem niet hun 

poorten wilden openen, tot rooms-Duits koning. Pas nadat de stad Aken zich met boetegeldbetallingen uit 

de haar door Ruprecht opgelegde Rijksban kon bevrijden, besteeg hij op 14 november 1407 demonstratief de 

troon van Karel de Grote.. 

In het Rijk vond Ruprecht tenminste in de nabij de koning zijnde gebieden snel erkenning, temeer omdat 

Wenceslaus niets verder ondernam. Ruprechts werkkring was weliswaar eng begrensd. Het machtige Huis 

Luxemburg erkende in het bijzonder zijn verkiezing niet. In de vraag rond het Westers Schisma hield hij zich 

strikt aan de kant van Rome en bepleitte een door de koning bijeengeroepen concilie; een kerkenhervorming 

gelukte hem echter niet. Ondanks deze ondersteuning weigerde paus Bonifatius IX hem, met het oog op het 

Huis Luxemburg, zijn erkenning als koning. 

Ruprecht zag zich met meerdere problemen geconfronteerd. Het Rijksgoed was in de voorgaande decennia 

steeds meer verschrompeld. Ruprechts eigen Hausmacht was in ieder geval niet toereikend, om alle 

opkomende kosten te dekken. Ook om deze redenen ondernam hij in 1401-1402 een Italiëtocht, die echter 

mislukte. Ruprecht kon geen groot leger op de been brengen, temeer omdat Milaan onder de Visconti een 

oppermachtige tegenstander was; de inkomsten van Gian Galeazzo Visconti, die door Wenceslaus tot hertog 

van Milaan was verheven geworden, liepen op tot minstens 1,2 miljoen florijnen. De koning kon slechts een 

fractie daarvan opbrengen. Ruprecht lukte het dan ook niet, de in Italië verhoopte gelden binnen te halen, 

die voor een succesvolle Rijkspolitieke noodwendig was geweest, om maar niet te spreken van het bereiken 

van de keizerskroning. Zo moest hij de onderneming opgeven, daar ook de verhoopte ondersteuning uit 

Florence eerder beperkt uitviel, na een nederlaag tegen een Milanees leger voor Brescia en een overwintering 

in Padua, tijdens dewelke zijn troepen uiteen vielen en in april 1402 de terugreis naar Duitsland aanvingen. 

Ruprechts financiële toestand was bovendien catastrofaal en ook de ondersteuning van zijn koningschap 

nam daarna steeds meer af. In het Rijk namen vele van zijn aanhangers hem de mislukte Italiëveldtocht 

kwalijk. Ruprecht kon nochtans ook successen boeken. Nadat Sigismund Wenceslaus in maart 1402 had 

gevangengezet, was diens macht en die van het Huis Luxemburg gebroken. Ruprecht slaagde erin, een 

huwelijksbond met Engeland aan te gaan. Het huwelijk tussen de tienjarige prinses Blanche van Engeland en 

de zesentwintigjarige prins Lodewijk vond op 6 juli 1402 in de Dom te Keulen plaats. Dit "Engelse huwelijk" 

bracht hem minstens kortstondig geld en aanzien op. Bovendien zocht hij een Landfrieden te bekomen. De 

kanselarij van de Keurpalts (in dewelke onder andere Job Vener werkzaam was) werkte effectief en diende 

als grondslag van het koninklijke bestuur. Ze werd later door zijn opvolgers ingezet, zodat een zekere 

bestuurscontinuïteit bleef bestaan. 

Het kwam tenslotte op grond van territoriale vragen tot een conflict met Johan II van Nassau, de 

aartsbisschop van Mainz, zeventien Zwabische steden en enkel Rijnlandse vorsten, die zich in de Marbacher 

Bund (1405-1407) tegen Ruprecht verbonden. Door bondgenootschappen met enkele deelnemers van de 

Bond kon Ruprecht dit gevaar onschadelijk maken. De spanningen bleven echter in de volgende jaren 

bestaan. Voordat het tot een uitspraak kwam, stierf Ruprecht, die alles tezamen genomen een 

bemoeizuchtige, maar doch uiteindelijk succesloze koning was geweest, aan een slepende ziekte. Hij werd in 

de Heidelbergse Heilige Geestkerk begraven. 

In de Kapittelkerk van Neustadt an der Weinstraße, een memoria van het Huis Wittelsbach, zijn koning 

Ruprecht en zijn gemalin Elisabeth van Hohenzollern-Nürnberg, alsook hun zoon Keurvorst Lodewijk III 

van de Palts samen met zijn eerst echtgenote Blanche van Engeland door een tijdgenoot, als levensgrote 

figuren van een "jongste gerecht", op het plafond van het koor geschilderd. 



  

  

 

 

Albrecht III van Oostenrijk (met de Vlecht). 

Levensloop. 

Albrecht III werd geboren als de derde zoon van hertog Albrecht II van Oostenrijk en Johanna van Pfirt. 

Hoewel zijn vader had bepaald dat zijn vier zoons na zijn dood gezamenlijk moesten regeren, was het enkel 

zijn oudste broer Rudolf IV die na de dood van zijn vader in 1358 de regering van Oostenrijk overnam. 

Omdat het huwelijk van Rudolf IV echter kinderloos bleef, moest hij de macht al snel weer delen met zijn 

broers. In 1365 ondertekenden Rudolf IV, Albrecht III en Leopold III de stichtingsakte van de Universiteit 

van Wenen. Enkele maanden later stierf Rudolf IV op 25-jarige leeftijd. 

Gezamenlijke regering met Leopold III. 

Na de dood van Rudolf IV erfde Albrecht III als oudst overgebleven broer (zijn oudere broer Frederik III was 

reeds in 1362 overleden) de regering van het hertogdom Oostenrijk, die hij deelde met zijn jongere broer 

Leopold III. Albrecht III en Leopold III kregen als vazallen van keizer Karel IV officieel het hertogdom 

Oostenrijk, het hertogdom Stiermarken, het hertogdom Karinthië en het hertogdom Krain toegewezen. In 

1369 werden beide broers bovendien graaf van Tirol, toen de Wittelsbachse hertog Stefanus II van Beieren 

zijn rechten op dit graafschap na een lang aanslepend conflict met de Habsburgers opgaf. 

In 1368 kochten Albrecht III en Leopold III de Zwabische stad Freiburg. Tijdens een gewapend conflict met 

de republiek Venetië in 1369/1370 poogden de broers de Adriatische haven van Triëst te veroveren, maar dit 

mislukte. In 1382 werd de stad Triëst alsnog bemachtigd, nadat de burgers zich onder de heerschappij van 

Oostenrijk hadden geplaatst om zich te beschermen tegenover Venetië. In 1374 erfden Albrecht en Leopold 

uitgebreide gebieden in de Windische Mark en het markgraafschap Istrië na de dood van graaf Albert III van 

Gorizia, die ze toevoegden aan het hertogdom Krain. In 1375 kochten beide broers de heerlijkheid Feldkirch 

over van de graven van Montfort, dat de kern zou vormen van de bezittingen van het huis Habsburg in 

Vorarlberg. 

Er ontstonden spanningen tussen Albrecht III en Leopold III, die in 1379 werden opgelost met het 

delingsverdrag van Neuberg. Hierbij verdeelden beide broers hun gezamenlijke gebieden onderling, waarbij 

Albrecht het hertogdom Oostenrijk behield en Leopold Stiermarken, Karinthië, Tirol en de oorspronkelijke 

gebieden van het huis Habsburg in Zwaben kreeg. De verdeling van de domeinen van de Habsburgers was 

een belangrijk nadeel in de competitie met de rivaliserende dynastieën Wittelsbach en Luxemburg. In 1490 

werd Oostenrijk terug herenigd. 

Beleid. 

In 1377 ging Albrecht op kruistocht in Pruisen tegen de heidense Litouwse en de Samogitische 

boerenstammen in dit gebied. 

Tegelijkertijd met de expansie van het huis Habsburg in Zwaben, kende het Oude Eedgenootschap een 

expansie in dit gebied, wat heel wat gewapende revoltes aanwakkerde. In 1386 sneuvelden zijn broer 

Leopold III en heel wat Oostenrijkse edelen in de Slag bij Sempach, waarbij de Oostenrijkse troepen een 

enorme nederlaag leden. Vervolgens werd Albrecht III regent voor zijn minderjarige neven. Vervolgens 

deed Albrecht III een nieuwe poging om de macht van het huis Habsburg in Zwaben te restaureren, maar 

Albrechts ridders werden in 1388 bij de slag bij Näfels opnieuw verslagen door de Zwitsers. Hierdoor moest 

Albrecht oproepen tot een wapenstilstand. 

Als hertog van Oostenrijk ondersteunde Albrecht III de kunsten en de wetenschappen. Albrecht zelf was een 

intelligente leerling, vooral als wiskundige en astroloog. Het oudst bewaarde boek in de Österreichische 

Nationalbibliothek, een evangelarium uit 1386, is afkomstig uit Albrechts persoonlijke eigendom. Ook 

breidde hij de Universiteit van Wenen uit en kreeg hij tijdens het Westers Schisma van paus Urbanus VI de 

toestemming om hun theologische faculteit op te richten. Bovendien zette hij de bouw van de Stephansdom 

verder en probeerde hij de stad Wenen om te vormen naar het voorbeeld van de residentie van keizer Karel 

IV in Praag. Albrecht had als bijnaam met de Vlecht, omdat hij zijn haar in een paardenstaart droeg als 

onderdeel van een kortstondige ridderorde die hij had opgericht: de zogenaamde Orde van de Vlecht. Deze 

orde werd onmiddellijk na de dood van Albrecht III ontbonden. 

Tegen het einde van zijn regering had Albrecht een solied vorstelijk bestuur over het hertogdom Oostenrijk 

gevormd, dat zich uitstrekte over de Donau tot aan de Hongaarse grens aan de Leitharivier in het oosten van 

het westelijke Hausruckviertel. In het conflict over de erfopvolging van het Heilige Roomse Rijk na de dood 

van keizer Karel IV in 1378 vervoegde Albrecht de zijde van Jobst van Moravië en Sigismund, de heersers uit 

het huis Luxemburg, tegen de incapabele koning Wenceslaus. Albrecht zelf leek ook een geschikte kandidaat 



  

  

op de Rooms-Duitse troon. In augustus 1395 stierf Albrecht III tijdens zijn verblijf in zijn jachtslot in 

Laxenburg, waar hij voorbereidingen deed om Wenceslaus af te zetten als Rooms-Duits koning, wat in 1400 

effectief gebeurde. Hij werd bijgezet in de Hertogelijke Crypte in de Stephansdom van Wenen. 

 

 

Herman II landgraaf van Hessen (de Geleerde). 

Herman studeerde in Parijs en in Praag. Na de dood van zijn neef Otto II, zoon van Hendrik II en 

medelandgraaf van Hessen, werd Herman II in 1367 door zijn oom aangesteld tot medelandgraaf en 

erfgenaam van Hessen. Na de dood van Herman II in 1376 werd hij volwaardig landgraaf. 

Tijdens zijn bewind werd het kapitaal van het landgraafschap Hessen en van hemzelf fors uitgebreid door 

de Sterneroorlog tegen Brunswijk-Göttingen. Nadat hij volwaardig landgraaf was geworden, besliste 

Herman om het kapitaal van Hessen nog meer uit te breiden door een taks in te voeren op alle 

geïmporteerde etenswaren, kledingstukken en ijzerwaren. Deze taks maakte echter de steden en de landadel 

ontevreden. Op 11 januari 1377 beslisten vertegenwoordigers van alle steden in Neder-Hessen tijdens een 

bijeenkomst in de stadshal van Kassel om deze taks onder alle omstandigheden niet te betalen. In 1378 

vormden deze steden een alliantie, waaraan de landadel zich toevoegde. Vervolgens belegerde de landadel 

het kasteel van de landgraaf. Na bemiddeling van landgraaf Balthasar van Thüringen werd er uiteindelijk in 

mei 1378 een compromis bereikt. 

Dit hield Herman niet tegen om in 1384 een nieuwe grondwet in te voeren die de volledige autonomie van 

Kassel tenietdeed en hemzelf de absolute heerser van de stad maakte. De burgers van Kassel richtten zich 

vervolgens opnieuw tot landgraaf Balthasar van Thüringen, die samen met hertog Otto II van 

Brunswijk-Göttingen en bisschop Adolf I van Mainz een alliantie vormde tegen landgraaf Herman II van 

Hessen. De geallieerde troepen vielen de stad Kassel tot driemaal toe aan, maar telkens zonder succes. De 

situatie nam echter een wending toen bisschop Adolf I van Mainz in 1390 stierf en in 1394 sloot hij in 

Frankfurt am Main een vredesverdrag met diens opvolger Koenraad II van Weinsberg. In 1400 kwam de 

oorlog definitief ten einde door het verdrag van Friedberg met Mainz en Brunswijk. 

Tijdens zijn bewind slaagde Herman II er ook in om het landgraafschap Hessen uit te breiden. In 1399 

verwierf hij Ulrichstein, kort daarna gevolgd door Schotten in de Vogelsbergkreis. In 1402 bemachtigde hij 

Hauneck, in 1406 Vacha en in 1408 het oostelijk deel van het land van Itter. 

 

 

Johan III van Neurenberg. 

Na de dood van zijn vader in 1397 werd Johan III samen met zijn jongere broer Frederik VI burggraaf van 

Neurenberg. 

Johan III en Frederik VI beslisten echter om het gebied van hun vader te verdelen. Op deze manier werd 

Johan III ook de eerste markgraaf van Brandenburg-Kulmbach en Frederik VI de eerste markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach. In 1420 overleed hij zonder mannelijke nakomelingen, waarna het markgraaf 

Brandenburg-Kulmbach naar zijn jongere broer Frederik VI ging. 

 

 

Frederik I van Brandenburg. 

Hij trad al vroeg in dienst van de Oostenrijkers en streed aan de zijde van de Hongaarse koning Sigismund. 

Na zijn terugkomst verdeelde hij zijn erfdeel met zijn broer Johan: Frederik kreeg Ansbach en Johan 

Bayreuth. Vervolgens probeerde hij te bemiddelen in de politieke strijd tussen koning Wenceslaus van 

Bohemen en Ruprecht III van de Palts, maar koos in september 1399 de kant van Ruprecht. 

Frederik trad op 18 september 1401 in het huwelijk met Elisabeth, dochter van hertog Frederik van Beieren. 

Na vijandelijkheden gaf hij in 1409 de regering van Ansbach op en trad in dienst van koning Sigismund. Op 

20 september 1410 nam hij als vertegenwoordiger van Brandenburg deel aan de keurvorstelijke verkiezingen 

en mede door zijn stem werd Sigismund keizer van het Heilige Roomse Rijk. Als dank maakte die hem 

leider van het Keurvorstendom Brandenburg. Na opstanden van de plaatselijke adel met ijzeren hand de 

kop te hebben ingedrukt, herstelde hij snel de orde. Dit was het begin van de 400 jaar die de Hohenzollerns 

over het gebied zouden regeren. Op het Concilie van Konstanz van 30 april 1415 maakte Sigismund Frederik 

tot markgraaf en keurvorst. Op 21 oktober werd hij door de Brandenburgers in Berlijn ingehuldigd en in 

1417 kreeg hij het gebied officieel als leen. 

Frederik was het niet eens met Sigismunds gewelddadige aanpak van de Hussieten, waardoor de relatie 



  

  

bekoelde. Ook de interne vijandelijkheden in het Keurvorstendom Brandenburg bevielen Frederik niet en in 

1425 trok hij zich terug op de Cadolzburg en maakte zijn zoon Johan regent (maar bleef wel zelf keurvorst). 

Vanaf 1427 organiseerde hij de oorlog tegen de Hussieten en vanaf 1437 trok hij zich helemaal terug in zijn 

burcht, alwaar hij in 1440 ook stierf. 

Frederik I werd als keurvorst opgevolgd door zijn zoon Frederik II. 

 

 

Elisabeth van Beieren (de Schone Else). 

Hij trad al vroeg in dienst van de Oostenrijkers en streed aan de zijde van de Hongaarse koning Sigismund. 

Na zijn terugkomst verdeelde hij zijn erfdeel met zijn broer Johan: Frederik kreeg Ansbach en Johan 

Bayreuth. Vervolgens probeerde hij te bemiddelen in de politieke strijd tussen koning Wenceslaus van 

Bohemen en Ruprecht III van de Palts, maar koos in september 1399 de kant van Ruprecht. 

Frederik trad op 18 september 1401 in het huwelijk met Elisabeth, dochter van hertog Frederik van Beieren. 

Na vijandelijkheden gaf hij in 1409 de regering van Ansbach op en trad in dienst van koning Sigismund. Op 

20 september 1410 nam hij als vertegenwoordiger van Brandenburg deel aan de keurvorstelijke verkiezingen 

en mede door zijn stem werd Sigismund keizer van het Heilige Roomse Rijk. Als dank maakte die hem 

leider van het Keurvorstendom Brandenburg. Na opstanden van de plaatselijke adel met ijzeren hand de 

kop te hebben ingedrukt, herstelde hij snel de orde. Dit was het begin van de 400 jaar die de Hohenzollerns 

over het gebied zouden regeren. Op het Concilie van Konstanz van 30 april 1415 maakte Sigismund Frederik 

tot markgraaf en keurvorst. Op 21 oktober werd hij door de Brandenburgers in Berlijn ingehuldigd en in 

1417 kreeg hij het gebied officieel als leen. 

Frederik was het niet eens met Sigismunds gewelddadige aanpak van de Hussieten, waardoor de relatie 

bekoelde. Ook de interne vijandelijkheden in het Keurvorstendom Brandenburg bevielen Frederik niet en in 

1425 trok hij zich terug op de Cadolzburg en maakte zijn zoon Johan regent (maar bleef wel zelf keurvorst). 

Vanaf 1427 organiseerde hij de oorlog tegen de Hussieten en vanaf 1437 trok hij zich helemaal terug in zijn 

burcht, alwaar hij in 1440 ook stierf. 

Frederik I werd als keurvorst opgevolgd door zijn zoon Frederik II. 

 

 

Barnim VI van Pommeren. 

Hij is vooral bekend geworden door het grafmonument dat voor hem gebouwd is in de Sint-Mariakerk van 

Kenz.. 

Biografie. 

Barnim VI was de oudste zoon van Wartislaw VI en Anna, een dochter van Johan I van 

Mecklenburg-Stargard. Zijn vader overleed in 1394, waarna Barnim en zijn jongere broer Wartislaw VIII hem 

opvolgden. 

Barnim ondersteunde tijdens zijn regering aanvankelijk de Hanzesteden tegen de Victualiënbroeders, een 

groep kapers en piraten die vanaf 1392 in het Oostzeegebied actief waren. Later gaf hij de broeders onderdak 

in zijn hertog en ging hij zelf ook over tot piraterij. In 1398 sloot hij samen met zijn broer een overeenkomst 

met de Hanze waarin hij zijn steun aan de piraten opgaf. Hij hield zich echter niet aan de afspraak. Pas na 

bemiddeling door Denemarken werd het conflict tussen de hertog en de steden bijgelegd. 

In 1405 werd de hertog getroffen door de pest. Hij overleed op weg naar Kenz, waar zich geneeskrachtige 

bronnen bevonden. Barnim VI werd bijgezet in de Sint-Mariakerk in Kenz. Naast het wapen van de 

Pommerse hertogen en een grafschrift staat ook borstbeeld van de hertog op zijn grafmonument. Dit is het 

eerste bekende levensechte beeld van een van de hertogen van Pommeren. Het monument is behouden 

gebleven omdat hertog Filips II (1573-1618) het liet restaureren. Het is onzeker of het monument een 

origineel is of dat het een kopie uit de vroege 17e eeuw is. 

 

 

XVb. Frederik III markgraaf van Meissen (de Strenge), zoon van Frederik II van Meissen (de Ernstige) 

(XIVb), op pagina 43 (van 1323 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en landgraaf van 

Thüringen) en Mathilde hertogin van Beieren, geboren op zondag 14 december 1332 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1349 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en landgraaf 

van Thüringen, overleden (48 jaar oud) op maandag 21 mei 1381 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 13 en ongeveer 12 jaar 



  

  

oud) omstreeks 1346 (1346) met Katharina gravin van Henneberg, dochter van Heinrich van 

Henneberg en Jutta van Brandenburg, geboren in 1334 in Schleusingen [Duitsland], overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1397 in Meissen [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Frederik van Meissen, geboren in 1350, jong overleden. 

2. Frederik I van Saksen, geboren op woensdag 11 april 1370 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op vrijdag 4 januari 1428 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XVIa, op pagina 52. 

3. Willem II van Meissen (de Rijke), geboren op dinsdag 23 april 1371, overleden (53 

jaar oud) op woensdag 30 maart 1425, trouwde met Amelia van Mazovië. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. George van Meissen, geboren in 1380, overleden (ongeveer 21 jaar oud) in 1401. 

 

Frederik III markgraaf van Meissen (de Strenge). 

In 1349 werd hij na de dood van zijn vader samen met zijn jongere broers Balthasar en Willem I markgraaf 

van Meißen en landgraaf van Thüringen. Omdat Balthasar en Willem nog minderjarig waren, regeerde 

Frederik III voorlopig nog alleen en trad hij op als regent voor zijn jongere broers. In 1368 begonnen de drie 

broers hun domeinen gezamenlijk te regeren, waarbij de broers om de twee jaar van leiderschap wisselden. 

Vervolgens verdeelden de broers in 1379 hun domeinen onderling. 

In 1381 stierf Frederik III, waarna hij werd bijgezet in de Abdij van Altzella. Het markgraafschap Meißen 

werd na zijn dood verdeeld tussen zijn drie zonen en zijn broer Willem, terwijl het landgraafschap 

Thüringen naar zijn broer Balthasar ging. 

 

 

Willem II van Meissen (de Rijke). 

Bij de deling van Chemnitz van 1382, krijgt hij samen met zijn broers Frederik en George (-1402) het 

Osterland en Landsberg, en na het overlijden van zijn oom markgraaf Willem I ook een deel van Meißen. Na 

verdere verdelingen houdt Willem ten slotte in 1410 voor zichzelf een groter deel van Osterland over. Hij 

was gehuwd met Amelia, dochter van Ziemovit IV van Mazovië, maar bleef vermoedelijk kinderloos. 

 

 

XVc. Balthasar van Thüringen, zoon van Frederik II van Meissen (de Ernstige) (XIVb), op pagina 

43 (van 1323 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen) en 

Mathilde hertogin van Beieren, geboren op vrijdag 21 december 1336 in 

Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1349 tot 1381 markgraaf van Meißen en van 1349 tot 

aan zijn dood landgraaf van Thüringen, overleden (69 jaar oud) op zondag 18 mei 1406 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 15 jaar oud) 

(1) in 1374 met Margaretha van Neurenberg, geboren in 1359, overleden (ongeveer 32 jaar oud) 

in 1391. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Anna van Thüringen, overleden in 1395, volgt XVIb, op pagina 54. 

2. Frederik IV van Thüringen (de Vredevolle), geboren op dinsdag 30 november 1384, 

van 1406 tot aan zijn dood de laatste onafhankelijke landgraaf van Thüringen, 

overleden (55 jaar oud) op donderdag 7 mei 1440 in Weißensee [Karnten, Oostenrijk], 

trouwde (ongeveer 22 jaar oud) in 1407 met Anna van Schwarzburg-Blankenburg, 

overleden in 1431. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Balthasar van Thüringen. 

In 1349 werd hij na de dood van zijn vader samen met zijn oudere broer Frederik III en zijn jongere 

broerWillem I markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen. Omdat Balthasar en Willem nog 

minderjarig waren, regeerde de oudste broer Frederik III voorlopig nog alleen en trad hij op als regent voor 

zijn jongere broers. Nadat Balthasar en Willem volwassen waren verklaard, regeerden de drie broers 

gezamenlijk over het markgraafschap Meißen en het landgraafschap Thüringen. 

In 1381 stierf Frederik III. Daarna rees er een conflict tussen diens drie zoons Frederik IV, Willem II en 

George enerzijds en Balthasar en zijn broer Willem anderzijds. Dit conflict werd in november 1382 opgelost 



  

  

via de deling van Chemnitz, waarbij Balthasar het landgraafschap Thüringen kreeg. 

In 1406 stierf Balthasar in het kasteel Wartburg in de stad Eisenach. Zijn zoon Frederik IV volgde hem op als 

landgraaf van Thüringen. 

 

 

Frederik IV van Thüringen (de Vredevolle). 

Balthasar had het landgraafschap Thüringen in 1382 gekregen via de deling van Chemnitz en was in staat 

om zijn domeinen voor een groot deel uit te breiden door verschillende schermutselingen met de lokale adel. 

In 1406 volgde hij zijn vader op als landgraaf van Thüringen. 

Landgraaf Balthasar van Thüringen wilde Frederik IV uithuwelijken met Elisabeth van Görlitz, een 

kleindochter van keizer Karel IV van het Heilige Roomse Rijk. Dit mislukte echter en in 1407 huwde Frederik 

met Anna (overleden in 1431), een dochter van graaf Gunther XXX van Schwarzburg-Blankenburg. Het 

huwelijk bleef echter kinderloos. 

Frederik werd beschouwd als een zwak heerser die op sommige momenten zeer afhankelijk was van de 

invloed van zijn vrouw en haar familie. Om zijn kwistige hofleven te kunnen financieren, verkocht hij meer 

en meer land en titels. In 1436 vaardigde hij een decreet uit dat alle Joden uit het landgraafschap Thüringen 

verbande. 

In 1440 stierf hij in het kasteel Runneburg in Weißensee. Omdat hij geen nakomelingen had, werden zijn 

bezittingen geërfd door zijn twee neven: keurvorst Frederik II van Saksen en diens broer Willem III. Een jaar 

eerder had hij aan hen zijn verst aangelegen gebieden verkocht voor 15.000 gulden. Deze erfopvolging zou 

in 1445 de Deling van Altenburg en de Saksische Broederoorlog veroorzaken. 

 

 

 Balthasar van Thüringen, trouwde (2) met Anna van Saksen-Wittenberg, dochter van 

Wenceslaus van Saksen (van 1370 tot 1388 hertog van Saksen-Wittenberg,) en Cecilia van 

Carrara, geboren omstreeks 1426, overleden (ongeveer 14 jaar oud) omstreeks 1440. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Anna van Saksen-Wittenberg, dochter van Wenceslaus van Saksen (van 1370 tot 1388 hertog van 

Saksen-Wittenberg,) en Cecilia van Carrara, trouwde (Frederik I ongeveer 26 jaar oud) 

(1) omstreeks 1386 met haar achterneef Frederik I van Brunswijk-Wolfenbüttel, zoon van 

Magnus II hertog van Brunswijk (met de Halsketting) en Catharina van Anhalt, geboren 

omstreeks 1360, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op donderdag 5 juni 1400. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Anna van Brunswijk-Gottingen, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 42 

jaar oud) op zaterdag 11 augustus 1432, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en 

ongeveer 29 jaar oud) op donderdag 11 juni 1412 met Frederik IV van 

Oostenrijk (met de Lege Beurs), zoon van Leopold III van Oostenrijk (van 1365 tot 

1379 hertog van Oostenrijk) en Viridis Visconti, geboren omstreeks 1382 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], lid van de Leopoldijnse linie van het huis Habsburg van 

1406 tot aan zijn dood hertog van Voor-Oostenrijk en graaf van Tirol, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op maandag 24 juni 1439 in Innsbruck [Tirol, Oostenrijk]. Uit 

dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Katharina van Brunswijk-Gottingen, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 

49 jaar oud) op dinsdag 26 november 1439, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en 

ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1413 met Heinrich van Schwarzburg-Blankenburg, 

geboren omstreeks 1388, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

maandag 7 oktober 1444. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

  

   

   

 

Heinrich van Schwarzburg-Blankenburg en Katharina van Brunswijk-Gottingen 

Zie ES AF Band I Tafel 159. 

 



  

  

Generatie XVI 
 

 

XVIa. Frederik I van Saksen (de Strijdbare) ook gekend als Frederik IV van Meißen, zoon van Frederik 

III markgraaf van Meissen (de Strenge) (XVb), op pagina 50 (van 1349 tot aan zijn dood 

markgraaf van Meißen en landgraaf van Thüringen) en Katharina gravin van Henneberg, 

geboren op woensdag 11 april 1370 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1381 tot aan zijn dood 

markgraaf van Meißen en van 1423 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen, overleden (57 jaar 

oud) op vrijdag 4 januari 1428 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 32 

en ongeveer 6 jaar oud) op zaterdag 8 mei 1402 met Catharina van Brunswijk-Lüneburg, dochter 

van Heinrich van Brunswijk-Gottingen (hertog van Brunswijk Luneburg) en Sophia van 

Pommeren, geboren in 1395, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op woensdag 28 december 1442 in 

Grimma [Duitsland], zeemansgraf in Meissen [Sachsen, Duitsland] in de kathedraalkapel. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Frederik II van Saksen, geboren op zaterdag 22 augustus 1412 in 

Leipzig [Sachsen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op woensdag 7 september 1464 

aldaar, volgt XVIIa, op pagina 56. 

2. Sigismund van Saksen, geboren op zondag 3 maart 1416 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op zondag 24 december 1471 in 

Rochlitz. 

3. Anna van Saksen-Meissen, geboren op maandag 5 juni 1420, overleden (42 jaar oud) 

op woensdag 17 september 1462 in Spangenberg [Hessen, Duitsland], volgt XVIIb, op 

pagina 57. 

4. Catharina van Saksen, geboren omstreeks 1421, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

woensdag 23 augustus 1476, volgt XVIIc, op pagina 58. 

5. Hendrik van Saksen, geboren op dinsdag 21 mei 1422 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland]. Samen met zijn broers volgde hij in 1428 zijn vader op 

als vorst van Saksen, maar hij stierf al in 1435, overleden (13 jaar oud) op 

woensdag 22 juli 1435. 

6. Willem III van Saksen, geboren op woensdag 20 april 1425 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op zondag 17 september 1482 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XVIId, op pagina 60. 

7. Catharina van Saksen, jong overleden. 

 

Frederik I van Saksen (de Strijdbare). 

Zijn vader regeerde gezamenlijk met zijn jongere broers Balthasar en Willem I over het markgraafschap 

Meißen en het landgraafschap Thüringen. Toen Frederik III in 1381 stierf, rees er een conflict tussen Frederik 

en zijn jongere broer Willem II enerzijds en hun ooms Balthasar en Willem I anderzijds. Dit werd in 1382 

opgelost via de deling van Chemnitz. Daarbij kregen Frederik IV, zijn jongere broer Willem II en hun oom 

Willem I het markgraafschap Meißen, terwijl Balthasar het landgraafschap Thüringen behield. In 1407 stierf 

Willem I en vanaf dan werd het markgraafschap Meißen geregeerd door Frederik en zijn broer Willem II. 

In de Duitse Stedenoorlog van 1388 vocht hij aan de zijde van burggraaf Frederik V van Neurenberg en in 

1391 vocht aan de zijde van de Duitse Orde in de oorlog tegen koning Wladislaus II Jagiello van Polen. In 

1400 steunde hij keurvorst Ruprecht III van de Palts in diens strijd met koning Wenceslaus IV van Bohemen 

om de Rooms-Duitse kroon, waarschijnlijk omdat Wenceslaus de belofte weigerde te vervullen dat Frederik 

I met zijn zus Anna mocht trouwen. 

Het gevaar dat in Duitsland uitging van de Hussieten dwong Frederik om een alliantie te sluiten met keizer 

Sigismund, de broer van Wenceslaus IV van Bohemen. Ook nam hij leidende rol op in de vroege fase van de 

Hussietenoorlogen, waarbij Frederik aanzienlijke successen kende. Zo won hij in 1421 de Slag bij Brüx. 

Frederik had door deze oorlog veel geld moeten uitgeven. In ruil ontving Frederik van keizer Frederik II 

verschillende plaatsen in Bohemen als leen en werd hij op 6 januari 1423 beleend met het vacante hertogdom 

Saksen-Wittenberg, waarna hij op 1 augustus 1425 in Boeda officieel geïnstalleerd werd als keurvorst van 

Saksen. Vanaf dan liet Frederik, voorheen bekend als markgraaf Frederik IV van Meißen, zich keurvorst 

Frederik I van Saksen noemen. 



  

  

Frederik deed vervolgens nieuwe inspanningen in de Hussietenoorlogen, maar op 16 augustus 1426 werd 

het Saksische leger in de Slag bij Aussig Aussig bijna volledig vernietigd. Daarna probeerde Frederik I 

andere Duitse vorsten te overtuigen om hem te helpen om de oorlog voort te zetten. 

In 1425 stierf zijn broer Willem II, waarna Frederik I buiten het landgraafschap Thüringen de volledige 

bezittingen van het huis Wettin in handen had. In 1428 stierf Frederik in de stad Altenburg. Hij werd 

bijgezet in de vorstelijke kapel van de Dom van Meißen. 

In 1409 stichtte Frederik samen met zijn broer Willem de Universiteit van Leipzig, wat ten voordele was van 

de Duitse studenten die in de nasleep van de gebeurtenissen in verband met het Westers Schisma de 

Universiteit van Praag hadden verlaten. 

 

 

Catharina van Brunswijk-Lüneburg. 

Frederik verloor in 1425 een groot deel van zijn leger in de Slag bij Most, tijdens de Hussietenoorlogen. 

Tijdens Frederiks aanwezigheid stelde Catharina een nieuw leger van 20.000 man samen, dat Frederik te 

hulp schoot, maar verpletterend verslagen werd in de Slag bij Aussig in 1426. 

Catharina verbleef samen met haar echtgenoot op het kasteel Mildenstein in Leisnig, die zich ontwikkelde 

tot de privéresidentie van de Saksische keurvorsten. 

 

 

Sigismund van Saksen. 

Samen met zijn broers volgde hij in 1428 zijn vader op als vorst van Saksen. Bij de verdeling van de 

bezittingen van zijn vader in 1436 kreeg Sigismund Weißenfels, Freyburg, Jena, Weida, Orlamünde, Saalfeld, 

Coburg en de Frankische bezittingen, maar deed al in 1437 afstand om toe te treden tot de geestelijke stand 

(volgens sommigen om bij zijn kloosterliefje te kunnen zijn) en behield hij alleen Weida als zijn residentie. In 

een conflict tussen de burggraaf van Meißen en zijn broer Frederik II koos hij partij tegen zijn broer. Zijn 

broers namen hem daarop gevangen en sloten hem op in Freyburg. In 1440 werd hij niettemin bisschop van 

Würzburg dankzij zijn broers, maar koos vervolgens partij voor Albrecht Achilles van Brandenburg en kreeg 

hierdoor het kapittel tegen zich. In 1442 werd hij afgezet als bisschop en keerde terug naar Saksen. Nadat 

een samenzwering tegen zijn broers aan het licht was gekomen werd hij ten slotte in 1444 verbannen naar 

het kasteel van Rochlitz, waar hij in 1471 overleed. 

 

 

XVIb. Anna van Thüringen, dochter van Balthasar van Thüringen (XVc), op pagina 51 (van 1349 tot 

1381 markgraaf van Meißen) en Margaretha van Neurenberg, overleden in 1395, trouwde (Rudolf 

III minstens 14 jaar oud) tussen 1387 en 1389 met Rudolf III van Saksen, zoon van Wenceslaus 

van Saksen (van 1370 tot 1388 hertog van Saksen-Wittenberg,) en Cecilia van Carrara, geboren in 

1373 in Wittenberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1388 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Wittenberg en keurvorst van Saksen, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

vrijdag 11 juni 1419. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Rudolf van Saksen, geboren in 1406. 

2. Sigismund van Saksen, geboren in 1407. 

3. Wenceslaus van Saksen, overleden in 1407. 

4. Scholastica van Wettin, geboren tussen 1391 en 1395, Van 1439 tot haar dood 

regeerde zij als hertogin-douairière over Nowogród Bobrzansk (Naumburg am 

Bober), overleden (hoogstens 71 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1463, trouwde 

(respectievelijk hoogstens 14 en ongeveer 20 jaar oud) in 1405 met Jan I van Sagan, 

zoon van Hendrik VIII van Sagan (de Huismus) (van 1369 tot 1378 hertog van Sagan 

en Glogau,) en Catharina van Opole, geboren omstreeks 1385, van 1397 tot 1412 

hertog van Glogau (Glogów), vanaf 1403 hertog van Sagan (Zagan), Crossen an der 

Oder (Krosno Odrzanskie) en Schwiebus (Swiebodzin) en vanaf 1413 hertog van 

Priebus (Przewóz), overleden (ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 12 april 1439. Uit dit 

huwelijk 10 kinderen. 

 

Rudolf III van Saksen. 



  

  

Na het overlijden van zijn vader werd hij in 1388 hertog van Saksen-Wittenberg en keurvorst van Saksen. Hij 

had in deze functie een jarenlang dispuut met het aartsbisdom Maagdenburg. Ook schonk Rudolf talrijke 

giften aan de Allerheiligenkerk van Wittenberg. 

Net als zijn vader was Rudolf III een loyale aanhanger van het huis Luxemburg. Om deze reden stuurde 

keizer Sigismund hem in 1419 naar Bohemen, waar hij de Hussietenopstand moest onderdrukken die na de 

Eerste Praagse Defenestratie was ontstaan. Rudolf stierf echter op weg naar Praag, mogelijk nadat hij werd 

vergiftigd. 

Rudolf werd bijgezet in het Franciscanenklooster van Wittenberg. In de 19e eeuw werd zijn kist 

overgebracht naar de crypte van de Allerheiligenkerk van Wittenberg, om tijdens de Tweede Wereldoorlog 

overgeplaatst te worden naar het familiegraf van de Ascaniërs. Omdat hij zonder mannelijke nakomelingen 

stierf, werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Albrecht III. 

 

 

Scholastica van Wettin. 

Haar man wordt in de kronieken van die tijd beschreven als een gewelddadige en sadistische persoon. 

Nadat Scholastica, de slechte behandeling door haar man beu, een mislukte poging had gedaan om hem te 

ontvluchten, werd zij verbannen naar Nowogród Bobrzansk (Naumburg am Bober). Jan I liet Scholastica bij 

zijn dood het domein Nowogród Bobrzansk na, waarover zij tot haar dood regeerde. 

 

 

Jan I van Sagan. 

Nadat zijn vader in 1397 stierf, erfden Jan en zijn jongere broers Hendrik IX de Oude, Hendrik X Rumpold 

en Wenceslaus het hertogdom Glogau. Omdat de vier broers op dat moment nog minderjarig waren, werden 

ze tot in 1401 onder het regentschap van hertog Ruprecht van Liegnitz geplaatst. Dat jaar werd Jan I 

volwassen verklaard en begon hij persoonlijk over het hertogdom Glogau te regeren, terwijl hij tegelijk het 

regentschap van zijn jongere broers uitoefende. 

In 1403 trad Jans tante Hedwig van Liegnitz, de weduwe van zijn oom langs vaderkant Hendrik VI de Oude, 

af als hertogin van Sagan, Crossen an der Oder en Schwiebus. Hierdoor gingen haar gebieden naar Jan en 

zijn drie broers, die ze gezamenlijk bestuurden. In 1412 beslisten de vier broers om hun gezamenlijke 

domeinen onderling te verdelen, waarbij Jan I het hertogdom Sagan behield. In 1413 kreeg hij van zijn 

schoonvader, keurvorst Rudolf III van Saksen, eveneens het hertogdom Priebus toegewezen. Toen de 

hoofdtak van de hertogen van Liegnitz in 1419 was uitgestorven, bemachtigde hij bovendien heel wat steden 

in Neder-Silezië. 

Als hertog van Sagan was Jan tegelijk vazal van het koninkrijk Bohemen en in deze functie was hij zeer 

trouw. Zo nam hij in 1420 deel aan de militaire expeditie van keizer Sigismund tegen de Hussieten en was 

hij op 28 juli van hetzelfde jaar aanwezig bij de kroning van Sigismund tot koning van Bohemen in Praag. 

Toen de Hussieten in de periode 1427-1428 in het hertogdom Silezië binnenvielen, sloot Jan samen met zijn 

broer Hendrik IX de Oude een bondgenootschap om de Hussieten militair aan te vallen en op 1 september 

1428 versloegen hun legers de Hussieten in de Slag bij Kratzau. Desondanks betaalde hij in 1429 door de 

groeiende macht van de Hussieten een grote financiële bijdrage aan hen om de veiligheid van zijn domeinen 

te garanderen. Het was ook vanaf deze periode dat Jan I in het geheim de Hussietenbeweging en hun 

revolutionaire ideeën begon te steunen. 

Jan I voerde een radicaal en verdrukkend regeringsbeleid tegenover zijn onderdanen, wat onder meer tot 

een conflict met het Augustijnenklooster in Sagan leidde. Ook werd hij in de kronieken van zijn tijd 

beschreven als een gruwelijke en sadistische man die zijn echtgenote brutaal behandelde. Toen zijn vrouw 

om deze reden probeerde om het hertogdom Sagan te ontvluchten, liet hij haar zelfs tot aan haar dood 

opsluiten in Naumburg am Bober. 

In 1439 overleed hertog Jan I van Sagan, waarna hij werd bijgezet in de Augustijnenkerk van Sagan. 

 

 

 Rudolf III van Saksen, zoon van Wenceslaus van Saksen (van 1370 tot 1388 hertog van 

Saksen-Wittenberg,) en Cecilia van Carrara, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 11 

jaar oud) (2) op zondag 6 maart 1396 met Barbara van Legnica, dochter van Ruprecht I van 

Legnica (van 1364 tot 1409 mede-hertog van Liegnitz (Legnica)) en Hedwig van Sagan (van 1368 

tot 1370 koningin-gemalin van Polen), geboren in 1384, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op 



  

  

maandag 9 mei 1436. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Barbara van Saksen, geboren in 1405, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

dinsdag 10 oktober 1465, trouwde (respectievelijk ongeveer 7 en ongeveer 6 jaar 

oud) omstreeks 1412 met Johan van Brandenburg-Kulmbach (de Alchemist), zoon 

van Frederik I van Brandenburg (burggraaf van Neurenberg, markgraaf en keurvorst 

van Brandenburg) en Elisabeth van Beieren (de Schone Else), geboren in 1406, van 

1437 tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Kulmbach, overleden (ongeveer 

58 jaar oud) op woensdag 16 november 1464 in Baiersdorf [Bavaria, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

 

Generatie XVII 
 

 

XVIIa. Frederik II van Saksen (de Zachtmoedige), zoon van Frederik I van Saksen (de Strijdbare) 

(XVIa), op pagina 52 (van 1381 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Catharina van 

Brunswijk-Lüneburg, geboren op zaterdag 22 augustus 1412 (of maandag 22 aug 1414) in 

Leipzig [Sachsen, Duitsland], was van 1428 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen, overleden (52 

jaar oud) op woensdag 7 september 1464 in Leipzig [Sachsen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 18 en 15 jaar oud) op vrijdag 3 juni 1431 in Leipzig [Sachsen, Duitsland] met 

Margaretha van Oostenrijk, dochter van Ernst I van Oostenrijk (de IJzeren) (de eerste die zich 

aartshertog van Oostenrijk noemde) en Cymburgis van Mazovië (hertogin van Oostenrijk), 

geboren op maandag 1 januari 1416 in Innsbruck [Tirol, Oostenrijk], overleden (70 jaar oud) op 

vrijdag 12 februari 1486 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], begraven aldaar in de kasteelkerk. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Amalia van Saksen, geboren op zaterdag 4 april 1435 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1501 in 

Rochlitz, volgt XVIIIa, op pagina 61. 

2. Anna van Saksen, geboren op dinsdag 7 maart 1437 in Meissen [Sachsen, Duitsland], 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 31 oktober 1512 in 

Neustadt An der Aisch [Bavaria, Duitsland], volgt XVIIIb, op pagina 63. 

3. Frederik van Saksen, geboren in 1439, overleden (ongeveer 12 jaar oud) in 1451. 

4. Ernst van Saksen, geboren op donderdag 25 maart 1441 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1486 

in Colditz [Sachsen, Duitsland], volgt XVIIIc, op pagina 69. 

5. Albrecht van Saksen, geboren op vrijdag 27 januari 1443 in Grimma [Duitsland], 

overleden (57 jaar oud) op woensdag 12 september 1500 in 

Emden [Nedersaksen, Duitsland], volgt XVIIId, op pagina 72. 

6. Margaretha van Saksen, geboren in 1444, abdis in de Abdij van Seußlitz, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) in 1498. 

7. Hedwig van Saksen, geboren in 1445, abdis in de Abdij van Quedlinburg, overleden 

(ongeveer 66 jaar oud) in 1511. 

8. Alexander van Saksen, geboren in 1447, overleden enkele maanden na de geboorte. 

 

Frederik II van Saksen (de Zachtmoedige). 

Na de dood van zijn vader in 1428 nam hij de regering van het keurvorstendom Saksen over samen met zijn 

jongere broers Sigismund, Hendrik en Willem III. In 1433 sloten de Wettins na een jarenlange oorlog vrede 

met de Hussieten. Later kwam het terug tot oorlog met de Hussieten, waarna Frederik II en zijn troepen in 

1438 de Hussieten versloegen in de Slag bij Sellnitz. Hetzelfde jaar kwam het federale staatsparlement van 

Saksen voor het eerst samen. Het parlement kreeg het recht om samen te komen als het over de innovaties in 

fiscale zaken ging, zelfs zonder de toestemming van de keurvorst. 

In 1435 stierf zijn broer Hendrik en in 1440 moest zijn broer Sigismund aftreden als keurvorst omdat hij 

bisschop werd. Vervolgens besloten Frederik II en zijn broer Willem III om hun domeinen onderling te 

verdelen, wat in 1445 leidde tot de deling van Altenburg. Hierbij behield Frederik het oostelijk deel van het 



  

  

keurvorstendom Saksen, terwijl Willem III het landgraafschap Thüringen en de bezittingen in Franconië 

kreeg. De mijnen bleven in gemeenschappelijk bezit van de broers. Disputen over de precieze verdeling 

leidde in 1446 tot de Saksische Broederoorlog, die op 27 januari 1451 beëindigd werd met de Vrede van 

Naumburg. In 1459 sloten Frederik en zijn broer Willem II met de Boheemse koning George van Podiebrad 

het Verdrag van Eger, waarbij de grenzen tussen Bohemen en Saksen vastgelegd werden. 

In 1464 stierf Frederik II, waarna zijn zoons Ernst en Albrecht samen de regering van het keurvorstendom 

Saksen overnamen. Na de dood van zijn broer Willem III in 1482 keerde het landgraafschap Thüringen terug 

naar Saksen. 

 

 

Margaretha van Oostenrijk. 

Na het overlijden van haar vader werden zij en haar broers en zussen opgevoed onder de voogdij van hun 

oom, hertog Frederik IV van Oostenrijk. 

In Wiener Neustadt werd ze verloofd met keurvorst Frederik II van Saksen, kort na diens troonsbestijging in 

1428. Het huwelijk vond op 3 juni 1431 plaats in Leipzig. De huwelijksalliantie met de Habsburgs versterkte 

de positie van haar echtgenoot, vooral toen Margaretha's broer Frederik V in 1440 onder de naam Frederik 

III tot Rooms-Duits koning werd verkozen. In 1442 waren Margaretha en haar echtgenoot aanwezig bij de 

kroning van Frederik III in de Dom van Aken. Margaretha had ook plannen om haar zoon Frederik uit te 

huwelijken met Elisabeth, de dochter van haar neef, Rooms-Duits koning Albrecht II van Habsburg. Dit ging 

echter niet door omdat Frederik in 1451 op twaalfjarige leeftijd stierf. 

Als keurvorstin van Saksen resideerde Margaretha in Meißen, van waaruit ze een belangrijke impact had op 

de regering van haar echtgenoot: zo liet ze in 1432 alle Joden verwijderen uit het vroegere markgraafschap 

Meißen. In de Saksische Broederoorlog ten gevolge van de Deling van Altenburg in 1445 hielp ze haar 

echtgenoot verzoenen met diens opstandige broer, landgraaf Willem III van Thüringen. Met de 

Margarethagroten ontving ze haar eigen muntstelsel en ze had eveneens het bezit over een munthuis in het 

Saksische burggraafschap Colditz, wat nog meer conflict veroorzaakte met haar schoonbroer Willem. 

Niettemin werd haar munthuisprivilege in 1463 door haar broer keizer Frederik III bevestigd. 

Margaretha werd beschouwd als een zeer christelijk geïnspireerde vrouw. Na de Saksische Broederoorlog 

startte ze de oprichting van een kloosterlijke stichting en in 1453 leidde ze de stichting van het Veertien 

Heilige Helpers-priesterkoor in een verwoest dorp nabij Jena. In 1464 werd de pelgrimskerk gewijd, wat het 

begin markeerde van de hervestiging in het gebied. 

In de nacht van 7 op 8 juli 1455 werden haar twee minderjarige zoons Ernst en Albrecht ontvoerd uit het 

kasteel van Altenburg door handlangers van de Saksische edelman Kunz von Kaufungen, een vroegere 

ridder in dienst van Frederik II die compensaties probeerde af te dwingen voor de verliezen die hij in de 

Saksische Broederoorlog had geleden. Hij slaagde er niet in dit te bereiken, omdat hij korte tijd later aan de 

grens met Bohemen werd gevangengenomen en de prinsen werden gered. 

In september 1464 stierf Margaretha's echtgenoot, waarna ze een uitgebreid weduwgoed ontving, 

waaronder het kasteel en de stad van Altenburg, Leipzig, Liebenwerda, Colditz en Eilenburg. Ze verbleef tot 

aan haar dood op het kasteel van Altenburg, van waaruit ze haar soevereine rechten uitoefende. In het Oude 

Kasteel stichtte ze in 1468 een graanhuis, dat in 1868 door een brand werd verwoest. Met de steun van haar 

burgerlijke ambtenaren die instonden voor haar huishouden, schonk ze de stad Altenburg verschillende 

toeleveringsindustrieën. 

Ze maakte nog mee dat haar zoons Ernst en Albrecht met de Deling van Leipzig het keurvorstendom Saksen 

in 1485 onderling verdeelden. In februari 1486 stierf ze in Altenburg, waarna ze werd bijgezet in de lokale 

kasteelkerk. Ze overleefde zes van haar acht kinderen. 

 

 

XVIIb. Anna van Saksen-Meissen, dochter van Frederik I van Saksen (de Strijdbare) (XVIa), op pagina 

52 (van 1381 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Catharina van Brunswijk-Lüneburg, 

geboren op maandag 5 juni 1420, overleden (42 jaar oud) op woensdag 17 september 1462 in 

Spangenberg [Hessen, Duitsland], begraven in Marburg [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 13 en 31 jaar oud) op zondag 8 september 1433 in Kassel [Hessen, Duitsland] met 

haar achterneef Ludwig landgraaf van Hessen, zoon van Herman II landgraaf van Hessen (de 

Geleerde) (was van 1367 tot 1413 landgraaf van Hessen) en Margaretha van Hohenzollern, 

geboren op zaterdag 6 februari 1402 in Spangenberg [Hessen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) 



  

  

op zondag 17 januari 1458 aldaar, begraven in Marburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Elisabeth van Hessen (de Schone), geboren op woensdag 14 december 1453 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op maandag 22 april 1489 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 10 en ongeveer 23 

jaar oud) omstreeks 1464 in Kassel [Hessen, Duitsland] met Johan III graaf van 

Nassau-Weilburg, zoon van Philips II graaf van Nassau-Weilburg en 

Margaretha gravin van Loon-Heinsberg, geboren op zondag 27 juni 1441 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (39 jaar oud) op donderdag 15 juli 1480 

aldaar. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Ludwig II van Hessen (de Vrijmoedige), geboren op vrijdag 7 september 1438 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], landgraaf van Hessen, graaf van Ziegenhain, overleden 

(33 jaar oud) op woensdag 8 november 1471 in Reichenbach [Thüringen, Duitsland], 

begraven in Marburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en ongeveer 18 

jaar oud) op maandag 28 augustus 1454 in Kassel [Hessen, Duitsland] met Mathilde 

van Württemberg, dochter van Ludwig van Württemberg (graaf van Wurtemberg 

Urach) en Mathilde van de Palts, geboren omstreeks 1436 in 

Urach [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 

donderdag 6 juni 1495 in Rotenburg [Hessen, Duitsland], begraven in 

Marburg [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

3. Heinrich van Hessen, geboren op donderdag 15 oktober 1440 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], landgraaf van Hessen Marburg, overleden (42 jaar oud) 

op zaterdag 13 januari 1483 in Marburg [Hessen, Duitsland], begraven aldaar, 

trouwde (respectievelijk 17 en 14 jaar oud) op maandag 30 augustus 1458 in 

Marburg [Hessen, Duitsland] met Anna van Katzenelnbogen, dochter van Philips 

van Katzenelnbogen (de Oude) (laatste graaf van Katzenelnbogen) en Anna hertogin 

van Württemberg, geboren op dinsdag 5 september 1443, overleden (50 jaar oud) op 

vrijdag 16 februari 1494 in Marburg [Hessen, Duitsland], begraven aldaar. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

4. Hermann van Hessen, geboren omstreeks 1449, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

maandag 19 oktober 1508. 

 

Johan III graaf van Nassau-Weilburg. 

In 1472 benoemde zijn vader hem tot mederegent van het graafschap Nassau-Weilburg. De inkomsten 

werden voor de helft gedeeld. Johan overleed reeds in 1480, hetgeen zijn vader dwong de alleenheerschappij 

weer op zich te nemen. Johan werd begraven in Weilburg. Zijn vader nam de voogdij over de kinderen op 

zich. 

 

 

XVIIc. Catharina van Saksen, dochter van Frederik I van Saksen (de Strijdbare) (XVIa), op pagina 

52 (van 1381 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Catharina van Brunswijk-Lüneburg, 

geboren omstreeks 1421, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1476, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 27 jaar oud) op vrijdag 11 juni 1441 in 

Wittenberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met haar achterneef Frederik II van Brandenburg (de 

IJzeren), zoon van Frederik I van Brandenburg (burggraaf van Neurenberg, markgraaf en 

keurvorst van Brandenburg) en Elisabeth van Beieren (de Schone Else), geboren op 

vrijdag 19 november 1413 in Tangermünde [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (57 jaar oud) 

op vrijdag 10 februari 1471 in Neustadt An der Aisch [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Dorothea van Brandenburg, geboren omstreeks 1446, overleden (ongeveer 73 jaar 

oud) omstreeks 1519, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 12 februari 1464 met Johan V hertog van Saksen-Lauenburg, zoon van 

Bernhard van Saksen-Lauenburg (hertog van Saksen Lauenburg) en Adelheid van 

Pommeren, geboren op donderdag 18 juli 1439, overleden (68 jaar oud) op 

donderdag 15 augustus 1507. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 



  

  

2. Margaretha van Brandenburg, geboren omstreeks 1449, overleden (ongeveer 40 jaar 

oud) omstreeks 1489, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar 

oud) omstreeks 1477 met Bogislaw X van Pommeren, zoon van Erik II van 

Pommeren (hertog van Pommeren) en Sophia van Pommeren, geboren op 

zaterdag 3 juni 1454 in Slupsk [Koszalin, Poland], overleden (69 jaar oud) op 

vrijdag 5 oktober 1523 in Szczecin [Szczecin, Poland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Jan van Brandenburg, geboren en overleden in 1452. 

4. Erasmus van Brandenburg, geboren omstreeks 1453, overleden (ongeveer 12 jaar 

oud) omstreeks 1465. 

 

Frederik II van Brandenburg (de IJzeren). 

Hij werd op achtjarige leeftijd verloofd met de Poolse prinses Hedwig Jagiellon (1408-1431) en zou tien jaar 

lang in Polen worden opgeleid. Hedwig was een dochter van de Poolse koning Wladislaus II Jagiello en was 

tot 1424 de beoogde Poolse troonopvolger. De plotse dood van zijn bruid leidde tot een zwaarmoedige 

houding van de jonge Frederik, die hij de rest van zijn leven zou blijven behouden. 

Regering als markgraaf in 1437, keurvorst in 1440. 

In 1437 nam hij de regering over het markgraafschap over, nadat zijn ouder broer Jan in het kader van een 

erfdeling van hun vader in dit jaar aan zijn eerstgeboorterecht verzaakte. Frederik volgde drie jaar later zijn 

vader op als keurvorst van Brandenburg. Tot 1447 regeerde hij tezamen met zijn broer Frederik de Vette, die 

na een landdeling in dit jaar de Altmark behield. 

Op 11 juni 1446 trouwde Frederik in Wittenberg met Catharina van Saksen (1421-1476), dochter van 

keurvorst Frederik I van Saksen en Catharina van Brunswijk-Lüneburg. De bruiloft was, zoals toen 

gebruikelijk, vooral van politieke aard en had tot doel de vele vaak met oorlog gepaard gaande conflicten 

tussen beide keurvorstendommen (Saksen en Brandenburg) bij te leggen. Het was geen gelukkig huwelijk en 

markgraaf Frederik werd gezegd talrijke affaires te hebben gehad. Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen 

voor: Dorothea, Margaretha en Jan. Erasmus wordt tegenwoordig door historici als een buitenechtelijke 

zoon beschouwd. Beide zonen zouden de volwassen leeftijd nooit bereiken. 

Frederik trok zich bewust terug uit de Rijkspolitiek en sloeg de hem aangeboden koningskronen van Polen 

en Bohemen af, zodat hij zijn aandacht volledig op de versterking van zijn macht in de keurlanden kon 

richten. Zo beperkte hij de zelfstandigheid van Berlijn-Cölln (Berlijnse Verontwaardiging) en zorgde voor 

het verbreken van de stedenbonden in de mark Brandenburg. Hij dankte zijn bijnaam aan zijn standvastige 

en doortastende optreden tegenover de staten om zijn autoritaire en onafhankelijke beleid als vorst er door 

te krijgen. In 1440 richtte hij de Orde van de Zwaan op, om aan de morele en godsdienstige opvoeding van 

de Jonkers, die in zijn gebieden vetes uitvochten en roverijen pleegden, te werken en ze aan het vorstenhuis 

te binden. 

In 1451 werd het keurvorstelijk slot voltooid en met een sterk garnizoen uitgerust. In 1443 had Frederik de 

Zwing-Cölln laten oprichten, om het verkeer over de lange brug tussen Berlijn en Cölln te kunnen 

controleren. In erfverdragen met Mecklenburg, Saksen en Hessen verzekerde hij de keurlanden tegen 

buitenlandse inmenging. In 1454 kocht hij voor 40.000 gulden de Neumark van de Duitse Orde en verwierf 

de heerlijkheden Cottbus en Peitz, waardoor Brandenburg in de richting van Silezië kon uitbreiden. Een 

ander succes tijdens zijn regering was de pauselijke erkenning van zijn soevereiniteit over de bisdommen 

Brandenburg en Havelberg met de daarbij horende investituur van de bisschoppen. 

Hij liet in 1465 de Dom van Berlijn optrekken en stichtte met de aanstelling van vijf Singeknaben het 

Berlijnse Domkoor, de oudste muzikale instelling van de stad. 

Met de dood van Otto III van Pommeren in 1464 brak de Stettiner Successieoorlog uit. Frederik wou het 

Pommerse deelhertogdom Pommeren-Stettin als onbezet leen inlijven en aan zich brengen. Hij vond echter 

de hertogen van de overgebleven Wolgaster-lijn van het huis Greifen, Erik II en Wartislaw X, tegenover zich, 

die Pommeren-Stettin wegens het samenvallen van het huis Greifen met het hertogdom Pommeren zich als 

rechtmatige heersers zagen. 

Friedrich overhandigde in 1470 na de succesloze strijd tegen de hertogen van Pommeren, waarbij hij het 

bezette Uckermark slechts gedeeltelijk kon heroveren, de heerschappij aan zijn broer Albrecht Achilles en 

trok zich op de Plassenburg terug. Hij overleed op 10 februari 1471 in Neustadt an der Aisch en werd in de 

kerk van de abdij van Heilsbronn begraven. 

Gedenkteken. 



  

  

Voor de Berlijnse Siegesallee maakte de beeldhouwer Alexander Calandrelli de gedenktekengroep 16 met 

een standbeeld van Frederiks II in het midden, geflankeerd door de zijfiguren (busten) van de kanselier en 

latere bisschop van Lebus Frederik III Sesselmann en de Berlijnse burgemeester Wilke Blankenfelde. 

De onthulling van de beeldengroep vond op 22 december 1898 plaats. Frederik is als de bedwinger van de 

stedelijke weerstand voorgesteld. In zijn vuist houdt hij een oorkonde, die de onderwerping van de 

dubbelstad Berlijn-Cölln, nadat de Berlijnse Verontwaardiging was neergeslagen, symboliseert. Pijlen en 

gescheurde oorkonden op de grond zouden naar de door IJzertand gebroken macht van de 

Brandenburgersteden verwijzen. De keurvorstenmantel met brede hermelijnen kraag benadrukt zijn 

onbuigzame kracht en waardigheid. Rond zijn nek hangt de ketting van de Orde van de Zwaan. 

Voor het uiterlijk van Frederik II baseerde Calandrelli zich op het monument voor Frederik I, dat hij in 1894 

voor de stad Friesack had gemaakt. Daarbij beriep hij zich op de familiegelijkenis tussen vader en zoon.. 

De spoorweg in Berlijn werd in 1892 naar Frederik vernoemd. 

 

 

Bogislaw X van Pommeren. 

In 1474 volgde Bogislaw zijn vader, Erik II, op als hertog van Pommeren-Wolgast, Stolp en Stettin. Na de 

dood van zijn oom Wartislaw X van Barth in 1478 verenigde hij heel Pommeren onder zijn heerschappij. 

Bogislaws regering werd bepaald door de strijd met Brandenburg over de status van Pommeren. Daarnaast 

moderniseerde de hertog het bestuur van het hertogdom. Bogislaw X overleed in 1521, waarna zijn zoons 

George I en Barnim IX gezamenlijk de regering overnamen. 

 

 

XVIId. Willem III van Saksen (de Dappere), zoon van Frederik I van Saksen (de Strijdbare) (XVIa), op 

pagina 52 (van 1381 tot aan zijn dood markgraaf van Meißen) en Catharina van 

Brunswijk-Lüneburg, geboren op woensdag 20 april 1425 in Meissen [Sachsen, Duitsland], graaf 

van Thuringen, overleden (57 jaar oud) op zondag 17 september 1482 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 14 jaar oud) op 

zaterdag 20 juni 1446 in Jena [Thüringen, Duitsland] met Anna van Oostenrijk, dochter van 

Albrecht II van Oostenrijk (vanaf 1404 hertog van Oostenrijk als Albrecht V) en Elisabeth van 

Luxemburg, geboren op donderdag 12 april 1432 in Wenen [Wien, Oostenrijk], van 1446 tot aan 

haar dood landgravin van Thüringen, overleden (30 jaar oud) op donderdag 13 november 1462 in 

Eckartsberga [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Margaretha van Saksen-Meissen, geboren op maandag 1 januari 1449 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1501 in 

Spandau [Berlin, Duitsland], volgt XVIIIe, op pagina 74. 

2. Catharina van Saksen, geboren omstreeks 1453, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

zondag 24 oktober 1509, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 18 jaar oud) op 

zondag 26 februari 1471 met Hinko Heinrich van Podiebrad, zoon van Georg van 

Podiebrad (koning van Bohemen) en Johanna van Rozmital, geboren op 

maandag 17 mei 1452, hertog van Munsterberg, overleden (40 jaar oud) op 

maandag 11 juli 1492. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Willem III van Saksen (de Dappere). 

Hij droeg de titel hertog Willem III van Saksen, aangezien hij vanaf 1428 samen met zijn broer, keurvorst 

Frederik II, het keurvorstendom Saksen regeerde. In 1445 werd Saksen echter opgedeeld. Willem werd toen 

landgraaf van Thüringen, een titel die sinds de 12e eeuw aan de heerser van Saksen toebehoorde. Nu werd 

het landgraafschap Thüringen min of meer onafhankelijk onder landgraaf Willem, maar bij zijn overlijden in 

1482 werd het weer bij Saksen ingelijfd. 

Willem was tevens erfelijk hertog van Luxemburg van 1439 tot 1443. In 1443 deed Willem afstand van deze 

titel, die toen opgeëist werd door de voogden van zijn aanstaande zwager, Ladislaus Posthumus. Na de 

dood van Ladislaus probeerde Willem opnieuw aanspraak te maken op de troon, maar dit was tevergeefs, 

want Filips de Goede, de hertog van Bourgondië, had Luxemburg bij zijn erflanden ingelijfd. 

 

 



  

  

Anna van Oostenrijk. 

Na het huwelijk stond Anna haar erfrechten in Oostenrijk af, maar niet die in Bohemen, Hongarije en 

Luxemburg. Na de dood van haar broer Ladislaus Posthumus in 1457 liet Willem zijn aanspraken op 

Bohemen, Hongarije en Luxemburg gelden, maar hij kon deze niet doordrukken. In Bohemen werd George 

van Podiebrad verkozen tot koning, in Hongarije werd Matthias Corvinus koning en Luxemburg werd bezet 

door hertog Filips de Goede van Bourgondië. 

Het huwelijk van Anna en Willem III was ongelukkig en uiteindelijk verstootte hij haar voor zijn maîtresse 

Katharina von Brandenstein. Vervolgens werd Anna tot aan haar dood in 1462 opgesloten in de Eckartsburg. 

In juli 1463 hertrouwde Willem met Katharina. 

 

 

Generatie XVIII 
 

 

XVIIIa. Amalia van Saksen, dochter van Frederik II van Saksen (de Zachtmoedige) (XVIIa), op pagina 

56 (was van 1428 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Margaretha van Oostenrijk, geboren 

op zaterdag 4 april 1435 in Meissen [Sachsen, Duitsland], prinses van Saksen door haar huwelijk 

hertogin van Beieren-Landshut, overleden (66 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1501 in Rochlitz, 

begraven in Meissen [Sachsen, Duitsland] in de Dom, trouwde (respectievelijk 16 en 34 jaar 

oud) op zaterdag 21 februari 1452 in Landshut [Bavaria, Duitsland] met Lodewijk IX hertog van 

Beieren (de Rijke), zoon van Hendrik XVI van Beieren (hertog van het deelhertogdom 

Beieren-Landshut) en Margaretha van Oostenrijk, geboren op zondag 23 februari 1417 in 

Burghausen [Bavaria, Duitsland], van 1450 tot aan zijn dood hertog van Beieren-Landshut, 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1479 in Landshut [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Elisabeth van Beieren, geboren in 1452, overleden (ongeveer 5 jaar oud) in 1457. 

2. Georg van Beieren (de Rijke), geboren op woensdag 15 augustus 1455 in 

Burghausen [Bavaria, Duitsland], van 1479 tot aan zijn dood hertog van 

Beieren-Landshut, overleden (48 jaar oud) op dinsdag 1 december 1503 in 

Ingolstadt [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 18 jaar oud) op 

maandag 15 november 1475 in Landshut [Bavaria, Duitsland] met zijn achternicht 

Hedwig van Polen, dochter van Casimir IV koning van Polen (koning van Polen. 

Sinds 1440 grootvorst van Litouwen.) en Elisabeth van Oostenrijk, geboren op 

maandag 21 september 1457, overleden (43 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1501. Uit 

dit huwelijk 4 kinderen. 

3. Margaretha van Beieren, geboren op vrijdag 7 november 1456 in 

Amberg [Bavaria, Duitsland], van 1476 tot aan haar dood keurvorstin van de Palts, 

overleden (44 jaar oud) op maandag 25 februari 1501 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 25 jaar 

oud) op zaterdag 21 februari 1474 met Philipp van Palts (de Oprechte), zoon van 

Lodewijk IV van de Palts (Keurvorst van de Rheinpfalz) en Margaretha van Savoye, 

geboren op vrijdag 14 juli 1448 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], van 

1449 tot 1451 en van 1476 tot aan zijn dood keurvorst van de Palts. 

Https://nl.Wikipedia.Org/wiki/Filips_van_de_Palts_(1448-1508), overleden (59 jaar 

oud) op vrijdag 28 februari 1508 in Germersheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 8 kinderen. 

4. Anna van Beieren, geboren en overleden in 1462. 

 

Amalia van Saksen. 

Na het overlijden van haar man vestigde ze zich in Rochlitz waar ze veel heeft bijgedragen aan de 

verfraaiing en ontwikkeling van de stad. 

Zij trouwde op 21 maart 1453 in Landshut met hertog Lodewijk IX van Beieren-Landshut (1417 - 1479). Hun 

bruiloft werd groots gevierd; er waren 22.000 gasten uitgenodigd. Het jaar daarvoor was de westelijke 

vleugel van kasteel Trausnitz al opnieuw ingericht als verblijf voor de bruid en haar gevolg. In 1463 kreeg 



  

  

Amalia van haar echtgenoot het slot te Burghausen als woonverblijf toegewezen; ook daar gold een streng 

en uitgebreid hofprotocol. Amalia wordt gezien als een van de stichters van de Heilige-Geestkerk in 

Burghausen. 

Na de dood van haar man verliet Amalia Beieren en keerde terug naar Saksen. Zij kreeg van haar zoon als 

verrekening van haar weduwgift jaarlijks 800 goudgulden. Zij kocht van haar broer amt en Slot Rochlitz, 

waar ze in grote staat woonde. Onder haar bewind werd het kasteel verbouwd van een burcht in een slot. Ze 

liet ook de slotkapel verbouwen en bewaarde daar haar zeer kostbare verzameling relikwieën. De stad 

Rochlitz beleefde onder Amalia een bloeiperiode. In deze tijd werd ook de nieuwe Petrikerk gebouwd. 

 

 

Lodewijk IX hertog van Beieren (de Rijke). 

Lodewijk IX was de zoon van hertog Hendrik XVI van Beieren-Landshut en Margaretha van Oostenrijk, 

dochter van hertog Albrecht IV. Hij bracht zijn kindertijd en jeugd door in de burcht van Burghausen. 

In 1450 volgde hij zijn vader op als hertog van Beieren-Landshut. Bijna onmiddellijk na het begin van zijn 

regering liet hij alle Joden uit Beieren-Landshut verbannen. Op 16 december 1450 sloot hij samen met hertog 

Albrecht III van Beieren-München het Verdrag van Erding, waarbij Lodewijk IX het grootste deel van het 

hertogdom Beieren-Ingolstadt officieel in handen kreeg en veel machtiger werd dan de linie 

Beieren-München. De grote rijkdom van Lodewijk was dan weer vooral te danken aan zijn bezit van mijnen 

in zijn landgoederen en de stad Kitzbühel. 

In de zomer van 1456 werd in de rijksstad Dinkelsbühl een dief geëxecuteerd die in het hertogdom 

Beieren-Landshut was gevat. Lodewijk IX stuurde daarop een leger met 1.500 ruiters naar Dinkelsbühl en hij 

dwong de stad om een eervolle begrafenis voor de opgehangen dief te regelen en 1000 gulden 

schadevergoeding te betalen. Lodewijk IX vond ook dat de rijksstad Donauwörth onterecht onteigend was 

van hertog Lodewijk VII van Beieren-Ingolstadt en hij besloot zijn aanspraken te laten gelden op de stad. 

Lodewijk IX stuurde een sterk leger naar Donauwörth en na een belegering van elf dagen betraden de 

hertogelijke troepen op 8 oktober 1458 de stad. 

Wegens de annexatie van Donauwörth werd Lodewijk in 1459 door keizer Frederik III in de rijksban 

geplaatst, die keurvorst Albrecht Achilles van Brandenburg met de uitvoering hiervan belastte. Lodewijk 

erkende de bisschop van Eichstätt als bemiddelaar. Toen de bisschop in het nadeel van Lodewijk IX besliste, 

verklaarde Lodewijk eind maart 1460 de oorlog aan de bisschop en de keurvorst. Lodewijk veroverde de 

steden Eichstätt en Roth, waarmee hij op 24 juni 1460 een vergelijk kon bereiken. 

Op 13 juli 1461 verklaarde keizer Frederik III de oorlog aan Lodewijk. Het conflict tussen beiden werd de 

Beierse Oorlog, met als nevenstrijd de Mainzse Stiftvete. Op 19 juli 1462 versloeg Lodewijk zijn 

tegenstanders in de Slag bij Giengen, waarbij hij zijn macht in Franconië kon uitbreiden. Op 23 augustus 

1462 werd er in Neurenberg een wapenstilstand gesloten en in 1463 werd de oorlog beëindigd met de Vrede 

van Praag, waarbij de status van Donauwörth als rijksstad werd behouden. 

In 1472 stichtte Lodewijk IX de Ludwig Maximilians-Universiteit in Ingolstadt en in 1474 voerde een nieuwe 

landsorde door. In januari 1479 stierf Lodewijk op 61-jarige leeftijd, waarna hij werd bijgezet in het klooster 

Seligenthal. 

 

 

Georg van Beieren (de Rijke). 

Hij groeide op in de burcht van Burghausen en in 1468 verhuisde hij naar Landshut. Het was vanaf dan dat 

George betrokken werd bij de regeringszaken. Nog voor zijn aantrede als hertog van Beieren-Landshut liet 

hij het Slot van Lauingen bouwen. 

In 1479 volgde hij zijn vader op als hertog van Beieren-Landshut. Wegens een schending van zijn 

grondgebied stuurde hij in 1485 een sterk leger naar de rijksstad Nördlingen, die losgeld diende te betalen 

om niet belegerd te worden. Hij hield zich ook intensief bezig met het verwerven van landerijen in 

Voor-Oostenrijk. In 1486 kocht hij van graaf Sigismund van Tirol voor 52.011 gulden het aan de bisschop van 

Augsburg verpande markgraafschap Burgau en de stad Günzburg. In 1487 kocht hij samen met hertog 

Albrecht IV van Beieren voor 50.000 gulden het beheer van de verdere landen van het graafschap Tirol, dat 

ze voor tien jaar mochten behouden. Keizer Frederik III was daar echter ontevreden mee en hij riep de 

Zwabische Bond in het leven om de expansiestrevingen van beide Wittelsbachers tegen te gaan. In 1489 

moest George voor de vredesluiting met Frederik III niet alleen 36.000 gulden betalen, maar ook verzaken 

aan het markgraafschap Burgau. Op 10 juli 1489 sloot hij ook vrede met de Zwabische Bond en scheidde hij 



  

  

zich van zijn neef Albrecht IV. 

De kanselier van George was de geleerde Friedrich Mauerkircher, die proost was van Altötting en later 

bisschop van Passau zou worden. Na diens dood in 1485 werd Wolfgang Kolberger de belangrijkste 

adviseur van de hertog. Het was met de hulp van Kolberger dat George het Romeins recht in zijn gebieden 

doordrukte. In 1491 veranderde hij de door zijn vader ingevoerde landsorde. Omdat het voorheen geldende 

landsrecht hierdoor grotendeels werd ingetrokken, leidde dit tot ontevredenheid bij de ridderschap. 

Desondanks voerde hij in 1501 verdere hervormingen in. George was bovendien een belangrijke bondgenoot 

van keizer Maximiliaan I, die hij bijstond bij diens veldtochten in Zwaben, het Oude Eedgenootschap, Gelre 

en Hongarije. Hij liet daarnaast de burcht Burghausen ombouwen tot een vast slot en het Nieuwe Slot van 

Ingolstadt liet George volledig renoveren. 

George had geen mannelijke nakomelingen, waardoor hij op 19 september 1496 zijn dochter Elisabeth 

aanstelde als erfgename. Dit ging echter in tegen de Wittelsbachse Huiswetten, die vrouwelijke erfopvolging 

niet toeliet. Hoewel hij dit geheimhield, kwam zijn neef Albrecht IV de verdragsbreuk te weten. George 

hield zijn kanselier Wolfgang Kolberger hiervoor verantwoordelijk en liet hem in 1502 wegens verraad 

gevangenzetten. Met zijn verdragsbreuk kon George niet alleen op afkeuring rekenen bij Albrecht IV, maar 

ook bij de meeste andere rijksvorsten en bij keizer Maximiliaan I. George was hiervan onder de indruk en 

begon net als zijn tegenstanders aan oorlogsvoorbereidingen. 

In december 1503 stierf George op 48-jarige leeftijd, waarna hij werd bijgezet in het klooster Seligenthal. Na 

zijn dood kwam het tot de Landshuter Successieoorlog, waarbij zijn dochter Elisabeth en haar echtgenoot 

Ruprecht van de Palts om de erfopvolging streden met hertog Albrecht IV van Beieren-München. In 1505 

werd de oorlog door Albrecht IV gewonnen, waarna het hertogdom Beieren-Landshut grotendeels 

geannexeerd werd door het hertogdom Beieren-München. 

 

 

Margaretha van Beieren. 

Op 21 februari 1474 huwde ze in een uitgebreide ceremonie met de latere keurvorst Filips van de Palts. Er 

waren 1.400 gasten aanwezig, waaronder veertien regerende vorsten. Voor het huwelijksmenu werden 

10.000 kippen geslacht en 110.000 liter wijn voorzien. 

In 1476 volgde Filips zijn oom Frederik I op als keurvorst van de Palts. In 1482 ontvluchtte Margaretha 

residentiestad Heidelberg voor de (pest), waarna ze in het kasteel van Winzingen verbleef. 

Door het huwelijk met Margaretha kreeg Filips goede contacten met haar broer, hertog George de Rijke van 

Beieren-Landshut. In 1499 huwde hun zoon Ruprecht met Georges dochter Elisabeth van Beieren. Deze 

dynastieke unie was het begin van de politieke en militaire samenwerking tussen Beieren-Landshut en de 

Palts. George, die geen mannelijke nakomelingen had, liet zijn territoria na aan Margaretha en Ruprecht. 

In januari 1501 stierf Margaretha op 44-jarige leeftijd. Ze werd bijgezet in de Heilige Geestkerk van 

Heidelberg. 

 

 

XVIIIb. Anna van Saksen, dochter van Frederik II van Saksen (de Zachtmoedige) (XVIIa), op pagina 

56 (was van 1428 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Margaretha van Oostenrijk, geboren 

op dinsdag 7 maart 1437 in Meissen [Sachsen, Duitsland], was van 1458 tot 1486 markgravin van 

Brandenburg-Ansbach en van 1471 tot 1486 keurvorstin-gemalin van Brandenburg, overleden (75 

jaar oud) op donderdag 31 oktober 1512 in Neustadt An der Aisch [Bavaria, Duitsland], begraven 

in Heilsbronn [Bavaria, Duitsland] in de abdij, trouwde (respectievelijk 21 en 44 jaar oud) op 

vrijdag 12 november 1458 met Albrecht Achilles van Brandenburg, zoon van Frederik I van 

Brandenburg (burggraaf van Neurenberg, markgraaf en keurvorst van Brandenburg) en 

Elisabeth van Beieren (de Schone Else), geboren op woensdag 9 november 1414 in 

Tangermünde [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 2 april 1470 tot zijn dood keurvorst van 

Brandenburg, overleden (71 jaar oud) op donderdag 11 maart 1486 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], zeemansgraf in Heilsbronn [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

1. Frederik I van Brandenburg-Ansbach (de Oudere) ook bekend als Frederik II van 

Brandenburg-Ansbach-Kulmbach en Frederik V van Brandenburg, geboren op 

dinsdag 8 mei 1460 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 1486 tot 1515 markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach en van 1495 tot 1515 markgraaf van Brandenburg-Kulmbach, 



  

  

overleden (75 jaar oud) op zaterdag 4 april 1536 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 18 en 14 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1479 in 

Frankfurt Am Oder [Brandenburg, Duitsland] met Sophia van Polen, dochter van 

Casimir IV koning van Polen (koning van Polen. Sinds 1440 grootvorst van 

Litouwen.) en Elisabeth van Oostenrijk, geboren op vrijdag 6 mei 1464, overleden (48 

jaar oud) op zaterdag 5 oktober 1512 in Heilbronn [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 16 kinderen. 

2. Amalia van Brandenburg, geboren op dinsdag 1 oktober 1461, overleden (19 jaar 

oud) op zaterdag 3 september 1481, trouwde (respectievelijk 16 en 19 jaar oud) op 

vrijdag 19 april 1478 met Kaspar van Palts-Zweibrücken, zoon van Lodewijk I van 

Palts-Zweibrücken (de Zwarte) (van 1453 tot zijn dood hertog van 

Palts-Zweibrücken) en Johanna van Croÿ, geboren op zondag 11 juli 1458, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1527 in Nohfelden [Saarland, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Anna van Brandenburg, geboren en overleden in 1462. 

4. Barbara van Brandenburg, geboren op maandag 9 mei 1464 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op zaterdag 4 september 1515 

aldaar, trouwde (respectievelijk 8 en ongeveer 37 jaar oud) (1) op 

vrijdag 11 oktober 1472 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Hendrik XI van Glogau, 

zoon van Hendrik IX van Sagan (de Oude) (van 1397 tot 1467 hertog van Glogau, van 

1403 tot 1412 hertog van Sagan en van 1446 tot 1467 hertog) en Hedwig van Oels, 

geboren omstreeks 1435, vanaf 1467 hertog van Glogów en Lubin, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1476. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 12 en 20 jaar oud) (2) op 

zondag 20 augustus 1476 in 

Frankfurt Am Oder [Brandenburg, Duitsland], (gescheiden in 1500) met Wladislaus II 

van Hongarije, zoon van Casimir IV koning van Polen (koning van Polen. Sinds 1440 

grootvorst van Litouwen.) en Elisabeth van Oostenrijk, geboren op 

zaterdag 1 maart 1456 in Krakau [Krakow, Poland], koning van Bohemen en 

Hongarije, overleden (60 jaar oud) op maandag 13 maart 1516 in Boeda [Hongarije]. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Albrecht (1466-1466) van Brandenburg, geboren en overleden in 1466. 

6. Sibylle van Brandenburg, geboren op vrijdag 31 mei 1467, overleden (57 jaar oud) op 

woensdag 9 juli 1524, trouwde (respectievelijk 14 en 26 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1481 

met Willem X hertog van Gulik-Berg, zoon van Gerard VIII van Gulik-Berg (hertog 

van Gulik, graaf van Berg en Ravensberg) en Sophie van Saksen-Lauenburg, geboren 

op dinsdag 9 januari 1455, van 1475 tot aan zijn dood hertog van Gulik, hertog van 

Berg en graaf van Ravensberg, overleden (56 jaar oud) op woensdag 6 september 1511 

in Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

7. Sigismund van Brandenburg-Kulmbach, geboren op zondag 27 september 1468 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 1486 tot aan zijn dood markgraaf van 

Brandenburg-Kulmbach, ongehuwd en kinderloos overleden (26 jaar oud) op 

dinsdag 26 februari 1495 in Ansbach [Bavaria, Duitsland]. 

8. Albrecht van Brandenburg, geboren en overleden in 1470. 

9. George van Brandenburg, geboren in 1472, overleden (ongeveer 4 jaar oud) in 1476. 

10. Dorothea van Brandenburg, geboren in 1471, abdis in Bamberg, overleden (ongeveer 

49 jaar oud) in 1520. 

11. Elisabeth van Brandenburg, geboren in 1474, overleden (ongeveer 33 jaar oud) in 

1507, trouwde met Herman VIII van Henneberg-Aschach. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

12. Magdalena van Brandenburg, geboren in 1476, overleden (ongeveer 4 jaar oud) in 

1480. 

13. Anastasia van Brandenburg, geboren op zondag 17 maart 1478, overleden (56 jaar 

oud) op woensdag 4 juli 1534, trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) op 

vrijdag 16 februari 1500 met Wilhelm IV van Henneberg-Schleusingen, zoon van 



  

  

Wilhelm III van Henneberg (graaf van Henneberg Schleusingen) en Margaretha van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op dinsdag 29 januari 1478, overleden (80 jaar oud) 

op zaterdag 24 januari 1559. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 

Anna van Saksen. 

Door haar huwelijk werd ze de stiefmoeder van de kinderen van haar echtgenoot Albrecht Achilles met 

Margaretha van Baden. 

Als weduwegoed kreeg Anna het kasteel en het district van Hoheneck, Leutershausen en Colmberg. In zijn 

testament had haar echtgenoot Albrecht Achilles bepaald dat zij het woonrecht en het recht op 

belastingheffing kreeg in Neustadt an der Aisch, Erlangen, Dachsbach, Baiersdorf en Liebenow. Haar zoons 

behielden echter wel de soevereiniteit over deze gebieden. Na de dood van haar echtgenoot in 1486 leefde 

Anna nog 26 jaar. Ze resideerde grotendeels in Neustadt an der Aisch, waar ze een relatief luxueus hof 

onderhield en waar ze in oktober 1512 op 75-jarige leeftijd overleed. Ze werd bijgezet in de Abdij van 

Heilsbronn. 

 

 

Albrecht Achilles van Brandenburg. 

Albrecht Achilles maakte al in zijn jeugd een pelgrimstocht naar het Heilig Land en stond bij de andere 

Duitse vorsten in hoog aanzien. Hij bracht tijd door aan het hof van keizer Sigismund, nam deel aan de 

oorlog tegen de hussieten en blonk later uit toen hij de Duitse koning Albrecht II hielp in diens strijd tegen 

de Polen. 

Na de dood van zijn vader Frederik I van Brandenburg in 1440 werd het land opgedeeld en ontving 

Albrecht Achilles de mark Ansbach. Hij was een prominent tegenstander van steden die zelfbestuur 

poogden te verkrijgen. In 1443 vormde hij een liga direct gericht tegen Neurenberg, waarvan zijn familie 

burggraaf was geweest. In 1448 vond hij een aanleiding de stad aan te vallen. Deze zogenaamde Eerste 

Markgravenoorlog duurde tot 1453 en resulteerde in een overwinning voor de Neurenbergers, die hiermee 

hun zelfstandigheid erkend zagen. 

Albrecht Achilles steunde keizer Frederik III in zijn strijd tegen vorsten die in Duitsland hervormingen 

wensten en ontving in ruil hiervoor vele gunsten en rechten, tot grote irritatie van zijn buurlanden. 

In 1457 arrangeerde hij een huwelijk tussen zijn oudste zoon Johan Cicero en Margaretha van Saksen, de 

dochter van landgraaf Willem III van Saksen. Zij maakte via haar moeder, een kleindochter van keizer 

Sigismund, aanspraak op de troon van Hongarije en Bohemen, maar Albrecht Achilles' poging deze tronen 

op zijn familie te doen overgaan mislukte. Zijn andere wens, hertog van Franken worden, ging ook niet in 

vervulling. Zijn voornaamste politieke doel was het vermeerderen van zijn bezit in Franken geweest, dat 

werd bekneld door eigendommen van de bisdommen Würzburg, Bamberg en Eichstät en de rijksstad 

Neurenberg, te vergroten zodat het te vergelijken zou zijn met het Beierse bezit van de Wittelsbachers. 

Uiteindelijk kwam er niets van terecht. 

De hervormingstwisten resulteerden in 1460 in een openlijke oorlog, de Zuid-Duitse Vorstenoorlog, en 

Albrecht zag tegenover zich een liga onder leiding van paltsgraaf Frederik I en hertog Lodewijk IX van 

Beieren. Hij ging een alliantie aan met zijn voormalige vijand, de Hussiet George van Podiebrad. Paus 

Paulus II excommuniceerde hem hiervoor. 

Na de dood van zijn broer Johan in 1464 erfde Albrecht Achilles Bayreuth en na het aftreden van zijn andere 

broer Frederik II werd hij markgraaf van Brandenburg. Hij was al snel actief betrokken met het bestuur 

ervan en door het Verdrag van Prenzlau kreeg hij ook Pommeren in bezit. In 1473 deed Albrecht een wet 

over de erfopvolging uitgaan, de Dispositio Achillea. Daarin bepaalde hij dat niet meer dan drie 

Hohenzollerns tegelijk mochten regeren. De Frankische gebieden Ansbach en Bayreuth werden in twee 

markgraafschappen onder zijn zoons Frederik en Siegmund. De mark Brandenburg verklaarde hij voor 

ondeelbaar en de heerschappij daarover zou in zijn geheel overgaan op zijn oudste zoon Johan Cicero, 

hoewel hij nog veel meer kinderen had. 

Na vergeefs gepoogd te hebben een huwelijk te arrangeren tussen een van zijn zoons en Maria, dochter en 

erfgename van hertog Karel de Stoute van Bourgondië, liet Albrecht Achilles de regering van Brandenburg 

over aan Johan Cicero en keerde terug naar zijn Frankische bezittingen. In 1474 huwde hij zijn dochter 

Barbara uit aan hertog Hendrik XI van Glogau. Hendriks familielid hertog Jan II van Zagan verzette zich 

tegen het huwelijk en viel samen met koning Matthias Corvinus van Hongarije Brandenburg binnen. De 

inwoners van Pommeren grepen deze gelegenheid aan om in opstand te komen. Albrecht keerde in 1478 



  

  

terug naar Brandenburg, dwong de Pommeren zijn heerschappij te erkennen en verkreeg in 1482 een stuk 

van Hendriks land voor zijn dochter. 

Hierna hield Albrecht Achilles zich voornamelijk bezig met keizerlijke zaken. Hoewel hij zwaar aan jicht 

leed en gereden en gedragen moest worden reisde hij naar Frankfurt voor de verkiezing van Maximiliaan I 

tot Rooms keizer. Kort voor de terugweg stierf hij tijdens een mis in het Frankfurtse Dominicanenklooster op 

11 maart 1486 en werd bijgezet in Heilsbronn. Hij liet een goedgevulde schatkist na. 

 

 

Frederik I van Brandenburg-Ansbach (de Oudere). 

Net als zijn vader onderscheidde hij zich in toernooien en in oorlogsvoering. Ook viel hij op door zijn moed, 

fysieke sterkte en vaardigheden en had hij een scherpe geest, financieel verstand en een groot politiek talent. 

Op amper zestienjarige leeftijd begeleidde hij zijn vader bij diens militaire campagne in Polen. In februari 

1479 huwde hij in Frankfurt an der Oder met Sophia (1464-1512), dochter van koning Casimir IV van Polen. 

Ze kregen maar liefst zeventien kinderen. In 1482 ondernam hij een pelgrimstocht naar Palestina. 

Na de dood van zijn vader in 1486 werd het keurvorstendom Brandenburg verdeeld en Frederik kreeg het 

markgraafschap Brandenburg-Ansbach. Als loyale aanhanger van de keizer was hij regelmatig afwezig: in 

1488 vochten hij en zijn broer Sigismund in de militaire campagne van Rooms-Duits koning Maximiliaan I 

tijdens de Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan. In 1499 vocht hij als keizerlijk commandant tegen het Oude 

Eedgenootschap, in 1508-1509 voerde hij een militaire campagne tegen de Republiek Venetië met zodanig 

veel succes dat Maximiliaan hem tijdelijk de verantwoordelijkheid gaf over de stad Verona en in de 

Landshuter Successieoorlog sloot hij in 1504 een alliantie met hertog Albrecht IV van Beieren. Na de dood 

van zijn broer Sigismund in 1495 erfde hij het markgraafschap Brandenburg-Kulmbach. 

Frederik gebruikte dezelfde harde lijn van zijn vader tegen Neurenberg. Zijn claims op de hoge jurisdictie 

over jacht- en bosrechten, belastingen en doorgangsrecht leidde tot constante schermutselingen. In 1496 

kwam er door het Verdrag van Harras een kort einde aan de vijandelijkheden. Dit verdrag hield in de stad 

Neurenberg de volledige jurisdictie mocht uitoefenen binnen de stad, maar de landelijke gebieden rond de 

stadswallen kwamen met een aantal uitzonderingen onder de jurisdictie van Frederik. Toen Frederik in 1501 

handelaars uit Neurenberg weigerde door te laten, kwam het echter tot nieuwe vijandelijkheden. 

De frequente campagnes tegen Neurenberg en de extreem kostelijke koninklijke huishouding die Frederik 

had zorgde ervoor dat zijn staat een hoge schuldenberg kreeg. Zo had de spilzuchtige Frederik 6.000 

goudgulden gespendeerd voor de interne renovatie van zijn favoriete residentie: het kasteel Plassen in 

Kulmbach. Om de schuldenberg te verkleinen, hief Frederik hogere belastingen en voerde hij ook nieuwe 

belastingen in. Vooral de rijke kloosters leden hier erg onder en hoge sommen geld en andere boedelzaken 

werden uit de Abdij van Heilsbronn versluist. Frederik bezocht samen met een grote groep volgelingen deze 

abdij meermaals per jaar toen het koninklijke huishouden nieuwe voorzieningen nodig had, waarna hij zijn 

hof hier dagen- of wekenlang vestigde. 

In 1512 gebeurden er enkele gebeurtenissen die de gezondheid van Frederik schaadden. In de lente van 1512 

werd hij ernstig ziek en in oktober 1512 verloor hij op korte tijd zijn echtgenote en zijn moeder. Frederik, die 

van nature zeer driftig was, ging kapot van de zenuwen en werd hierdoor ongewoon prikkelbaar, wat tot 

steeds hevigere conflicten met zijn zoons leidde, vooral met de machtshongerige Casimir. 

Van een gemaskerd bal op Vastenavond 1515 in het kasteel Plassen maakte Casimir samen met zijn broer 

Johan gebruik om een staatsgreep te plegen. Ze lieten hun slapende en dronken vader hardhandig wakker 

maken, verklaarden hem gearresteerd, lieten hem een voorbereide abdicatieakte ondertekenen en opsluiten 

in de torenkamer van de donjon van het kasteel Plassen. Onder strenge bewaking leefde hij de volgende 

twaalf jaar in slechte omstandigheden. Frederik kreeg voedsel en drank via ijzeren flappen en rasters, mocht 

enkel in contact komen met zijn bewakers en kreeg geen toestemming voor familiebezoek. 

De Staten van Brandenburg-Ansbach en Brandenburg-Kulmbach verklaarden zich tevreden met Frederiks 

afzetting. Om de ingestorte financiën die door Frederiks liefde voor extravagantie en zijn stijgende hofkosten 

waren ontstaan te herstellen, moesten zijn zonen Casimir en George drie jaar op buitenlandse hoven 

verblijven. Casimir en George kregen van keizer Maximiliaan I Brandenburg-Kulmbach en 

Brandenburg-Ansbach toegewezen, nadat Maximiliaan de afzetting van Frederik had aanvaard. 

De zonen van Frederik die niet betrokken waren bij zijn opsluiting vroegen de vrijlating of een betere 

behandeling van hun vader, maar dit werd genegeerd. Integendeel, het gevangenisregime werd verstrengd. 

Zo werden alle spiegels en schilderijen uit zijn torenkamer weggenomen en mocht Frederik geen geld meer 

krijgen. De kasteelkapitein die medelijden had met Frederik, stopte hem af en toe een gulden toe om te 



  

  

kunnen kaart spelen met zijn bewakers. 

Nadat vertegenwoordigers van verschillende hoven zich kwamen inzetten voor de vrijlating van Frederik, 

legden zijn zonen Casimir en George hem in 1525 een verklaring te ondertekenen voor. Frederik moest 

beloven om geen wraak te nemen voor zijn gevangenschap en mocht het hof van Casimir en zijn 

appartement niet verlaten zonder toestemming, in ruil voor een jonge dame die hem af en toe kwam 

bezoeken. Frederik was verbolgen over het voorstel en weigerde te ondertekenen. Hierdoor bleef de situatie 

zoals het was tot aan Casimirs overlijden in december 1527. Vervolgens werd Frederik door zijn zoon 

George vrijgelaten en werd hij naar Ansbach overgebracht. Hier kreeg hij een kleine hofhouding en een 

jaarlijks inkomen van 963 gulden ter beschikking. Frederik leefde nog negen jaar in vrijheid en stierf in april 

1536 op 75-jarige leeftijd. In een brief die George aan Maarten Luther schreef om hem te informeren over de 

dood van zijn vader, verklaarde hij dat Frederik de laatste jaren van zijn leven een voorstander van de 

Reformatie was. 

 

 

Kaspar van Palts-Zweibrücken. 

Hij regeerde samen met zijn jongere broer Alexander, die hem na een jaar gevangen liet nemen en opsluiten 

in het kasteel van Nohfelden. Kasper bracht de rest van zijn leven bracht in gevangenschap door. 

Biografie. 

Kasper was de oudste zoon van hertog Lodewijk I van Palts-Zweibrücken en Johanna van Croÿ. Hij had zes 

jongere broers, van wie er drie geestelijken werden en twee relatief jong overleden. In 1478 trouwde Kasper 

met Amalia van Brandenburg (1461-1481). 

Om een deling van het gebied tussen zijn zonen Kasper en Alexander de Hinkende, liet Lodewijk I de 

Zwarte vastleggen dat het bestuur in het hertogdom door beide broers gemeenschappelijk zou worden 

uitgevoerd. Al een jaar na de dood van Lodewijk liet Alexander echter zijn oudere broer arresteren en 

gevangenzetten. Kaspar werd krankzinnig verklaard. Vanaf toen regeerde Alexander alleen, hoewel Kasper 

pas in 1514 officieel als hertog werd afgezet. Zijn lichaam werd bijgezet in de dorpskerk van Wolfersweiler. 

Of Kasper werkelijk op grond van zijn geestelijke gesteldheid niet in staat was zijn ambt waar te nemen of 

dat zijn broer hem uit machtswellust uit de weg ruimde, is onduidelijk. 

 

 

Barbara van Brandenburg. 

Op 11 oktober 1472 huwde ze in Berlijn op amper achtjarige leeftijd met hertog Hendrik XI van Glogau, die 

33 jaar ouder dan haar was. Het huwelijkscontract stipuleerde dat als Hendrik zonder nakomelingen zou 

sterven het hertogdom Glogau naar Barbara zou gaan. In februari 1476 stierf Hendrik XI plotseling, 

vermoedelijk vergiftigd door Brandenburgse agenten. Barbara erfde de hertogdommen Glogau, Crossen an 

der Oder en Freystadt, maar er brak een lange successieoorlog uit. De erfopvolging werd geclaimd door 

hertog Jan II van Sagan, koning Wladislaus II van Bohemen en tegenkoning Matthias Corvinus van 

Bohemen. Onmiddellijk na de dood van Hendrik XI liet Barbara's vader Albrecht Achilles het hertogdom 

Glogau bezetten door Brandenburgse troepen onder het commando van zijn zoon Johan Cicero. Otto von 

Schenk werd aangesteld als provinciaal administrator van deze gebieden. 

Op 20 augustus 1476 huwde Barbara in Frankfurt an der Oder met koning Wladislaus II van Bohemen. Het 

was een huwelijk met de handschoen, waarbij hertog Hendrik van Münsterberg-Oels als bruidegom 

fungeerde. Wladislaus' rivaal Matthias Corvinus stuurde daarop een leger naar hertog Jan II van Sagan om 

het hertogdom Glogau in te nemen, maar in oktober 1478 werden ze bij Crossen an der Oder verslagen door 

de troepen van Johan Cicero. Aan het einde van de successieoorlog ging het hertogdom Glogau grotendeels 

naar Jan II, terwijl de steden Bobersberg, Züllichau en Sommerfeld toegevoegd werden aan het 

keurvorstendom Brandenburg. 

Door de oorlog kon Barbara niet naar Bohemen reizen om persoonlijk te huwen met Wladislaus II en om tot 

koningin gekroond te worden. Koning Wladislaus II kwam hierdoor tot het besluit dat het 

niet-geconsummeerde en enkel juridische huwelijk met Barbara nutteloos was en hij begon te pleiten voor 

een wettige scheiding. Dit maakte Albrecht Achilles, die de huwelijksband met Wladislaus II wilde 

behouden, woedend en hij bood zijn tienjarige dochter Dorothea aan als bruid als Wladislaus Barbara niet 

meer zou willen. Koning Wladislaus II weigerde echter een akkoord te sluiten met het huis Hohenzollern, 

maar hij bleef wettelijk gehuwd met Barbara, hoewel hij haar nooit ontmoette. 

Na het overlijden van Matthias Corvinus in 1490 werd Wladislaus II eveneens koning van Hongarije. Om 



  

  

hiervoor meer steun te krijgen, huwde hij op 4 oktober in het geheim met Corvinus' weduwe Beatrix van 

Napels. Toen het huwelijk publiek werd gemaakt, leidde dit tot een schandaal omdat Wladislaus II zich in 

feite schuldig maakte aan bigamie. Deze situatie bleef tien jaar duren, een periode waarin Wladislaus II 

steeds wanhopiger werd omdat Beatrix niet in staat was om een erfgenaam te produceren. 

Ondertussen streed Barbara voor een scheiding van Wladislaus, omdat ze zich in 1493 stiekem had verloofd 

met de Franconische ridder Conrad von Heineck. Haar familie was het daar niet mee eens en als straf voor 

haar onafhankelijk gedrag werd ze opgesloten in het kasteel Plassenburg totdat Conrad de verloving 

verbrak. Vijf jaar later, op 7 april 1500, ontbond paus Alexander VI de twee huwelijken van Wladislaus II. In 

1502 hertrouwde Wladislaus met Anna van Foix-Candale, die hem wel de nodige erfgenamen kon baren. 

Barbara bleef waarschijnlijk in het kasteel Plassenburg wonen, zonder domeinen en zonder inkomen. In 

september 1515 stierf ze op 51-jarige leeftijd in haar geboorteplaats Ansbach. Barbara werd bijgezet in de 

Abdij van Heilsbronn. 

. 

 

 

 

Hendrik XI van Glogau. 

De dood van zijn oudere broer Sigismund in 1458 zorgde ervoor dat hij als enige erfgenaam van zijn vader 

overbleef. Na de dood van zijn vader in 1467 erfde Hendrik XI het hertogdom Glogau en Lubin. 

Hendrik was al vanaf zijn vroege jeugd een slome en ziekelijke man en werd beschouwd als een zwakke en 

incompetente heerser. Hij had zijn hoofdresidentie in Freystadt, dat de hoofdstad van zijn regeringsgebied 

was. Zolang hij troonsopvolger was stond hij in de schaduw van zijn vader en ook na zijn troonsbestijging 

toonde hij geen grote politieke ambities. Wel steunde hij in 1468 koning Matthias Corvinus van Hongarije in 

de oorlog tegen koning George van Podiebrad van Bohemen en nam hij deel aan diens onsuccesvolle 

veldtocht van Silezië naar Lausitz. 

Hendrik XI zette tijdens zijn regering de politiek van zijn vader verder. Zo steunde hij bijvoorbeeld succesvol 

zijn neef Balthasar in zijn poging om het hertogdom Sagan te heroveren nadat die door zijn broer Jan II de 

Krankzinnige was afgezet. 

Hij bleef lange tijd ongehuwd en was ook niet van plan om te huwen. Onder druk van zijn adviseurs, die 

optraden namens keurvorst Albrecht Achilles van Brandenburg, liet Hendrik XI zich uiteindelijk 

uithuwelijken aan diens twaalfjarige dochter Barbara van Brandenburg. Er werd afgesproken dat als 

Hendrik XI zonder mannelijke nakomelingen zou overlijden, zijn hertogdommen in dat geval naar Barbara 

zouden gaan. Op 11 oktober 1472 vond het huwelijk plaats in Berlijn. 

In februari 1476 stierf Hendrik XI zeer onverwacht, mogelijk vergiftigd door Brandenburgse agenten. Hij 

werd bijgezet in de kerk van Freystadt. Zijn dood veroorzaakte tot in 1482 een successieoorlog over het 

hertogdom Glogau, waarvan zijn neef Jan II de Krankzinnige de wettige erfgenaam was. Jan II moest 

hiervoor opboksen tegen de claims van het keurvorstendom Brandenburg, het Polen en koning Matthias 

Corvinus van Hongarije en Bohemen. Bij het vredesverdrag dat in 1482 werd afgesloten, moest Jan II echter 

een deel van het gebied van Hendrik XI aan Brandenburg afstaan. 

 

 

Willem X hertog van Gulik-Berg. 

In 1475 volgde hij zijn vader op als hertog van Gulik, hertog van Berg en graaf van Ravensberg. Willem II 

regeerde eigenlijk al sinds 1473 over deze gebieden. Hij had toen de regering overgenomen van zijn 

overleden moeder, die in 1460 de regeringszaken had overgenomen in naam van haar geesteszieke 

echtgenoot. 

In 1472 huwde Willem met Elisabeth (1459-1479), dochter van graaf Johan II van Nassau-Saarbrücken. Zij 

bracht een rijke erfenis, waaronder de heerlijkheid Heinsberg, in het huwelijk, maar overleed reeds in 1479. 

Vervolgens huwde hij in 1481 met Sibylle (1467-1524), dochter van keurvorst Albrecht Achilles van 

Brandenburg. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren: Maria (1491-1543). 

Willem had geen mannelijke nakomelingen, wat problemen opleverde voor de erfopvolging. Uiteindelijk 

verloofde hij in 1496 zijn dochter met Johan, zoon en erfgenaam van hertog Johan II van Kleef. In 1510 vond 

het huwelijk, dat ook weleens de Kleefse Unie wordt genoemd, plaats in Düsseldorf. 

In september 1511 overleed Willem II op 56-jarige leeftijd. De laatste hertog van Gulik-Berg uit het huis 

Gulik werd bijgezet in de Dom van Altenberg. Zijn gebieden werden geërfd door zijn schoonzoon Johan. 



  

  

Toen die in 1521 ook het hertogdom Kleef erfde, leidde dit tot het ontstaan van de verenigde hertogdommen 

Gulik-Kleef-Berg. 

 

 

Sigismund van Brandenburg-Kulmbach. 

Zijn vader had na de dood van zijn broers alle Brandenburgse en Frankische bezittingen van het huis 

Hohenzollern verenigd en bepaalde in 1473 met de Dispositio Achillea de opdeling van zijn domeinen aan 

zijn zonen. Na de dood van Albrecht Achilles in 1486 ging het keurvorstendom Brandenburg naar 

Sigismunds halfbroer Johan Cicero, terwijl de Frankische bezittingen naar Sigismund en zijn oudere broer 

Frederik I gingen. Frederik kreeg Brandenburg-Ansbach, terwijl Sigismund Brandenburg-Kulmbach kreeg. 

Als residentie koos hij de burcht Plassenburg in Kulmbach. 

Sigismund trad in zijn Frankische gebieden nauwelijks op als heerser. Hij ging in buitenlandse krijgsdienst 

en verbleef vaak aan het hof van keizer Maximiliaan I in Wenen, die hij diende als veldhoofdman. 

In februari 1495 stierf Sigismund op 26-jarige leeftijd tijdens een bezoek aan zijn broer Frederik. Omdat hij 

ongehuwd en kinderloos gebleven was, erfde Frederik zijn gebieden. Sigismund werd bijgezet in de Abdij 

van Heilsbronn. 

 

 

 Albrecht Achilles van Brandenburg, zoon van Frederik I van Brandenburg (burggraaf van 

Neurenberg, markgraaf en keurvorst van Brandenburg) en Elisabeth van Beieren (de Schone 

Else), trouwde (respectievelijk 31 en 15 jaar oud) (1) op donderdag 1 januari 1446 met Margarete 

van Baden-Baden, dochter van Jacobus van Baden-Baden (markgraaf van Baden) en Katharina 

van Lotharingen, geboren op zaterdag 1 januari 1431, overleden (26 jaar oud) op 

woensdag 14 oktober 1457. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Wolfgang van Brandenburg, geboren en overleden in 1450. 

2. Frederik van Brandenburg. 

3. Ursula van Brandenburg, geboren op donderdag 26 september 1450, overleden (58 

jaar oud) op woensdag 25 november 1508, trouwde (respectievelijk 16 en 18 jaar 

oud) op zaterdag 9 februari 1467 met Heinrich van Podiebrad (de Oudere), zoon van 

Georg van Podiebrad (koning van Bohemen) en Kunegonde van Sternberg, geboren 

op maandag 15 mei 1448, van 1462 tot 1498 hertog van Münsterberg, van 1492 tot 1498 

hertog van Oels en van 1465 tot 1472 hertog van Troppau. Ook was hij 

landeshauptmann en gouverneur van het koninkrijk Bohemen, overleden (50 jaar 

oud) op vrijdag 24 juni 1498 in Klodzko [Wroclaw, Poland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

4. Elisabeth van Brandenburg, geboren op woensdag 19 november 1451, overleden (72 

jaar oud) op vrijdag 28 maart 1524, trouwde (respectievelijk 15 en 20 jaar oud) op 

donderdag 4 april 1467 met haar achterneef Everhard II van Württemberg, zoon van 

Ulrich V graaf van Württemberg (de Veelgeliefde) (was van 1419 tot 1426 en van 1433 

tot 1480 graaf van Württemberg-Stuttgart) en Elisabeth van Beieren, geboren op 

maandag 1 februari 1447 in Waiblingen [Baden-Württemberg, Duitsland], onder de 

naam Eberhard VI van 1480 tot 1482 graaf van Württemberg-Stuttgart en daarna 

onder de naam Eberhard II van 1496 tot 1498 hertog van Württemberg, overleden (57 

jaar oud) op woensdag 17 februari 1504 in Lindenfels [Hessen, Duitsland], begraven 

in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland] in de kapittelkerk. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

5. Margaretha van Brandenburg, geboren in 1453, abdis van Sint-Clara, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) in 1509. 

6. Johann Cicero van Brandenburg, geboren op donderdag 2 augustus 1455 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 1486 tot zijn dood keurvorst van Brandenburg, 

overleden (43 jaar oud) op maandag 9 januari 1499 in 

Arneburg (Stendal) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], begraven in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde met Margaretha van Saksen-Meissen, dochter 

van Willem III van Saksen (de Dappere) (XVIId), op pagina 60 (graaf van 



  

  

Thuringen) en Anna van Oostenrijk (van 1446 tot aan haar dood landgravin van 

Thüringen) (zie XVIIIe, op pagina 74). Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder. 

 

XVIIIc. Ernst keurvorst van Saksen, zoon van Frederik II van Saksen (de Zachtmoedige) (XVIIa), op 

pagina 56 (was van 1428 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Margaretha van Oostenrijk, 

geboren op donderdag 25 maart 1441 in Meissen [Sachsen, Duitsland], in 1464 stichter van de 

Ernestische Linie (oudste) van Saksen, overleden (45 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1486 in 

Colditz [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 17 jaar oud) op 

maandag 19 november 1460 met Elisabeth van Beieren, dochter van Albrecht III van Beieren (de 

Vrome) (van 1438 tot aan zijn dood hertog van Beieren-München) en Anna van 

Brunswijk-Grubenhagen, geboren op donderdag 2 februari 1443, overleden (41 jaar oud) op 

woensdag 5 maart 1484. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Christina van Saksen, geboren op woensdag 25 december 1461 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op donderdag 8 december 1521 

in Odense [Fyn, Denemarken], volgt XIXa, op pagina 78. 

2. Frederik III van Saksen (de Wijze), geboren op zaterdag 17 januari 1463 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], ongehuwd overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 5 mei 1525 in Lochau [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

3. Ernst II van Saksen, geboren op zondag 26 juni 1464 of 27 juni 1464, van 1476 tot aan 

zijn dood aartsbisschop van Maagdenburg en van 1480 tot aan zijn dood diocesaan 

administrator van het prinsbisdom Halberstadt, overleden (49 jaar oud) op 

zondag 3 augustus 1513 in Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], bijgezet Op zijn 

vraag werd zijn hart uit zijn lichaam gehaald en bijgezet in de Maria Magdalenakapel 

van het kasteel van Moritzburg. De rest van zijn lichaam werd op 10 augustus 1513 

bijgezet in de Dom van Maagdenburg. 

4. Albrecht IV van Saksen, geboren op woensdag 8 mei 1467 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (16 jaar oud) op donderdag 1 mei 1484 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland], volgt XIXb, op pagina 82. 

5. Johan van Saksen, geboren op zaterdag 13 juni 1468 in Meissen [Sachsen, Duitsland], 

overleden (64 jaar oud) op dinsdag 16 augustus 1532 in 

Schweinitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XIXc, op pagina 82. 

6. Margaretha van Saksen, geboren op woensdag 4 augustus 1469 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op vrijdag 7 december 1528 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XIXd, op pagina 84. 

 

Ernst keurvorst van Saksen. 

Hij regeerde over Keurvorstendom Saksen, Thüringen en Meißen, samen met zijn broer Albrecht van 

Saksen. In 1485 besloten beide broers tot de splitsing van de gebieden bij de Verdeling van Leipzig. Ernst 

verkreeg de gebieden die verbonden waren met de Saksische keurvorstelijke waardigheid in Wittenberg, het 

zuiden van Thüringen, Vogtland en delen van het Pleißeland, het Keurvorstendom Saksen (1485-1547). Hij 

overleed na een val met zijn paard. 

 

 

Frederik III van Saksen (de Wijze). 

In 1486 werd hij, op 23-jarige leeftijd, de opvolger van zijn overleden vader, keurvorst van Saksen, deels het 

bestuur van het uitgebreide gebied delend met zijn jongere broer Johan. 

In 1493 ondernam Frederik, in gezelschap van verscheidene andere Duitse edelen, een pelgrimstocht naar 

het Heilig Land. Hierbij werd hij in Jeruzalem tot ridder in de Orde van het Heilig Graf geslagen. In eigen 

land nam h. 

In 1502 richtte hij in Wittenberg de universiteit op, waar onder meer Maarten Luther doceerde. Diens ideeën, 

aangaande het geldzuchtige pausdom evenals de overweldigende machtslust van het keizerlijke gezag, 

spraken Frederik III wel aan en bewogen hem tot steunbetuiging en -verlening aan Maarten Luther, eerder 

dus vanuit een politieke visie dan diens ideeën op theologisch gebied die Frederik minder kon 

onderschrijven. 



  

  

Mede hierdoor weigerde hij Luthers veroordeling als ketter te erkennen en trad hij ook op als Luthers 

schutspatroon toen die voor de Rijksdag van 1521 werd gedaagd. Hij ontmoette de reformator nooit, maar 

steunde hem via zijn schatkistbewaarder Degenhart Pfäffinger. 

Alhoewel hij de reformatie steunde, bleef hij zijn leven lang een overtuigd katholiek. Bij zijn sterven nam hij 

echter de eucharistie in beide gedaanten (brood en wijn), hetgeen gelijkstond met een bekentenis van het 

protestantisme. Dankzij Frederiks politiek kon de reformatie doorbreken. 

Frederik III bleef een ongehuwd man en werd na zijn dood in 1525 opgevolgd door zijn jongere broer Johan. 

 

 

Ernst II van Saksen. 

Achtergrond. 

Hij was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Aangezien het benoemen van familieleden als bisschop 

een strategie van het huis Wettin was om hun invloed uit te breiden, startte zijn vader schriftelijke 

onderhandelingen met het kapittel van de Dom van Maagdenburg, hoewel aartsbisschop Johan van 

Palts-Simmern nog in leven was. 

Benoeming als aartsbisschop van Maagdenburg. 

Na de dood van Johan van Palts-Simmern in 1475, begonnen intensieve onderhandelingen over de 

benoeming van Ernst tot aartsbisschop van Maagdenburg. Er was enig verzet van het kapittel, omdat Ernst 

nog maar 11 jaar was, maar desondanks werd hij in januari 1476 met een tweederdemeerderheid verkozen 

tot aartsbisschop. De jonge Ernst voldeed echter niet aan de voorwaarden voor zijn benoeming (ouder dan 

30 jaar zijn, tot priester gewijd zijn en een universitaire opleiding gevolgd hebben), waardoor pauselijke 

dispensatie nodig was voor Ernsts benoeming. Deze werd in 1478 verleend door paus Sixtus IV, in ruil voor 

een grote som geld. Dankzij deze dispensatie kon Ernst benoemd worden tot aartsbisschop van 

Maagdenburg, waardoor hij de controle kreeg over de gebieden rond Maagdenburg, Halle en Jüterbog. 

Relatie met Halle. 

Halle was in die tijd in de greep van politieke en sociale conflicten tussen de aristocraten en de eigenaars van 

de zoutfabrieken enerzijds en de gilden en de lagere klassen anderzijds. De adviseurs van Ernst zagen dat 

als een mogelijkheid om zijn invloed in de stad te vergroten. Aangezet door Ernsts adviseurs, kwamen de 

gilden in 1478 in opstand tegen de aristocraten. Ze openden de stadspoorten en gaven het leger van Ernst op 

die manier de mogelijkheid om de stad te bezetten. Ernsts verwanten en adviseurs gebruikten die 

opportuniteit om de stad aan de aartsbisschop te onderwerpen. Dit werd duidelijk gemaakt in decreten uit 

1479 en 1482, waarin de rechten van de stad beknot werden. 

In 1479 startte de bouw van het slot van Moritzburg, genoemd naar de heilige Mauritius, patroonheilige van 

Halle. Dit slot had oorspronkelijk als doel om de onderworpen stad Halle te controleren, maar vanaf 1503 

was het de belangrijkste residentie van de aartsbisschoppen van Maagdenburg. 

Relatie met Halberstadt. 

In 1479 dwong Ernst Gebhard van Hoym om af te treden als bisschop van Halberstadt. Keurvorst Ernst van 

Saksen bood het kapittel van de Dom van Halberstadt een enorme schuldverlichting aan, op voorwaarde dat 

ze zijn zoon Ernst II benoemden tot bisschop, wat na lange onderhandelingen effectief gebeurde. Het was 

echter verboden om de functie van aartsbisschop van Maagdenburg te combineren met die van bisschop van 

Halberstadt, waardoor Ernst in 1480 opnieuw pauselijke dispensatie moest krijgen. In de volgende jaren 

escaleerde een conflict tussen de aartsbisschop en de stadsraad over de jurisdictie van Halberstadt zodanig, 

dat de stad in 1486 belegerd werd door Ernsts troepen. Na vier weken moest de stad capituleren en Ernsts 

regering erkennen. 

Relatie met Maagdenburg. 

Zijn relatie met Maagdenburg was ook gekenmerkt door spanningen en conflicten. De bron van dit conflict 

lag in het feit dat de stad zichzelf beschouwde als rijksvrij, terwijl Ernst vond dat de stad zich aan hem moest 

onderwerpen. Dit leidde in 1482 tot een conflict, toen Maagdenburg de zogeheten Turkse belasting van Ernst 

weigerde te betalen. Beide zijden dreigden met militaire acties, maar uiteindelijk aanvaardden ze de 

bemiddeling van keizer Frederik III. Nadat Ernst in 1486 Halberstadt militair had onderworpen, bond de 

stad Maagdenburg in en gaf ze haar claims op rijksvrijheid op. 

De verbanning van de Joden. 

Een persoonlijk conflict tussen twee Joden en twee Franciscanen escaleerde toen een monnik pamfletten 

verspreidde met de oproep om de Joden in Maagdenburg aan te vallen. Tijdens deze aanvallen kwam een 

Jood om het leven. De stadsraad van Maagdenburg steunde de aanvallen en verhinderden de landvoogd om 



  

  

in te grijpen. De stadsraad wenste om zo veel mogelijk groepen te verenigen tegen de aartsbisschop, die als 

een beschermer van de Joden werd gezien. Toen de Joden de aartsbisschop om hulp smeekten, weigerde 

Ernst, die neutraal wilde blijven. Uiteindelijk verdreef hij in 1493 de volledige Joodse gemeenschap uit 

Maagdenburg. 

BB>Overlijden en begrafenis. 

Vanaf 1503 vertoonde Ernst II symptomen die wezen op syfilis. Het is echter niet duidelijk of hij aan syfilis 

of een andere ziekte overleed. Op 2 augustus 1513 ontving hij op zijn sterfbed de laatste sacramenten. Een 

dag later overleed Ernst in het Slot van Moritzburg in Halle. 

Op zijn vraag werd zijn hart uit zijn lichaam gehaald en bijgezet in de Maria Magdalenakapel van het kasteel 

van Moritzburg. De rest van zijn lichaam werd op 10 augustus 1513 bijgezet in de Dom van Maagdenburg. 

 

 

XVIIId. Albrecht van Saksen (de Kloekmoedige), zoon van Frederik II van Saksen (de Zachtmoedige) 

(XVIIa), op pagina 56 (was van 1428 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Margaretha van 

Oostenrijk, geboren op vrijdag 27 januari 1443 in Grimma [Duitsland], was van 1485 tot 1500 de 

eerste hertog van Saksen en stamvader van de Albertijnse linie van de Wettin-dynastie, de latere 

lijn van keurvorsten en koningen van Saksen, overleden (57 jaar oud) op 

woensdag 12 september 1500 in Emden [Nedersaksen, Duitsland], begraven in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 16 en 9 jaar oud) op 

vrijdag 11 november 1459 met Sidonia van Bohemen, dochter van Georg van Podiebrad (koning 

van Bohemen) en Kunegonde van Sternberg, geboren op woensdag 14 november 1449, overleden 

(60 jaar oud) op dinsdag 1 februari 1510 in Tharandt [Moselle, Frankrijk], begraven in 

Meissen [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Catharina van Saksen, geboren op vrijdag 24 juli 1468, overleden (55 jaar oud) op 

zondag 10 februari 1524, trouwde (respectievelijk 15 en 56 jaar oud) (1) op 

maandag 4 februari 1484 met Sigismund van Oostenrijk, zoon van Frederik IV van 

Oostenrijk (met de Lege Beurs) (lid van de Leopoldijnse linie van het huis 

Habsburg) en Anna van Brunswijk-Gottingen, geboren op vrijdag 26 oktober 1427 in 

Innsbruck [Tirol, Oostenrijk], overleden (68 jaar oud) op woensdag 4 maart 1496 

(donderdag 4 mrt 1486) aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 28 en 27 jaar oud) (2) op dinsdag 29 juni 1497 met Erik I van 

Brunswijk-Calenberg-Göttingen (de oudere), zoon van Willem II hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (de Jongere) en Elisabeth van Stolberg-Wernigerode, geboren 

op woensdag 16 februari 1470 in Neustadt Am Rübenberge [Nedersaksen, Duitsland], 

vorst van Brunswijk-Calenberg-Göttingen, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 30 juli 1540 in Hagenau [Rhin (Bas), Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. George van Saksen, geboren op zondag 27 augustus 1471 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op maandag 17 april 1539 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], volgt XIXe, op pagina 87. 

3. Hendrik V van Saksen, geboren op zondag 16 maart 1473 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op maandag 18 augustus 1541 

aldaar, volgt XIXf, op pagina 88. 

4. Frederik van Saksen, geboren op zondag 26 oktober 1473 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], grootmeester van de Duitse Orde, ongehuwd overleden 

(37 jaar oud) op woensdag 14 december 1510 in Rochlitz, begraven in 

Meissen [Sachsen, Duitsland] in de Vorstelijke Kapel van de Dom. 

5. Anna van Saksen, geboren in 1478, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1479. 

6. Lodewijk van Saksen, geboren op woensdag 28 september 1481. 

7. Johan van Saksen, geboren in 1484. 

 

Albrecht van Saksen (de Kloekmoedige). 

Op twaalfjarige leeftijd werd hij samen met zijn broer Ernst van Saksen ontvoerd door ene Kunz von 

Kaufungen, maar hij wist te ontsnappen, en bracht enkele jaren door aan het hof van keizer Frederik III in 



  

  

Wenen. 

In 1464 huwde hij Sidonia, dochter van George van Podiebrad, koning van Bohemen, maar toen George in 

1471 stierf, wist hij de kroon van Bohemen niet te verwerven. 

Later in dat jaar 1464 stierf keurvorst Frederik II, en Albrecht en Ernst besloten samen over Saksen te 

heersen. In 1485 werd Saksen echter aangevallen door Thüringen. Bij het verdrag van Leipzig werd Saksen 

in tweeën gesplitst: Albrecht verkreeg het westelijk gedeelte van Saksen (Meißen) en werd hertog van 

Saksen, zijn broer Ernst bleef keurvorst van Saksen en behield de controle over de oostelijke delen van 

Saksen (Wittenberg). Omdat Saksen-Meissen veel rijker was dan de Ernestijnse delen van Saksen, en 

Albrecht nu ook het noorden van Thüringen wist in te lijven, werd Albrecht verplicht 100.000 florijnen te 

betalen aan Ernest als schadevergoeding. Deze ongelijke deling van Saksen leidde 80 jaar later tot een 

conflict tussen de beide linies. 

In 1475, gedurende de campagne tegen Karel de Stoute van Bourgondië, verkreeg Albrecht veel lof als een 

capabel militair leider, en in 1487 leidde hij een expeditie tegen Koning Matthias Corvinus van Hongarije, 

die echter faalde omdat keizer Frederik III te weinig steun gaf. 

In 1488 hielp Albrecht om Maximiliaan van Oostenrijk te bevrijden nadat rebellen in Brugge hem gevangen 

hadden gezet. In 1489 werd Albrecht achtergelaten als diens plaatsvervanger om de oorlog voort te zetten, 

en hij wist voor Maximiliaan de graafschappen Holland en Vlaanderen en het hertogdom Brabant te 

heroveren, maar omdat hem niet werd toegestaan deze districten te plunderen, leidde dit tot een groot 

financieel verlies. 

In Friesland en Groningen. 

Als betaling voor zijn diensten maakte Maximiliaan Albrecht in 1498 tot gouverneur (potestaat) van 

Friesland. Friesland, met inbegrip van de Ommelanden, maakte wel deel uit van het Heilige Roomse Rijk, 

maar zag zich als rijksonmiddellijk gebied. Het had nimmer een heer gekend, althans een heer had er 

nimmer blijvend gezag weten te verwerven. De Friese landen waren aan het einde van de vijftiende eeuw 

het strijdtoneel van de conflicten tussen Schieringers en Vetkopers. De stad Groningen leek in die conflicten 

de enige machtsfactor die handelend kon optreden en breidde haar macht uit tot vrijwel geheel Friesland en 

Groningen. Om de macht van de stad in te dammen, werd Albrecht door sommigen in Friesland met open 

armen ontvangen. Hij wist Friesland voor het grootste gedeelte onder controle te krijgen en werd ook door 

Groningen als heer erkend. 

Zodra hij was teruggekeerd naar Saksen-Meissen bleek zijn erkenning echter vooral een lippendienst. 

Groningen werd binnengevallen door graaf Edzard van Oost-Friesland. Kort daarna stierf Albrecht nabij 

Emden en werd begraven in Meißen. Hij werd opgevolgd door zijn zonen George en Hendrik. 

De verovering door Albrecht III van de Friese landen markeerde wel het definitieve einde van de Friese 

Vrijheid. Ook de Friese taal werd daarna als bestuurstaal vervangen door het Nederduits. 

 

 

Sidonia van Bohemen. 

Sidonia was een vrome orthodox-katholieke vrouw, die geweld verafschuwde en daarom weigerde om haar 

echtgenoot te vergezellen tijdens zijn oorlog in Groningen en Friesland. Uit protest trok zij zich terug met 

haar kinderen op de Albrechtsburg. 

In 1495 werd de gelovige vorstin op een miraculeuze wijze bevrijd van een nier- of galsteen. Als dank 

stichtte Sidonia een feest ter ere van de in Neurenberg bewaarde Heilige Lans, een vermaarde relikwie. 

Van haar uitvoerige correspondentie zijn veel brieven bewaard gebleven, waarin ze onder meer pleit voor de 

vrijlating van gevangenen. Op 12 september 1500 werd de hertogin weduwe en trok ze zich terug van het 

Saksische hof om haar laatste jaren in Tharandt door te brengen. 

 

 

Erik I van Brunswijk-Calenberg-Göttingen (de oudere). 

Na de abdicatie van zijn vader in 1495 verdeelden Erik en zijn oudere broer Hendrik Ihet gebied van hun 

vader. Erik kreeg het vorstendom Calenberg-Göttingen, terwijl Hendrik het overige deel van 

Brunswijk-Wolfenbüttel behield. 

Tijdens zijn jeugd ging hij op pelgrimstocht naar Jeruzalem en maakte hij een grand tour door Italië. Daarna 

trad Erik in dienst van keizer Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk. In 1497 nam hij deel aan een 

veldtocht tegen het Ottomaanse Rijk en later vocht hij ook mee in oorlogen tegen Venetië, het Oude 

Eedgenootschap en Frankrijk. In 1504 redde Erik het leven van de keizer tijdens de Slag bij Wenzenbach, in 



  

  

de Landshuter Successieoorlog, waarna hij door hem tot ridder geslagen werd. 

Op 29 juni 1497 huwde Erik met Catharina van Saksen (1468-1524), de dochter van hertog Albrecht van 

Saksen en weduwe van aartshertog Sigismund van Oostenrijk. Het huwelijk bleef kinderloos en na de dood 

van Catharina hertrouwde Erik op 7 juli 1525 met Elisabeth (1510-1558), dochter van keurvorst Joachim I 

Nestor van Brandenburg. Toen Elisabeth in 1528 in het kraambed ziek werd, beschuldigde ze de minnares 

van Erik, Anna Rumschottel, van hekserij. Ze dwong hem om door de inquisitie een onderzoek in te laten 

stellen. Als gevolg hiervan belandden meerdere vrouwen op de brandstapel, maar de geliefde van de vorst 

wist te ontkomen. Ondanks dat Anna eerst wist te ontkomen, eindigde ze in 1158 toch in Hameln op de 

brandstapel. Tijdens de Hildesheimse Stiftsoorlog van 1519-1523 veroverde hij samen met zijn broer Hendrik 

in 1521 de burcht van Hunnesrück. Hij gaf deze burcht echter na korte tijd op. Ongeveer drie kilometer ten 

oosten van deze burcht liet Erik tussen 1527 en 1530 in moerassig laagland de Erichsburg bouwen, genoemd 

naar zijn zoon en erfgenaam Erik II. Deze burcht werd beschermd door een brede watergracht en hoge 

wallen en werd door hem tijdelijk gebruikt als officiële residentie. Na het einde van de Hildesheimse 

Stiftsoorlog verwierf Erik in 1523 ook de ambten Koldingen en Poppenburg. Bovendien veroverde hij in 1530 

Aerzen. In 1539 verenigde hij de ambten Hunnesrück, Lüthorst en Lauenberg tot het nieuwe ambt 

Erichsburg, dat hij in deze vorm bleef bestaan tot in 1643. 

In 1538 bekeerde zijn echtgenote zich tot het lutheranisme, terwijl Erik zijn hele leven katholiek bleef. In juli 

1540 stierf de vorst op zeventigjarige leeftijd, tijdens de Rijksdag in Hagenau. Hij liet een schuldenberg van 

maar liefst 900.000 daalders na. In 1541 werd Erik bijgezet in de Sint-Blasiuskerk van Münden. 

 

 

Sigismund van Oostenrijk. 

Tijdens een groot deel van zijn regering lag Sigismund in strijd met de bisschop van Brixen, die hij in 1460 

gevangennam, waardoor hij dan weer door paus Pius II geëxcommuniceerd werd. 

Met het Verdrag van St-Omer (1469) verkocht Sigismund, Opper-Elzas en het Graafschap Ferrette (een 

erfenis via zijn grootmoeder) aan Karel de Stoute, met een clausule tot terugkoop. Dit laatste zal aanleiding 

geven tot de Bourgondische Oorlogen. 

In 1477 werd hij door Frederik III verheven tot aartshertog. Samen met paus Sixtus IV probeerde hij 

tevergeefs te voorkomen dat veertien joodse inwoners van Trente in 1485 werden opgehangen op 

beschuldiging van moord op de kleine Simon van Trente. 

Sigismund voerde tijdens zijn bestuur een hervorming van het geldwezen door. In 1487 werd Jakob Fugger 

de Rijke zijn bankier en geldverschaffer. 

Hertog van Oostenrijk. 

 

 

Frederik van Saksen. 

Levensloop. 

Frederik was de derde zoon van hertog Albrecht van Saksen uit diens huwelijk met Sidonia, dochter van 

George van Podiebrad, koning van Bohemen. 

Van 1491 tot 1495 studeerde hij aan de Universiteit van Siena, de Universiteit van Bologna en de Universiteit 

Leipzig. Daarna trad hij in dienst van Berthold van Henneberg, aartsbisschop van Mainz en aartskanselier 

van het Heilige Roomse Rijk. 

In 1498 trad hij toe tot de Duitse Orde, met de uitsluitende bedoeling om grootmeester te worden. Zijn 

officiële verkiezing vond plaats op 29 september 1498. Frederik leidde meteen een uitgebreide en krachtige 

hervormingspolitiek teneinde de Duitse Ordestaat te herstellen en financieel gezonder te maken en het 

gewone volk te beschermen tegen aanvallen. Dat bereikte hij door het aantal visitaties uit te breiden en het 

invoeren van een revisiecommissie ter controle van de uitgaven. Daarnaast beval hij de inrichting van een 

gerechtshof als opperste juridische instantie van de Duitse Ordestaat. Bovendien begon hij de Ordestaat te 

herstructureren naar het voorbeeld van de Duitse territoriale vorstendommen. Nog een maatregel die hij 

nam was de hervorming van het muntstelsel. In korte tijd werd Frederik een van de populairste 

grootmeesters van de Duitse Orde ooit. 

In 1503 werd de Pruisische Landsorde ter Systematisering van Wetten en Gebruiken aangenomen, in 1507 

gevolgd door de Pruisische Oorlogswet ter Herstructurering van de Strijdkrachten. De laatste wet leidde 

ertoe dat ruim 18.000 weerbare burgers geregistreerd werden als soldaat en over een veldleger van 10.000 

man en een kasteelbezetting van 8.000 man werden verdeeld. 



  

  

Door de hardnekkige weigering van Frederik om trouw te zweren aan de koning van Polen dreigde zijn hele 

ambtsperiode een oorlog tussen Polen en de Ordestaat te ontstaan. Om veiligheidsredenen verhuisde hij zijn 

residentie in 1507 naar Rochlitz, in zijn thuisbasis Saksen. Het beheer van Pruisen kwam vervolgens in 

handen van de grootofficier van de Duitse Orde. Op de Rijksdag van Worms in mei 1509 slaagde hij er met 

succes in om de Tweede Vrede van Thorn, die in 1466 met Polen werd afgesloten, aan te vechten. 

Hij stierf in april 1510 in Rochlitz en werd bijgezet in de Vorstelijke Kapel van de Dom van Meißen. 

 

 

XVIIIe. Margaretha van Saksen-Meissen, dochter van Willem III van Saksen (de Dappere) (XVIId), op 

pagina 60 (graaf van Thuringen) en Anna van Oostenrijk (van 1446 tot aan haar dood landgravin 

van Thüringen), geboren op maandag 1 januari 1449 in Weimar [Thüringen, Duitsland], 

overleden (52 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1501 in Spandau [Berlin, Duitsland], begraven in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 27 en 21 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1476 

in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Johann Cicero van Brandenburg, zoon van Albrecht Achilles 

van Brandenburg (was van 2 april 1470 tot zijn dood keurvorst van Brandenburg) en Margarete 

van Baden-Baden (zie XVIIIb, op pagina 63). 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 

1. Joachim I Nestor keurvorst van Brandenburg, geboren op 

donderdag 21 februari 1484 in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], van 1499 tot 

1535 keurvorst van Brandenburg, overleden (51 jaar oud) op donderdag 11 juli 1535 in 

Stendal [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 16 jaar oud) op 

donderdag 10 april 1502 in Stendal [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Elisabeth van 

Denemarken, dochter van Johan van Denemarken (koning van 

Denemarkenk(1481–1513), Noorwegen (1483–1513) en Zweden (1497–1501)) en 

Christina van Saksen (XIXa), op pagina 78, geboren op woensdag 24 juni 1485 in 

Nyborg [Denemarken], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1555 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Anna van Brandenburg, geboren op woensdag 17 augustus 1487 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (26 jaar oud) op zondag 3 mei 1514 in 

Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 14 en 30 jaar oud) op 

donderdag 10 april 1502 met haar achterneef Frederik I van Denemarken, zoon van 

Christiaan I van Denemarken (graaf van Oldenburg, koning van Denemarken, 

Noorwegen en Zweden) en Dorothea van Brandenburg, geboren op 

zaterdag 7 oktober 1471 in Haderslev [Vejle, Denemarken], koning van Denemarken 

en Noorwegen van 1523 tot 1533, overleden (61 jaar oud) op maandag 10 april 1533 in 

Kasteel Gottorf (Sleeswijk) [Schleswig-Holstein, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 

kinderen. 

3. Ursula van Brandenburg, geboren op woensdag 17 oktober 1488, overleden (21 jaar 

oud) op zondag 18 september 1510 in 

Güstrow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 27 

jaar oud) op zaterdag 16 februari 1507 met haar achterneef Hendrik V van 

Mecklenburg, zoon van Magnus II hertog van Mecklenburg (van 1479 tot 1480 en van 

1483 tot aan zijn dood hertog van Mecklenburg) en Sophia van Pommeren, geboren 

op zaterdag 3 mei 1479, van 1503 tot 1520 hertog van Mecklenburg en van 1520 tot aan 

zijn dood hertog van Mecklenburg-Schwerin, overleden (72 jaar oud) op 

woensdag 6 februari 1552 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk 3 kinderen. 

4. Albrecht van Brandenburg, geboren op zaterdag 28 juni 1490 in 

Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], aartsbisschop van Mainz, keurvorst en 

aartskanselier van de Heilige Roomse Rijk en kardinaal van de Roomse Kerk, 

overleden (55 jaar oud) op maandag 24 september 1545 in 

Kasteel Martinsburg (Mainz) [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 

Johann Cicero van Brandenburg. 

Johan kreeg wegens zijn redenaarstalent in de 16e eeuw de bijnaam Cicero en werd door zijn tijdgenoten 



  

  

vanwege zijn krachtige voorkomen en latere zwaarlijvigheid ook wel Magnus genoemd. Hij werd door zijn 

vader al in 1473 regent van de Mark Brandenburg gemaakt. Albrecht Achilles zelf verbleef net als zijn 

voorgangers liever in de zuidelijke stamburcht van zijn familie. Johan Cicero was de eerste Hohenzoller die 

in de mark opgroeide en ook de eerste die er zijn laatste rustplaats vond. 

Op 11 maart 1486 stierf Albrecht Achilles en Johan Cicero volgde hem op als keurvorst. Hij erkende de 

privileges van de dubbelstad Berlijn-Cölln en maakte deze tot zijn eerste residentie. Hier ligt de oorsprong 

van Berlijn als hoofdstad. 

Johan Cicero voerde in 1488 het accijns op bier in, het eerste geval van indirecte belasting, en liet veel 

drukkerijen oprichten (de boekdrukkunst was een jaar of 40 eerder uitgevonden). In 1493 kwam hij met 

Pommeren overeen dat hij daar troonopvolger werd. Ook lukte het hem via diplomatie het gebied Zossen 

aan zijn land toe te voegen. 

In 1499 stierf Johan Cicero aan borstvliesontsteking (pleuritis), mogelijk als gevolg van een 

vermageringskuur. Hij werd bijgezet in het klooster Lehnin, maar later verplaatst naar de crypte onder Dom 

van Berlijn waar zijn kleinzoon Joachim II Hector een heden ten dage nog goed bewaard gebleven 

grafmonument voor hem liet bouwen. 

Na de turbulente regeringsperiode van Abrecht Achilles was het Johan Cicero gelukt het land in rustiger 

vaarwater te krijgen. Dit leidde het begin in van een 100-jarige periode van vrede. Hij werd opgevolgd door 

zijn zoon Joachim I Nestor. 

 

 

Joachim I Nestor keurvorst van Brandenburg. 

Hij groeide van 1490 tot 1498 op in Franken en ontving van Dietrich von Bülow een humanistische opleiding 

die later door abt Johannes Trithemius werd uitgediept. Door zijn Latijnse spreekvaardigheid werd hij 

(evenals zijn vader) wel een Duitse Cicero genoemd, maar de bijnaam Nestor kreeg hij vanwege zijn 

doordachte oordelen. Hij was ook geïnteresseerd in geneeskunde, astronomie en astrologie en had contact 

met vele geleerden van zijn tijd. 

Na zijn vaders dood op 9 januari 1499 werd Joachim Nestor keurvorst. Niet lang daarna trad hij op 16-jarige 

leeftijd in het huwelijk met Elisabeth van Oldenburg, dochter van koning Johan van Denemarken. Hij nam 

enigszins deel aan de politieke strubbelingen van de Scandinavische koninkrijken, maar tijdens de eerste 

jaren van zijn heerschappij hield hij zich vooral bezig met binnenlandse aangelegenheden. Met harde en 

wrede maatregelen lukte het hem weer enigszins de orde te herstellen. Hij verbeterde ook de justitie en hielp 

de ontwikkeling van de handel. 

In het kader van de keizerlijke verkiezing van 1519 overlaadden zowel de aanhangers van Frans I van 

Frankrijk als Karel I van Spanje hem met beloften voor zijn stem. Joachim hoopte op gegeven moment zelfs 

er zelf met de titel aan de haal te kunnen gaan. Uiteindelijk koos hij toch de winnende kant en stemde voor 

Karel, die toen keizer Karel V werd. Desondanks was zijn verhouding met de keizer niet goed en onderhield 

hij geregeld contact met diens vijanden. 

Joachim Nestor was een katholiek en benadrukte bij Karel het belang van het Edict van Worms, waarin 

Maarten Luther uit het rijk was verbannen. Net als zijn broer Albrecht, de aartsbisschop van Maagdenburg 

en Mainz, was hij een van de vijanden van de Reformatie en ging de verspreiding ervan in zijn land tegen. 

Een proces wegens hostieschending in 1510 eindigde met een massa-executie en verbanning van de Joden 

uit zijn land. Zijn vrouw Elisabeth kwam via haar broer Christiaan II van Denemarken in aanraking met de 

leer van Luther en nam in 1527 heimelijk het nieuwe geloof aan. Een jaar later moest ze naar Saksen 

vluchten. Ook enkele van zijn familieleden waren tot zijn afgrijzen protestants. Door deze affaire werd 

Joachims vete met Luther persoonlijk getint. 

Joachim Nestor stichtte de universiteit van Frankfurt (Oder). 

 

 

Elisabeth van Denemarken. 

Haar echtgenoot was tijdens de Reformatie een strijdlustige aanhanger van de rooms-katholieke orthodoxie. 

Nadat ze met broer, de afgezette koning Christiaan II van Denemarken, en haar schoonzus in 1523 een preek 

van Maarten Luther bijwoonde, bekeerde Elisabeth zich echter tot het lutheranisme. In 1527 ontving ze in het 

openbaar de protestantse communie, wat een openlijke breuk met het katholicisme betekende en een conflict 

met haar echtgenoot veroorzaakte. In 1528 vroeg Joachim I Nestor aan een klerikale raad van de Katholieke 

Kerk of hij van haar moest scheiden, haar moest executeren of haar moest gevangenzetten als ze haar nieuwe 



  

  

religie niet zou afzweren. De klerikale raad raadde hem aan om haar op te sluiten. 

Elisabeth wist te ontsnappen en vluchtte naar het hof van haar oom, keurvorst Johan van Saksen. Er brak een 

publiek debat uit: de protestantse vorsten en haar broers steunden haar en Elisabeth verklaarde dat ze enkel 

wilde terugkeren naar haar echtgenoot als ze haar geloofsovertuiging mocht behouden en haar echtgenoot 

stopte met overspel plegen en zijn interesse voor astrologie opgaf. Elisabeth stelde eveneens een scheiding 

voor, waarbij ze naar de scheiding van haar ouders in 1504 verwees. Ze kreeg nabij Wittenberg een 

residentie toegewezen. Haar echtgenoot weigerde op haar eisen in te gaan en verbood zijn zonen om haar 

nog te bezoeken. In 1532 overleed haar oom Johan van Saksen en werd haar broer Christiaan II 

gevangengenomen toen hij de Deense troon probeerde te heroveren, waardoor Elisabeth haar laatste 

bondgenoten verloor. 

In 1535 overleed haar echtgenoot Joachim I Hector. Elisabeth kreeg van haar zonen het verzoek om terug te 

keren naar Brandenburg. Ze veranderden echter van gedachte toen Elisabeth eiste dat de parochies van de 

landerijen uit haar bruidsschat protestants zouden worden. Uiteindelijk keerde ze in 1545 alsnog terug naar 

Brandenburg. Elisabeth ging vervolgens in Spandau resideren. 

Elisabeth overleed in juni 1555 op 69-jarige leeftijd in Berlijn. Ze werd bijgezet in de Dom van Berlijn. 

 

 

Anna van Brandenburg. 

Rond 1495 begon haar vader onderhandelingen met het huis Jagiello om Anna en haar broer Joachim I 

Nestor uit te huwelijken aan leden van deze dynastie. De onderhandelingen leverden echter geen resultaat 

op. Na de dood van Johann Cicero in 1499 werden Anna, Joachim I Nestor en hun andere minderjarige 

broers en zussen onder de voogdij van hun oom Frederik I van Brandenburg-Ansbach geplaatst. Die keek 

voor eventuele huwelijkspartners naar het Deense koningshuis, waarmee hij verwant was. Zijn tante 

Dorothea was immers gehuwd met koningen Christoffel III en Christiaan I van Denemarken. In 1500 werd 

een huwelijksverdrag gesloten waarbij Anna werd uitgehuwelijkt aan Frederik I (1471-1533), zoon van 

Christiaan I en Dorothea en hertog van Sleeswijk-Holstein. In 1523, lang na Anna's dood, werd hij ook 

koning van Denemarken. Voor het huwelijk moest pauselijke dispensatie verleend worden, gezien de nauwe 

verwantschap tussen de verloofden. 

Op 10 april 1502 vond in Stendal de bruiloft van Anna en Christiaan I plaats, tegelijk met die van haar broer 

Joachim en Elisabeth, dochter van koning Johan van Denemarken. Na het huwelijk kreeg Anna als lijfrente 

ambt, stad en slot van Kiel toegewezen. Samen met haar echtgenoot resideerde ze op het Slot van Gottorp. 

Ook begeleidde ze hem meermaals op reizen en was ze als innemende hertogin zeer geliefd bij de bevolking 

van Sleeswijk-Holstein. 

Anna was nog zeer jong toen ze moeder werd van een zoon en een dochter, hetgeen haar gezondheid geen 

goed deed. Op haar 22ste kreeg ze tuberculose en in mei 1514 stierf ze op 26-jarige leeftijd, tijdens de 28ste 

week van haar derde zwangerschap. Anna van Brandenburg werd bijgezet in het klooster van Bordesholm. 

 

 

Frederik I van Denemarken. 

Na de dood van zijn vader in 1481 werd zijn oudere broer Johan koning van Denemarken. In de 

hertogdommen Sleeswijk en Holstein namen ze echter gezamenlijk de regering over. Bij Frederiks 

volwassenheid in 1490 werden de beide hertogdommen verdeeld onder de broers, waarbij Frederik het deel 

Gottorf kreeg. 

 

 

Hendrik V van Mecklenburg. 

Na de dood van zijn vader in 1503 erfde hij samen met zijn jongere broers Erik II en Albrecht VII het 

hertogdom Mecklenburg, in gezamenlijke regering met hun oom Balthasar. Balthasar stierf in 1507 en Erik II 

in 1508, beiden zonder erfgenamen, waarna Hendrik V en Albrecht VII in het bezit kwamen van het gehele 

hertogdom. Aanvankelijk regeerden beide broers samen, maar Albrecht deed herhaaldelijk het verzoek om 

Mecklenburg onderling te verdelen. Op 7 mei 1520 sloten Albrecht en Hendrik het Verdrag van 

Neubrandenburg. Dit verdrag stipuleerde dat Hendrik V Mecklenburg-Schwerin mocht regeren, terwijl 

Albrecht VII Mecklenburg-Güstrow mocht besturen. Er vond echter geen formele deling van Mecklenburg 

plaats. 

Het was tijdens de regeerperiode van Hendrik V en Albrecht VII dat Maarten Luther de Reformatie 



  

  

lanceerde, die snel voorstanders vond in Mecklenburg en vanaf 1523 werd het lutherse geloof in 

Mecklenburg gepredikt. Vanaf het begin was Hendrik V een voorstander van de Reformatie, hoewel hij dat 

in het begin nog voorzichtig deed; vanaf de Rijksdag van Augsburg in 1530 was hij daaropener over. Vanaf 

1524 correspondeerde Hendrik V met Luther, die leraren en predikers naar Mecklenburg stuurde. 

Op 12 juni 1526 sloot Hendrik zich aan bij de Liga van Torgau en in 1532 uitte hij zich in het openbaar als 

aanhanger van Luther. Zijn standpunt over de Reformatie zorgde ervoor dat hij Mecklenburg-Schwerin 

zowel intern als extern moest reorganiseren. Hendrik V vroeg aan superintendent Johann Riebling, die 

Luther in 1537 naar Mecklenburg had gestuurd, om een nieuwe kerkorde, catechismus en agenda op te 

stellen. Voor de rest van zijn bewind was Hendrik V bezig om de lutheraanse kerk in zijn domeinen te 

organiseren. 

Na de dood van Luther in 1546 brak er een godsdienstoorlog uit in Duitsland. Hoewel hij een protestantse 

vorst was, nam Hendrik V niet deel aan deze oorlog omdat hij geen lid was van het Schmalkaldisch 

Verbond. In 1548 verzette hij zich tegen de invoering van de Interim van Augsburg door keizer Karel V. In 

juli 1549 keurde Hendrik V de beslissing van de Mecklenburgse Staten goed om het lutheraans geloof 

officieel te erkennen als staatsgodsdienst. 

Hij liet een reputatie van vrome en vredevolle vorst na. 

 

 

Albrecht van Brandenburg. 

Door zijn rol in de handel in aflaten en als hoogste functionaris van het Rooms-duitse Rijk, was hij een van 

de belangrijkste tegenspelers van Maarten Luther. 

Levensloop. 

Samen met zijn broer Joachim I Nestor van Brandenburg richtte hij in 1506 de Universiteit in 

Frankfurt-am-Oder op, waar hij ook studeerde. In hetzelfde jaar trad hij toe tot de geestelijkheid en werd in 

1513, als 23-jarige, aartsbisschop van Maagdenburg en administrateur van het bisdom Halberstadt en in 1514 

aartsbisschop en keurvorst van Mainz en in 1518 kardinaal. 

Albrecht van Brandenburg voldeed niet aan de voorwaarden voor de verkrijging van de bisschopszetel in 

Mainz: hij had de vereiste leeftijd nog niet bereikt, hij had geen academische graad en hij bezette al twee 

andere bisdommen. Om toch benoemd te kunnen worden, moest hij een aanzienlijke som betalen aan de 

Curie. (Zie over deze praktijken het artikel over simonie.) Hij leende het geld van Jakob Fugger de Rijke. 

Over de hoogte van de som verschillen de bronnen: 20.000, 21.000 of 48.000 gulden. Om de lening terug te 

betalen, kreeg hij toestemming van Paus Leo X om in zijn diocees aflaten te verkopen, maar de helft van de 

opbrengst moest naar de Heilige Stoel. 

Met name de praktijk van aflaten in de bisdommen van Halberstadt en Maagdenburg, in het bijzonder door 

de in aflatenhandel gespecialiseerde priester Johann Tetzel, waren voor Maarten Luther aanleiding tot het 

schrijven van zijn 95 stellingen. Luther stuurde op 31 oktober 1517 zijn stellingen aan Albrecht. Albrecht 

stuurde in december 1517 de stellingen door naar Rome. Leo X reageerde traag, "met de vereiste grote 

zorgvuldigheid". Gedurende drie jaar stuurde hij een reeks pauselijke theologen en afgevaardigden naar 

Luther. Het zou de standpunten van Luther alleen maar verharden. Albrecht stond niet afwijzend tegenover 

het humanisme en had al in 1515 de kritische humanist Ulrich von Hutten aangesteld in zijn hofhouding. In 

eerste instantie probeerde hij een bemiddelende rol te spelen in het conflict met Luther. Hij bepleitte een 

Concilie gericht op kerkhervorming. De Lutheranen hoopten zelfs nog even dat zij Albrecht konden 

meekrijgen in de reformatiebeweging. Maar na de Duitse Boerenoorlog was die hoop verkeken. In juli 1525 

was Albrecht mede-oprichter van de anti-Lutherse Dessauer Bond. 

Toen in 1519 een nieuwe Duitse keizer moest worden benoemd, als opvolger van Maximiliaan I, speelde 

Albrecht als keurvorst een sleutelrol. Er waren twee kandidaten: Karel I van Spanje en Frans I van Frankrijk. 

Voor zijn stem heeft Albrecht een enorme som geld bedongen. Uiteindelijk werd het Karel van Spanje, die de 

troon besteeg als Keizer Karel V. 

 

 

Generatie XIX 
 

 

XIXa. Christina van Saksen, dochter van Ernst keurvorst van Saksen (XVIIIc), op pagina 69 (in 1464 



  

  

stichter van de Ernestische Linie (oudste) van Saksen) en Elisabeth van Beieren, geboren op 

woensdag 25 december 1461 in Torgau [Sachsen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

donderdag 8 december 1521 in Odense [Fyn, Denemarken], trouwde (respectievelijk 16 en 23 jaar 

oud) op vrijdag 6 september 1478 met Johan van Denemarken, zoon van Christiaan I van 

Denemarken (graaf van Oldenburg, koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden) en 

Dorothea van Brandenburg, geboren op vrijdag 2 februari 1455 in Aalborg [Denemarken], koning 

van Denemarkenk(1481–1513), Noorwegen (1483–1513) en Zweden (1497–1501) hertog van 

Sleeswijk en Holstein, samen met zijn broer Frederik, overleden (58 jaar oud) op 

donderdag 20 februari 1513 in Aalborg [Denemarken]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Johan van Denemarken, geboren in 1479, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1480. 

2. Ernst van Denemarken, geboren in 1480, overleden (ongeveer 20 jaar oud) in 1500. 

3. Christiaan II van Denemarken, geboren op vrijdag 1 juli 1481 in 

Kasteel Nyborg [Fyn, Denemarken], koning van Denemarken en Noorwegen 

(1513-1523) en Zweden (1520-1521) (Unie van Kalmar), overleden (77 jaar oud) op 

zondag 25 januari 1559 in Kasteel Kalundborg [Vestsjalland, Denemarken], begraven 

in Odense [Fyn, Denemarken], trouwde (respectievelijk 34 en 14 jaar oud) op 

donderdag 12 augustus 1515 in Kopenhagen [HO, Denemarken] met Isabella van 

Habsburg, dochter van Filips I van Castilië (de Schone) (heerser over de landen die 

tezamen de Habsburgse Nederlanden en de kroon van Castilië worden genoemd) en 

Johanna van Castilië (de Waanzinnige), geboren op donderdag 18 juli 1501 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (24 jaar oud) op dinsdag 19 januari 1526 

in Zwijnaarde [Oost-Vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

4. Jacob van Denemarken, geboren in 1483, overleden (ongeveer 17 jaar oud) in 1500. 

5. Elisabeth van Denemarken, geboren op woensdag 24 juni 1485 in 

Nyborg [Denemarken], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1555 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde met Joachim I Nestor keurvorst van 

Brandenburg, zoon van Johann Cicero van Brandenburg (van 1486 tot zijn dood 

keurvorst van Brandenburg) en Margaretha van Saksen-Meissen (XVIIIe), op pagina 

74. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

6. Frans van Denemarken, geboren op vrijdag 15 juli 1487, overleden (23 jaar oud) op 

zaterdag 1 april 1511. 

 

Christina van Saksen. 

Tijdens de afwezigheid van haar man, werd Christina in 1500 regentes van Zweden, maar zij werd 

gevangengenomen tijdens een rebellie van Zweden tegen de Denen. 

 

 

Johan van Denemarken. 

Aanloop naar het koningschap en kroning. 

In 1458 had koning Christiaan I bij de Raad van het Koninkrijk in Noorwegen bedongen, dat deze zijn zoon 

Johan, toen pas drie jaar, als zijn opvolger zou kiezen. Een soortgelijke overeenkomst werd gemaakt met de 

Zweedse Raad. In 1467 werd Johan benoemd tot troonopvolger van Denemarken. 

Na het overlijden van zijn vader in mei 1481 was de opvolging van Johan als Deens koning onbetwist. Voor 

Noorwegen stond de automatische kroning niet vast; de Noorse Raad beriep zich op zijn eigen soevereiniteit 

en hield de keuze voor een tijd af. Zweden voelde niets voor de acceptatie van de nieuwe koning en bleef 

trouw aan de regent Sten Sture de Oudere. 

Op 13 januari 1483 riep de Deense koning een vergadering bijeen van de drie Raden van het Koninkrijk om 

tot een oplossing van de koningskwestie te komen. Zweden kwam niet naar de bijeenkomst, maar de Denen 

slaagden erin om met de Noren een overeenkomst te sluiten, waarna Johan ook koning van Noorwegen 

werd. Gehoopt werd dan Zweden later eenzelfde overeenkomst zou sluiten. 

Op 18 mei 1483 werd Johan tot koning van Denemarken gekroond in Kopenhagen, enkele maanden later (20 

juli) gevolgd door de kroning in Trondheim, Noorwegen. 

Koningschap. 

Voor zijn regering had Johan zich drie doelen gesteld: 



  

  

Herstel van de Unie van Kalmar, met de terugkeer van Zweden onder de Deense kroon. 

Oorlog tegen de Hanze en de versteviging van de positie van Denemarken in het Oostzeegebied. 

Vergroting van de macht van de koning in Denemarken. 

Zweden. 

De Zweden werden sinds 1470 geregeerd door de benoemde regent Sten Sture de Oudere en er waren geen 

tekenen die erop wezen, dat de Zweden zouden gaan kiezen voor de nieuwe koning Johan, hoewel de 

meningen in Zweden zelf verdeeld waren. 

In zijn poging om het land te veroveren sloot Johan in 1493 een verdrag met Ivan III van Rusland. O.a. door 

toezegging van gebiedsuitbreiding in Finland hadden de Russen ingestemd om een conflict te veroorzaken 

met de Zweden, hetgeen dan ook in 1495 leidde tot een Russisch-Zweedse oorlog. Johan voerde in 1497 met 

behulp van de Zweedse adel een korte, maar effectieve militaire campagne, waarbij hij de regent met zijn 

troepen versloeg. Johan was vergevingsgezind en schonk de Zweedse opstandelingen gratie. Op 26 

november 1497 liet hij zich tot koning kronen. De oorlog die Rusland was aangegaan met Zweden werd 

hiermee beëindigd, maar Johan hield zich niet aan de beloften van gebiedsschenkingen aan de Russen. Een 

echte vrede werd niet gesloten. 

De weerstand binnen Zweden bleef echter bestaan. Al in 1501 werd Johan weer afgezet en andermaal 

opgevolgd door regent Sten Sture de Oudere. Na diens opvolging door Svante Nilsson als regent in Zweden 

verbeterde de situatie allerminst. Maar zelfs de Deense adel mengde zich fel in het conflict. In 1509 werden 

de Nederlanden verzocht te bemiddelen in het conflict. Hieruit kwam een merkwaardige overeenkomst 

voort: Johan werd erkend als (ongekroonde) koning van Zweden, maar mocht Zweden (met name 

Stockholm) niet in. Het feitelijk bestuur bleef bij de Zweedse regent. In de periode 1510-1512 probeerde 

Johan nog eenmaal de macht te verkrijgen, maar bereikte slechts een status quo. 

Oorlog tegen de Hanze. 

De macht van de Hanze was in die tijd al tanende. Dit was een gevolg van de verandering in handelsroutes 

waarbij het centrum van de handel zich meer en meer ging concentreren rond de Noordzee. Toch was het er 

Johan alles aangelegen om de macht van de Hanze te breken. Vooral de macht van de stad Lübeck was hem 

daarbij een doorn in het oog. 

In het conflict met Zweden had deze Hanzestad keer op keer de zijde van de Zweden gekozen, zo ook na de 

afzetting van Johan in 1501. Toen Johan in 1510 voor het laatst optrok tegen Zweden, maar ook Lübeck, 

resulteerde dit in een nederlaag voor de Hanzestad. Politiek, maar vooral economisch gezien werd dit voor 

de stad een zware tegenslag; Lübeck werd opgedragen een boete van 30.000 gulden te betalen. 

Vergroting van de macht. 

Met een afnemende invloed van de Hanze richtte Johan zich op de verbetering van de positie van de Deense 

kooplui en van de burgerij, iets wat veel kwaad bloed zette bij de Deense adel. De burgerij werd namelijk in 

de gelegenheid gesteld hogere posities te bekleden (inclusief raadgevers van instanties) wat voorheen alleen 

voor de hoogste klasse was weggelegd. 

Een andere belangrijke ontwikkeling was de samenstelling van een Deense oorlogsvloot, die al in 1510-1512 

het eerste succes boekte tijdens het conflict met Zweden en Lübeck. 

Toch had Johan ook te maken met belangrijke interne conflicten. Bij de opvolging van de hertogdommen 

Sleeswijk en Holstein was tijdens het verdrag van Ribe bepaald, dat vertegenwoordigers van de adel van 

beide gebieden een nieuwe hertog zouden kiezen uit de zonen van de vorige hertog. De keuze was daarbij 

gevallen op de broer van Johan, Frederik (die ook gesteund werd door zijn moeder). Door persoonlijke 

bemiddeling bewerkstelligde Johan dat hijzelf en Frederik beiden tot hertog van Sleeswijk en Holstein 

werden benoemd. In 1490 ontstond toch een breuk in het bestuur en werd het gebied verdeeld tussen de 

broers. 

In 1500 mislukte de poging van Johan om het gebied Dithmarschen bij Denemarken in te lijven. De Denen 

beschouwden het gebied al als een Deens gebied, maar Dithmarschen had zich sinds jaren al uitgeroepen tot 

een onafhankelijke boerenrepubliek. Om de weerstand van de inwoners te breken was Johan met behulp van 

Duitse huurlingen een offensief begonnen, maar hij werd in de val gelokt, doordat de inwoners de dijken 

doorstaken waardoor de enige, smalle toegangsweg onbegaanbaar was. 

Na zijn dood werd Johan begraven in de St. Knuds kerk in Odense, waar zijn vrouw een grafmonument 

voor hem liet oprichten. 

Trivia. 

Bij het opgraven van het lichaam van Johan in 1802 werden een aantal ronde gaten in de schedel van de 

koning aangetroffen, die de speculatie opriepen, dat de koning vermoord zou zijn. Dit is echter nooit 



  

  

bewezen. Men gaat ervan uit, dat de gaten een gevolg waren van het sluiten van de kist. 

. 

 

 

 

Christiaan II van Denemarken. 

1559: Christiaan II, koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden overlijdt. Hij was getrouwd met 

Isabella van Habsburg, een zus van Keizer Karel V. De veel jongere Isabella moest tijdens de eerste jaren van 

het huwelijk de Nederlandse maîtresse Dyveke Sigbritsdochter dulden en zich ook nog eens de invloed van 

Dyvekes moeder laten welgevallen. Zij werd immers aangesteld als administrateur aan het hof en 

controleerde en beheerde de financiële zaken van de koning. Christiaan wilde zijn rijk ook uitbreiden en in 

1513 werd hij verkozen tot koning van Noorwegen en Zweden. Zweden protesteerde echter tegen de 

aanstelling en wilde die militair betwisten. Daarop trok Christiaan met een huurleger met soldaten uit 

Duitsland, Frankrijk en Schotland het land binnen. Er volgde een zware veldslag in Uppsala in 1520. De stad 

werd onder de voet gelopen en Christiaan werd geïnstalleerd als koning. Hij zou geen enkele tegenstand 

meer dulden en zette een aantal Zweedse edelen en geestelijken buitenspel door hen te executeren. Deze 

gebeurtenis wordt geboekstaafd als het Stockholms Bloedbad en Christiaans naam was meteen gemaakt: hij 

zou in de Zweedse geschiedenis bekend staan als 'de tiran'. Na een reis door de Lage Landen, het rijk van 

zijn schoonbroer Karel V, voerde hij een aantal hervormingen door: de clerus aan banden leggen, 

heroprichten van gilden en het verbod op slavernij van boeren. Dat stuitte op verzet bij de edelen van het 

rijk, vooral omdat ze niet waren geraadpleegd over de hervormingen. In 1521 werd duidelijk dat de positie 

van de koning niet langer houdbaar was: onlusten in Denemarken en Zweden, verstoorde 

handelsbetrekkingen, verhoging van belastinggeld, opstand in Jutland. Daarop werd Christiaans oom 

Frederik uitgeroepen tot koning en diende het koninklijk gezin te vluchten. Ze vestigden zich te Lier, waar 

het gezin gedurende 6 jaar in ballingschap leefde, in de hoop steun te kunnen krijgen van zijn zwager Karel 

V. Die stond daar echter erg afwijzend tegenover. In 1531 keerde hij terug naar Denemarken om het 

koningschap opnieuw op te eisen, maar dat mislukte schromelijk. Hij werd gevangengezet en hij overleed in 

Kalundborg in 1559, na een vorstelijk leven. Het wedervaren van deze Deense koning wordt ook beschreven 

in de roman Hartenheer, een koningsverhaal van Brigitte Raskin. 

 

 

Isabella van Habsburg. 

Leven. 

Isabella werd samen met haar broer Karel V en zusjes Eleonora van Habsburg en Maria in Mechelen 

opgevoed door haar tante Margaretha van Oostenrijk, regentes van de Nederlanden. Op 11 juli 1514 werd zij 

door haar grootvader Maximiliaan I van Oostenrijk met de handschoen uitgehuwelijkt aan Christiaan II van 

Denemarken. Een jaar later werd zij opgehaald door de aartsbisschop van Noorwegen en vergezeld naar 

Kopenhagen. Daar werd het huwelijk op 12 augustus 1515 geratificeerd. In Denemarken kreeg zij een 

nieuwe naam: Elisabeth. 

Isabella en Christiaan. 

Het huwelijk van Isabella en Christiaan was ongelukkig. Dit kwam vooral door de relatie van Christiaan met 

zijn Nederlandse maîtresse Dyveke Sigbritsdochter. Toen Maximiliaan in 1515 eiste dat Dyveke het hof zou 

verlaten, weigerde de koning dit. De vierendertigjarige Christiaan was op dat moment acht jaar samen met 

Dyveke en hij was niet van plan deze relatie op te geven voor zijn nieuwe echtgenote van slechts veertien 

jaar oud. Toen Dyveke in 1517 overleed (vermoedelijk door vergiftiging), kreeg haar moeder Sigbrit steeds 

meer macht aan het hof. Sigbrit had een grote invloed op staatszaken en werd aangesproken met de 

eerbiedige naam 'moeder Sigbrit'. 

De bruidsschat liet Christiaan wel toe om in 1520 Zweden te veroveren. Bij de kroningsfeesten liet hij bijna 

honderd vooraanstaande weerspannige Zweedse edellieden ombrengen wat hem de bijnaam Nero van het 

noorden opleverde. Uiteraard zorgde hij voor veel tegenstand bij de rest van de Zweedse adel en later ook 

bij de Deense en Noorse adel. Christiaans actie is bekend als het bloedbad van Stockholm. Andere 

hervormingen, geïnspireerd door de Nederlanden en ten koste van de hogere overheden verergerden de 

situatie verder. Door alle tegenstand en door Sigbrits invloed werd de macht van Christiaan steeds kleiner. 

Toen in april 1523 weer een opstand uitbrak, vluchtte het koningspaar samen met kinderen, Sigbrit en 

bedienden naar Vlaanderen. 



  

  

In Vlaanderen probeerde het paar hulp te krijgen, maar zowel Karel V als Margaretha van Oostenrijk 

weigerden dit. In dezelfde periode werd Christiaan aanhanger van het lutherse geloof. Isabella volgde hem 

daarin maar bleef diep in haar hart katholiek. Het nieuwe geloof deed de Deense zaak geen goed en 

Ferdinand I verklaarde zelfs dat Isabella geen zus meer van hem was. Christiaan en Isabella zaten in een 

zeer pijnlijke situatie: hun geld raakte snel op en er was geen uitzicht op hulp. 

Ondanks de huwelijkse problemen vatte Isabella een diepe liefde op voor haar echtgenoot. Ze bleef hem 

steunen in zijn acties én geloofsovertuiging. Dit zorgde ervoor dat zij weigerde regentes te worden voor haar 

zoon en voorbestemde troonopvolger Hans - die echter op jonge leeftijd en eerder dan zijn vader kwam te 

overlijden). 

Uiteindelijk wees Margaretha van Oostenrijk Lier aan als residentie voor het koninklijke gezin. Toen het 

gezin in december 1525 voor een bezoek naar het Kasteel van Zwijnaarde vertrok, werd Isabella ziek. Ze 

overleed er en werd bijgezet in de Sint-Pietersabdij te Gent. Later werd haar stoffelijk overschot 

teruggebracht naar Denemarken. 

 

 

XIXb. Albrecht IV van Saksen, zoon van Ernst keurvorst van Saksen (XVIIIc), op pagina 69 (in 1464 

stichter van de Ernestische Linie (oudste) van Saksen) en Elisabeth van Beieren, geboren op 

woensdag 8 mei 1467 in Meissen [Sachsen, Duitsland], diocesaan administrator van het 

Keurvorstendom Mainz, overleden (16 jaar oud) op donderdag 1 mei 1484 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland], Buitenechtelijke relatie voor 1484 met een onbekende 

minnares. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Sybilla van Saksen. 

 

Albrecht IV van Saksen. 

Met als doel de bescherming van de Thüringse gebieden van het keurvorstendom Mainz werd Adalbert 

door aartsbisschop Dieter van Isenburg benoemd tot geestelijke. In 1479, twee jaar na zijn benoeming, werd 

hij lid van het College van Geestelijken. 

In 1480 werd Adalbert benoemd tot coadjutor en hiermee werd hij troonopvolger van de aartsbisschop. De 

verkiezing werd, ondanks bedenkingen, goedgekeurd door de paus. Na de dood van Dieter werd Adalbert 

op 8 mei 1482 benoemd tot aartsbisschop van Mainz. Omdat Adalbert nog minderjarig was, werd hij 

aangesteld als administrator. In 1483 eiste hij dat de stad Erfurt de afhankelijkheid van het keurvorstendom 

Mainz zou erkennen. In 1484 overleed Adalbert, zonder ooit de titel aartsbisschop te hebben gedragen. 

Adalbert overleed officieel kinderloos, maar had een buitenechtelijke dochter Sybilla. 

 

 

XIXc. Johan van Saksen (de Standvastige), zoon van Ernst keurvorst van Saksen (XVIIIc), op pagina 

69 (in 1464 stichter van de Ernestische Linie (oudste) van Saksen) en Elisabeth van Beieren, 

geboren op zaterdag 13 juni 1468 in Meissen [Sachsen, Duitsland], was van 1525 tot 1532 

keurvorst van Saksen (keurvorst van Saksen in 1525), overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 16 augustus 1532 in Schweinitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 31 

en 18 jaar oud) (1) op donderdag 1 maart 1500 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Sophia van 

Mecklenburg, dochter van Magnus II hertog van Mecklenburg (van 1479 tot 1480 en van 1483 tot 

aan zijn dood hertog van Mecklenburg) en Sophia van Pommeren, geboren op 

zondag 18 december 1481, overleden (21 jaar oud) op zondag 12 juli 1503. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johan Frederik I van Saksen, geboren op dinsdag 30 juni 1503 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op dinsdag 30 maart 1554 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XXa, op pagina 91. 

 

Johan van Saksen (de Standvastige). 

Vanaf 1486 was hij de officiële erfgenaam van zijn broer, de kinderloze keurvorst Frederik III van Saksen, en 

na de dood van Frederik III in 1525 erfde Johan de titel van keurvorst. Hij droeg zijn bijnaam de 

Standvastige omdat hij de politiek van zijn broer resoluut voortzette. 

In navolging van Frederik III stimuleerde Johan de ontwikkeling van de Reformatie. In 1527 werd het 



  

  

lutheranisme geïnstalleerd als de officiële staatskerk in het keurvorstendom Saksen, met de keurvorst als 

aartsbisschop. Ook was hij een leider van de Schmalkaldisch Verbond van Protestantse Staten die in 1530 

werd opgericht om de Reformatie te beschermen. Johan stond even positief tegenover de Reformatie als zijn 

broer Frederik III en zijn standvastigheid en zijn moed om uit te komen voor zijn geloofsovertuiging 

maakten hem erg beroemd bij zijn tijdgenoten. Ook baseerde hij zijn politieke beslissingen op zijn christelijk 

geloof en beschouwde hij ze steeds als zeer rechtvaardig. Bij politieke zaken voelde hij echter vaak twijfel. In 

zijn samenwerking met landgraaf Filips I van Hessen, met wie Johan een zeer nauwe band had omdat ze 

dezelfde geloofsovertuiging hadden, was Filips de drijvende kracht die pleitte voor een agressievere 

buitenlandse politiek. Johan zelf maakte zich dan weer zorgen over de vraag of hij zich als protestant 

tegenover de keizer moest verdedigen. 

Als beschermheer van Maarten Luther onderhield Johan een vrij nauwe, bijna vriendschappelijke band met 

de leidende theoloog van de protestanten. Luther liet zich vaak positief uit over Johan. Zo prees hij Johan 

voor zijn houding tijdens de Rijksdag van Augsburg. Als overtuigde aanhanger van het protestantse geloof 

zou hij zelfs protestantse theologen tegengehouden hebben om zich toegeeflijk op te stellen tegenover de 

keizer van het Heilige Roomse Rijk. In 1527 werd de Evangelische-Lutherse Kerk in Saksen gesticht, 

waarvan de bisschop de keurvorst van Saksen was. In 1529 was hij een van de vorstelijke 

vertegenwoordigers van de protestantse minderheid bij de Rijksdag van Spiers. 

Voor zijn troonsbestijging als keurvorst van Saksen was Johan bijna veertig jaar lang hertog van Kursachsen, 

maar werd in deze functie vaak overschaduwd door zijn broer Frederik III, die als familiehoofd en keurvorst 

van Saksen vaak beslissende keuzes maakte in de politiek van Kursachsen. 

In 1532 stierf Johan in de stad Schweinitz. Na zijn dood werd hij net als zijn broer Frederik III bijgezet in de 

Slotkerk van Wittenberg. Zijn oudste zoon Johan Frederik I volgde hem op als keurvorst. Omdat hij een 

belangrijke rol speelde in de Duitse Reformatie, wordt hij door de Duitse Evangelische Kerk herdacht. Zijn 

gedenkdag is op 16 augustus, zijn sterfdatum. 

 

 

 Johan van Saksen (de Standvastige), trouwde (respectievelijk 45 en 19 jaar oud) (2) op 

donderdag 13 november 1513 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Margaretha van Anhalt, 

dochter van Waldemar VI van Anhalt en Margarethe van Schwarzburg, geboren op 

maandag 12 november 1494, overleden (26 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1521. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Maria van Saksen, geboren op vrijdag 15 december 1516, overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 5 januari 1583, volgt XXb, op pagina 92. 

2. Margaretha van Saksen, geboren in 1518, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1545, 

trouwde (ongeveer 18 jaar oud) in 1536 met Hans Buser. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Johan van Saksen, geboren in 1519. 

4. Johan Ernst van Saksen-Coburg, geboren op dinsdag 10 mei 1521 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], was van 1541 tot 1553 de eerste zelfstandige hertog van 

Saksen-Coburg (hertog in Coburg), overleden (31 jaar oud) op zondag 8 februari 1553 

in Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 17 jaar oud) op 

donderdag 12 februari 1542 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Catharina 

Brunswijk-Grubenhagen (Brunswijk-Grubenhagen, van), dochter van Philipp hertog 

van Brunswijk-Grubenhagen en Katharina van Mansfeld, geboren op 

zaterdag 30 augustus 1524, overleden (56 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1581. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Johan Ernst van Saksen-Coburg. 

Hij werd opgeleid door theoloog en reformator Georg Spalatin. Sinds 1528 stond hij onder de voogdij van 

zijn oudere halfbroer Johan Frederik I. Toen die vanaf 1532 keurvorst van Saksen was, nam Johan Ernst deel 

aan de regering van het keurvorstendom. 

In 1541 kreeg Johan Ernst na de bemiddeling van vorst Wolfgang van Anhalt-Köthen de Frankische 

gebieden van het huis Wettin als eigen regeringsgebied toegewezen. Hij verwierf hierdoor de regering over 

de districten Coburg, Königsberg, Neustadt, Sonneberg, Neuhaus, Rodach, Hildburghausen, Heldburg, 

Eisfeld, Veilsdorf, Schalkau en Ummerstadt. Bovendien kreeg hij van zijn halfbroer een jaarlijks salaris. 



  

  

Nadat de vesting van Coburg onbewoonbaar bleek, begon Johan Ernst vanaf 1542 aan de bouw van het Slot 

Ehrenburg. Onder Johan Ernst werd in Steinheid begonnen met de goudmijnbouw. 

In 1547 werd Johan Ernst niet betrokken bij de strafacties die keizer Karel V na de Slag bij Mühlberg tegen de 

Saksische keurvorsten doorvoerde. Hij kon ongehinderd verder regeren in Coburg, maar moest het district 

Köningsberg afstaan aan de keizer. 

In februari 1553 stierf hij op 31-jarige leeftijd. Zijn gebieden werden geërfd door zijn halfbroer Johan Frederik 

I, die kort daarvoor uit keizerlijke gevangenschap was bevrijd. 

 

 

XIXd. Margaretha van Saksen, dochter van Ernst keurvorst van Saksen (XVIIIc), op pagina 69 (in 1464 

stichter van de Ernestische Linie (oudste) van Saksen) en Elisabeth van Beieren, geboren op 

woensdag 4 augustus 1469 in Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

vrijdag 7 december 1528 in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 18 jaar 

oud) op zondag 27 februari 1487 in Celle [Nedersaksen, Duitsland] (te Celle) met Hendrik I van 

Brunswijk-Lüneburg (de Middelste), zoon van Otto II hertog van Brunswijk-Lüneburg (de 

Overwinnaar) (was van 1464-1471 hertog van Brunswijk-Lüneburg) en Anna van Nassau, 

geboren op dinsdag 15 september 1468, overleden (63 jaar oud) op vrijdag 19 februari 1532 in 

Wienhausen [Nedersaksen, Duitsland], bijgezet aldaar in de Abdij. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Anna van Brunswijk-Lüneburg, jong overleden. 

2. Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg, geboren op dinsdag 11 september 1494, 

overleden (ongeveer 77 jaar oud) omstreeks 1572, trouwde (respectievelijk 24 en 51 

jaar oud) op donderdag 5 december 1518 met Karel van Egmond ook bekend als 

Karel van Gelre, zoon van Adolf van Egmond (hertog van Gelre) en Catharina van 

Bourbon, geboren op zaterdag 9 november 1467 in Grave, hertog van Gelder, graaf 

van Zutphen, overleden (70 jaar oud) op donderdag 30 juni 1538 in Arnhem. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Otto van Brunswijk-Lüneburg, geboren op zaterdag 24 augustus 1495, hertog van 

Brunswijk Harburg, overleden (53 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1549, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) omstreeks 1524 met Meta van 

Kampen, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

donderdag 16 oktober 1580. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

4. Ernst I van Brunswijk-Lüneburg (de Belijder), geboren op zaterdag 26 juni 1497 in 

Uelzen [Nedersaksen, Duitsland], hertog van Brunswijk Dannenberg, overleden (48 

jaar oud) op vrijdag 11 januari 1546 in Celle [Nedersaksen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 30 en 20 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1528 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met Sophia van Mecklenburg, 

dochter van Hendrik V van Mecklenburg (van 1503 tot 1520 hertog van 

Mecklenburg) en Ursula van Brandenburg, geboren op zondag 12 april 1508 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op 

dinsdag 17 juni 1541 in Celle [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

5. Apollonia van Brunswijk-Lüneburg, geboren in 1499, overleden (ongeveer 72 jaar 

oud) in 1571. 

6. Anna van Brunswijk-Lüneburg, geboren op zaterdag 6 december 1502, overleden (65 

jaar oud) op woensdag 6 november 1568, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar 

oud) op maandag 2 februari 1525 met Bornim van Pommeren, zoon van Bogislaw X 

van Pommeren en Anna van Polen, geboren op maandag 2 december 1501, hertog van 

Pommeren, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 2 november 1573. Uit dit huwelijk 3 

dochters. 

7. Franz van Brunswijk-Lüneburg, geboren op maandag 23 november 1508, overleden 

(41 jaar oud) op woensdag 23 november 1549, trouwde (respectievelijk 38 en 28 jaar 

oud) op maandag 29 september 1547 met Klara van Saksen-Lauenburg, dochter van 

Magnus I van Saksen-Lauenburg en Katharina van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren 

op vrijdag 13 december 1518, overleden (57 jaar oud) op zondag 21 maart 1576. Uit dit 

huwelijk 2 dochters. 



  

  

 

Hendrik I van Brunswijk-Lüneburg (de Middelste). 

Hendrik was de zoon van hertog Otto II van Brunswijk-Lüneburg en diens echtgenote Anna, dochter van 

hertog Jan IV van Nassau. 

 

Na het overlijden van zijn vader in 1471 werd zijn grootvader langs vaderkant Frederik II opnieuw hertog 

van Brunswijk-Lüneburg, nadat die in 1457 was afgetreden om in het kloosterleven te treden. Na het 

overlijden van Frederik II in 1478 werd Hendrik I hertog van Brunswijk-Lüneburg. Omdat hij nog 

minderjarig was, werd hij tot in 1486 onder het regentschap van zijn moeder geplaatst. Vanaf 1486 regeerde 

hij zelfstandig. 

Aan het einde van zijn bewind was Hendrik betrokken bij de Hildesheimse Stiftsoorlog, waarbij hij aan de 

kant van het prinsbisdom Hildesheim stond. Aan de andere zijde stond de adel van Hildesheim en de 

hertogen van Brunswijk-Wolfenbüttel en Brunswijk-Calenberg. Tijdens deze oorlog won Hendrik in 1519 de 

Slag bij Soltau. 

Hetzelfde jaar stond Hendrik bij de verkiezing van de Rooms-Duitse koning aan de kant van koning Frans I 

van Frankrijk, wat hem de vijandigheid van de verkozen keizer Karel V opleverde. Uit schrik voor 

wraakacties trad Hendrik I ten voordele van zijn twee oudste zoons in 1520 af als hertog van 

Brunswijk-Lüneburg en ging hij in ballingschap naar het koninklijk hof van Frankrijk. 

Toen in 1527 in Brunswijk-Lüneburg de Reformatie begon, keerde Hendrik terug naar zijn vroegere 

hertogdom en probeerde hij met de hulp van tegenstanders van de Reformatie terug de macht te grijpen. Dit 

mislukte echter en Hendrik keerde terug naar Frankrijk. Nadat hij van zijn oudste zoon het vorstelijk paleis 

van Lüneburg toegewezen had gekregen om zijn laatste jaren door te brengen, keerde Hendrik in 1530 

definitief terug naar Brunswijk-Lüneburg. 

 

 

Karel van Egmond. 

Karel was zes jaar oud toen Bourgondische troepen onder leiding van Karel de Stoute Nijmegen onder de 

voet liepen. Hij werd als gijzelaar meegevoerd en grootgebracht aan het Bourgondische hof. Als jonge ridder 

vocht hij in het leger van Maximiliaan van Oostenrijk tegen de opstandige Vlaamse steden en tegen de 

Fransen. Die maakten hem krijgsgevangen en in de jaren aan het Franse hof werd hij omgevormd tot 

bondgenoot tegen de Bourgondiërs.. 

De dood van Karel de Stoute, in 1477 bij Nancy, had het einde betekend van het Bourgondische bestuur in 

Gelre. De Geldersen belastten Adolfs zuster Catharina met het bewind, eerst ten behoeve van de gevangen 

Adolf en na diens dood (1477) ten behoeve van zijn zoon, de jonge Karel van Egmond, die in 1492 zelf het 

bestuur aanvaardde nadat hij uit Franse gevangenschap was losgekocht. Bij zijn terugkomst in Gelre werd 

Karel gehuldigd en als hertog erkend. Zijn gebied bestond op het hoogtepunt uit Gelre, Graafschap Zutphen, 

Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen (op enkele steden na). In 1520 en 1530 noemde Karel zich 'heer 

van Griningen, de Ommelanden, Coevorden en Drente'. 

Karel voerde niet het familiewapen uit het Egmondse huis, maar net als zijn vader Adolf het samengestelde 

wapen met de Gelderse en de Gulikse leeuw. Zij gaven hiermee het bezit of de aanspraken op de landen van 

Gulik en Gelre aan. Het wapen is te vinden op munten, op de lijst van een portret van Karel, en op zijn graf 

in de Eusebiuskerk in Arnhem. 

Gelderse Oorlogen. 

Tijdens zijn regering werd de zelfstandigheid van Gelre bedreigd door de Habsburgers in de persoon van 

keizer Karel V. Karel van Gelre wist zich gesteund door zijn veldheer Maarten van Rossum en kon de 

ongelijke strijd, die bekendstaat onder de naam Gelderse Oorlogen, nog enige tijd volhouden, maar moest 

uiteindelijk het hoofd buigen. Dit markeert een belangrijke fase in de vorming van de Nederlandse staat als 

geografische eenheid. Karel van Gelre was in feite de laatste zelfstandige feodale heerser in de Nederlanden. 

Karel bezat een groot politiek inzicht, door zijn tegenstanders als sluwheid gezien, waardoor hij precies wist 

wanneer hij toe moest geven en vrede sluiten en wanneer hij de gesloten overeenkomst weer kon verbreken. 

Ook wist hij optimaal gebruik te maken van de Europese machtsverhoudingen door Franse steun in te 

roepen. Zo trok hij zich niets aan van een bemiddelingspoging van de Duitse vorsten waar hijzelf om had 

gevraagd, toen de uitkomst daarvan hem niet aanstond: volgens hen had hij juridisch gezien geen recht op 

de hertogstitel. 

In 1502 probeerde Karel van Gelre zich van Huissen meester te maken, een enclave van het hertogdom Kleef. 



  

  

Hij belegerde de stad, maar omdat de Rijn vlak langs Huissen stroomt kon er gevist worden, zodat de 

Huissenaren geen honger leden. Na een veldslag waarin de Gelderse troepen verslagen werden, was 

Huissen ontzet. Dit wordt het Beleg en ontzet van Huissen genoemd en wordt nog elk jaar gevierd. 

In 1504 kon Karel niets anders doen dan zich overgeven en vrede sluiten met de Habsburgers in de persoon 

van de Filips de Schone. Deze had in 1502 al Arnhem veroverd. Karel moest zich in het kasteel van 

Rozendaal vernederen door voor Filips te knielen: de 'knieval van Rozendaal'. Een voorwaarde van de 

overeenkomst was dat Karel uit Gelre werd verbannen en in Spanje bij het Spaanse hof moest verblijven. 

Hij reisde naar Antwerpen om zich in te schepen maar toen de kust in 1505 weer veilig was, omdat Filips 

naar Spanje was vertrokken, keerde hij weer naar Gelre terug om zijn regering als hertog voort te zetten. 

Toen Filips in 1506 in Spanje overleed, werd het pokerspel van Karel beloond. In de daaropvolgende jaren 

wist hij de troepen van Margaretha van Oostenrijk, die door haar vader Maximilaan van Oostenrijk als 

landvoogdes was aangesteld, te verslaan en Gelre stukje voor stukje terug te veroveren. 

In 1513 moesten de Habsburgers hem als hertog erkennen. Het jaar daarna slaagde Karel erin, door soldaten 

de stad binnen te smokkelen, Arnhem terug te veroveren. 

Karel V. 

In 1515 besteeg Karel V de troon van Spanje en kreeg Karel van Gelre het moeilijk. Maar door het 

bondgenootschap met Frankrijk en de strijd die de Habsburgers op andere fronten moesten leveren kon 

Karel het lang volhouden. 

In 1522/1523 wist hij Groningen, Drenthe en Friesland onder zijn invloed te brengen. Zijn legerleider 

Maarten van Rossum plunderde in 1528 zelfs Den Haag, maar daarmeeging hij volgens Karel V en 

Margaretha van Oostenrijk over de schreef. Zij brachten een grote troepenmacht op de been en nog in 

datzelfde jaar werd de voor Gelre ongunstige Vrede van Gorinchem voorgelegd, die overigens niet werd 

getekend. Gelre werd wederom onder druk gezet en in 1536 werd nagenoeg hetzelfde verdrag wederom 

voorgelegd als het Verdrag van Grave, dat als grootste verschil had dat het niet de passage bevatte waarin 

werd vastgelegd dat de gebiedsdelen terug zouden gaan naar de Roomse keizer als de hertog van Gelre 

kinderloos zou sterven (een belangrijk punt natuurlijk, daar hertog Karel van Gelre geen wettige kinderen 

had). 

Opvolging en eind van het zelfstandige Gelre. 

Karel trouwde op 7 december 1518 in Celle met Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494 - Geldern, 1572) uit 

het huis Welfen, dochter van hertog Hendrik VII van Brunswijk-Lüneburg en Margaretha van Saksen. Dit 

huwelijk bleef kinderloos. 

Na de dood van Karel van Gelre in 1538 kwam het hertogdom aan hertog Willem van Kleef. Deze werd 

echter in 1543 bij het Traktaat van Venlo gedwongen het hertogdom af te staan aan Karel V. Dat was tegen 

de afspraak; maar met het wegvallen van Karel van Gelre en diens bekwaamheid in politieke en militaire 

aangelegenheden restte Willem V van Kleef niet veel meer dan zich terug te trekken naar Gulik en Kleef. 

Men kan de strijd van Karel tegen de Habsburgers als de voorloper van de Tachtigjarige Oorlog zien. 

Immers, de strijd van lokale heersers tegen verre buitenlandse overheersers, die ook nog voortvloeide uit de 

Hoekse en Kabeljauwse twisten, werd in de Opstand voortgezet. Net als Willem van Oranje overigens was 

Karel tolerant jegens andersgelovigen. 

. 

 

 

 

Ernst I van Brunswijk-Lüneburg (de Belijder). 

In 1512 werd hij naar het hof van zijn oom, keurvorst Frederik III van Saksen, in Wittenberg gestuurd en 

studeerde er aan de Universiteit van Wittenberg. Toen in 1517 in Wittenberg de Reformatie begon, bevond 

Ernst zich nog steeds in de stad. 

In 1520 trad zijn vader wegens een conflict met keizer Karel V af als hertog van Brunswijk-Lüneburg en ging 

hij in ballingschap naar Parijs, waarna Ernst en zijn oudere broer Otto hem opvolgden. Toen Otto en Ernst 

de Reformatie introduceerden in Brunswijk-Lüneburg, probeerde hun vader in 1527 met de hulp van de 

katholieken om terug de macht te veroveren. Dit mislukte echter en Hendrik moest terugkeren naar 

Frankrijk. In 1530 gaf Ernst zijn vader de toestemming om terug te komen naar Brunswijk-Lüneburg om er 

zijn laatste levensjaren door te brengen. 

Ernst en Otto bestuurden Brunswijk-Lüneburg gezamenlijk tot in 1527, toen Otto aftrad als hertog van 

Brunswijk-Lüneburg. De situatie in het hertogdom was echter niet voorspoedig en uit politieke 



  

  

overwegingen besloot hij de Reformatie in zijn domeinen te introduceren. Op deze manier kreeg Ernst de 

kans om aan bezittingen van kerken en kloosters te geraken. 

Aanvankelijk voerde Ernst de Reformatie langzaam in, maar dit veranderde in 1525 door de Duitse 

Boerenoorlog. Hij maakte hiervan gebruik om samen met zijn broer Otto de kloosters te ontmantelen en hun 

bezittingen af te nemen zodat ze protestantse priesters konden toelaten. Ook bekeerde Ernst zich onder 

impuls van zijn oom tot het lutheranisme. Nadat het de Rooms-katholieken in 1527 was mislukt om zijn 

vader als hertog van Brunswijk-Lüneburg te restaureren, kon Ernst de Reformatie ook ongehinderd 

invoeren in zijn gebieden. 

In 1530 ondertekende Ernst in Augsburg de Confessio Augustana en werd daarmee een van de 

invloedrijkste protestantse vorsten in Noord-Duitsland. Ook was hij zeer actief in het Schmalkaldisch 

Verbond, zorgde hij ervoor dat verschillende steden toetraden tot het Verbond en trad hij op als bemiddelaar 

als er conflicten waren binnen het Verbond. 

In 1546 stierf Ernst. Zijn vier zoons waren bij zijn overlijden nog minderjarig. 

 

 

XIXe. George hertog van Saksen (met de Baard), zoon van Albrecht van Saksen (de Kloekmoedige) 

(XVIIId), op pagina 72 (was van 1485 tot 1500 de eerste hertog van Saksen) en Sidonia van 

Bohemen, geboren op zondag 27 augustus 1471 in Meissen [Sachsen, Duitsland], was hertog van 

Saksen van 1500 tot 1539 Hij was hertog van Sagan en ridder van het Gulden Vlies, overleden (67 

jaar oud) op maandag 17 april 1539 in Dresden [Sachsen, Duitsland], begraven in 

Meissen [Sachsen, Duitsland] in de Dom, trouwde (respectievelijk 25 en 18 jaar oud) (1) op 

zaterdag 21 november 1496 in Leipzig [Sachsen, Duitsland] met zijn schoonmoeder Barbara van 

Polen, dochter van Casimir IV koning van Polen (koning van Polen. Sinds 1440 grootvorst van 

Litouwen.) en Elisabeth van Oostenrijk, geboren op maandag 15 juli 1478 in 

Sandomir [Kielce, Poland], overleden (55 jaar oud) op donderdag 15 februari 1534 in 

Leipzig [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Johan hertog van Saksen, geboren op woensdag 24 augustus 1498, overleden (38 jaar 

oud) op maandag 11 januari 1537, trouwde (respectievelijk 17 en 14 jaar oud) op 

zaterdag 20 mei 1516 met Elisabeth van Hessen, dochter van Wilhelm II landgraaf 

van Hessen en Anna van Mecklenburg-Schwerin, geboren op dinsdag 4 maart 1502, 

overleden (55 jaar oud) op vrijdag 6 december 1557. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Frederik van Saksen-Meissen, geboren op dinsdag 15 maart 1504, overleden (34 jaar 

oud) op zondag 26 februari 1539, trouwde (respectievelijk 34 en ongeveer 21 jaar 

oud) op vrijdag 27 januari 1539 met Elisabeth van Mansfeld, dochter van Ernst van 

Mansfeld (graaf van Mansfeld Vorderort) en Dorothea van Solms-Lich, geboren 

omstreeks 1517, overleden (ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1540. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

3. Christina van Saksen, geboren op maandag 25 december 1505 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op vrijdag 15 april 1549 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], volgt XXc, op pagina 95. 

4. Magdalena van Saksen, geboren op donderdag 7 maart 1507 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (26 jaar oud) op zondag 28 januari 1534 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], volgt XXd, op pagina 100. 

 

George hertog van Saksen (met de Baard). 

Hij werd aanvankelijk geestelijke, maar volgde in 1500 zijn vader Albrecht de Kloekmoedige op als hertog. 

Hij regeerde samen met zijn broer en toekomstige opvolger Hendrik de Vrome over Friesland totdat deze in 

1505 al zijn rechten aan hem afstond. Daarna centraliseerde hij het bestuur en de rechtspraak en voerde een 

jaartaks en accijnzen in, ofschoon dat grote weerstand opriep. 

Verhouding met de Nederlanden. 

Op 22 februari 1505 sloot hij een overeenkomst met de gebroeders Dirk, Floris en Jacob van Wijngaarden, en 

Thomas Beukelaar, de schoonzoon van een van hen. Deze Hollandse heren zouden de kwelders van de 

voormalige Middelzee in het noorden van Friesland indijken tegen vrijstelling van pacht gedurende het 



  

  

eerste jaar. Nog datzelfde jaar werd het gebied ingedijkt door de aanleg van een 14 kilometer lange dijk. Zo 

ontstond Het Bildt. 

George trachtte in 1514 Groningen onder zijn gezag te brengen, dat zich echter had verbonden met Edzard I 

van Oost-Friesland. Vanwege de hoge kosten van de strijd sloten de Friezen een verbond met hertog Karel 

van Gelre, eveneens een bondgenoot van Groningen. George moest zich uiteindelijk terugtrekken tot 

Leeuwarden, Harlingen en Franeker. Aangezien ook zijn macht in Friesland tanende was deed hij op 19 mei 

1515 zijn aanspraken op Groningen en Friesland voor het geringe bedrag van 100.000 guldens over aan 

keizer Karel V. 

Familie. 

George was afkomstig van het oude Saksische geslacht Wettin. George was de oudste zoon van Albrecht de 

Kloekmoedige en Sidonia van Bohemen. Zijn vader was door de belangrijke opdeling van Saksen, 

stamvader van het katholieke Saksen, de latere koningen van Saksen. Toen zijn vader ten oorlog trok in 

Friesland, hield George zich al, vrij jong, bezig met staatszaken. George was gehuwd met Barbara van Polen 

(1478-1534), een dochter van koning Casimir IV van Polen uit het Huis Jagiello. Op het huwelijksfeest op 21 

november 1496 in Leipzig was er een grote groep Rooms-Duitse en Poolse edelen aanwezig. George zou 

schoonbroer worden van drie Poolse koningen en kon zijn diplomatieke invloed tot in Litouwen uitoefenen. 

Uit dit huwelijk kwam Magdalena van Saksen voort, die later zou huwen met Joachim II Hector van 

Brandenburg. Ook Christina van Saksen, de echtgenote van landgraaf Filips I van Hessen, was een dochter 

van George. Na Barbara's dood liet hij als teken van rouw zijn baard staan, hetgeen hem zijn bijnaam 

opleverde. 

Zijn oudste zoon Johan was ziekelijk en stierf in 1537. Zijn tweede zoon Frederik (1504-1539) stierf 

kinderloos enkele weken voor zijn vader. George werd opgevolgd door zijn protestantse broer Hendrik, iets 

wat de katholieke Georg nooit wou. 

Duitse Boerenoorlog. 

Georg was de belangrijkste veldheer in het neerslaan van opstandige boeren tijdens de Boerenoorlog. Zijn 

troepen, tezamen met deze van geallieerde vorsten, haalden gemakkelijk de overwinning bij de 

Frankenhausen. 

Hertog van Saksen. 

George hield zich in het bijzonder bezig met de muntateliers in zijn hertogdom: Freiberg, Leipzig en 

Annaberg. Hij stichtte deze laatste stad. George hervormde in Saksen op vooruitstrevende wijze bestuur en 

financiën. Hij steunde keizer Karel V zoveel hij kon en deed zijn lijfspreuk "De naam des Heren zij geprezen" 

eer aan door zich uitgesproken tegen de invloed van wijlen Jan Hus en Maarten Luther in het Heilige 

Roomse Rijk te verzetten. Zo wierf hij Luther's tegenstander Jan Cochleus aan als persoonlijke secretaris en 

kanunnik van de Dom van Meissen. 

Grafsteen. 

George en Barbara werden begraven in de Dom van Meissen, meer bepaald in de naar hem genoemde 

Georgskapel. Het is het laatste Saksische vorstenpaar dat in de Dom begraven werd. Nadien werd de Dom 

lutheraans. 

 

 

 George hertog van Saksen (met de Baard), trouwde (2) met zijn dochter Magdalena van Saksen, 

dochter van George hertog van Saksen (met de Baard) (XIXe), op pagina 87 (was hertog van 

Saksen van 1500 tot 1539) en Barbara van Polen (zie XXd, op pagina 100). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIXf. Hendrik V van Saksen (de Vrome), zoon van Albrecht van Saksen (de Kloekmoedige) 

(XVIIId), op pagina 72 (was van 1485 tot 1500 de eerste hertog van Saksen) en Sidonia van 

Bohemen, geboren op zondag 16 maart 1473 in Dresden [Sachsen, Duitsland], hertog van Saksen, 

overleden (68 jaar oud) op maandag 18 augustus 1541 in Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 39 en 25 jaar oud) op zaterdag 6 juli 1512 in Freiberg [Sachsen, Duitsland] met 

Catharina van Mecklenburg, dochter van Magnus II hertog van Mecklenburg (van 1479 tot 1480 

en van 1483 tot aan zijn dood hertog van Mecklenburg) en Sophia van Pommeren, geboren op 

zaterdag 1 januari 1487, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 6 juni 1561 in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 



  

  

1. Sybille van Saksen, geboren op zondag 2 mei 1515 in Freiberg [Sachsen, Duitsland], 

overleden (77 jaar oud) op zaterdag 18 juli 1592 in 

Buxtehude [Nedersaksen, Duitsland], volgt XXe, op pagina 104. 

2. Emilie van Saksen, geboren op donderdag 27 juli 1516 in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op dinsdag 9 april 1591 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland], volgt XXf, op pagina 108. 

3. Sidonia van Saksen, geboren op vrijdag 8 maart 1518 in 

Meissen [Sachsen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op zaterdag 4 januari 1575, 

trouwde (respectievelijk 27 en 16 jaar oud) op donderdag 17 mei 1545 in 

Hann. Münden [Hessen, Duitsland] met Erik II van 

Brunswijk-Calenberg-Göttingen, zoon van Erik I van 

Brunswijk-Calenberg-Göttingen (de oudere) (vorst van 

Brunswijk-Calenberg-Göttingen) en Elisabeth van Brandenburg, geboren op 

vrijdag 10 augustus 1528 in Dassel [Nedersaksen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) 

op zaterdag 17 november 1584 in Pavia [Lombardia, Italië]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

4. Maurits van Saksen, geboren op maandag 21 maart 1521 in 

Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op 

zaterdag 11 juli 1553 in Sievershausen [Nedersaksen, Duitsland], volgt XXg, op pagina 

112. 

5. Severin van Saksen, geboren op maandag 28 augustus 1522 in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland], overleden (11 jaar oud) op dinsdag 10 oktober 1533 in 

Innsbruck [Tirol, Oostenrijk]. 

6. August van Saksen, geboren op zaterdag 31 juli 1526 in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op dinsdag 11 februari 1586 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], volgt XXh, op pagina 113. 

 

Hendrik V van Saksen (de Vrome). 

Hertog van Saksen. 

In 1539 volgde hij zijn broer George met de Baard op als hertog van Saksen. In tegenstelling tot zijn broer, 

die katholiek bleef, had hij zich in 1536 tot het luthersegeloof bekeerd en hij voerde het protestantisme met 

harde hand in als staatsgodsdienst. Onderdanen die zich niet wensten te bekeren liet hij verbannen of 

gevangenzetten. Na zijn dood op 18 augustus 1541 werd hij opgevolgd door zijn zoon Maurits. 

Friesland. 

Hendriks vader Albrecht de Kloekmoedige werd in 1498 heerser van Friesland. Tot dit gebied behoorden 

ook de eilanden Terschelling, Griend (toen nog bewoond en omring door stadsmuren), Ameland en de 

buitendijkse kweldergronden, het tegenwoordige Bildt. Hertog Hendrik zetelde zich daarop in stad 

Franeker en oefende daar de feitelijke macht uit namens zijn vader. Omdat Hendrik met open armen werd 

ontvangen door de Franekers en hem direct het Sjaerdemaslot werd gegeven schonk Hendrik de Franekers 

vele privileges en stelde hen vrij van een aantal belastingen. Aan de omringende gebieden van de stad 

werden daarentegen zeer zware belastingen geheven wat leidde tot een opstand tegen Hendrik van Saksen. 

In 1500 ontstond er grote onvrede onder de Friezen door de hoge pachten en belastingen. Enkele Friese 

edelen verenigden zich om zich van de overheersing te verlossen. Uit alle windstreken brachten zij een leger 

van 16.000 Friezen bijeen en begonnen op 12 mei 1500 de stad Franeker te belegeren, ook wel Het beleg van 

Franeker genoemd. De Friezen waren slecht getraind en georganiseerd waardoor vele interne conflicten en 

schermutselingen ontstonden, hetgeen niet bijdroeg aan een effectieve belegering van de stad. De Friezen 

richten niets uit en kwamen niet verder dan de belegering van de stad waarin Hendrik zich zetelde. Zijn 

vader Hertog Albrecht verzamelde in alle haast een talrijk leger en de stad werd op 16 juli 1500 ontzet. De 

Friezen werden verslagen. Tijdens de terugtocht lieten de troepen van Albrecht een spoor van vernieling 

achter. Plundering, mishandeling, moord en verkrachting waren aan de orde van de dag. Ook zetten zij vele 

huizen in brand. In Minnertsga werden priesters vermoord omdat zij hun gewijde kostbaarheden niet 

wilden overgeven. Berlikum moest het ook zeer ontgelden. Daarentegen werd de stad Franeker, die Hendrik 

getrouw was gebleven, geprezen en bevoorrecht. 

Na de dood van Albrecht van Saksen in september 1500 volgt Hendrik zijn vader op als heerser van 

Friesland. Op 26 maart 1501 schenkt hij de stad Franeker een aanzienlijk (200 morgen) stuk buitendijks 



  

  

kwelderland. Alhoewel gelegen in de gemeente Het Bildt zijn deze landen tot op de dag van vandaag 

eigendom van de stad Franeker. Deze landen dragen de naam Franeker landen.. 

In 1504 heeft Hendrik genoeg van de Friezen en draagt Friesland en de bijbehorende (ei)landen en kwelders 

over aan zijn broer George die daarop Het Bildt voorziet van de bedijking. 

 

 

Sidonia van Saksen. 

Sidonia trouwde op 17 mei 1545 met hertog Erik II van Brunswijk-Calenberg-Göttingen, die tien jaar jonger 

dan haar was. De huwelijksvoltrekking vond plaats in Hann. Münden, zonder de gebruikelijke decadentie. 

In het begin mochten de twee elkaar graag. Erik was verloofd geweest met Agnes van Hessen. Toen de 

regeling van het huwelijk plaatsvond, had hij echter Sidonia ontmoet. Hij was verliefd op haar en verbrak de 

verloving. Landgraaf Filips I van Hessen citeerde Er kan van alles gebeuren in dit huwelijk, nadat de maanden van 

kussen voorbij zijn.. 

Twee jaar na de huwelijksvoltrekking werd Erik hertog van Brunswijk en bekeerde hij zich tot het katholieke 

geloof. Hij bekeerde zich nadat in 1542 de Reformatie zijn hertogdom had bereikt. Ondanks aandringen van 

Erik bleef Sidonia trouw aan het lutheranisme. Erik en Sidonia hadden financiële problemen en het huwelijk 

bleef kinderloos. Het duurde niet lang voordat het huwelijk verslechterde. De ruzies leden ertoe dat Sidonia 

vermoedde dat haar echtgenoot haar wilde vergiftigen. Een koopman uit Genua had contact opgenomen 

met Sidonia's broer August en vertelde hem dat Erik gif had besteld. Erik zou hebben gezegd Ik ben een 

christelijke en mijn vrouw is een lutheraan. Het is beter dat één vrouw wordt vernietigd dan dat er 20.000 

mensen worden vernietigd. Erik had een maîtresse, met wie hij in Kasteel Calenberg woonde. Sidonia kreeg 

geen toegang tot het kasteel. 

Vanaf 1564 was Sidonia eigenlijk onder huisarrest en ze protesteerde in de richting van haar broer en de 

keizer. August zond bemiddelaars om Erik op andere gedachten te brengen. In 1564 werd Erik ernstig ziek 

en kreeg hij vermoedens dat hij was vergiftigd. Vier verdachte vrouwen werden begraven als heksen in 

Neustadt am Rübenberge. Door een interventie van de keizer, de keurvorst van Saksen en Julius van 

Brunswijk-Wolfenbüttel in 1570 kwam het tot een overeenstemming tussen Erik en Sidonia. Sidonia kreeg 

kasteel Calenberg. 

Op 30 maart 1572 organiseerde Erik een bijeenkomst van enkele nobelen en afgevaardigden van de steden 

Hannover en Hameln. Hij beschuldigde zijn vrouw van poging tot moord en achtte goede bewijzen te 

hebben. Sidonia richtte zich tot de Duitse keizer Maximiliaan II en vroeg hem om een herziening. In het 

geheim verliet ze Calenberg en vertrok naar Wenen. Maximiliaan eiste dat het onderzoek door het 

Keizerlijke Gerechtshof moest worden uitgevoerd. Hij liet de zaak verder behandelen door Julius van 

Brunswijk-Wolfenbüttel en Willem V van Brunswijk-Lüneburg. Op 17 december 1573 kwam de zaak voor in 

Halberstadt. Een grote menigte was aanwezig bij de rechtbank Sidonia werd vrijgesproken van alle 

aanklachten. 

Vanaf Wenen reisde Sidonia in oktober 1572 naar haar broer en schoonzus in Dresden. In plaats van kasteel 

Calenberg en het zilver kreeg Sidonia van Erik een levenslange vergoeding en compensatie. Keurvorst 

August gaf haar het kloosterorde Clarissen in Weissenfels, met alle inkomen en rente. Sidonia woonde hier 

tot haar overlijden. Sidonia werd begraven in de Kathedraal van Freiberg. Ze liet grote geldbedragen na aan 

de vertegenwoordigers die haar bij hadden gestaan in de rechtszaal. 

 

 

Erik II van Brunswijk-Calenberg-Göttingen. 

n 1540 volgde hij zijn vader op als hertog in Kalenberg-Göttingen - tot in 1545 als minderjarige, onder 

voogdij van zijn moeder, Elisabeth van Brandenburg, die de reformatie invoerde. Erik trad echter in 1547 toe 

tot het katholicisme. 

Erik diende in het leger van keizer Karel V en Filips II, en nam deel aan de Schmalkaldische Oorlog 

(1546-1547) en de Habsburg-Valois-oorlog (1551-1559) onder Lamoraal van Egmont. Gedurende the Slag van 

Saint-Quentin (1557) maakte hij zich verdienstelijk door maarschalk van Frankrijk Anne van Montmorency 

en Jacques d'Albon de Saint-André gevangen te nemen. Deze gijzelaars waren van belang bij de 

onderhandelingen voor de Vrede van Cateau-Cambrésis. Ter compensatie gaf Filips II hem in 1558 de 

Baronie van Liesveld en de heerlijkheid Woerden in onderpand. 

In september 1566, het jaar van de Beeldenstorm, onderdrukte Erik van Brunswijk met harde hand een 

poging om de lutherse eredienst in te voeren in de Petruskerk in Woerden. In datzelfde jaar benadrukte hij 



  

  

zijn trouw aan de katholieke religie met de schenking van het glas De tempeluitdrijving van Heliodorus aan 

de St.-Janskerk in Gouda. Op het glas staat de tekst Catholicae religionis ergo (vanwege de katholieke 

godsdienst). 

Na de slag bij Oosterweel (1567) hielp hij met het herstellen van de orde door Vianen te veroveren op 'Grote 

Geus' Hendrik van Brederode (5 mei 1567). Nadat Woerden zich op 8 augustus 1572 aansloot bij de 

Nederlandse Opstand namen de Staten van Holland de heerlijke rechten over van Erik van Brunswijk, maar 

hij behield de inkomsten. 

 

 

Generatie XX 
 

 

XXa. Johan Frederik I van Saksen (de Grootmoedige), zoon van Johan van Saksen (de Standvastige) 

(XIXc), op pagina 82 (was van 1525 tot 1532 keurvorst van Saksen) en Sophia van Mecklenburg, 

geboren op dinsdag 30 juni 1503 in Torgau [Sachsen, Duitsland], was van 1532 Tot 1547 

Keurvorst van Saksen en van 1547 tot aan zijn dood hertog van Saksen, keurvorst en hertog van 

Saksen, overleden (50 jaar oud) op dinsdag 30 maart 1554 in Weimar [Thüringen, Duitsland], 

zeemansgraf aldaar aan de zijde van zijn echtgenote Sibylla bijgezet in de Stadskerk van Weimar, 

trouwde (respectievelijk 23 en 14 jaar oud) op woensdag 9 februari 1527 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland] met Sibylla hertogin van Kleef, dochter van Johan III van Kleef (de 

Vredelievende) (van 1511 tot aan zijn dood hertog van Gulik en Berg) en Maria van 

Gulik-Berg (erfdochter van Gulik, Berg en Ravensberg), geboren op woensdag 17 juli 1512 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], keurvorstin en van Saksen en hertogin van Saksen 

na 1547 alleen nog hertogin van Saksen, overleden (41 jaar oud) op zondag 21 februari 1554 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan Frederik II van Saksen, geboren op dinsdag 8 januari 1529 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op dinsdag 9 mei 1595 in 

Steyr [Oberosterreich, Oostenrijk], volgt XXIa, op pagina 119. 

2. Johan Willem van Saksen-Weimar, geboren op dinsdag 11 maart 1530 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op vrijdag 2 maart 1573 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XXIb, op pagina 120. 

 

Johan Frederik I van Saksen (de Grootmoedige). 

Keurvorst van Saksen. 

Hij bevorderde net als zijn vader en zijn oom Frederik III de Reformatie. Hij consolideerde de evangelische 

landskerk en in 1539 voerde hij een nieuwe consistoriein om het beheer van de kerkgoederen te regelen. Als 

aanvoerder van het Schmalkaldisch Verbond was hij een leider van de protestanten. 

Johan Frederik had weinig politiek talent en was door zijn obesitas en zijn drang naar alcohol lichamelijk 

benadeeld. Als keurvorst van Saksen gedroeg hij zich eigenzinnig. Als beschermheer van het prinsbisdom 

Naumburg verving hij bijvoorbeeld de door het kapittel rechtmatige verkozen katholieke bisschop Julius 

von Pflug door de lutheraan Nikolaus von Amsdorf. Op de Rijksdag van Speyer in 1544 erkende keizer 

Karel V na lange weigering het huwelijksverdrag van Johan Frederik en de Saksische erfopvolging in de 

beide linies van het huis Wettin. 

Schmalkaldische Oorlog en gevangenschap. 

Nadat het Schmalkaldisch Verbond het hertogdom Brunswijk-Wolfenbüttel had veroverd en er de 

Reformatie had doorgevoerd, werden Johan Frederik I en de andere leden van het Verbond op 19 juli 1546 

door keizer Karel V in de Rijksban geplaatst. In de daaropvolgende Schmalkaldische Oorlog schaarde zijn 

neef, de lutheraanse hertog Maurits van Saksen, zich aan de zijde van keizer en viel die het keurvorstendom 

Saksen binnen. Toen de keizerlijke zijde op 24 april 1547 de Slag bij Mühlberg won, werd Johan Frederik op 

de Lochauer Heide gevangengenomen. Op 10 mei 1547 werd hij ter dood veroordeeld, maar na het ingrijpen 

van invloedrijke vorsten zoals zijn neef Maurits werd de veroordeling omgezet in een levenslange 

gevangenisstraf. Ook werd hij afgezet als keurvorst van Saksen en verloor hij het grootste deel van zijn 

gebieden aan zijn neef Maurits. Voortaan was hij enkel nog hertog van Saksen. 



  

  

Ondanks zijn nederlagen bleef Johan Frederik optimistisch. Zo liet hij tijdens zijn gevangenschap een 

jachtslot Vrolijke Wederkomst bouwen en liet hij de Hogeschool van Jena oprichten, die in 1558 door keizer 

Ferdinand I tot universiteit werd bevorderd. Keizer Karel V deed ook meermaals het verzoek aan Johan 

Frederik om de Interim van Augsburg te ondertekenen, maar dit weigerde hij steeds. Hierdoor werd zijn 

gevangenisstraf steeds verscherpt. 

Hertog van Saksen. 

Na vijf jaar gevangenschap werd Johan Frederik op 1 september 1552 wegens het Verdrag van Passau 

vrijgelaten. Tijdens zijn laatste levensjaren resideerde hij in Weimar. In 1553 kon hij zijn hertogdom 

uitbreiden na het overlijden van zijn broer, hertog Johan Ernst van Saksen-Coburg. Toen hij de titel van 

keurvorst opnieuw begon te gebruiken, kwam hij echter in conflict met zijn neef Maurits. Op 24 februari 

1554 sloot hij samen met keurvorst August van Saksen het Verdrag van Naumburg, waarbij alle strijdige 

punten tussen de twee vorsten werden opgelost. Hierbij kreeg Johan Frederik enige meierijen in Altenburg 

toegewezen en werd hem toegestaan om de titel van "geboren keurvorst" te voeren. Op 2 maart 1554 

ondertekende hij het verdrag, een dag voor zijn dood. 

 

 

XXb. Maria van Saksen, dochter van Johan van Saksen (de Standvastige) (XIXc), op pagina 82 (was 

van 1525 tot 1532 keurvorst van Saksen) en Margaretha van Anhalt, geboren op 

vrijdag 15 december 1516, tot zijn dood in 1560 hertog van Pommeren-Wolgast, overleden (66 

jaar oud) op woensdag 5 januari 1583, trouwde (respectievelijk 19 en 20 jaar oud) op 

donderdag 27 februari 1536 in Wittenberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Filips I van 

Pommeren, zoon van George I van Pommeren (Samen met zijn jongere broer Barnim IX regeerde 

hij) en Amelia van Palts, geboren op woensdag 14 juli 1515, hertog van Pommeren, overleden (44 

jaar oud) op zondag 14 februari 1560 in Wolgast [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Johan Frederik van Pommeren, geboren op donderdag 27 augustus 1542 in 

Wolgast [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op 

zaterdag 19 februari 1600 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 15 jaar oud) op 

donderdag 17 februari 1577 met Erdmuthe van Brandenburg, dochter van Johan 

Georg van Brandenburg (Oeconomicus) (van 1571 tot aan zijn dood keurvorst van 

Brandenburg) en Sabina van Ansbach, geboren op maandag 26 juni 1561, overleden 

(61 jaar oud) op zondag 13 november 1622. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Bogislaw XIII van Pommeren, geboren op woensdag 9 augustus 1544 in 

Wolgast [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], van 1569 tot 1605 bestuurde hij de 

ämter Barth en Neuenkamp als apanage, overleden (61 jaar oud) op 

dinsdag 7 maart 1606 in Szczecin [Szczecin, Poland], trouwde (respectievelijk 28 en 22 

jaar oud) (1) op vrijdag 8 september 1572 met zijn achternicht Clara van 

Brunswijk-Lüneburg, dochter van Franz van Brunswijk-Lüneburg en Klara van 

Saksen-Lauenburg, geboren op zondag 1 januari 1550, overleden (48 jaar oud) op 

maandag 26 januari 1598. Uit dit huwelijk 6 kinderen, trouwde (respectievelijk 56 en 

23 jaar oud) (2) op woensdag 30 mei 1601 met zijn achternicht Anna van 

Holstein-Sonderburg, dochter van Johan van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg (de 

Jongere) (van 1564 tot aan zijn dood hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg) en 

Elisabeth van Brunswijk-Grubenhagen, geboren op vrijdag 7 oktober 1577, overleden 

(38 jaar oud) op zaterdag 30 januari 1616. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Ernst Ludwig van Pommeren, geboren op vrijdag 2 november 1545, overleden (46 

jaar oud) op woensdag 17 juni 1592, trouwde (respectievelijk 31 en 15 jaar oud) op 

donderdag 20 oktober 1577 met Sofie Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter 

van Julius hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (van 1568 tot aan zijn dood hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel) en Hedwig van Brandenburg, geboren op 

vrijdag 1 december 1561, overleden (69 jaar oud) op donderdag 30 januari 1631. Uit 

dit huwelijk 2 kinderen. 

4. Barnim X van Pommeren, geboren op dinsdag 15 februari 1549 in 

Wolgast [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], van 1600 tot zijn dood in 1603 



  

  

hertog van Pommeren-Stettin. Van 1569 tot 1602 bestuurde hij de ambten Rügenwalde 

en Bütow als apanage, overleden (54 jaar oud) op maandag 1 september 1603 in 

Szczecin [Szczecin, Poland], trouwde (respectievelijk 32 en 14 jaar oud) op 

donderdag 8 oktober 1581 met Anna Maria van Brandenburg, dochter van Johan 

Georg van Brandenburg (Oeconomicus) (van 1571 tot aan zijn dood keurvorst van 

Brandenburg) en Sabina van Ansbach, geboren op vrijdag 3 februari 1567, overleden 

(51 jaar oud) op woensdag 14 november 1618. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. Margarethe van Pommeren, geboren op donderdag 19 maart 1553, overleden (28 jaar 

oud) op zaterdag 5 september 1581, trouwde (respectievelijk 21 en 27 jaar oud) op 

donderdag 26 december 1574 met Frans II van Saksen-Lauenburg, zoon van Frans I 

van Saksen-Lauenburg en Sybille van Saksen (XXe), op pagina 104, geboren op 

zondag 10 augustus 1547 in Ratzeburg [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (71 

jaar oud) op dinsdag 2 juli 1619 in Lauenburg [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

6. Anna van Pommeren, geboren op zaterdag 18 september 1554, overleden (71 jaar 

oud) op donderdag 10 september 1626, trouwde (respectievelijk 34 en 60 jaar oud) op 

vrijdag 9 december 1588 met Ulrich van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Albrecht 

VII van Mecklenburg-Güstrow (van 1503 tot 1520 hertog van Mecklenburg) en Anna 

van Brandenburg, geboren op zaterdag 21 april 1528 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], hertog van Mecklenburg Schwerin 

en Gustrow, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1603 in 

Güstrow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Johan Frederik van Pommeren. 

Zijn twee oudere broers stierven al op jonge leeftijd. Hij is vernoemd naar de halfbroer van zijn moeder, 

keurvorst Johan Frederik I van Saksen. Johan Frederik werd volgens humanistische en protestantse waardes 

opgevoed. Vanaf zijn zevende kreeg hij samen met zijn jongere broers Bogislaw XIII en Ernst Lodewijk les 

van de uit Frankrijk gevluchte theoloog Andreas Magerius. Zijn verdere opleiding genoot Johan Frederik 

aan de Universiteit van Greifswald. 

In 1556 stierf Martin Weiher, de prins-bisschop van Kammin. De twee regerende Pommerse hertogen, Filips 

I en Barnim IX, maakten van de gelegenheid gebruik om het prinsbisdom om te vormen tot een 

secundogenituur van het Pommerse hertogshuis. Onder druk van de hertogen koos het domkapittel Johan 

Frederik tot nieuwe bisschop. Jongere leden uit de hertogelijke dynastie zouden vanaf dit moment steeds als 

titulaire bisschoppen, of administrators, over het prinsbisdom regeren. Omdat Johan Frederik te jong was 

om zelf te regeren, werd in zijn plaats een lid van de hertogelijke raad als stadhouder aangesteld. Een 

superintendent nam de geestelijke taken van de voormalige bisschop over. 

Johan Frederiks vader overleed in 1560. De regering in Pommeren-Wolgast werd overgenomen door een 

regentschapsraad onder leiding van de hofmeester, Ulrich von Schwerin. In 1565 reisde Johan Frederik naar 

het keizerlijke hof in Wenen, waar hij in dienst trad van keizer Maximiliaan II. Als bevelhebber in het 

keizerlijke leger streed hij mee tijdens een veltocht tegen het Ottomaanse leger in Hongarije. Hierbij maakte 

hij een Turk krijgsgevangen, die hij samen met vier kamelen naar Stettin liet overbrengen. In 1566 beleende 

de keizer Johan Frederik officieel met het hertogdom Pommeren. Johan Frederik keerde in 1567 terug naar 

Pommeren, waar hij nu zelf de regering overnam. De regentschapsraad werd ontbonden en tot 1569 

regeerde hij samen met zijn jongere broer Bogislaw XIII als hertog van Pommeren-Wolgast. Johan Frederik 

concentreerde zich echter op het bestuur van Kammin, waar hij in Köslin een nieuw kasteel liet bouwen. 

In 1569 trad Johan Frederiks oudoom Barnim IX van Pommeren-Stettin af. Volgens het Verdrag van Jasenitz 

dat Johan Frederik en vervolgens met zijn broers sloot, werd hij Barnim's opvolger in Pommeren-Stettin. Zijn 

jongere broer Ernst Lodewijk nam de regering in Pommeren-Wolgast over, terwijl Bogislaw XIII en Barnim X 

kleinere gebieden als apanage toegewezen kregen. Casimir VI, die nog minderjarig was, kreeg uitzicht op de 

opvolging in Kammin. In 1574 stond Johan Frederik het voormalige bisdom aan zijn jongere broer af. 

In het Oostzeegebied woedde sinds 1563 de Zevenjarige Oorlog tussen Denemarken en Zweden. Uiteindelijk 

sloten de twee partijen op uitnodiging van Johan Frederik in 1570 vrede in de Pommerse hoofdstad Stettin. 

Als hertog onderstreepte Johan Frederik zijn status door de grootschalige verbouwing van het Slot van 



  

  

Stettin in renaissancestijl. Daarbij werd de oude Sint-Ottokerk afgebroken en als slotkerk geïntegreerd in het 

nieuwe paleis. Om de verbouwing, de steeds duurder wordende hofhouding, en het ambtenarenapparaat te 

kunnen bekostigen poogde de hertog nieuwe belastingen, vooral accijnzen, in te voeren. De Staten, gesteund 

door Ernst Lodewijk van Pommeren-Wolgast, weigerden echter hun goedkeuring te geven. Hierdoor liepen 

de hertogelijke schulden steeds verder op. 

Johan Frederik overleed vrij plotseling tijdens een bezoek aan zijn schoonzuster Sophie Hedwig in Wolgast. 

Hij werd opgevolgd door zijn broer Barnim X. 

 

 

Erdmuthe van Brandenburg. 

In 1571, toen ze nog maar tien jaar oud was, was ze al met de hertog verloofd. Het huwelijk was aanleiding 

voor een van de grootste feesten tot dan toe in Pommeren. Het huwelijk was aanleiding voor een erfverdrag 

tussen de hertogelijke dynastie van Pommeren en het huis Hohenzollern van Brandenburg. De afspraak dat 

het huis Hohenzollern de Pommerse Greifen na het uitsterven van de dynastie zou opvolgen werd opnieuw 

bevestigd. Bij het uitsterven van de Brandenburgse Hohenzollerns zouden de Pommerse hertogen de 

Neumark, Löcknitz en Vierraden erven. 

Het huwelijk tussen Erdmuthe en Johan Frederik was goed, maar bleef kinderloos. In 1590 werd een 

edelvrouw, Elisabeth von Doberschütz, ervan beschuldigd de hertogin met een "toverdrank" onvruchtbaar 

gemaakt te hebben. Een jaar later werd Elisabeth als heks onthoofd op de markt van Stettin, waarna haar 

lichaam verbrand werd. 

Johan Frederik stierf in 1600. Erdmuthe kreeg het amt en het kasteel van Stolp als weduwegoed toegewezen, 

waar ze in 1623 overleed. 

 

 

Bogislaw XIII van Pommeren. 

Bogislaw kreeg samen met zijn broers Johan Frederik en Ernst Lodewijk een protestantse en humanistische 

opvoeding. Hij studeerde tot 1563 aan de universiteit van Greifswald. Bogislaws vader, hertog Filips I, 

overleed in 1560. De regering in het hertogdom Pommeren-Wolgast werd overgenomen door een 

regentschapsraad. Na zijn studie maakte Bogislaw een Grand tour door Duitsland en de Nederlanden. In 

1567 nam hij samen met zijn oudere broer Johan Frederik de regering in Wolgast over. In 1569 sloten de 

Pommerse hertogen het Verdrag van Jasenitz, waarin Bogislaw XIII ten gunste van zijn jongere broer Ernst 

Lodewijk afzag van de regering van een eigen landsdeel. In ruil daarvoor kreeg hij het amt Barth en het 

geseculariseerde klooster Neuenkamp als apanage toegewezen. 

Aanvankelijk resideerde Bogislaw in het oude hertogelijke kasteel in Barth, waar hij een bescheiden 

hofhouding voerde. In 1578 liet hij het voormalige klooster ombouwen tot een nieuw slot. In 1582 liet hij in 

Barth een drukkerij oprichten. Met de bruidsschat van zijn echtgenote Clara van Brunswijk-Lüneburg 

stichtte de hertog bij Neuenkamp een stad, die hij naar zijn schoonvader Frans van Brunswijk-Lüneburg 

Franzburg noemde. Een wolweverij moest de stad economisch aantrekkelijk maken. Na de dood van zijn 

broer Ernst Lodewijk in 1592 nam Bogislaw als regent voor zijn neef Filips Julius de regering van 

Pommeren-Wolgast over. In 1603 werd Bogislaw XIII zelf hertog van Pommeren-Stettin nadat hertog Barnim 

X kinderloos overleden was. Pas in 1605 gaf hij zijn apanage over aan de regerende hertog van Wolgast. 

Bogislaw XIII stierf op 7 maart 1606 in Stettin. Daar werd hij ook bijgezet in de grafkelder van de Slotkerk. 

 

 

Barnim X van Pommeren. 

Barnim X kreeg net als zijn broers een protestantse en humanistische opvoeding. Als vierde overlevende 

zoon had hij echter geen uitzicht op de regering in een eigen hertogdom. Zijn vader overleed in 1560, waarna 

de regering in Pommeren-Wolgast werd overgenomen door een regentschapsraad. Vanaf 1563 studeerde 

Barnim samen met zijn broer Ernst Lodewijk aan de Universiteit van Wittenberg. 

In 1569 trad zijn oudoom Barnim IX af als hertog van Pommeren-Stettin. Heel Pommeren viel hierdoor aan 

de zoons van Filips I. In het Verdrag van Jasenitz verdeelden de broers het gebied onder elkaar. Barnim X 

maakte geen aanspraak op de regering van een landsdeel. Om in zijn inkomsten te voorzien kreeg hij als 

apanage de ambten Rügenwalde en Bütow in het hertogdom Pommeren-Stettin toegewezen. Hij koos het 

kasteel van Rügenwalde uit als woonplaats. Het kasteel was een eeuw daarvoor voor het laatst bewoond 

door koning Erik van Pommeren. Barnim was spaarzaam bij het bestuur van zijn landgoederen. 



  

  

Zijn oudere broer Johan Frederik overleed in 1600, en volgens de bepaling uit in Verdrag van Jasenitz zou 

Barnim hem opvolgen. Johan Frederik had een torenhoge schuldenlast opgebouwd om zijn vorstelijke 

levensstijl te bekostigen. Barnim legde zich tijdens zijn regering toe op het op orde brengen van de 

hertogelijke financiën. Toch lukte het hem niet om alle schulden af te betalen. In 1602 trad Barnim zijn 

apanage af aan zijn jongere broer Casimir VI. Toen Barnim in 1603 naar Rügenwalde reisde om hem te 

bezoeken werd hij ziek. Hij overleed op 1 september, kort na zijn terugkomst in Stettin. Voor zijn dood 

noemde hij zijn regeringsovername als oorzaak van zijn slechte gezondheid. Barnim werd bijgezet in de 

Slotkerk van Stettin. 

 

 

XXc. Christina van Saksen, dochter van George hertog van Saksen (met de Baard) (XIXe), op pagina 

87 (was hertog van Saksen van 1500 tot 1539) en Barbara van Polen, geboren op 

maandag 25 december 1505 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1523 tot aan haar dood 

landgravin van Hessen, overleden (43 jaar oud) op vrijdag 15 april 1549 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], bijgezet aldaar onder een indrukwekkend epitaaf in de Martinuskerk, 

trouwde (respectievelijk 17 en 19 jaar oud) op dinsdag 11 december 1523 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] met Filips I landgraaf van Hessen (de Grootmoedige), zoon van 

Wilhelm II landgraaf van Hessen en Anna van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

zondag 13 november 1504 in Marburg [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 31 maart 1567 in Kassel [Hessen, Duitsland], begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Agnes van Hessen, geboren op dinsdag 31 mei 1527 in Marburg [Hessen, Duitsland], 

overleden (28 jaar oud) op vrijdag 4 november 1555 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (1) met haar achterneef Maurits van 

Saksen, zoon van Hendrik V van Saksen (de Vrome) (XIXf), op pagina 88 (hertog van 

Saksen) en Catharina van Mecklenburg (zie XXg, op pagina 112). Uit dit huwelijk 2 

kinderen, trouwde (2) met haar achterneef Johan Frederik II van Saksen (de 

Middelste), zoon van Johan Frederik I van Saksen (de Grootmoedige) (XXa), op 

pagina 91 (was van 1532 Tot 1547 Keurvorst van Saksen) en Sibylla hertogin van 

Kleef (keurvorstin en van Saksen en hertogin van Saksen) (zie XXIa, op pagina 119). 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna van Hessen, geboren op zaterdag 26 oktober 1529 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op woensdag 10 juli 1591 in 

Meisenheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 14 en 17 jaar 

oud) op woensdag 6 september 1544 in Kassel [Hessen, Duitsland] met haar 

achterneef Wolfgang van Palts-Zweibrücken, zoon van Lodewijk II van 

Palts-Zweibrücken (de Jongere) (van 1514 tot aan zijn dood hertog van 

Palts-Zweibrücken en graaf van Veldenz) en Elisabeth van Hessen, geboren op 

zondag 26 september 1526 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland], pfalzgraaf 

van Zweibrucken, overleden (42 jaar oud) op woensdag 11 juni 1569 in 

Nexon [Vienne (Haute), Frankrijk]. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

3. Wilhelm IV landgraaf van Hessen-Kassel (de Wijze), geboren op vrijdag 24 juni 1532 

in Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1592 

aldaar, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 33 en 16 jaar oud) (1) op 

vrijdag 11 februari 1566 in Marburg [Hessen, Duitsland] met Sophia Sabine van 

Württemberg, dochter van Christof hertog van Württemberg en Anna Marie van 

Brandenburg, geboren op zaterdag 2 juli 1549 in Mömpelgard [Frankrijk], overleden 

(32 jaar oud) op maandag 17 augustus 1581 in 

Rotenburg An der Fulda [Hessen, Duitsland], begraven in Kassel [Hessen, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 4 kinderen, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1553 met Elisabeth 

van Wallenstein, geboren omstreeks 1535. Uit deze relatie een zoon. 

4. Filips Lodewijk van Hessen, geboren in 1534, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1535. 

5. Barbara van Hessen-Kassel, geboren op woensdag 8 april 1536 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op zondag 8 juni 1597 in 



  

  

Waldeck [Waals-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 32 en 38 jaar oud) (1) op 

maandag 11 november 1568 met Daniel van Waldeck-Wildungen, zoon van Philipp 

IV graaf van Waldeck-Wildungen en Margareta van Oost-Friesland, geboren op 

vrijdag 1 augustus 1530, overleden (46 jaar oud) op dinsdag 7 juni 1577. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 19 en 57 jaar oud) 

(2) op zaterdag 10 september 1555 in Reichenweier [Rhin (Haute), Frankrijk] met 

Georg hertog van Württemberg, zoon van Heinrich van Württemberg (hertog van 

Wurtemberg) en Eva van Salm-Ardennen, geboren op vrijdag 4 februari 1498 in 

Urach [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1558 in 

Kirkel [Saarland, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

6. Lodewijk IV van Hessen-Marburg (de Oudere), geboren op donderdag 27 mei 1537 

in Kassel [Hessen, Duitsland], van 1567 tot aan zijn dood de enige landgraaf van 

Hessen-Marburg, overleden (67 jaar oud) op zaterdag 9 oktober 1604 in 

Marburg [Hessen, Duitsland], bijgezet aldaar in de Mariakerk, trouwde 

(respectievelijk 25 en 16 jaar oud) (1) op vrijdag 10 mei 1563 met Hedwig van 

Württemberg, dochter van Christof hertog van Württemberg en Anna Marie van 

Brandenburg, geboren op woensdag 15 januari 1547, overleden (43 jaar oud) op 

donderdag 1 maart 1590. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 54 en ongeveer 24 jaar oud) (2) op donderdag 4 juli 1591 met Maria 

van Mansfeld, dochter van Johann Hans van Mansfeld (graaf van Mansfeld Hinterort 

te Heidrungen en Schrapelau) en Margaretha van Brunswijk-Lüneburg, geboren 

omstreeks 1567, overleden (ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1630. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

7. Elisabeth van Hessen-Kassel, geboren op maandag 13 februari 1539 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op zondag 14 maart 1582 

(zaterdag 13 mrt 1582) in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], bijgezet aldaar 

in de Heilige Geestkerk, trouwde (beiden 21 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1560 in 

Marburg [Hessen, Duitsland] met Lodewijk VI van de Palts, zoon van Frederik III 

van de Palts (de Vrome) (onder de naam Frederik II 1557 tot 1559 vorst van 

Palts-Simmern) en Maria van Brandenburg-Kulmbach, geboren op dinsdag 4 juli 1539 

in Simmern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1576 tot aan zijn dood keurvorst van de 

Palts, overleden (44 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1583 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven aldaar. Uit dit huwelijk 12 

kinderen. 

8. Philips II van Hessen-Kassel, geboren op dinsdag 22 april 1541, landgraaf van 

Hessen Rheinfels, overleden (42 jaar oud) op zondag 20 november 1583, trouwde 

(respectievelijk 27 en 19 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1569 met Anna Elisabeth van 

Palts-Simmern, geboren op zaterdag 23 juli 1549, overleden (60 jaar oud) op 

zondag 20 september 1609. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Christine van Hessen-Kassel, geboren op dinsdag 29 juni 1543 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op donderdag 13 mei 1604 in 

Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 38 jaar oud) op 

donderdag 17 december 1564 in Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland] met haar 

achterneef Adolf van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, zoon van Frederik I van 

Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1523 tot 1533) en Sophia 

van Pommeren, geboren op maandag 25 januari 1526 in 

Flensburg [Schleswig-Holstein, Duitsland], hertog van Holstein Gottorp, overleden 

(60 jaar oud) op woensdag 1 oktober 1586 in Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

10. Georg II landgraaf van Hessen-Darmstadt, geboren op woensdag 10 september 1547 

in Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (48 jaar oud) op woensdag 7 februari 1596 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 18 jaar oud) (1) op 

donderdag 17 augustus 1572 in Kassel [Hessen, Duitsland] met Magdalena van 

Lippe, dochter van Bernhard VIII van Lippe en Katharina van 

Waldeck-Eisenberg (gravin von Waldeck), geboren op woensdag 24 februari 1554 in 



  

  

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op 

donderdag 26 februari 1587 in Darmstadt [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 11 

kinderen, trouwde (respectievelijk 41 en 37 jaar oud) (2) op donderdag 25 mei 1589 

met Eleonore (Eleonora) van Württemberg, dochter van Christof hertog van 

Württemberg en Anna Marie van Brandenburg, geboren op zondag 2 maart 1552 in 

Tübingen [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 11 januari 1618 in Darmstadt [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

Christina van Saksen. 

Zoals bij vorstelijke huwelijken in die tijd de gewoonte was, was het huwelijk om politieke redenen gesloten, 

om de band tussen Hessen en het hertogdom Saksen te versterken. 

In 1540 beging Filips I bigamie door te huwen met zijn 17-jarige maîtresse Margaretha von der Saale. Zowel 

Maarten Luther, Philipp Melanchthon als Christina gingen akkoord met dit huwelijk. Filips garandeerde 

Christina dat hij haar als zijn rechtmatige echtgenote bleef behandelen, bij haar bleef wonen, de kinderen uit 

hun huwelijk bleef erkennen als zijn wettige kinderen en dat hij zijn kinderen met Margaretha von der Saale 

zou uitsluiten van erfopvolging. 

Nadat haar echtgenoot in 1547 werd gevangengenomen in de Schmalkaldische Oorlog, nam Christina, die 

Filips nooit meer zou terugzien, samen met haar oudste zoon Willem IV van Hessen-Kassel de 

regeringszaken waar. Filips durfde Christina niet te benoemen tot regentes, uit vrees dat zijn kinderen met 

Margaretha von der Saale bij zijn mogelijke overlijden onverzorgd zouden achterblijven. In plaats daarvan 

stelde hij een regentenraad aan, waarin onder meer kanselier Heinrich Lersner zetelde. 

 

 

Filips I landgraaf van Hessen (de Grootmoedige). 

Hij was een van de belangrijkste vorsten van de Reformatie in het Rooms-Duitse Rijk. 

Familie. 

Filips was afkomstig van het vorstenhuis Hessen, een afscheiding van het hertogdom Thüringen. Zijn vader 

was de Hessische landgraaf Willem II en zijn moeder Anna van Mecklenburg-Schwerin. Toen zijn vader 

stierf aan syfilis, was Filips minderjarig; zijn moeder bekwam van de Rooms-Duitse keizer Maximiliaan van 

Oostenrijk dat Filips meerderjarig werd verklaard. Volgens tijdgenoten was de jonge Filips intelligent en 

welbespraakt en verliep het manoeuvre van meerderjarigheid vlot. 

Maarten Luther. 

 Zie Schmalkaldisch Verbond en Schmalkaldische Oorlog voor de hoofdartikelen over dit onderwerp. 

In 1521 ontmoette Filips Maarten Luther voor de eerste maal. Filips' houding ten opzichte van zijn ideeën 

was eerst twijfelend maar toch geïnteresseerd. In 1525 sloeg hij samen met zijn schoonvader Georg van 

Saksen de Duitse boerenopstand neer. Hij volgde zijn schoonvader evenwel niet in zijn anti-lutheraanse 

alliantie. In 1527 stichtte Filips in Marburg de eerste protestantse universiteit ter wereld, naar hem 

vernoemd. In 1529 werden de eerste liturgische handboeken volgens het lutheranisme in Hessen verdeeld. 

Filips zou een van de machtige leiders worden van het Schmalkaldisch Verbond en gekant blijven tegen de 

autoriteit van de Rooms-Duitse keizer Karel V. 

Bigamie. 

Filips was gehuwd met de Saksische prinses Christine, dochter van Georg van Saksen. Zij hadden tien 

kinderen. Daarnaast trad hij in 1540 in het huwelijk met Marguerite van der Saale (1522-1566), bij wie hij 

negen kinderen had. Deze familiale situatie werd uitgebuit door katholieke theologen en door keizer Karel V 

om het lutheranisme en in het bijzonder Filips te doen kelderen in de publieke opinie. 

Gevangenschap. 

In 1547 slaagde keizer Karel V er eindelijk in Filips militair te verslaan; dit vond plaats bij Mühlberg. Filips 

zal de volgende 4 jaar in gevangenschap doorbrengen. Hij stierf in 1567. Filips was niet in staat zijn 

landgraafschap Hessen in één geheel door te geven na zijn dood. Hessen werd gescheurd in 4 stukken voor 

zijn 4 zonen: 

" zijn oudste zoon Wilhelm IV krijgt Hessen-Kassel. 

" zijn tweede zoon Lodewijk IV krijgt Hessen-Marburg. 

" zijn derde zoon Filips II krijgt Hessen-Rheinfels. 

" zijn jongste zoon Georg I krijgt Hessen-Darmstadt. 



  

  

 

 

Maurits van Saksen. 

Als aanhanger van het gedachtegoed der Reformatie was Maurits van Saksen een sterke tegenstander van 

keizer Karel V. Tevens was hij politiek een handige manipulator door tegelijkertijd ook als trouwe vazal aan 

de zijde van de keizer te strijden tegen onder meer de Ottomanen en Frankrijk. Hij koesterde een 

persoonlijke afkeer tegen zijn verre neef Johan Frederik, de Saksische keurvorst, en aasde op diens 

keurvorstelijke hoogwaardigheid; daarom koos hij de keizerlijke zijde in de strijd tegen het Schmalkaldisch 

Verbond in 1547. Het bezorgde hem (voor een tijd) de bijnaam de "Judas van Meissen". maar ook de positie 

van keurvorst van Saksen. Hij volgde in 1547 de afgezette Johan Frederik op en verwierf tevens een groot 

deel van het Ernestijnse grondgebied van het keurvorstendom Saksen. In 1552 dwong hij de keizer tot het 

Verdrag van Passau, waaruit bleek dat Karel V, ondanks zijn machtspositie, niet in staat was het 

protestantisme te vernietigen. 

Maurits van Saksen trouwde in 1541 met Agnes van Hessen (1527-1555), dochter van landgraaf Filips I van 

Hessen. Hij was de vader van Anna van Saksen, de tweede echtgenote van Willem van Oranje en daarmee 

de grootvader en naamgever van prins Maurits van Oranje, stadhouder van Holland en Zeeland. Omdat 

Maurits van Saksen geen mannelijke erfgenaam had werd hij als keurvorst opgevolgd door zijn jongere 

broer August. 

 

 

Johan Frederik II van Saksen (de Middelste). 

Hij genoot samen met zijn broer Johan Willem een grondige opleiding. Reeds vanaf jonge leeftijd woonde hij 

zittingen van de Hofraad bij. 

Toen zijn vader in 1547 gevangengenomen werd bij de Slag bij Mühlberg, nam hij samen met zijn broer 

Johan Willem de administratie van het keurvorstendom Saksen over. Na verschillende pogingen om de 

strijd tegen keizer Karel V te herorganiseren, onderwierpen Johan Frederik II en zijn broer zich uiteindelijk 

aan de keizer. Vervolgens verloren ze de keurvorstelijke titel en moesten ze een groot deel van hun 

domeinen afstaan, waardoor ze het hertogdom Saksen overhielden. Het regentschap van Johan Frederik II 

en zijn broer Johan Willem kwam in 1552 ten einde na de vrijlating van de vader ten gevolge van het 

Verdrag van Passau. 

Na het overlijden van zijn vader in 1554 erfden Johan Frederik II en Johan Willem het hertogdom Saksen. 

Omdat zijn vader in zijn testament had bepaald dat het land ondeelbaar was en de broers gezamenlijk 

moesten besturen, regeerden de broers gezamenlijk. Hij resideerde in de burcht van Grimmenstein in Gotha. 

Ook trad hij in de militaire dienst van koning Hendrik II van Frankrijk, waarvoor hij een jaarlijkse betaling 

van 30.000 francs kregen. 

Omdat Johan Frederik in 1563 partij had gekozen voor Wilhelm von Grumbach, die wegens landvredebreuk 

onder de Rijksban was geplaatst, werd hij in augustus 1566 door keizer Maximiliaan II eveneens onder de 

Rijksban geplaatst en afgezet als hertog van Saksen ten voordele van zijn broer Johan Willem. Keizerlijke 

troepen aangevoerd door keurvorst August van Saksen belegerden Gotha en de burcht van Grimmenstein. 

Nadat Grimmenstein in april 1567 door August werd ingenomen, werd Johan Frederik gevangengenomen 

en naar Dresden overgebracht. Hij belandde vervolgens in keizerlijke gevangenschap. Nadat hij in juni 1567 

aangekomen was in Wenen, werd hij gevangengezet op het kasteel van Wiener Neustadt. Ook kreeg hij het 

recht op een eigen hofhouding. 

In 1572 vervoegde zijn echtgenote Elisabeth van de Palts zich bij hem in gevangenschap. Ze schreef talrijke 

smeekbrieven aan keizer Maximiliaan II, diens echtgenote Maria van Spanje en Anna van Denemarken (de 

echtgenote van August van Saksen) waarin ze tevergeefs om de vrijlating van Johan Frederik vroeg. 

In 1595 werd Johan Frederik wegens het gevaar dat uitging van het Ottomaanse Rijk overgebracht naar het 

Slot Lamberg in Steyr. Hier stierf hij in mei 1595 op 66-jarige leeftijd na een val in het trappenhuis. Hij werd 

bijgezet in de Mauritskerk van Coburg. 

 

 

Anna van Hessen. 

Rond 1590 stichtte ze het Sint-Annakerkhof van Heidelberg, waar in 1596 ter ere van haar een stenen 

gedenkmaal werd opgericht. Toen het kerkhof in 1845 gesloten werd, werd het gedenkmaal naar het 

Bergkerkhof van Heidelberg werd overgebracht. 



  

  

In juli 1591 stierf ze op 61-jarige leeftijd, waarna Anna werd bijgezet in de Slotkerk van Meisenheim. 

 

 

Wolfgang van Palts-Zweibrücken. 

In 1532 erfde hij het hertogdom Palts-Zweibrücken van zijn vader. 

In 1557 droeg keurvorst Otto Hendrik van de Palts het vorstendom Palts-Neuburg over aan Wolfgang. 

Hij was de leider der protestanten tijdens de Franse hugenotenoorlogen van de jaren 1560. Wolfgang stierf 

tijdens een veldtocht in Frankrijk. 

 

 

Lodewijk IV van Hessen-Marburg (de Oudere). 

Hij genoot zijn opleiding aan het hof van hertog Christoffel van Württemberg. 

Na het overlijden van zijn vader in 1567 werd het landgraafschap Hessen verdeeld tussen Lodewijk IV en 

zijn drie broers. Hierbij kreeg Lodewijk het landgraafschap Hessen-Marburg, dat ongeveer een vierde van 

het vroegere landgraafschap Hessen omvatte. Hij gold als een goede beheerder van zijn domeinen, stelde de 

staatsfinanciën op orde en reorganiseerde de scholen en de Universiteit van Marburg. Ook liet Lodewijk IV 

het Slot van Marburg renoveren door zijn bouwmeester Ebert Baldewein. Bovendien probeerde hij zijn 

territorium op een vredevolle manier te vergroten: zo kocht hij in 1570 van de graven van 

Nassau-Saarbrücken delen van de Fuldische Mark en kocht hij in 1583 de overige delen van dit gebied van 

de graven van Nassau-Weilburg. Nadat zijn broer Filips II van Hessen-Rheinfels in 1583 kinderloos stierf, 

kwam hij in het bezit van de ambten Lißberg, Ulrichstein en Itter. 

Omdat Lodewijk IV geen erfgenamen had, bepaalde hij in 1597 in zijn testament dat Hessen-Marburg geërfd 

zou worden door zijn neven, de calvinistische Maurits van Hessen-Kassel en de lutheraanse Lodewijk V van 

Hessen-Darmstadt. Wegens de religieuze verschillen tussen de twee bepaalde hij eveneens dat 

Hessen-Marburg lutheraans moest blijven. 

 

 

Elisabeth van Hessen-Kassel. 

Op 8 juli 1560 huwde ze in Marburg met Lodewijk VI (1539-1583), die vanaf 1572 keurvorst van de Palts was. 

Het echtpaar resideerde tot Lodewijks troonsbestijging in Amberg. Het was mede onder de invloed van de 

streng lutherse Elisabeth dat Lodewijk het lutheranisme doorvoerde in zijn domeinen. 

De steeds zieker wordende Lodewijk VI had in zijn testament, naast hertog Lodewijk van Württemberg en 

markgraaf George Frederik I van Brandenburg-Ansbach, ook Elisabeth en haar broer Lodewijk IV van 

Hessen-Marburg als regent voor zijn minderjarige zoon Frederik IV bestemd. Desondanks werd de post van 

administrator van de Palts geclaimd door vorst Johan Casimir van Palts-Simmern, een agnaat van de jonge 

erfopvolger. Samen met haar aangestelde medevoogden vocht Elisabeth dit onsuccesvol aan bij het 

Rijkskamergerecht. Daarbij werd Johan Casimir zelfs ondersteund door Elisabeths broer Willem IV van 

Hessen-Kassel ondersteund, die haar streng lutherse invloed op Frederik en de politiek van de Palts vreesde. 

 

 

Lodewijk VI van de Palts. 

Lodewijk werd door zijn moeder en aan het hof van markgraaf Filibert van Baden-Baden onderwezen 

volgens de lutherse leer. Om de Franse taal te leren ging hij in 1554 naar de Bourgondische Universiteit in 

Dole. Als presumptieve erfgenaam van het keurvorstendom van de Palts nam hij aan het hof van keurvorst 

Otto Hendrik van de Palts al deel aan de regeringsverantwoordelijkheden. Vanaf 1563 was hij stadhouder in 

de Opper-Palts. 

In tegenstelling tot zijn vader Frederik III was Lodewijk VI geen aanhanger van het calvinisme, maar wel 

van het lutheranisme. In eigen naam en als mederegent van markgraaf Ernst Frederik van Baden-Durlach en 

markgraaf Jacob III van Baden-Hachberg was hij medeondertekenaar van de Concordiënformule (1577) en 

van het Concordiënboek (1580). Onder de invloed van zijn echtgenote kwam hij meer en meer in tegenstand 

tegen zijn vader, die Lodewijks jongere broer Johan Casimir voortrok. Het conflict tussen de twee broers 

kwam tot een hoogtepunt toen ze na de dood van hun vader ruzieden over de uitvoering van diens 

testament en werd uiteindelijk in 1578 bijgelegd. 

Lodewijk VI voerde tijdens zijn bewind het lutheranisme door aan de Universiteit van Heidelberg, maar 

moest hiervoor enkele zuiveringsmaatregelen uitvoeren. De calvinistische theologen vonden bescherming bij 



  

  

zijn broer Johan Casimir en stichtten in Neustadt an der Weinstraße het Collegium Casimirianum. Bij de 

Keulse oorlog was Lodewijk VI de enige lutherse vorst die aan de zijde van de aartsbisschop van Keulen 

vocht. Bij de Lutherse reorganisatie van zijn landerijen voerde Lodewijk een nieuwe hoforde, een nieuwe 

politieorde en in 1582 een grote landorde door. 

Van 1577 tot aan zijn dood maakte Lodewijk VI deel uit van de regentenraad die in naam van de 

minderjarige markgraaf Ernst Frederik het markgraafschap Baden-Durlach bestuurde. Lodewijk, die sinds 

21-jarige leeftijd al borstlijdend was, stierf in 1583 op 44-jarige leeftijd en werd bijgezet in de Heilige 

Geestkerk van Heidelberg. 

 

 

Georg II landgraaf van Hessen-Darmstadt. 

Na de dood van zijn vader in 1567 werd het landgraafschap Hessen verdeeld tussen George I en zijn drie 

oudere broers. Hierbij kreeg George het bezit over het landgraafschap Hessen-Darmstadt, dat bestond uit 

het opperdeel van het vroegere graafschap Katzenelnbogen en ongeveer een achtste van het vroegere 

landgraafschap Hessen omvatte. Als residentie koos hij het Slot van Darmstadt, dat hij grondig liet 

uitbreiden en ombouwen. Vanaf 1570 liet hij ook het Slot van Lichtenberg bouwen. Tussen 1572 en 1580 liet 

hij door bouwmeester Jakob Kesselhut het jachtslot van Kranichstein ombouwen. 

Als landgraaf van Hessen-Darmstadt voerde George in feite een schoolplicht door in zijn gebieden. Onder 

zijn bewind begonnen ook de heksenvervolgingen in Hessen-Darmstadt. Anderzijds kende Darmstadt onder 

het bewind van George I een enorme economische bloei. Tevens stichtte hij er in 1592 een armenhuis en liet 

hij vanaf 1594 weeskinderen onderwijzen in het Slot van Darmstadt. 

In februari 1596 stierf George I op 46-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in het koor van de Stadskerk van 

Darmstadt. 

 

 

 Filips I landgraaf van Hessen (de Grootmoedige), zoon van Wilhelm II landgraaf van Hessen en 

Anna van Mecklenburg-Schwerin, trouwde (respectievelijk 35 en ongeveer 17 jaar oud) (2) op 

maandag 4 maart 1540 met Margarethe van der Saale, geboren omstreeks 1522, overleden 

(ongeveer 44 jaar oud) op woensdag 6 juli 1566. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Margarethe van Dietz, geboren op zaterdag 14 oktober 1544, overleden (ongeveer 63 

jaar oud) omstreeks 1608, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) (1) omstreeks 1567 

met Johann Bernhard van Eberstein, zoon van Johan Jacob van Eberstein en Barbara 

van Daun-Oberstein, geboren op dinsdag 26 juni 1545, overleden (29 jaar oud) op 

woensdag 11 september 1574. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 30 en ongeveer 32 jaar oud) (2) omstreeks 1575 met Stephan Heinrich van 

Everstein, zoon van Georg van Everstein en Walpurgis Schlick van Passaun, geboren 

op zaterdag 10 april 1543, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1613. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXd. Magdalena van Saksen (Saksen-Meissen, van), dochter van George hertog van Saksen (met de 

Baard) (XIXe), op pagina 87 (was hertog van Saksen van 1500 tot 1539) en Barbara van Polen, 

geboren op donderdag 7 maart 1507 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (26 jaar oud) op 

zondag 28 januari 1534 in Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 19 jaar oud) 

(1) op donderdag 6 november 1524 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Joachim II Hector van 

Brandenburg, zoon van Joachim I Nestor keurvorst van Brandenburg (van 1499 tot 1535 

keurvorst van Brandenburg) en Elisabeth van Denemarken, geboren op maandag 9 januari 1505 

in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], van 1535 tot aan zijn dood keurvorst van Brandenburg, 

overleden (65 jaar oud) op zondag 3 januari 1571 in Kopenick [Berlin, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Johan Georg van Brandenburg (Oeconomicus), geboren op vrijdag 11 september 1525 

in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], van 1571 tot aan zijn dood keurvorst van 

Brandenburg, overleden (72 jaar oud) op donderdag 8 januari 1598 in 

Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 20 jaar oud) 

(1) op donderdag 15 februari 1545 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn achternicht 



  

  

Sophia van Legnica, dochter van Frederik II van Legnica (de Grote) (vanaf 1488 

hertog van Liegnitz (Legnica)) en Sophia van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

donderdag 1 januari 1525 in Liegnitz (Legnica) [Wroclaw, Poland], overleden (21 jaar 

oud) op woensdag 6 februari 1546 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 

zoon, trouwde (respectievelijk 22 en 18 jaar oud) (2) op donderdag 12 februari 1548 

met zijn achternicht Sabina van Ansbach, dochter van George van 

Brandenburg-Ansbach (de Vrome) (was van 1515 tot aan zijn dood markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach) en Hedwig van Munsterberg, geboren op zondag 12 mei 1529 

in Ansbach [Bavaria, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op zondag 2 november 1575 

in Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk 11 kinderen, trouwde (respectievelijk 52 

en 14 jaar oud) (3) op donderdag 6 oktober 1577 in 

Letzlingen [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met zijn achternicht Elisabeth van Anhalt, 

dochter van Joachim Ernst van Anhalt en Agnes van Barby-Mühlingen, geboren op 

vrijdag 25 januari 1563 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1577 tot 1598 

keurvorstin-gemalin van Brandenburg, overleden (46 jaar oud) op 

vrijdag 25 september 1609 in Krossen [OV, Duitsland]. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

2. Barbara van Brandenburg, geboren op woensdag 10 augustus 1527, van 1586 tot 1595 

hertogin van Brieg, overleden (67 jaar oud) op maandag 2 januari 1595 in 

Brieg [Opole, Poland], trouwde (respectievelijk 17 en 21 jaar oud) op 

donderdag 15 februari 1545 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met haar achterneef George 

II van Brieg (de Vrome), zoon van Frederik II van Legnica (de Grote) (vanaf 1488 

hertog van Liegnitz (Legnica)) en Sophia van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

woensdag 18 juli 1523 in Liegnitz (Legnica) [Wroclaw, Poland], van 1547 tot 1586 

hertog van Brieg, Ohlau en Wohlau, overleden (62 jaar oud) op woensdag 7 mei 1586 

in Brieg [Opole, Poland]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

3. Elisabeth van Brandenburg, geboren in 1528, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1529. 

4. Frederik IV van Brandenburg, geboren op vrijdag 12 december 1530 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], van 1551 tot aan zijn dood aartsbisschop van Maagdenburg 

en van 1552 tot aan zijn dood enkele maanden later prins-bisschop van Halberstadt, 

overleden (21 jaar oud) op donderdag 2 oktober 1552 in 

Halberstadt [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

5. Albrecht van Brandenburg, geboren en overleden in 1532. 

6. Georg van Brandenburg, geboren en overleden in 1532. 

7. Paul van Brandenburg, geboren en overleden in 1534. 

 

Magdalena van Saksen. 

Op 6 november 1524 huwde ze in Dresden met de toekomstige keurvorst Joachim II Hector van 

Brandenburg (1505-1571), toen nog erfgenaam van zijn vader Joachim I Nestor. Bij de weelderige bruiloft 

zouden 300 gasten aanwezig zijn geweest, waaronder 24 regerende vorsten. Op uitdrukkelijke wens van 

haar vader werd de bruiloft voltrokken door de aartsbisschop van Mainz. 

In tien jaar huwelijk schonk Magdalena het leven aan zeven kinderen. Ze overleed in januari 1534 op 

26-jarige leeftijd, kort na de geboorte van haar laatste kind. De schok van een brand die in haar buurt was 

uitgebroken zou haar overlijden hebben bespoedigd. De gebeurtenissen rond de dood van zijn dochter, zo 

kort na het overlijden van echtgenote, trof hertog George van Saksen zo hard, dat zich uit rouw niet meer 

schoor en de bijnaam de Baardige verkreeg. 

Een jaar na de dood van Magdalena werd haar weduwnaar Joachim II Hector keurvorst van Saksen. 

Hetzelfde jaar hertrouwde hij met Hedwig van Polen, dochter van koning Sigismund I van Polen. 

 

 

Joachim II Hector van Brandenburg. 

Zijn vader liet hem een erfverdrag ondertekenen waarin hij moest zweren om rooms-katholiek te blijven. Op 

die manier kon Joachim Nestor zijn jongere broer, prins-bisschop Albrecht van Mainz, assisteren. Albrecht 

had namelijk hoge geldsommen geleend bij de bankiersfamilie Fugger om de Heilige Stoel te kunnen betalen 

voor zijn benoeming tot bisschop van Halberstadt, alsook voor een dispensatie zodat hij tegelijk 

aartsbisschop van Mainz en aartsbisschop van Maagdenburg kon zijn. 



  

  

Joachim Nestor had deze cumulatie van functies meegefinancierd en kwam met zijn broer overeen dat 

Albrecht deze kosten zou terugbetalen door aflaten aan zijn onderdanen te verkopen. Keurvorst Johan 

Frederik I van Saksen, die de kandidatuur van Albrecht als bisschop van Mainz had gesteund, had echter de 

praktijk van aflaten verboden onder invloed van Maarten Luther. De terugbetaling van de schulden aan de 

bankiersfamilie Fugger hing dus af van de aflatenverkoop aan de katholieke bevolking van Brandenburg. 

In 1535 volgde Joachim II Hector zijn vader op als keurvorst van Brandenburg. Na het overlijden van zijn 

vader en van zijn schoonvader koning Sigismund I van Polen in 1548 werd hij een steeds grotere 

voorstander van de Protestantse Reformatie. Het was pas in 1555 dat hij zijn sympathie voor het 

lutheranisme officieel toegaf, omdat hij een open confrontatie met zijn bondgenoot keizer Karel V wilde 

vermijden. Daarvoor had Joachim Hector in Brandenburg een conservatieve kerkorde ingevoerd die 

gebaseerd was op de Lutheraanse doctrine, maar waarbij er nog wel plaats was voor vele traditionele 

religieuze instituties en voorschriften, zoals het episcopalisme, Latijnse misvieringen, liturgisch drama en de 

heiligenkalender. Daarom wordt er gesteld dat hij de Reformatie introduceerde uit opportunisme en tegen 

zijn werkelijke religieuze overtuigingen.. 

Begin 1539 werd op de Rijksdag van rijksvrije vorsten, waarbij ook Joachim II Hector, door de lutheraanse 

woordvoerder Philipp Melanchthon onthuld dat de anti-Joodse pogroms van 1510 gebaseerd waren op een 

geveinsde hostieontwijding. Deze pogrom had ervoor gezorgd dat de Joden uit Brandenburg verbannen 

waren. In een privéonderhoud met keurvorst Joachim II Hector pleitte de Joodse advocaat Josel von 

Rosheim ervoor om de Joden opnieuw toe te laten tot Brandenburg en op 25 juni 1539 ging Joachim II Hector 

op dit verzoek in. 

Zijn schoonmoeder Barbara Zápolya was een zus van Johan Zápolya, die vanaf 1526 de vacante Hongaarse 

troon claimde nadat koning Lodewijk II Jagiello was gesneuveld in de strijd tegen het Ottomaanse Rijk. 

Joachim Hector steunde echter Johans rivaal Ferdinand I van Habsburg, die ook de Hongaarse troon claimde 

en de Ottomanen bekampte. In 1542 assisteerde Joachim Hector Ferdinand bij het beleg van Boeda, waarbij 

hij een leger samengesteld uit Oostenrijkse, Hongaarse, Duitse, Boheemse, Italiaanse en Dalmatische troepen 

leidde. Hij was echter geen doorgewinterde krijgsheer en moest zich uiteindelijk terugtrekken met zijn 

troepen. In 1542 werd hij bij het beleg van Pest opnieuw verslagen door de Ottomanen. 

Joachim Hector was de schoonbroer van koning Sigismund II August van Polen. In 1569 huldigde hij 

Sigismund II August zodat Joachim Hector en zijn nakomelingen aangesteld werden tot erfopvolgers van 

het hertogdom Pruisen als de Pruisische linie van het huis Hohenzollern zou uitsterven. 

In januari 1571 stierf Joachim Hector op 65-jarige leeftijd in het Slot Köpenick, dat hij in 1558 zelf had 

gebouwd. Ook liet hij in 1542 het jachtslot Grunewald en in 1559 de Citadel van Spandau bouwen, waardoor 

hij 2,5 miljoen gulden staatsschuld naliet. 

 

 

Johan Georg van Brandenburg (Oeconomicus). 

Van 1560 tot 1569 was hij diocesaan administrator van het bisdom Brandenburg. In 1571 volgde hij zijn 

vader op als keurvorst van Brandenburg. Tien dagen na het overlijden van zijn vader stierf ook zijn oom, 

markgraaf Johan I van Brandenburg-Küstrin, zonder erfgerechtigde nakomelingen en erfde Johan Georg 

diens bezittingen. 

Johan Georg erfde van zijn vader niet alleen het keurvorstendom Brandenburg, maar ook 2,5 miljoen gulden 

staatsschuld. In Berlijn gaf hij daarom de opdracht om alle huizen van de gunstelingen van zijn vader te 

doorzoeken en te verzegelen en liet hij ook een pogrom tegen de Joden toe, waarbij de meeste Joodse huizen 

werden geplunderd. Beduidende lutheraanse gelovigen konden dan weer op bescherming rekenen. 

Johan Georg beschouwde Lippold Ben Chluchim, de Joodse muntmeester en hofbankier van zijn vader, als 

de verantwoordelijke voor de hoge staatsschuld en beschuldigde hem van verduistering van inkomsten en 

onrechtvaardige verrijking. Lippold Ben Chluchim werd onder huisarrest geplaatst en werd vervolgens ook 

verdacht van hekserij en moord. Onder marteling bekende hij de hem ten laste gelegde beschuldigingen en 

verklaarde hij keurvorst Joachim II Hector vergiftigd te hebben, waarna Lippold Ben Chluchim ter dood 

werd veroordeeld. Op 28 januari 1573 werd hij geradbraakt en gevierendeeld, waarna er een zware tijd 

aanbrak voor de Joden in Brandenburg, die reeds onder keurvorst Joachim II Hector hoge dwangsommen en 

belastingen moesten betalen. Na de executie van Ben Chluchim verbande Johan Georg alle Joden uit 

Brandenburg en confisqueerde hij al hun bezittingen. 

Op 13 juli 1574 stichtte Johan Georg in Berlijn het eerste humanistische gymnasium. Ook probeerde hij de 

financiële gevolgen van de uitgebreide hofhouding van zijn vader op te lossen door de overmatige 



  

  

schuldenlast van Brandenburg tegen te gaan en de terugbetaling van de schulden efficiënt te beheren. Dit 

leverde de bijnaam Oeconomicus op. 

In 1577 ondertekende hij de Concordiënformule, die de theologische conflicten binnen het lutheranisme 

moest oplossen die na de dood van Maarten Luther waren ontstaan. Ook ondertekende hij in 1580 het 

Concordiënboek. In 1591 werd hij na het overlijden van keurvorst Christiaan I van Saksen samen met hertog 

Frederik Willem I van Saksen-Weimar regent van het keurvorstendom Saksen. 

De gematigde en standvastige Johan Georg was niet geneigd om experimenten uit te voeren. Zo weigerde hij 

in 1582 in tegenstelling tot de meeste protestantse vorsten de gregoriaanse kalender in te voeren. Hij stierf in 

januari 1598 op 72-jarige leeftijd en werd als keurvorst opgevolgd door zijn zoon Joachim Frederik. 

 

 

Elisabeth van Anhalt. 

Op 6 oktober 1577 werd ze in het jachtslot van Letzlingen de derde echtgenote van de bijna veertig jaar 

oudere keurvorst Johan George van Brandenburg (1525-1598). Het huwelijk werd zonder grote festiviteiten 

gevierd en Elisabeth bracht als bruidsschat 15.000 daalders in het huwelijk. In de plaats kreeg zij als 

lijfgeding een behoorlijke rente van 400 gulden per jaar toegewezen, samen met de stad en het slot van 

Crossen an der Oder, het ambt en de stad van Züllichau en Bobersberg. 

Elisabeth gold als de promotor van de geleerde Leonhard Thurneysser. Na het overlijden van haar 

echtgenoot in 1598 trok Elisabeth, die door haar vele bevallingen al redelijk verzwakt was, zich terug in het 

Slot van Crossen an der Oder, waar ze in november 1607 op 44-jarige leeftijd stierf. Ze werd bijgezet in de 

Hohenzollern-Crypte van de Dom van Berlijn. 

 

 

Barbara van Brandenburg. 

In 1537 werd ze door haar vader verloofd met George, de tweede zoon van hertog Frederik II van Liegnitz. 

Op 15 februari 1545 vond hun huwelijk plaats in de Brandenburgse hoofdstad Berlijn, op dezelfde dag als 

dat van haar broer Johan George en Georges zus Sophia. Als bruidsschat kreeg Barbara 20.000 rijnflorijnen 

van de inwoners van Brieg. 

 

 

George II van Brieg (de Vrome). 

Na de dood van zijn vader in 1547 erfde hij de hertogdommen Brieg, Ohlau en Wohlau. 

In 1548 zorgde de vroege dood van zijn familielid Hendrik II van Podiebrad ervoor dat George II de regent 

van het hertogdom Oels werd voor diens zoons Hendrik III en Karel II. Dit bleef hij tot in 1569. Toen drie 

jaar later, in 1551, zijn broer Frederik III wegens zijn opstandig gedrag tegenover keizer Karel V afgezet 

werd als hertog van Liegnitz ten voordele van zijn minderjarige zoon Hendrik XI, werd George ook regent 

van het hertogdom Liegnitz. Dit bleef hij tot in 1556, toen Frederik III door de nieuwe keizer Ferdinand I 

opnieuw tot hertog van Liegnitz werd benoemd. 

Tijdens zijn regering had George II een goede band met het huis Habsburg, hoewel hij lutheraans was. Hij 

werd dan ook door de keizer meerdere keren op diplomatieke missie gestuurd. Zo was hij in 1562 aanwezig 

bij de kroning van keizer Maximiliaan II in Praag en Bratislava. Daarnaast gebruikte George II het Briegse 

leger om de interne orde in zijn hertogdommen te behouden en wijdde hij zich aan de expansie van zijn 

hoofdresidentie in Brieg, waar hij een paleis in renaissancestijl liet bouwen. Als lutheraan hield hij zich ook 

bezig met de hervormingen die zijn vader had opgestart. Ook bouwde hij tussen 1564 en 1568 het 

gymnasium van Brieg en na de brand in de stad in 1569 bouwde hij ook een nieuwe stadshal en nieuwe 

torens voor de Sint-Nicolaaskerk in de stad. 

In 1586 overleed George II. Zijn zonen Joachim Frederik en Johan George volgden hem op als hertog van 

Ohlau en Wohlau, terwijl zijn weduwe Barbara van Brandenburg het hertogdom Brieg erfde. 

. 

 

 

 

Frederik IV van Brandenburg. 

Hij werd opgeleid in onder andere Frankfurt an der Oder en werd in 1548 dankzij de aanzienlijke invloed 

van zijn vader door het domkapittel van Havelberg verkozen tot gepostuleerd bisschop van Havelberg. 



  

  

Nadat de Maagdenburgse aartsbisschop Johan Albrecht van Brandenburg-Ansbach in mei 1550 was 

overleden, werd Frederik door het domkapittel van Maagdenburg aangezocht om aartsbisschop te worden, 

om een wereldlijke overname van het aartsbisdom door het keurvorstendom Saksen te verhinderen. 

Frederik had onder Johan Albrecht reeds gefungeerd als coadjutor van het aartsbisdom Maagdenburg en het 

prinsbisdom Halberstadt. In december 1551 bevestigde de paus Frederiks verkiezing als aartsbisschop van 

Maagdenburg en een jaar later werd hij ook prins-bisschop van Halberstadt. In Halberstadt, waar hij 37 

weken regeerde, verwezenlijkte hij weinig. Wel leverde zijn weelderige hofhouding het prinsbisdom 22.000 

gulden kosten op. 

Frederik IV stierf in oktober 1552, op 21-jarige leeftijd. Zijn dood werd de eerste dagen na zijn overlijden 

geheimgehouden, hetgeen geruchten over vergiftiging voedde. Hij werd bijgezet in de Dom van 

Halberstadt. 

 

 

 Joachim II Hector van Brandenburg, zoon van Joachim I Nestor keurvorst van 

Brandenburg (van 1499 tot 1535 keurvorst van Brandenburg) en Elisabeth van Denemarken, 

trouwde (respectievelijk 30 en 22 jaar oud) (2) op zondag 1 september 1535 in 

Krakau [Krakow, Poland] met Hedwig van Polen, dochter van Sigismund I koning van Polen (de 

Oude) en Barbara Zapolya, geboren op zaterdag 15 maart 1513 in Poznan [Piotrkow, Poland], 

overleden (59 jaar oud) op woensdag 7 februari 1573 in Neuruppin [Brandenburg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Elisabeth Magdalena van Brandenburg, geboren op maandag 6 september 1537, 

overleden (57 jaar oud) op dinsdag 22 augustus 1595, trouwde (respectievelijk 21 en 

28 jaar oud) op zondag 11 januari 1559 met haar achterneef Franz Otto van 

Brunswijk-Lüneburg, zoon van Ernst I van Brunswijk-Lüneburg (de Belijder) (hertog 

van Brunswijk Dannenberg) en Sophia van Mecklenburg, geboren op 

vrijdag 20 juni 1530, van 1546 tot aan zijn dood hertog van Brunswijk-Lüneburg, 

overleden (28 jaar oud) op woensdag 29 april 1559. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Sigismund van Brandenburg, geboren op zondag 11 december 1538 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], prins-aartsbisschop van Maagdenburg en prins-bisschop 

van Halberstadt. In Maagdenburg was Sigismond de laatste door de paus aangestelde 

aartsbisschop; zijn opvolgers waren administrators van de Evangelische Kerk, 

overleden (27 jaar oud) op dinsdag 13 september 1566 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

3. Hedwig van Brandenburg, geboren op zaterdag 2 maart 1540 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op maandag 21 oktober 1602 in 

Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 19 en 31 

jaar oud) op donderdag 25 februari 1560 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met 

Julius hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, zoon van Heinrich II hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (de Jongere) en Maria van Württemberg, geboren op 

vrijdag 29 juni 1528 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], van 1568 

tot aan zijn dood hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en van 1584 tot aan zijn dood 

hertog van Brunswijk-Calenberg-Göttingen, overleden (60 jaar oud) op 

zaterdag 13 mei 1589 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit 

huwelijk 8 kinderen. 

4. Sophia van Brandenburg, geboren op zondag 14 december 1541, overleden (22 jaar 

oud) op zaterdag 27 juni 1564, trouwde (respectievelijk 20 en 26 jaar oud) op 

donderdag 14 december 1561 met Willem van Rosenberg, zoon van Jobst van 

Rosenberg en Anna van Roggendorf, geboren op zondag 10 maart 1535, overleden (57 

jaar oud) op maandag 31 augustus 1592. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Joachim van Brandenburg, geboren in 1543, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1544. 

6. Levenloos geboren dochter van Brandenburg, geboren in 1545. 

 

 Joachim II Hector van Brandenburg, Buitenechtelijke relatie (3) met Anna Sydow. 



  

  

 Uit deze relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Magdalena van Saksen (Saksen-Meissen, van) (XXd), op pagina 100, trouwde (2) met haar vader 

George hertog van Saksen (met de Baard) (zie XIXe, op pagina 87). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXe. Sybille (Sibylle) van Saksen (van Saksen-Meissen), dochter van Hendrik V van Saksen (de 

Vrome) (XIXf), op pagina 88 (hertog van Saksen) en Catharina van Mecklenburg, geboren op 

zondag 2 mei 1515 in Freiberg [Sachsen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 18 juli 1592 in Buxtehude [Nedersaksen, Duitsland], begraven in 

Ratzeburg [Schleswig-Holstein, Duitsland] in de Kathedraal, trouwde (respectievelijk 24 en 30 

jaar oud) op donderdag 8 februari 1540 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met haar achterneef 

Frans I van Saksen-Lauenburg, zoon van Magnus I van Saksen-Lauenburg en Katharina van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op zaterdag 1 januari 1510, overleden (71 jaar oud) op 

donderdag 19 maart 1581 in Buxtehude [Nedersaksen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Albert van Saksen-Lauenburg, geboren in 1542, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 

1544. 

2. Dorothea van Saksen-Lauenburg, geboren op donderdag 11 maart 1543 in 

Lüneburg [Nedersaksen, Duitsland], prinses van Saksen door haar huwelijk werd ze 

hertogin van Brunswijk-Wolfenhagen, overleden (43 jaar oud) op 

zaterdag 5 april 1586 in Herzberg Am Harz [Nedersaksen, Duitsland], begraven in 

Osterode Am Harz [Nedersaksen, Duitsland] in de Sint Aegidienkerk, trouwde 

(respectievelijk 27 en 39 jaar oud) op donderdag 10 december 1570 in 

Osterode Am Harz [Nedersaksen, Duitsland] met Wolfgang van 

Brunswijk-Grubenhagen, zoon van Philipp hertog van Brunswijk-Grubenhagen en 

Katharina van Mansfeld, geboren op maandag 6 april 1531, overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 14 maart 1595. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Magnus van Saksen-Lauenburg, geboren omstreeks 1543, hertog van Saksen 

Lauenburg, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 14 mei 1603 in 

Ratzeburg [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 

20 jaar oud) op donderdag 4 juli 1568 met Sophie van Zweden, dochter van Gustaaf I 

Eriksson Wasa (koning van Zweden van 1523 tot zijn dood) en Margaretha 

Eriksdotter Leijonhufvud, geboren op woensdag 29 oktober 1547, overleden (63 jaar 

oud) op donderdag 17 maart 1611. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Ursula van Saksen-Lauenburg, geboren op maandag 1 januari 1545 in 

Lauenburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

maandag 12 oktober 1620 in Scharnebeck [OV, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 

en 35 jaar oud) op woensdag 1 januari 1569 in Artlinburg [Nedersaksen, Duitsland] 

met haar achterneef Heinrich hertog van Brunswijk-Dannenberg, zoon van Ernst I 

van Brunswijk-Lüneburg (de Belijder) (hertog van Brunswijk Dannenberg) en Sophia 

van Mecklenburg, geboren op zondag 4 juni 1533 in Celle [Nedersaksen, Duitsland], 

overleden (64 jaar oud) op maandag 19 januari 1598 in 

Dannenberg [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

5. Frans II van Saksen-Lauenburg, trouwde (1) met Margarethe van Pommeren, 

dochter van Filips I van Pommeren (hertog van Pommeren) en Maria van Saksen 

(XXb), op pagina 92 (tot zijn dood in 1560 hertog van Pommeren-Wolgast). Uit dit 

huwelijk een zoon, trouwde (respectievelijk 35 en 16 jaar oud) (2) op 

woensdag 10 november 1582 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk] 

met zijn achternicht Maria van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van Julius hertog 

van Brunswijk-Wolfenbüttel (van 1568 tot aan zijn dood hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel) en Hedwig van Brandenburg, geboren op 

donderdag 13 januari 1566 in Schladen [Nedersaksen, Duitsland], overleden (60 jaar 

oud) op donderdag 13 augustus 1626 in Lauenburg [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 7 kinderen. 



  

  

6. Sidonia Katharina van Saksen-Lauenburg, geboren op woensdag 1 juni 1549, 

overleden (45 jaar oud) op woensdag 1 juni 1594, trouwde (respectievelijk 18 en 42 

jaar oud) op zaterdag 25 november 1567 met Wenceslaus III Adam van Teschen, 

zoon van Wenceslaus II van Silezië-Teschen (van 1518 tot 1524 samen met zijn vader 

Casimir II hertog van Teschen) en Anna van Brandenburg-Ansbach, geboren in 

december 1524, van 1528 tot 1579 hertog van Tesc, overleden (54 jaar oud) op 

zondag 4 november 1579. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

7. Hendrik III/IV van Saksen-Lauenburg, geboren op woensdag 1 november 1550, 

overleden door een noodlottig ongeval (34 jaar oud) op maandag 22 april 1585 in 

Bremervörde [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (24 jaar oud) op 

zaterdag 25 oktober 1575 met Anna Betzdorf. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. Maurits van Saksen-Lauenburg, geboren in 1551, van 1581 tot aan zijn dood 

medehertog van Saksen-Lauenburg, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

vrijdag 2 november 1612 in Buxtehude [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (ongeveer 

30 jaar oud) (1) op woensdag 25 november 1581, (gescheiden op 

maandag 31 mei 1582) met Katharina van Spörcken. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (2) met Gisela Sachsen. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

9. Frederik van Saksen-Lauenburg, geboren in 1554, overleden (ongeveer 32 jaar oud) 

in 1586. 

 

Sybille van Saksen. 

Haar huwelijk bleek van groot belang voor de positie van haar broer Maurits van Saksen ten tijde van de 

Schmalkaldische Oorlog. Het huwelijk was liefdeloos en Frans beschuldigde zijn vrouw van liefdeloze 

acties. In latere jaren kwamen de twee weer nader tot elkaar. In 1552 vroeg Sybille haar broer, keurvorst 

Maurits van Saksen, om financiële ondersteuning voor haar echtgenoot. Met het geld kon Frans wat 

bezittingen in Lübeck terugkopen. 

In 1588 speelde Sybille een belangrijke rol in de affaire van haar zoon Maurits. Maurits woonde in het oude 

klooster Abbot's House met een getrouwde vrouw van burgerlijke afkomst. 

 

  

   

   

 

Hendrik III/IV van Saksen-Lauenburg en Anna Betzdorf 

  dochter van rechtenprofessor Conrad Betzdorf, die de mentor van Hendrik was aan de 

Universiteit van Keulen. 

   

   

Maurits van Saksen-Lauenburg en Gisela Sachsen 

Zijn moeder en hertog Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel wilden dat Maurits terugkeerde naar zijn eerste 

echtgenote en lieten in 1588 zelfs een proces voor hekserij aanspannen voor Gisela en haar echtgenoot Adam 

von Tschammer. Maurits en Gisela kregen twee buitenechtelijke zonen, die nadien werd geadopteerd: 

 

Wenceslaus III Adam van Teschen. 

Zijn vader overleed een maand voor zijn geboorte. 

Na zijn geboorte werd hij onder de voogdij geplaatst van zijn grootvader, hertog Casimir II van Teschen. 

Nadat zijn grootvader in 1528 overleed, volgde Wenceslaus III Adam hem op. Omdat hij toen nog 

minderjarig was, werden zijn moeder en de Boheemse magnaat Jan van Pernstein volgens de laatste wil van 

Casimir II tot regenten benoemd. 

Tijdens zijn jeugd verbleef de jonge hertog grotendeels aan het keizerlijke hof in Wenen, waar hij werd 

opgeleid. Hoewel het keizerlijk hof in Wenen katholiek was, bekeerde Wenceslaus Adam zich tot het 

lutheranisme, een religie die hij de rest van zijn leven zou behouden. 

Toen zijn moeder in 1539 stierf, werd de vijftienjarige Wenceslaus III Adam volwassen verklaard en was hij 



  

  

dus in staat om zijn gebieden zelf te besturen. In feite bleef Jan van Pernstein de functies van regent echter 

uitoefenen tot in 1545, waarna hij zelfstandig begon te regeren. 

Onder zijn bewind werd de economie van het hertogdom Teschen gestabiliseerd en werd ze zelfs verder 

ontwikkeld. Het belangrijkste feit was echter dat hij de reformatie introduceerde in zijn gebieden. Zo sloot 

hij het franciscanen- en het dominicanenklooster van Teschen en later ook het benedictijnenklooster in 

Orlau. Ook werd het protestantisme de staatsgodsdienst van het hertogdom Teschen. Delen van de 

goederen die van katholieke religieuze ordes waren overgenomen werden dan weer overgebracht naar het 

stadshospitaal van Teschen, waar de armen werden verzorgd. Daarnaast was Wenceslaus III Adam 

onderwezen in de medische wetenschap in verband met patiëntenverzorging, iets dat zeer belangrijk was in 

het beëindigen van de epidemie die Teschen in 1570 trof. 

Op 24 juni 1573 introduceerde Wenceslaus III Adam een landsverordening in Teschen, waarin een reeks 

regulaties vermeld stonden die voor alle inwoners van het hertogdom golden. Hoewel deze wet 

aanvankelijk heel wat weerstand ondervond, werd ze uiteindelijk door de bevolking aanvaard. 

In de buitenlandse politiek stelde hij zich op als een trouwe bondgenoot van het huis Habsburg in Wenen. 

Ook was hij aanwezig bij de kroning van de toekomstige keizer Maximiliaan II tot koning van Hongarije in 

1563 en de begrafenis van keizer Ferdinand I in 1565. 

In 1573 gaf Wenceslaus III Adam het bevel om sterke verdedigingsforten nabij Mosty u Jablunkova te 

bouwen om zo zijn hertogdom tegen een eventuele inval van de Turken te beschermen. In hetzelfde jaar was 

hij na het uitsterven van het huis Jagiello kandidaat om koning van Polen te worden, wat echter niet lukte. 

Een ander groot probleem voor Wenceslaus III Adam was de spilzucht van zijn oudste zoon Frederik 

Casimir, die vanaf 1560 hertog van Freistadt en Skotschau en vanaf 1565 hertog van Bielitz was. Toen 

Frederik Casimir in 1571 onverwacht stierf, bleken zijn schulden zelfs zo hoog dat Wenceslaus III Adam zijn 

gebieden moest verkopen aan andere hertogen uit het huis Piasten. 

Aan het einde van zijn leven was hij het slachtoffer een aanval van apoplexie en na een lange, slepende 

ziekte overleed hij in november 1579. Hij werd bijgezet in het voormalige dominicanenklooster van Teschen. 

 

 

Hendrik III/IV van Saksen-Lauenburg. 

Op tienjarige leeftijd werd hem een prebende beloofd als kanunnik in Keulen, waar hij aan de plaatselijke 

universiteit studeerde. 

In 1566 werd hij onder de naam Hendrik III door de met protestanten gedomineerde domkapittel tot 

aartsbisschop van Bremen verkozen. Paus Pius V weigerde de lutheraanse Hendrik te benoemen, waardoor 

hij door de katholieke kerk niet erkend werd als bisschop. In 1574 werd hij als Hendrik II ook tot bisschop 

van Osnabrück verkozen, wat de katholieke kerk opnieuw weigerde te aanvaarden. Zijn kandidatuur om 

bisschop van Münster te worden, mislukte echter. In oktober 1577 werd hij onder de naam Hendrik IV 

eveneens tot bisschop van Paderborn verkozen. Ook ditmaal erkende de katholieke kerk zijn benoeming 

niet. 

Op 25 oktober 1575 huwde hij in het geheim met Anna Betzdorf, dochter van rechtenprofessor Conrad 

Betzdorf, die de mentor van Hendrik was aan de Universiteit van Keulen. Het huwelijk bleef kinderloos. 

Op Palmzondag 1585 viel Hendrik na een protestantse misdienst in Bremervörde van zijn paard. Kort 

daarna stierf hij aan zijn verwondingen. 

 

 

Maurits van Saksen-Lauenburg. 

Wegens hoge schulden besloot zijn vader in 1571 te abdiceren als hertog van Saksen-Lauenburg ten voordele 

van zijn oudste zoon Magnus II. Hij beloofde om de landerijen die zijn vader wegens zijn schulden had 

verpand terug te betalen met de fondsen die hij als opperbevelhebber in het Zweedse leger verdiende, maar 

dat deed hij niet en hij bleef de landerijen in het hertogdom verder vervreemden. Dit veroorzaakte conflicten 

tussen Magnus II en zijn vader Frans I, zijn broers Frans II en Maurits. en de Staten van Lauenburg. Deze 

escaleerden door het gewelddadig temperament van Magnus II. In oktober 1573 werd Magnus II door zijn 

vader Frans afgezet als hertog van Saksen-Lauenburg, waarna die terug de troon besteeg. 

Zijn vader Frans I stierf in 1581. Kort voor zijn dood besloot Frans na consultaties met zijn zoon 

prins-aartsbisschop Hendrik van Bremen en keizer Rudolf II, maar zonder overleg met zijn zoons Magnus 

en Maurits, zijn zoon Frans II aan te stellen als enige erfopvolger in Saksen-Lauenburg. Hij deed dit omdat 

hij Frans II beschouwde als zijn bekwaamste zoon, maar Frans schond hiermee de regels van het 



  

  

eerstgeboorterecht. Hierdoor werd Frans II door de Staten beschouwd als onwettig hertog, waardoor hij 

officieel administrator van het hertogdom Saksen-Lauenburg werd. Maurits oudste broer Magnus II vroeg 

vervolgens aan keizer Rudolf II om hem als nieuwe hertog van Saksen-Lauenburg te benoemen. 

Op 31 januari 1585 besliste Rudolf II in het voordeel van Frans II en werd Magnus II onbekwaam verklaard 

om te regeren. Frans II wist Maurits aan zijn zijde te verkrijgen door hem tot mede-administrator van 

Saksen-Lauenburg te benoemen. Op 16 december 1585 aanvaardde Frans II dat de Staten van Lauenburg een 

permanente institutie werden die cruciale inspraak kregen in de regeringszaken, waarna Frans en Maurits in 

1586 tot hertogen van Saksen-Lauenburg werden benoemd. Magnus II deed herhaalde pogingen om 

Saksen-Lauenburg te heroveren, waardoor Maurits en Frans een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigden 

wegens landvredebreuk. In 1588 werd Magnus in Hamburg gevangengenomen en uitgeleverd aan Frans II 

en Maurits, waarna Magnus tot aan zijn dood in 1603 opgesloten werd in het kasteel van Ratzeburg. 

In 1585 of 1586 verhuisde Maurits naar de stad Buxtehude, waar hij ging resideren in het Abdissenhuis van 

het zusterklooster Altkloster. Hij speelde geen belangrijke rol in de regeringszaken en leefde in het 

Abdissenhuis tot aan zijn dood in 1612. Ook ging hij militaire dienst voor de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. 

 

 

XXf. Emilie van Saksen, dochter van Hendrik V van Saksen (de Vrome) (XIXf), op pagina 88 (hertog 

van Saksen) en Catharina van Mecklenburg, geboren op donderdag 27 juli 1516 in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland], prinses van Saksen Door haar huwelijk met George van 

Brandenburg-Ansbach werd ze markgravin van Brandenburg-Ansbach, overleden (74 jaar oud) 

op dinsdag 9 april 1591 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 49 jaar 

oud) op vrijdag 25 augustus 1533 met haar achterneef George van Brandenburg-Ansbach (de 

Vrome), zoon van Frederik I van Brandenburg-Ansbach (de Oudere) (van 1486 tot 1515 

markgraaf van Brandenburg-Ansbach) en Sophia van Polen, geboren op dinsdag 4 maart 1484 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland], was van 1515 tot aan zijn dood markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach en van 1523 tot aan zijn dood hertog van Jägerndorf en van 1532 tot aan 

zijn dood hertog van Opole-Ratibor, overleden (59 jaar oud) op maandag 27 december 1543 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Sophia van Brandenburg-Ansbach, geboren op zaterdag 23 maart 1535, overleden 

(51 jaar oud) op zondag 22 februari 1587, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar 

oud) op vrijdag 11 november 1560 met haar achterneef Hendrik XI van Legnica, zoon 

van Frederik III hertog van Legnica (van 1547 tot 1551 en van 1556 tot 1559 hertog van 

Liegnitz (Legnica)) en Catharina van Mecklenburg, geboren op 

donderdag 23 februari 1539 in Liegnitz (Legnica) [Wroclaw, Poland], van 1551 tot 

1556, van 1559 tot 1576 en van 1580 tot 1581 driemaal hertog van Liegnitz (Legnica), 

overleden (49 jaar oud) op donderdag 3 maart 1588 in Krakau [Krakow, Poland]. Uit 

dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Barbara van Brandenburg-Ansbach, geboren in 1536, overleden (ongeveer 55 jaar 

oud) in 1591. 

3. Dorothea Catharina van Brandenburg, geboren op woensdag 23 februari 1538, 

overleden (65 jaar oud) op donderdag 8 januari 1604, trouwde (respectievelijk 17 en 

ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 2 februari 1556 met Hendrik Reuss-Meissen, 

zoon van Hendrik Reuss-Meissen en Margarethe van Salm-Neuburg, geboren 

omstreeks 1533, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op dinsdag 24 december 1568. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. George Frederik I van Brandenburg-Ansbach (de Oudere), geboren op 

woensdag 5 april 1539 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 26 april 1603 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en 18 jaar oud) (1) op 

vrijdag 26 december 1558 met Elisabeth van Brandenburg, dochter van Johan I van 

Brandenburg (van 1535 tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Küstrin) en 

Catharina van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op donderdag 29 augustus 1540, 

overleden (37 jaar oud) op woensdag 8 maart 1578. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (respectievelijk 40 en 15 jaar oud) (2) op donderdag 3 mei 1579 met 



  

  

Sofie van Brunswijk-Lüneburg, dochter van Willem V hertog van 

Brunswijk-Lüneburg en Dorothea van Denemarken, geboren op 

woensdag 30 oktober 1563, overleden (75 jaar oud) op vrijdag 14 januari 1639. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Emilie van Saksen. 

Emilie stond bekend als wijs en vroom. Ze was een strenggelovige Lutheraan en streed openlijk tegen het 

katholicisme in de gebieden van haar echtgenoot en zoon. In haar laatste levensjaren verscheen Emilie nog 

nauwelijks in de openbaarheid. 

 

 

George van Brandenburg-Ansbach (de Vrome). 

Via zijn moeder was George verwant met het koninklijk hof in Boeda. In 1506 trad hij in dienst van zijn oom, 

koning Wladislaus II van Hongarije en Bohemen, en in 1515 werd hij toevertrouwd met de regering van het 

hertogdom Opole. In 1516 werd hij lid van de regentenraad die in Hongarije werd geïnstalleerd voor de 

jonge koning Lodewijk II en George was ook de voogd van Lodewijk. 

In 1515 zette hij samen met zijn oudere broer Casimir zijn vader af als markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach-Kulmbach omdat diens spilzuchtige levensstijl de financiën van de staat verwoestte. 

Frederik werd tot aan Casimirs dood in 1527 gevangengezet, terwijl Casimir markgraaf van 

Brandenburg-Kulmbach en George markgraaf van Brandenburg-Ansbach werd. Omdat George grotendeels 

in Hongarije verbleef, regeerde Casimir in feite ook over het markgraafschap Brandenburg-Ansbach. 

Aan het hof van Hongarije waren er twee partijen die elkaar bekampten: de Magyaarse partij onder leiding 

van Johan Zápolya en de Duitse partij onder leiding van George, wiens autoriteit toenam door een 

erfverdrag te sluiten met de kinderloze hertog Jan II van Opole-Ratibor. Tegelijkertijd kreeg hij van de 

Boheemse koning de districten Oderberg, Beuthen en Tarnowitz toegewezen, wat echter de hoge schulden 

die hij als markgraaf van Brandenburg-Ansbach had niet oploste. 

Toen George in 1523 het hertogdom Jägerndorf bemachtigde, kwam hij in het bezit van volledig 

Opper-Silezië. Als eigenaar en hypotheekhouder van deze gebieden plaveide hij de weg voor de introductie 

van de Protestantse Reformatie in zijn gebieden, alsook in het markgraafschap Brandenburg-Ansbach. In 

1532 erfde het hertogdom Opole-Ratibor. 

George was de allereerste vorst die de Reformatie begon te steunen. De eerste werken over de Reformatie 

begonnen George voor het protestantisme te winnen. De zelfverzekerde geloofsgetuigenis van Maarten 

Luther op de Rijksdag van Worms in 1521 maakte een diepe indruk op hem, evenals de krachtige preken 

van evangelische predikers in 1522 in Neurenberg. Nadat hij de Lutherbijbel, die in 1522 werd gepubliceerd, 

had bestudeerd, raakte hij persoonlijk overtuigd van het protestantisme en werd hij een hevige voorstander 

van de Reformatie. Hij begon zelfs te corresponderen met Luther en ging met hem in discussie over 

belangrijke geloofsproblemen en in 1524 ontmoette hij hem persoonlijk tijdens onderhandelingen over de 

secularisatie van de Duitse Ordestaat door Georges broer Albrecht tot het hertogdom Pruisen. 

Na de troonsbestijging van koning Lodewijk II van Hongarije en Bohemen in januari 1522 werd George in 

zijn reformatiepogingen geholpen door diens echtgenote Maria, de zus van keizer Karel V die sympathieën 

had voor de ideeën van Luther. Als adviseur van de jonge koning verdedigde George op felle wijze de 

Reformatie tegen de invloeden en de intriges van zijn kerkelijke opponenten en kon hij hun gewelddadige 

maatregelen op succesvolle wijze tegenhouden. Door de goede relaties die hij had met hertog Frederik II van 

Liegnitz en hertog Karel I van Münsterberg-Oels, twee vorsten die ook de Reformatie steunden, kon hij 

gemakkelijker de Reformatie invoeren in zijn Silezische landerijen. Het was echter vooral door zijn eigen 

persoonlijke invloed, energie en praktische geest dat hij de lutherse doctrine kon invoeren. Hij deed 

pogingen om predikers te zoeken voor het nieuwe geloof in Hongarije, Silezië en Brandenburg-Ansbach en 

probeerde de kerkorde van Brandenburg-Neurenberg in te voeren, die in Brandenburg-Ansbach al 

acceptatie had gevonden. 

In het markgraafschap Brandenburg-Ansbach had George het echter moeilijk om de Reformatie in te voeren, 

hoewel de volksgeest niet afkerig was voor deze ideeën. Zijn broer Casimir was door zijn huwelijk met een 

Beierse prinses en zijn militaire dienst voor het Heilige Roomse Rijk nauwer geallieerd met de katholieke 

kerk en verzette zich tegen de Reformatie. Onder de druk van de Staten moest Casimir preken toelaten 

volgens de lutherse doctrine, maar hij liet de katholieke kerkceremonies behouden, hoewel die in strijd 

waren met het lutheranisme. 



  

  

George protesteerde tegen deze halve maatregelen en hij toonde zijn ontevredenheid over de halfslachtige 

resoluties die in oktober 1526 door de Staten werden aangenomen. Het was pas na de dood van zijn broer 

Casimir in 1527 dat hij een ernstige poging kon ondernemen om de Reformatie in te voeren in 

Brandenburg-Ansbach door in 1528 nieuwe resoluties door de Staten te laten goedkeuren. Tegelijkertijd 

bleef hij corresponderen met Luther en Philipp Melanchton, waarbij gediscussieerd werd over de 

evangelisatie van de kloosters, het gebruik van kloostereigendom voor evangelische voorstellen en vooral 

over de stichting van lagere scholen voor het volk en hogere scholen voor getalenteerde jonge mannen die 

bestemd waren voor kerk- en staatsdienst. Ook werkte George in samenwerking met de Raad van 

Neurenberg aan een kerkinstitutie naar het voorbeeld van het keurvorstendom Saksen. Na meerdere 

herzieningen en verbeteringen was het resultaat de in 1533 ingevoerde kerkorde van 

Brandenburg-Neurenberg. Nadat hij de Reformatie had ingevoerd in Neurenberg en Brandenburg-Ansbach, 

introduceerde hij het in zijn gebieden in Opper-Silezië. 

George gebruikte ook zijn invloed om de Duitse Reformatie te helpen ontwikkelen. Nadat er een unie van 

protestanten in Opper- en Neder-Duitsland was gevormd om de verbeterde verdediging tegen de 

vergeldingsmaatregelen van de katholieke kerk aan te tonen, had George in 1529 een ontmoeting met 

keurvorst Johan van Saksen waarbij ze overeenkwamen om een aantal geloofs- en belijdenisartikelen door 

Luther te laten noteren. De commissie die hiermee belast werd kwam als resultaat met de Zeventien 

Artikelen van Schwabach, die grotendeels waren gebaseerd op de Vijftien Theses van het Colloquium van 

Marburg. 

Zowel bij de Conventie van Schwabach als die van Schmalkalden ondervond George geen gewapend verzet 

van keizer Karel V en diens bondgenoten en moest hij zichzelf ook niet verdedigen. Hij verzette zich 

energiek tegen de keizer toen die bij de Rijksdag van Worms in 1530 voorstelde om het evangelische 

prediken te verbieden. Koning Ferdinand van Bohemen en Hongarije, de broer van keizer Karel V, bood 

George een aanlokkelijk voorstel aan: als hij de keizer zou steunen, kreeg hij een groot aantal Silezische 

bezittingen. George weigerde en bleef samen met de keurvorst van Saksen de Reformatie verdedigen. Toen 

zijn neef, de streng katholieke keurvorst Joachim I Nestor van Brandenburg, in 1535 stierf, begeleidde 

George diens zonen bij het invoeren van de Reformatie in hun gebieden. In 1541 nam hij deel aan het 

religieus colloquium van Regensburg, waar zijn neef Joachim II Hector een laatste vergeefse poging deed om 

de verschillen tussen protestanten en katholieken te overbruggen. Dit was de laatste religieuze conferentie 

die George bijwoonde. 

 

 

Hendrik XI van Legnica. 

Zijn vader gedroeg zich als hertog van Liegnitz nogal opstandig tegenover keizer Karel V en werd daarom 

in 1551 afgezet. Karel V benoemde daarop Hendrik tot hertog van Liegnitz onder het regentschap van zijn 

oom, hertog George II van Brieg. Dit bleef hij tot in 1556, toen de nieuwe keizer Ferdinand I zijn vader een 

tweede kans gaf en hem opnieuw tot hertog van Liegnitz benoemde. 

Frederik III bleef zich echter opstandig gedragen en werd daarom in 1559 opnieuw afgezet, ditmaal 

definitief. Vervolgens werd Hendrik XI opnieuw benoemd tot hertog van Liegnitz, maar hij werd door 

keizer Ferdinand I verplicht om voor belangrijke aangelegenheden steeds de raad van zijn oom George II te 

vragen en om van het protestantisme niet de staatsgodsdienst van het hertogdom Liegnitz te maken. 

Na de dood van zijn vader in 1570 kwam het tot een langdurige erfstrijd met zijn jongere broer Frederik IV. 

In 1571 sloten de twee broers uiteindelijk een overeenkomst waarbij ze beslisten om het regeringsgebied van 

hun vader niet te verdelen en het hertogdom Liegnitz gezamenlijk te regeren. 

Na het overlijden van koning Sigismund II August van Polen in 1573 deed Hendrik XI net als hertog 

Wenceslaus III Adam van Teschen een poging om tot koning van Polen verkozen te worden. Omdat ze 

allebei protestants waren en de Poolse taal niet machtig waren, hadden ze amper kansen om gekozen te 

raken. Het was dan ook de toekomstige koning Hendrik III van Frankrijk die tot koning van Polen werd 

verkozen. Toen Hendrik III in 1574 aftrad als koning van Polen om koning van Frankrijk te worden, vond er 

een nieuwe koningsverkiezing plaats. Hierbij stelde Hendrik XI zich opnieuw kandidaat, terwijl Wenceslaus 

III zich terugtrok als kandidaat. Bij de verkiezing kreeg Hendrik XI uiteindelijk slechts drie stemmen. 

In 1576 trad Hendrik onder vorst Lodewijk I van Bourbon-Condé in krijgsdienst tegen de Franse Hugenoten. 

Zijn broer Frederik IV en de adel van Liegnitz maakten daarvan gebruik om bij keizer Maximiliaan II over 

Hendrik XI te klagen, waarna hij door Maximiliaan II afgezet werd als hertog van Liegnitz en zijn broer 

Frederik IV als enige hertog van Liegnitz overbleef. Vier jaar later, in 1580, mocht Hendrik XI weer regeren 



  

  

in Liegnitz. Een van de redenen dat Frederik IV en de adel van Liegnitz over Hendrik XI klaagden, was dat 

Hendrik XI naarmate zijn leven vorderde een steeds meer verkwistende levensstijl voerde, waardoor hij de 

door zijn vader achtergelaten schulden verdubbelde. Zo ondernam hij talrijke kostbare reizen naar 

verschillende steden. 

In 1581 kwam Hendrik XI in conflict met keizer Rudolf II omdat hij afwezig was gebleven bij een huldiging 

van Rudolf II en dit beschouwd werd als een bewijs dat hij wantrouwig was tegenover het huis Habsburg. 

Ook werden hem zijn twee kandidaturen voor de Poolse troon verweten, net als zijn banden met de Poolse 

adel. Vervolgens werd Hendrik verplicht om zich in Praag te komen verantwoorden bij keizer Rudolf II, 

maar dit weigerde hij te doen. Daarop verplichtte Rudolf de Silezische adel en de bisschop van Breslau om 

Hendrik tot gehoorzaamheid te dwingen. Bisschop Martin von Gerstmann trok met een expeditieleger naar 

Liegnitz en na een belegering van enkele dagen onderwierp Hendrik XI zich uiteindelijk, waarna hij 

verplicht werd om af te treden als hertog van Liegnitz ten voordele van zijn broer Frederik IV en zich naar 

keizer Rudolf II in Praag te begeven. 

Aangekomen in Praag werd Hendrik XI op keizerlijk bevel gevangengenomen in de Praagse burcht, waarna 

hij naar Breslau werd overgebracht en daar gevangen werd gezet. In 1585 kon Hendrik XI ontsnappen 

omdat hij zijn wachters dronken zou hebben gevoerd en vluchtte hij naar Polen. Met de hulp van Polen 

probeerde hij tevergeefs het hertogdom Liegnitz opnieuw in handen te krijgen. In december 1587 begeleidde 

hij de net verkozen koning Sigismund III van Polen naar Krakau, waar Hendrik XI in maart 1588 na een 

korte ziekte stierf. Omdat hij zijn hele leven protestants was, weigerde de geestelijkheid van Krakau om 

Hendrik een begrafenis te geven. Uiteindelijk werd zijn lichaam bijgezet in de kapel van een bedelorde. 

 

 

George Frederik I van Brandenburg-Ansbach (de Oudere). 

Zijn vader overleed in 1543, toen hij amper vier jaar oud was. Zijn moeder bekommerde zich om de 

opvoeding van George Frederik, terwijl keurvorst Joachim II Hector van Brandenburg, keurvorst Johan 

Frederik van Saksen en landgraaf Filips I van Hessen zijn voogden werden. Zijn vader had in zijn testament 

bepaald dat het vorstendom Brandenburg-Ansbach en de Silezische bezittingen als stadhouder en regent 

moesten bestuurd worden door de keizerlijke landrechter van Neurenberg en landvoogd Friedrich von 

Knobelsdorff van Ansbach, wat echter betwist werd door markgraaf Albrecht Alcibiades van 

Brandenburg-Kulmbach. Op 13 mei 1544 bevestigde keizer Karel V tijdens de Rijksdag in Spiers het 

testament van George. 

In 1558 huwde hij met zijn eerste echtgenote Elisabeth (1540-1578), dochter van markgraaf Johan van 

Brandenburg-Küstrin. Het huwelijk bleef kinderloos en Elisabeth stierf in 1578 tijdens een reis naar 

Oost-Pruisen. In 1579 hertrouwde hij met Sophia (1563-1639), dochter van hertog Willem de Jongere van 

Brunswijk-Lüneburg, maar ook dit huwelijk bleef kinderloos. 

Als gevolg van de Tweede Markgravenoorlog werden in 1553 de bezittingen van markgraaf Albrecht 

Alcibiades van Brandenburg-Kulmbach door keizer Karel V afgenomen, waarna ze aan George Frederik 

werden gegeven. Bij het aantreden van keizer Ferdinand I in 1556 werd hij officieel markgraaf van 

Brandenburg-Ansbach en hertog van de Silezische districten Jägerndorf, Beuthen en Oderberg. Door de 

interventie van Ferdinand verloor het huis Hohenzollern echter de hertogdommen Opole en Ratibor om zo 

een groot aaneengesloten Hohenzollern-rijk te vermijden. 

Toen hertog Albrecht Frederik van Pruisen steeds meer geestelijk verward werd, werd George Frederik in 

1577 tot regent van het hertogdom Pruisen benoemd, hoewel de Pruisische Staten zich hier hard tegen 

verzetten. In 1578 werd hij door koning Stefanus Báthory van Polen, de Pruisische landheer, officieel beleend 

met het hertogdom Pruisen. George Frederik ondertekende het Concordaat van de Lutheraanse Kerk van 

1577 en het Concordiënboek van 1580. 

Omdat hij geen mannelijke nakomelingen had, sloot hij in 1598 het Geraer Huisverdrag met de linie 

Ansbach-Jägerndorf van het huis Hohenzollern. Dit speelde een bestemmende en richtinggevende rol voor 

de familiepolitiek van het huis Hohenzollern. Het conflict met het huis Habsburg over het bezit van 

Jägersdorf zou later een van de oorzaken zijn van de Eerste Silezische Oorlog. 

George Frederik bezat een buitengewoon talent voor administratiebeheer en voor financiële orde. In zijn 

Brandenburgse gebieden voerde hij een grondige hervorming in van de administratie. Op die manier kon hij 

het na de Tweede Markgravenoorlog verwoestte markgraafschap Brandenburg-Kulmbach naar een nieuwe 

economische bloei voeren en kon hij het militaire apparaat en de financiën grondig verbeteren. Via 

herstelbetalingen kon hij het kasteel Plassenburg en het markgraafschap Brandenburg-Kulmbach 



  

  

heropbouwen en ook liet hij ridders straffen die tijdens de Tweede Markgravenoorlog de kant van de vijand 

hadden gekozen. De Protestantse Kerk in zijn gebieden gaf hij een consistorie, in de stad Kulmbach stichtte 

hij een gymnasium en in de stad Heilsbronn opende hij een middelbare staatsschool. 

Door zijn goede verhouding met de Poolse koning Stefanus Báthory kon hij de heerschappij over Pruisen 

weer herstellen en de recht en orde verbeteren. Talrijke ambtenaren uit zijn Brandenburgse gebieden werden 

naar Pruisen gestuurd om de administratie, het financieel wezen en de belastingen om te vormen naar het 

Brandenburgse voorbeeld. 

George Frederik regeerde voornamelijk in Brandenburg-Ansbach en liet de regering van zijn Silezische 

gebieden over aan een door hem aangeduide regeringsraad. Een onderwerp dat conflicten veroorzaakte was 

de rechtspraak, wat tientallen jaren zou duren. De ene zijde van de Staten, vooral de landadel, de boeren en 

de burgerij, waren voor het Moravische Landrecht in de Boheemse taal, terwijl de andere zijde voorstander 

was van het Romeins recht in de Duitse adel. George Frederik kon de discussie hierover 15 jaar verhinderen 

door landrechters die handelden volgens het Moravische landrecht niet te benoemen, maar in 1561 

vaardigde hij drie oordelen uit over het Moravische landrecht, wat zijn positie ondermijnde. Hierdoor moest 

hij uiteindelijk hertog George II van Brieg met dit onderwerp belasten en op 5 oktober 1566 werd de 

rechtspraak volgens de Moravische traditie ingevoerd. Later verbeterde George Frederik deze rechtspraak 

door sociale misstanden te bestrijden, wat de rechten van de landadel beknotte. 

Als hertog van zijn Silezische bezittingen kon George Frederik zijn gebieden vrijwaren van financiële 

problemen, de vrede bewaren en zijn gebieden voor grote religieuze onrust behoeden. In april 1603 stierf hij 

op 63-jarige leeftijd en werd hij begraven in de Abdij van Heilsbronn. 

 

 

 George van Brandenburg-Ansbach (de Vrome), zoon van Frederik I van 

Brandenburg-Ansbach (de Oudere) (van 1486 tot 1515 markgraaf van Brandenburg-Ansbach) en 

Sophia van Polen, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op 

donderdag 21 januari 1509 met Beatrix van Frangepan, geboren in 1480, overleden (ongeveer 30 

jaar oud) in 1510. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 George van Brandenburg-Ansbach (de Vrome), trouwde (respectievelijk 40 en 16 jaar oud) 

(2) op vrijdag 9 januari 1525 in Olesnica [Wroclaw, Poland] met zijn achternicht Hedwig van 

Munsterberg, dochter van Karl van Munsterberg-Oels en Anna van Silezië-Glogau, geboren op 

vrijdag 12 juni 1508, overleden (23 jaar oud) op zaterdag 28 november 1531 in 

Liegnitz (Legnica) [Wroclaw, Poland]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Anna Marie van Brandenburg, geboren op dinsdag 28 december 1526, overleden (62 

jaar oud) op zaterdag 20 mei 1589 in Tübingen [Baden-Württemberg, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 17 en 28 jaar oud) op donderdag 24 februari 1544 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland] met Christof hertog van Württemberg, zoon van Ulrich 

van Württemberg (hertog van Wurtemberg) en Sabine van Beieren, geboren op 

woensdag 12 mei 1515 in Urach [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op 

zaterdag 28 december 1568 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 9 kinderen. 

2. Sabina van Ansbach, trouwde met haar achterneef Johan Georg van 

Brandenburg (Oeconomicus), zoon van Joachim II Hector van Brandenburg (van 1535 

tot aan zijn dood keurvorst van Brandenburg.) en Magdalena van Saksen (XXd), op 

pagina 100. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

 

XXg. Maurits van Saksen, zoon van Hendrik V van Saksen (de Vrome) (XIXf), op pagina 88 (hertog 

van Saksen) en Catharina van Mecklenburg, geboren op maandag 21 maart 1521 in 

Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland] (in Freiberg [sachsen, Duitsland]), keurvorst van 

Saksen, overleden (32 jaar oud) op zaterdag 11 juli 1553 (donderdag 9 jul 1553) in 

Sievershausen [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 13 jaar oud) op 

donderdag 9 januari 1541 met zijn achternicht Agnes van Hessen, dochter van Filips I landgraaf 

van Hessen (de Grootmoedige) en Christina van Saksen (XXc), op pagina 95 (van 1523 tot aan 



  

  

haar dood landgravin van Hessen). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Anna van Saksen, geboren op zaterdag 23 december 1544 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op zondag 18 december 1577 

aldaar, volgt XXIc, op pagina 121. 

2. Albrecht van Saksen, geboren in 1545, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1546. 

 

 Agnes van Hessen, dochter van Filips I landgraaf van Hessen (de Grootmoedige) en Christina 

van Saksen (XXc), op pagina 95 (van 1523 tot aan haar dood landgravin van Hessen), trouwde (2) 

met haar achterneef Johan Frederik II van Saksen (de Middelste), zoon van Johan Frederik I van 

Saksen (de Grootmoedige) (XXa), op pagina 91 (was van 1532 Tot 1547 Keurvorst van Saksen) en 

Sibylla hertogin van Kleef (keurvorstin en van Saksen en hertogin van Saksen) (zie XXIa, op 

pagina 119). 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXh. August van Saksen, zoon van Hendrik V van Saksen (de Vrome) (XIXf), op pagina 88 (hertog 

van Saksen) en Catharina van Mecklenburg, geboren op zaterdag 31 juli 1526 in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland], van 1553 tot 1586 keurvorst van Saksen, overleden (59 jaar oud) op 

dinsdag 11 februari 1586 in Dresden [Sachsen, Duitsland], begraven in 

Freiberg [Sachsen, Duitsland] in de Dom, trouwde (respectievelijk 22 en 15 jaar oud) (1) op 

donderdag 7 oktober 1548 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Anna van Denemarken, dochter 

van Christiaan III van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1534 tot zijn 

dood in 1559) en Dorothea van Saksen-Lauenburg, geboren op dinsdag 22 november 1532 in 

Haderslev [Vejle, Denemarken], na een lang ziekbed overleden (52 jaar oud) op 

dinsdag 1 oktober 1585 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 15 kinderen. 

1. Johan Hendrik van Saksen, geboren en overleden in 1550. 

2. Eleonora van Saksen, geboren in 1551, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1553, 

trouwde met Obizzo III 'd Este van Ferrara. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Alexander van Saksen, geboren in 1554, overleden (ongeveer 11 jaar oud) in 1565. 

4. Magnus van Saksen, geboren in 1555, overleden (ongeveer 3 jaar oud) in 1558. 

5. Joachim van Saksen, geboren en overleden in 1557. 

6. Hector van Saksen, geboren in 1558, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1560. 

7. Christiaan I van Saksen, geboren op zaterdag 29 oktober 1560 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op 

woensdag 25 september 1591 aldaar, volgt XXId, op pagina 128. 

8. Maria van Saksen, geboren in 1562, overleden (ongeveer 4 jaar oud) in 1566. 

9. Dorothea van Saksen, geboren op vrijdag 4 oktober 1563 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (23 jaar oud) op 

vrijdag 13 februari 1587 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXIe, op pagina 131. 

10. Amalia van Saksen, geboren en overleden in 1565. 

11. Anna van Saksen, geboren op zaterdag 18 november 1567 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], prinses van Saksen bij geboorte en door haar huwelijk 

met Johan Casimir van Saksen-Coburg hertogin van Saksen-Coburg, overleden (45 

jaar oud) op zondag 27 januari 1613 in Coburg [Bavaria, Duitsland], begraven in 

Sonnefeld [Bavaria, Duitsland] in de Kloosterkerk, trouwde (respectievelijk 18 en 21 

jaar oud) op donderdag 16 januari 1586, (gescheiden) met Johan Casimir II van 

Saksen-Coburg, zoon van Johan Frederik II van Saksen (de Middelste) (XXIa), op 

pagina 119 (was van 1554 tot 1566 hertog van Saksen) en Elisabeth van de Palts, 

geboren op vrijdag 12 juni 1564 in Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1572 tot 

1596 hertog van Saksen-Coburg-Eisenach en van 1596 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Coburg, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1633 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

12. August van Saksen, geboren in 1569, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1570. 

13. Adolf van Saksen, geboren in 1571, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1572. 

14. Frederik van Saksen, geboren in 1575, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1577. 

15. Elisabeth van Saksen, geboren op zaterdag 18 oktober 1552 in 

Wolkenstein [Sachsen, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op maandag 2 april 1590 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XXIf, op pagina 133. 

 

August van Saksen. 

Levensloop. 

Eerste jaren. 

Hij werd lutheraansopgevoed, kreeg een goede opleiding en studeerde aan de Universiteit Leipzig. 

In 1541 stierf zijn vader. In diens testament stond dat het hertogdom Saksen gelijk verdeeld moest worden 

tussen zijn zoons Maurits en August. Om dit echter inging tegen de Albertijnse Wetten, ging het hertogdom 

Saksen enkel naar zijn broer Maurits. August bleef een vriendelijke band onderhouden met zijn broer en om 

zijn beleid te bevorderen bracht hij enige tijd door aan het hof van keizer Ferdinand I in Wenen. 

In 1544 zorgde Maurits ervoor dat August benoemd werd tot diocesaan administrator van het Prinsbisdom 

Merseburg. Omdat hij in deze functie erg extravagant was, werd hij al snel teruggeroepen naar het Saksische 

hof in Dresden. August steunde het beleid van zijn broer in de Schmalkaldische Oorlog dat ervoor zou 

zorgen dat het keurvorstendom Saksen in 1547 werd overgeheveld van Johan Frederik I, het hoofd van de 

Ernestijnse Linie van het huis Wettin, naar Maurits, het hoofd van de Albertijnse Linie. In juli 1553 volgde 

August zijn overleden broer op als keurvorst van Saksen. 

Keurvorst van Saksen. 

Zijn eerste bekommernis in deze functie was een vergelijking vinden met de vroegere keurvorst Johan 

Frederik om zo zijn keurvorstelijke positie te verzekeren. Dit leidde in februari 1554 tot het Verdrag van 

Naumburg, waarbij Johan Frederik August erkende als keurvorst van Saksen in ruil voor het bezit van 

Altenburg en enkele andere landerijen. 

August had echter steeds de vrees dat de Ernestijnen een poging zouden doen om hem af te zetten als 

keurvorst van Saksen en deze angst kenmerkte zijn politieke beleid, zowel in Saksen als in het Heilige 

Roomse Rijk. In de keizerlijke politiek hanteerde August twee belangrijke principes: de vriendschap 

onderhouden met het huis Habsburg en de vrede bewaren tussen de strijdende religieuze partijen. Deze 

politiek droeg wellicht bij aan zijn bijdrage tot de Godsdienstvrede van Augsburg, zijn kronkelige discours 

bij de Rijksdag van Augsburg in 1566 en zijn weerzin om volledig te breken met de calvinisten. 

Zijn politiek van religieuze vrede zorgde ervoor dat hij in 1561 zijn nicht Anna uithuwelijkte met de toen nog 

katholieke prins Willem van Oranje, op dat moment een van de belangrijkste vazallen van het huis 

Habsburg in de Spaanse Nederlanden. Diens positie werd hierdoor versterkt. Zeven jaar later viel Oranje 

met een leger van huursoldaten de Nederlanden binnen, wat gezien wordt als het begin van de Tachtigjarige 

Oorlog. Het is echter niet duidelijk of Oranjes weerstand tegen het regeerbeleid van koning Filips II een 

motivatie was om het huwelijk tot stand te brengen. 

In 1568 huwelijkte August zijn dochter Elisabeth uit aan Johan Casimir, de zoon van keurvorst Frederik III 

van de Palts. Het zag er een tijdlang naar uit dat August zijn schoonzoon zou bijstaan bij diens pogingen om 

de revolterende inwoners van de Spaanse Nederlanden te helpen en ook begon hij communicatie te voeren 

met de Franse Hugenoten. Zijn aversie voor buitenlandse complicaties nam echter al snel de bovenhand en 

zijn beginnende vriendschap met keurvorst Frederik III van de Palts veranderde in een serieuze afkeer. 

Hoewel hij een robuuste lutheraan was, hoopte August een tijdlang de protestanten te verenigen. Hij drong 

er bij hen voortdurend op aan dat het noodzakelijk was om hun opponenten geen aanstoot te geven en hij 

steunde de beweging die af wilde van de clausule in de Godsdienstvrede van Augsburg betreffende het 

kerkelijk voorbehoud, dat door vele protestanten als beledigend werd beschouwd. Zijn gematigdheid 

verhinderde hem echter om zich aan te sluiten bij diegenen die bereid waren krachtige maatregelen te 

nemen om dit doel te bereiken en hij weigerde om de concessies die de protestanten al hadden gekregen in 

gevaar te brengen. 

Religieuze politiek. 

De vijandigheid tussen de Albertijnen en de Ernestijnen veroorzaakte grote problemen voor August. Een 

predikant genaamd Matthias Flacius had een invloedrijke positie in het hertogdom Saksen en onderwees een 

vorm van lutheranisme dat verschilde van datgene onderwezen werd in het keurvorstendom Saksen. De 

breuk werd groter toen Flacius August persoonlijk begon aan te vallen; hij voorspelde dat August een snelle 



  

  

ondergang zou kennen en begon hertog Johan Frederik II van Saksen aan te sporen om zijn rechtmatige 

positie van keurvorst te herstellen. 

Geassocieerd met Flacius was de ridder Wilhelm von Grumbach, die niet tevreden was met woorden alleen. 

Grumbach deed vijandelijke invallen in het keurvorstendom Saksen en zocht hulp bij buitenlandse machten 

om August af te zetten als keurvorst. Na enige vertraging werden Johan Frederik II en Grumbach onder de 

Rijksban geplaatst en August werd toevertrouwd met de uitvoering hiervan. Zijn militaire campagne van 

1567 was zeer succesvol: Johan Frederik bleef voor de rest van zijn leven in de gevangenis, terwijl Grumbach 

werd geëxecuteerd. Vanaf dan was zijn positie als keurvorst van Saksen verzekerd. 

De vorm van lutheranisme die in het keurvorstendom Saksen werd onderwezen, was die van Philipp 

Melanchthon en werd cryptocalvinisme genoemd. De cryptocalvinisten konden de steun van August 

winnen door te zeggen dat ze loyale lutheranen waren, terwijl ze eigenlijk verschillendecalvinistische ideeën 

hadden. Toen er in 1574 brieven werden onthuld dat ze August in feite wilden bekeren tot het calvinisme, 

voelde hij zich bedrogen en liet hij de leiders van de cryptocalvinisten in de gevangenis gooien. Hij herstelde 

het authentieke lutheranisme en om eenheid te brengen tussen de lutheranen liet hij in 1580 het 

Concordiënboek publiceren, dat ondertekend werd door 8.100 ministers en professoren en door 30 territoria, 

staten en steden. Deze strikte vorm van het lutheranisme werd opgelegd aan alle inwoners van Saksen, 

waardoor velen werden verbannen. De lutheraanse veranderingen in Saksen veranderden het keizerlijke 

beleid van August niet. In 1576 deden protestantse vorsten het voorstel om enkel in de oorlog tegen het 

Ottomaanse Rijk te stappen als de clausule betreffende het kerkelijk voorbehoud werd afgeschaft, wat voor 

hevig verzet zorgde bij August, die het huis Habsburg bleef steunen. 

Territoriale expansie. 

August wijdde zijn regeerperiode voor een groot deel aan territoriale expansie. In 1573 werd hij de voogd 

van de twee zonen van hertog Johan Willem van Saksen-Weimar en in deze functie kon hij het graafschap 

Henneberg aan het keurvorstendom Saksen toevoegen. Door zijn goede geldbeheersing was hij in staat om 

voordeel te halen uit de zwakte van zijn buurstaten en op deze manier kon hij de controle verwerven over 

het Vogtland en het graafschap Mansfeld. 

In 1555 benoemde August een van zijn genomineerden als bisschop van Meißen en in 1561 zorgde hij ervoor 

dat zijn zoon Alexander verkozen werd tot bisschop van Merseburg. In 1564 werd Alexander eveneens 

verkozen tot bisschop van Naumburg. Na het overlijden van Alexander kwam August in 1565 zelf in het 

bezit van de bisdommen Merseburg en Naumburg. 

 

 

Anna van Denemarken. 

Door haar huwelijk met August van Saksen werd ze keurvorstin van Saksen, waar ze heeft bijgedragen aan 

de ontwikkeling van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Ook was ze bekend vanwege haar kennis op het 

gebied van geneeskrachtige planten en het bereiden van medicijnen. Ze heeft grote invloed gehad op de 

invoering van het orthodoxe lutheranisme in Saksen en speelde een rol bij de beslissing tot vervolging van 

calvinisten in de periode 1574 - 1577. 

Jeugd. 

Anna van Denemarken was een dochter van koning Christiaan III van Denemarken en Noorwegen en diens 

vrouw Dorothea van Saksen-Lauenburg. Van haar moeder leerde ze de grondbeginselen van het verzamelen 

van geneeskrachtige kruiden en het maken van geneesmiddelen. Na de invoering van het protestantisme in 

Denemarken in 1537 werd ze streng lutheraans opgevoed. 

In maart 1548 kwam er een verloving tot stand tussen Anna en August van Saksen, de jongere broer en 

mogelijke erfgenaam van keurvorst Maurits van Saksen. Dit huwelijk paste in het streven van de Deense 

koning om nauwere banden met het Duitse rijk aan te gaan. De keurvorst van Saksen van zijn kant had 

belang bij betere contacten met de lutheranen. Het huwelijk werd in oktober 1548 gesloten in Torgau. Het 

was een van de eerste grote festiviteiten onder keurvorst Maurits en ook de eerste gelegenheid voor het 

Albertijnse huis om zich te presenteren als keurvorsten van Saksen, een titel die ze 1547 hadden gekregen. 

Huwelijk en rol als keurvorstin. 

Het echtpaar woonde in eerste instantie in Weißenfels. Na het overlijden van Maurits van Saksen in 1553 

leefden ze als keurvorst en keurvorstin voornamelijk in Dresden. Ze kregen zeker veertien kinderen, van wie 

er vier volwassen werden. Het huwelijk tussen Anna van Denemarken en August van Saksen stond bekend 

als zeer hecht. 

Anna van Denemarken was een actieve brievenschrijfster en liet van haar correspondentie een goed archief 



  

  

bijhouden. Uit de bewaard gebleven brieven is veel bekend over haar dagelijkse leven en haar 

betrokkenheid bij politiek en godsdienst. Zij werd in Saksen en in het buitenland gezien als een belangrijke 

en invloedrijke persoon. In de godsdiensttwisten van die tijd was ze een actieve pleitbezorgster van het 

lutheranisme. Ze speelde ook een rol bij de onderdrukking van het zogenaamde cryptocalvinisme (de 

calvinistische invloed binnen de lutherse kerk) in Saksen tussen 1574 en 1577. Het is niet duidelijk hoe groot 

haar betrokkenheid is geweest bij de keuze voor de soms zeer zware maatregelen tegen de calvinisten, zoals 

foltering en jarenlange opsluiting. Zij had goede contacten met andere vorstenhuizen en werd regelmatig 

door hen benaderd om te bemiddelen, zowel bij dreigende conflicten - bijvoorbeeld tussen Denemarken en 

Zweden - als bij huwelijksonderhandelingen. 

Land- en tuinbouw en artsenijkunde. 

Al tijdens haar leven stond Anna van Denemarken bekend vanwege haar succes in het beheer van tuinen en 

landbouwgronden. Haar man droeg in 1578 het beheer van alle keurvorstelijke domeinen en landerijen aan 

haar over. Zij leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de landbouw in Saksen, onder andere door de 

invoer van nieuwe vee-rassen en nieuwe landbouwgewassen, en de introductie van tuinbouw naar 

Nederlands en Deens model. Dit had een positief effect op de economie van Saksen, dat als een van de meest 

welvarende delen van Duitsland gold. Ze stond internationaal in aanzien om haar kennis van 

geneeskrachtige planten en medicijnen, die ze zelf destilleerde. Ze wordt gezien als de eerste vrouwelijke 

apotheker in Duitsland. In het naar haar genoemde slot Annaburg had ze een grote destilleerruimte 

(laboratorium) en een bibliotheek. 

Overlijden en herinnering. 

Anna van Denemarken stierf op 1 oktober 1585 na een lange periode van ziekte. Zij is nog steeds een van de 

bekendste Saksische keurvorstinnen. Dit komt onder andere door biografieën die in de 19e eeuw over haar 

werden geschreven. Deze leggen vooral de nadruk op haar rol als zorgzame ‘landsmoeder’. 

 

 

Anna van Saksen. 

Wanneer Anna in 1593 het huwelijk verbreekt, zet Johan ongehinderd de scheiding door en laat hij Anna en 

haar liefde Ulrich van Liechtenstein opsluiten. Ondanks Anna's pogingen om genade van haar familie te 

krijgen, werden Anna en Ulrich beiden ter dood veroordeeld. 

Haar doodstraf werd omgezet in levenslang. Anna zou twintig jaar van haar leven doorbrengen in 

achtereenvolgens een gevangenis in Eisenach, het klooster Sonnefeld en uiteindelijk in de Veste van Coburg, 

waar zij in 1613 zou sterven. 

 

 

Johan Casimir II van Saksen-Coburg. 

Jeugd. 

Johan Casimir was de derde zoon van hertog Johan Frederik II van Saksen uit diens tweede huwelijk met 

Elisabeth, dochter van keurvorst Frederik III van de Palts. 

In 1566 werd zijn vader afgezet als hertog van Saksen, waarna hij de rest van zijn leven in keizerlijke 

gevangenschap bleef. Johan Casimir en zijn broers werden vervolgens onder de voogdij geplaatst van hun 

oom Johan Willem van Saksen-Weimar, die van keizer Maximiliaan II ook voormalige gebieden van Johan 

Frederik kreeg toegewezen. Later viel ook Johan Willem in de ongunst van de keizer. In 1572 confisqueerde 

Maximiliaan II de vroegere gebieden van Johan Frederik en schonk hij ze aan Johan Casimir en zijn jongere 

broer Johan Ernst. De gebieden waarover ze regeerden, de zuidelijke en westelijke delen van Thüringen, 

stonden bekend als het hertogdom Saksen-Coburg-Eisenach. Zolang beide broers minderjarig waren, 

werden deze gebieden geregeerd door drie regenten: hun grootvader langs moederskant Frederik III van de 

Palts, keurvorst Johan George van Brandenburg en keurvorst August van Saksen. Vanaf december 1572 

resideerden de broers in Coburg. 

Van 1578 tot 1581 studeerden Johan Casimir en Johan Ernst aan de Universiteit van Leipzig. Toen Johan 

Casimir op 13 januari 1586 in Dresden huwde met Anna van Saksen (1567-1613), dochter van keurvorst 

August, werden beide broers volwassen verklaard en begonnen ze zelfstandig te regeren over 

Saksen-Coburg-Eisenach. Tien jaar later, in 1596, beslisten de broers om Saksen-Coburg-Eisenach onderling 

te verdelen: Johan Ernst kreeg het zelfstandige hertogdom Saksen-Eisenach, terwijl Johan Casimir 

Saksen-Coburg behield. 

Regering. 



  

  

Onder het bewind van Johan Casimir kende zijn residentiestad Coburg zijn eerste culturele piek. Hij liet het 

Slot van Ehrenburg herbouwen in renaissancestijl en het kasteel van Callenberg werd uitgebreid tot een 

jachtslot. De kapel van dit kasteel werd in 1618 ingewijd en was zo het eerste protestantse kerkgebouw in 

Coburg. De veste van Coburg werd onder zijn bewind herbouwd in een fort en op de marktplaats werden 

de regeringsgebouwen herbouwd. In 1598 verfraaide hij ter ere van zijn ouders het koor van de 

Martinuskerk van Coburg met een twaalf meter hoog en rijk gebeeldhouwd epitaaf, een van de mooiste 

renaissance-epitafen van Duitsland. Bovendien stichtte hij het Gymnasium Casimirianum, breidde hij zijn 

bibliotheek uit door verschillende boekencollecties te erven en huurde hij in 1603 componist Melchior Franck 

in als kapelhofmeester. De hofhouding van Johan Casimir telde op zijn hoogtepunt 213 mensen en 130 

paarden. 

Op politiek vlak slaagde hij erin om de keizerlijke riddergemeenschap te onderwerpen door zijn 

soevereiniteit over de jurisdictie van hun goederen. Ook gaf Johan Casimir het bevel om een lutherse 

staatskerk te installeren met de hertog van Saksen-Coburg als kerkhoofd. Als enige hoogste autoriteit op het 

vlak van justitie en religie in zijn gebied stichtte hij in 1589 ook verschillende gerechtshoven: een speciaal 

gerechtshof voor de edelen, een hof van beroep en een gewoon gerechtshof. In 1593 stichtte hij een eigen 

consistorie voor zijn lutherse staatskerk. Hij had eveneens een sterk administratieapparaat, dat tot lang na 

zijn dood bleef bestaan en verschillende politieke omwentelingen overleefde. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog wist Johan Casimir Saksen-Coburg neutraal te houden, totdat hij in 1631 een 

bondgenootschap sloot met koning Gustaaf II Adolf van Zweden. In 1632 werd Coburg bezet door de 

keizerlijke troepen onder leiding van Albrecht von Wallenstein, maar een beleg van de Veste van Coburg 

door dit leger mislukte. 

Onder zijn bewind waren de heksenvervolgingen en -verbrandingen op een hoogtepunt. Zo gaf hij zijn 

goedkeuring voor 178 heksenprocessen. Nadat zijn eerste echtgenote Anna overspel had gepleegd met 

Ulrich van Liechtenstein, liet hij zich in 1593 van haar scheiden en haar voor de rest van haar leven opsluiten 

in de Veste van Coburg. Op 16 september 1599 hertrouwde hij met Margaretha van Brunswijk-Lüneburg 

(1573-1643), dochter van hertog Willem de Jongere van Brunswijk-Lüneburg. 

Johan Casimir overleed in juli 1633 op 69-jarige leeftijd. Aangezien hij geen nakomelingen had, werden zijn 

gebieden geërfd door zijn jongere broer Johan Ernst. Hij werd bijgezet in de Mauritskerk van Coburg. 

 

 

 August van Saksen, trouwde (respectievelijk 59 en 12 jaar oud) (2) op vrijdag 3 januari 1586 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Agnes Hedwig van Anhalt, dochter van Joachim Ernst 

van Anhalt en Eleonore van Württemberg, geboren op maandag 12 maart 1573 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op donderdag 3 november 1616 in 

Sønderborg [ZJ, Denemarken]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Agnes Hedwig van Anhalt. 

Door haar huwelijk met August van Saksen werd ze keurvorstin van Saksen, waar ze heeft bijgedragen aan 

de ontwikkeling van landbouw, tuinbouw en veeteelt. Ook was ze bekend vanwege haar kennis op het 

gebied van geneeskrachtige planten en het bereiden van medicijnen. Ze heeft grote invloed gehad op de 

invoering van het orthodoxe lutheranisme in Saksen en speelde een rol bij de beslissing tot vervolging van 

calvinisten in de periode 1574 - 1577. 

Jeugd. 

Anna van Denemarken was een dochter van koning Christiaan III van Denemarken en Noorwegen en diens 

vrouw Dorothea van Saksen-Lauenburg. Van haar moeder leerde ze de grondbeginselen van het verzamelen 

van geneeskrachtige kruiden en het maken van geneesmiddelen. Na de invoering van het protestantisme in 

Denemarken in 1537 werd ze streng lutheraans opgevoed. 

In maart 1548 kwam er een verloving tot stand tussen Anna en August van Saksen, de jongere broer en 

mogelijke erfgenaam van keurvorst Maurits van Saksen. Dit huwelijk paste in het streven van de Deense 

koning om nauwere banden met het Duitse rijk aan te gaan. De keurvorst van Saksen van zijn kant had 

belang bij betere contacten met de lutheranen. Het huwelijk werd in oktober 1548 gesloten in Torgau. Het 

was een van de eerste grote festiviteiten onder keurvorst Maurits en ook de eerste gelegenheid voor het 

Albertijnse huis om zich te presenteren als keurvorsten van Saksen, een titel die ze 1547 hadden gekregen. 

Huwelijk en rol als keurvorstin. 



  

  

Het echtpaar woonde in eerste instantie in Weißenfels. Na het overlijden van Maurits van Saksen in 1553 

leefden ze als keurvorst en keurvorstin voornamelijk in Dresden. Ze kregen zeker veertien kinderen 

waarvan er vier volwassen werden. Het huwelijk tussen Anna van Denemarken en August van Saksen 

stond bekend als zeer hecht. 

Anna van Denemarken was een actieve brievenschrijfster en liet van haar correspondentie een goed archief 

bijhouden. Uit de bewaard gebleven brieven is veel bekend over haar dagelijkse leven en haar 

betrokkenheid bij politiek en godsdienst. Zij werd in Saksen en in het buitenland gezien als een belangrijke 

en invloedrijke persoon. In de godsdiensttwisten van die tijd was ze een actieve pleitbezorgster van het 

lutheranisme. Ze speelde ook een rol bij de onderdrukking van het zogenaamde cryptocalvinisme (de 

calvinistische invloed binnen de lutherse kerk) in Saksen tussen 1574 en 1577. Het is niet duidelijk hoe groot 

haar betrokkenheid is geweest bij de keuze voor de soms zeer zware maatregelen tegen de calvinisten, zoals 

foltering en jarenlange opsluiting. Zij had goede contacten met andere vorstenhuizen en werd regelmatig 

door hen benaderd om te bemiddelen, zowel bij dreigende conflicten - bijvoorbeeld tussen Denemarken en 

Zweden - als bij huwelijksonderhandelingen. 

Land- en tuinbouw en artsenijkunde. 

Al tijdens haar leven stond Anna van Denemarken bekend vanwege haar succes in het beheer van tuinen en 

landbouwgronden. Haar man droeg in 1578 het beheer van alle keurvorstelijke domeinen en landerijen aan 

haar over. Zij leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de landbouw in Saksen, onder andere door de 

invoer van nieuwe vee-rassen en nieuwe landbouwgewassen, en de introductie van tuinbouw naar 

Nederlands en Deens model. Dit had een positief effect op de economie van Saksen, dat als een van de meest 

welvarende delen van Duitsland gold. Ze stond internationaal in aanzien om haar kennis van 

geneeskrachtige planten en medicijnen, die ze zelf destilleerde. Ze wordt gezien als de eerste vrouwelijke 

apotheker in Duitsland. In het naar haar genoemde slot Annaburg had ze een grote destilleerruimte 

(laboratorium) en een bibliotheek. 

Overlijden en herinnering. 

Anna van Denemarken stierf op 1 oktober 1585 na een lange periode van ziekte. Zij is nog steeds een van de 

bekendste Saksische keurvorstinnen. Dit komt onder andere door biografieën die in de 19e eeuw over haar 

werden geschreven. Deze leggen vooral de nadruk op haar rol als zorgzame 'landsmoeder'. 

 

 

 Agnes Hedwig van Anhalt, dochter van Joachim Ernst van Anhalt en Eleonore van 

Württemberg, trouwde (respectievelijk 14 en 42 jaar oud) (2) op zondag 14 februari 1588 in 

Sønderborg [ZJ, Denemarken] met Johan van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg (de Jongere), zoon 

van Christiaan III van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1534 tot zijn 

dood in 1559) en Dorothea van Saksen-Lauenburg, geboren op zondag 25 maart 1545 in 

Haderslev [Vejle, Denemarken], van 1564 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, overleden (77 jaar oud) op zondag 9 oktober 1622 in 

Glücksburg [Schleswig-Holstein, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Eleonora van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren in 1590, overleden (ongeveer 

79 jaar oud) in 1669. 

2. Anna Sabina van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren in 1593, overleden 

(ongeveer 66 jaar oud) in 1659, trouwde (ongeveer 25 jaar oud) in 1618 met Julius 

Frederik van Württemberg-Weiltingen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Johan George van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren in 1594, overleden 

(ongeveer 19 jaar oud) in 1613. 

4. Joachim Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön, geboren op 

dinsdag 29 augustus 1595 in Sønderborg [ZJ, Denemarken], van 1622 tot aan zijn dood 

hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 5 oktober 1671 in Plön [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 37 en 31 jaar oud) op donderdag 12 mei 1633 met Dorothea Augusta 

van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op vrijdag 12 april 1602, overleden (79 jaar 

oud) op dinsdag 31 maart 1682. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

5. Dorothea Sibylla van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren en overleden in 



  

  

1597. 

6. Dorothea Maria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren in 1599, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1600. 

7. Bernhard van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren en overleden in 1601. 

8. Eleonore Sofie van Holstein-Sonderburg, geboren op vrijdag 14 februari 1603 in 

Sønderborg [ZJ, Denemarken], overleden (71 jaar oud) op zaterdag 5 januari 1675 in 

Ballenstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 25 jaar 

oud) op vrijdag 28 februari 1625 in Arnsbeck [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met 

haar halfneef Christiaan II van Anhalt-Bernburg (de Andere of de Jongere), zoon van 

Christiaan I van Anhalt en Anna van Bentheim-Tecklenburg, geboren op 

woensdag 11 augustus 1599 in Amberg [Bavaria, Duitsland], van 1630 tot aan zijn 

dood vorst van Anhalt-Bernburg, overleden (57 jaar oud) op 

vrijdag 22 september 1656 in Bernburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

13 kinderen. 

9. Agnes Magdalena van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren in 1607, overleden 

(ongeveer 11 jaar oud) in 1618. 

 

Generatie XXI 
 

 

XXIa. Johan Frederik II van Saksen (de Middelste), zoon van Johan Frederik I van Saksen (de 

Grootmoedige) (XXa), op pagina 91 (was van 1532 Tot 1547 Keurvorst van Saksen) en 

Sibylla hertogin van Kleef (keurvorstin en van Saksen en hertogin van Saksen), geboren op 

dinsdag 8 januari 1529 in Torgau [Sachsen, Duitsland], was van 1554 tot 1566 hertog van Saksen 

(keurvorst van Saksen), overleden (66 jaar oud) op dinsdag 9 mei 1595 in 

Steyr [Oberosterreich, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) (1) op 

donderdag 26 mei 1555 met zijn achternicht Agnes van Hessen (zie XXc, op pagina 95). 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Agnes van Hessen, trouwde (1) met haar achterneef Maurits van Saksen (zie XXg, op pagina 

112). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Anna van Saksen, geboren op zaterdag 23 december 1544 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op zondag 18 december 1577 

aldaar, trouwde (respectievelijk 16 en 28 jaar oud) op donderdag 24 augustus 1561 in 

Leipzig [Sachsen, Duitsland], (gescheiden op dinsdag 14 december 1571) met Willem 

I van Oranje-Nassau (de Zwijger), zoon van Willem I van Nassau-Dillenburg (de 

Rijke) (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en Dietz) en Juliana van 

Stolberg-Wernigerode, geboren op maandag 24 april 1533 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], prins van Oranje graaf van Nassau, Katzenelnbogen, 

Vianden, Dietz, Buren, Lingen en Leerdam, markies van Veere en Bergen op Zoom, 

Burggraaf van Antwerpen, Heer en baron van Breda, de Lek, Steenbergen, Sichem, 

IJselstein, Diest, Cuyk, Herstal, Grimbergen, Rumpst, Zundert, Gageldonck, Assche 

enz, vermoord (51 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1584 in Delft (door Balthasar Gerards), 

begraven aldaar in de Nieuwe Kerk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Albrecht van Saksen, geboren in 1545, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1546. 

  

   

   

 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) en Anna van Saksen 

Na de bepaling van de bruidsschat op 100.000 daalders werd op 24 augustus 1561 in Leipzig het huwelijk 

gesloten en een week later vertrok het paar naar de Nederlanden. 

Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht en op 14 december 1571 werd Anna 



  

  

gedwongen in te stemmen met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. Haar kinderen 

werden haar afgenomen en de resterende tijd van haar leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in 

het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan uitputting. Ze ligt in Meißen begraven. 

 

 Johan Frederik II van Saksen (de Middelste), trouwde (respectievelijk 29 en 17 jaar oud) (2) op 

donderdag 12 juni 1558 met Elisabeth van de Palts, dochter van Frederik III van de Palts (de 

Vrome) (onder de naam Frederik II 1557 tot 1559 vorst van Palts-Simmern) en Maria van 

Brandenburg-Kulmbach, geboren op zondag 30 juni 1540, overleden (53 jaar oud) op 

dinsdag 8 februari 1594. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Johan Frederik van Saksen, geboren in 1559, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1560. 

2. Frederik Hendrik van Saksen, geboren in 1563, overleden (ongeveer 9 jaar oud) in 

1572. 

3. Johan Casimir II van Saksen-Coburg, trouwde (1) met Anna van Saksen, dochter 

van August van Saksen (XXh), op pagina 113 (van 1553 tot 1586 keurvorst van 

Saksen) en Anna van Denemarken. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 35 en 26 jaar oud) (2) op donderdag 16 september 1599 met 

Margarethe van Brunswijk-Lüneburg, dochter van Willem V hertog van 

Brunswijk-Lüneburg en Dorothea van Denemarken, geboren op vrijdag 6 april 1573, 

overleden (70 jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1643. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Johan Ernst van Saksen-Eisenach, geboren op zaterdag 9 juli 1566 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op zaterdag 23 oktober 1638 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XXIIa, op pagina 134. 

 

XXIb. Johan Willem (Johann Wilhelm) van Saksen-Weimar, zoon van Johan Frederik I van Saksen (de 

Grootmoedige) (XXa), op pagina 91 (was van 1532 Tot 1547 Keurvorst van Saksen) en 

Sibylla hertogin van Kleef (keurvorstin en van Saksen en hertogin van Saksen), geboren op 

dinsdag 11 maart 1530 in Torgau [Sachsen, Duitsland], van 1554 tot 1572 hertog van Saksen en 

van 1572 tot zijn dood de eerste hertog van Saksen-Weimar, keurvorst van Saksen, overleden (42 

jaar oud) op vrijdag 2 maart 1573 in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 

en 15 jaar oud) op woensdag 15 juni 1560 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

Dorothea Susanna van de Palts, dochter van Frederik III van de Palts (de Vrome) (onder de 

naam Frederik II 1557 tot 1559 vorst van Palts-Simmern) en Maria van Brandenburg-Kulmbach, 

geboren op woensdag 15 november 1544 in Simmern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (47 

jaar oud) op zondag 29 maart 1592 in Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Frederik Willem I van Saksen-Weimar, geboren op woensdag 25 april 1562 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (40 jaar oud) op zondag 7 juli 1602 aldaar, 

volgt XXIIb, op pagina 135. 

2. Sibylla Maria van Saksen-Weimar, geboren in 1563, overleden (ongeveer 6 jaar oud) 

in 1569. 

3. Johan III (Jan) van Saksen-Weimar, geboren op vrijdag 22 mei 1570 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op maandag 31 oktober 1605 

aldaar, volgt XXIIc, op pagina 138. 

4. Maria van Saksen-Weimar, geboren op donderdag 7 oktober 1571 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], regent van de Abdij van Quedlinburg van 1601 tot 

aan haar dood in 1610, overleden (38 jaar oud) op zondag 7 maart 1610 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], begraven in 

Quedlinburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 

Johan Willem van Saksen-Weimar. 

Het verlies van het keurvorstendom. 

Johan Willem was de middelste zoon van Johan Frederik I de Grootmoedige en Sibylla van Kleef. Hij had 

twee broers, Johan Frederik II de Middelste en Johan Frederik III de Jongere. Johan Willems vader was bij 



  

  

zijn geboorte nog keurvorst van Saksen en regeerde over een gebied dat zich uitstrekte van Wittenberg aan 

de Elbe tot Eisenach in Thüringen. Daarnaast was Johan Frederik I aanvoerder van het protestantse 

Schmalkaldisch Verbond, dat streefde naar officiële erkenning van het Lutheranisme in het Duitse Rijk. 

Tijdens de Schmalkaldische Oorlog (1546-47) werd het verbond in de Slag bij Mühlberg echter vernietigend 

verslagen door de legers van keizer Karel V en hertog Maurits van Saksen. Johan Frederik werd 

gevangengenomen en moest zijn keurvorstelijke titel en een groot deel van zijn gebieden afstaan aan 

Maurits. De hertogelijke familie moest uitwijken naar Weimar. Johan Frederik II nam in naam van zijn vader 

het bestuur van de overgebleven Thüringse gebieden op zich. 

In 1552 werd Johan Frederik I door de keizer vrijgelaten en keerde hij terug naar Weimar. In 1554 sloot hij 

het verdrag van Naumburg met keurvorst August van Saksen, de opvolger van Maurits. Johan Frederik I gaf 

de aanspraken van zijn familie op het oude keurvorstendom op. Ter compensatie kreeg hij een aantal 

gebieden, waaronder Altenburg, terug en mocht hij de titel "geboren keurvorst" voeren. Johan Frederik I 

overleed een dag na de ondertekening van het verdrag. 

De regering van Johan Frederik II. 

Johan Willem en zijn oudere broer Johan Frederik II volgenden hun vader gezamenlijk op. Hun jongste broer 

Johan Frederik III de Jongere stond als minderjarige nog onder voogdij. In 1557 droegen Johan Willem en 

Johan Frederik III hun verantwoordelijkheden over aan hun oudste broer. Johan Willem trad vervolgens in 

dienst van koning Hendrik II van Frankrijk, zodat hij militaire ervaring kon opdoen en zijn financiële en 

politieke positie kon versterken. In 1559 keerde hij terug naar Thüringen, waar hij zich aanvankelijk buiten 

de politiek hield. 

Ondertussen streefde Johan Frederik II naar het herstel van het keurvorstendom van zijn vader. Hij liet zijn 

residentie, Burg Grimmenstein in Gotha, uitbouwen tot een moderne vesting. Evenals zijn jongere broer trad 

hij in dienst van de Franse koning Hendrik II die hij ondersteunde in zijn strijd tegen de Habsburgers. Ook 

verleende Johan Frederik II in 1563 asiel aan Wilhelm von Grumbach, een ridder die wegens landvredebreuk 

door de keizer in de Rijksban was gedaan. 

Johan Willem zag de anti-keizerlijke politiek als een gevaar voor zijn eigen positie en drong aan op een 

deling van het hertogdom. Na de dood van hun jongste broer Johan Frederik III besloten Johan Frederik II 

en Johan Willem hun gebieden onder elkaar te verdelen. Na lange onderhandelingen werd in februari 1566 

het verdelingsverdrag ondertekend. De inkomsten en landerijen werden verdeeld, maar officieel bleef één 

hertogdom. Johan Willem kreeg de gebieden rond Coburg, Weimar en Gotha vielen aan Johan Frederik II. 

In de lente van 1566 liep de situatie rond Wilhelm von Grumbach uit de hand. De Rijksdag van Augsburg 

bevestigde de Rijksban en gaf de opdracht aan keurvorst August van Saksen om het vonnis tegen de ridder 

te voltrekken. Toen Johan Frederik II weigerde von Grumbach uit te leveren werd ook hij in de ban gedaan. 

Met steun van Johan Willem sloeg August het beleg voor Gotha. Na een beschieting gaf de stad zich op 14 

april 1567 over. Von Grumbach werd gevierendeeld en Johan Frederik II werd gevangengenomen. Hij moest 

al zijn gebieden afstaan aan Johan Willem en bleef tot zijn dood een gevangene van de keizer. Ter 

compensatie van de financiële schade die keurvorst August had geleden moest Johan Willem wel de 

gebieden rond Neustadt en Weida aan het keurvorstendom Saksen afstaan. 

De deling van Erfurt. 

Ook Johan Willem viel echter in keizerlijke ongenade. In 1568 was hij namelijk de Franse koning Karel IX te 

hulp geschoten in zijn strijd tegen de Hugenoten. Op de Rijksdag van Spiers in 1570 herstelde keizer 

Maximiliaan II Johan Casimir en Johan Ernst, de twee minderjarige zoons van Johan Frederik II, in hun 

rechten. Keurvorst August werd tot hun voogd benoemd, die tot hun meerderjarigheid over hun erfdeel zou 

regeren. Op 6 november 1572 moest Johan Willem het delingsverdrag van Erfurt ondertekenen. Het 

Ernestijnse hertogdom Saksen werd in twee gelijke delen verdeeld: Johan Willem kreeg Saksen-Weimar, 

Saksen-Coburg-Eisenach werd bestemd voor Johan Casimir en Johan Ernst. De verdeling van Erfurt was de 

eerste van een serie delingen die leidde tot de totale versnippering van de politieke macht in Thüringen.. 

Johan Willem stierf enkele maanden na de ondertekening van het verdrag van Erfurt. Hij werd opgevolgd 

door zijn oudste zoon Frederik Willem I, die bij het overlijden van zijn vader nog minderjarig was. Als 

dichtstbijzijnde mannelijke familielid werd keurvorst August van Saksen tot zijn voogd benoemd. De 

keurvorst had daarmee voor enkele jaren het volledige bestuur over de Ernestijnse gebieden in handen. 

 

 

Maria van Saksen-Weimar. 

Op 12 mei 1601 overleed regent Anna van Stolberg van het abdij van Quedlinburg. Maria werd gezien als de 



  

  

opvolger van Anna door de beheerder van de abdij, haar broer Frederik Willem I van Saksen-Weimar. De 

burgervader van de kloosterorde was echter zeer recentelijk overleden en was nog niet vervangen. De 

aanstelling van Maria als abdis werd op 2 juli 1601 goedgekeurd door keizer Rudolf I. Haar regeerperiode 

was zonder problemen. Maria was niet bereid om de beheerders van het klooster, de familie Saksen, te 

confronteren met bepaalde zaken en dit verzwakte haar eigen positie binnen de abdij. 

Maria overleed onverwachts in Halle en werd begraven in Quedlinburg. Ze werd opgevolgd door Dorothea 

van Saksen, een dochter van Christiaan I van Saksen. 

 

 

XXIc. Anna van Saksen, dochter van Maurits van Saksen (XXg), op pagina 112 (keurvorst van 

Saksen) en Agnes van Hessen, geboren op zaterdag 23 december 1544 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op zondag 18 december 1577 aldaar, 

begraven in Meissen [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 16 en 28 jaar oud) op 

donderdag 24 augustus 1561 in Leipzig [Sachsen, Duitsland], (gescheiden op 

dinsdag 14 december 1571) met Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), zoon van Willem I 

van Nassau-Dillenburg (de Rijke) (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en 

Dietz) en Juliana van Stolberg-Wernigerode (zie XXIa, op pagina 119). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Anna van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 31 oktober 1562 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], op dezelfde dag overleden. 

2. Anna van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 5 november 1563 in Breda, overleden 

(24 jaar oud) op maandag 13 juni 1588 in Franeker, begraven in Leeuwarden, trouwde 

(respectievelijk 24 en 27 jaar oud) op woensdag 25 november 1587 in Franeker met 

haar neef Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, zoon van Jan VI graaf van 

Nassau-Dillenburg (de Oude) (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van 

Leuchtenberg, geboren op zondag 13 maart 1560 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] (te 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]), overleden (60 jaar oud) op 

zondag 31 mei 1620 in Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maurits August Filips van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 18 december 1564 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 8 december 1566 of 3/4 maart 1566 in Breda. 

4. Maurits van Oranje-Nassau, geboren op maandag 13 november 1567 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], prins van Oranje, graaf van Nassau, Vianden, Buren 

enz, overleden (57 jaar oud) op woensdag 23 april 1625 in 's-Gravenhage, 

Buitenechtelijke relatie (1) omstreeks 1590 met Margaretha van Mechelen, dochter 

van Cornelis jonker van Mechelen (jonker van Mechelen, schepen te Lier) en Barbara 

van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1581, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

woensdag 17 mei 1662 in Leiden. Uit deze relatie 3 zonen, Buitenechtelijke relatie (2) 

omstreeks 1600, trouwde met Cornelia Jacobsdochter. Uit dit huwelijk een dochter, 

Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1611 met Ursula de Rijck. Uit deze relatie een 

dochter, Buitenechtelijke relatie (4) omstreeks 1612 met Jobghen Arendsdr van 

Alphen. Uit deze relatie een zoon, Buitenechtelijke relatie (5) omstreeks 1616 met 

Anna van de Kelder, dochter van Jan Jacobs van de Kelder, begraven op 

zondag 10 juni 1674 in 's-Gravenhage. Uit deze relatie een zoon, Buitenechtelijke 

relatie (6) omstreeks 1620 met Deliana de Backer. Uit deze relatie een dochter. 

5. Emilia van Oranje-Nassau, geboren op donderdag 10 april 1569 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

dinsdag 6 maart 1629 of 16 maart 1629 in Genève [Geneve, Zwitserland], trouwde 

(respectievelijk 28 en ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 7 november 1597 in 

's-Gravenhage met Emanuel van Portugal, zoon van Antonio van Portugal (hertog 

van Beja, prior de Crato) en Anna Barbosa, geboren omstreeks 1568 in 

Tanger [Tanger, Marokko], hertog van Beja, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

dinsdag 22 juni 1638 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

 

Anna van Saksen. 



  

  

Omdat haar jongere broer Albrecht (1545 - 1546) al jong stierf, groeide zij op als enig kind. Anna had een 

handicap aan haar schouder. 

Toen haar vader in 1553 overleed en haar moeder twee jaar later hertrouwde, woonde Anna bij twee zusters 

van haar moeder in Weimar. In 1555 overleed ook haar moeder en Anna ging wonen aan het hof van haar 

oom August in Dresden. 

Aangezien zij de enige erfgename was van haar vader, gold zij in die tijd als een rijke vrouw die in de 

belangstelling stond van de internationale vorstenhuizen. Zo dong in 1556 Erik, zoon van de Zweedse 

koning Gustaaf Wasa, al naar haar hand en twee jaar later Willem van Oranje. Laatstgenoemde was vooral 

geïnteresseerd in de rijkdommen en de steun die hij zou verwerven van Saksen, Hessen-Kassel en de Palts. 

Toch bestond er binnen Anna’s familie weerstand tegen het aanzoek van Willem van Oranje. Op de eerste 

plaats meende men dat er sprake was van standsverschil – Anna zou betere partijen kunnen krijgen – en op 

de tweede plaats was het ontbreken van financiële middelen bij Oranje zorgwekkend, vooral in het geval de 

prins onverhoopt zou komen te overlijden, waardoor Anna opgezadeld zou blijven met de schulden. 

Uiteindelijk zou Willems betrokkenheid bij de strijd van de protestanten de doorslag geven en de weg 

openen voor zijn tweede huwelijk. 

Toen haar vader in 1553 overleed en haar moeder twee jaar later hertrouwde, woonde Anna bij twee zusters 

van haar moeder in Weimar. In 1555 overleed ook haar moeder en Anna ging wonen aan het hof van haar 

oom August in Dresden. 

Aangezien zij de enige erfgename was van haar vader, gold zij in die tijd als een rijke vrouw die in de 

belangstelling stond van de internationale vorstenhuizen. Zo dong in 1556 Erik, zoon van de Zweedse 

koning Gustaaf Wasa, al naar haar hand en twee jaar later Willem van Oranje. Laatstgenoemde was vooral 

geïnteresseerd in de rijkdommen en de steun die hij zou verwerven van Saksen, Hessen-Kassel en de Palts. 

Toch bestond er binnen Anna’s familie weerstand tegen het aanzoek van Willem van Oranje. Op de eerste 

plaats meende men dat er sprake was van standsverschil – Anna zou betere partijen kunnen krijgen – en op 

de tweede plaats was het ontbreken van financiële middelen bij Oranje zorgwekkend, vooral in het geval de 

prins onverhoopt zou komen te overlijden, waardoor Anna opgezadeld zou blijven met de schulden. 

Uiteindelijk zou Willems betrokkenheid bij de strijd van de protestanten de doorslag geven en de weg 

openen voor zijn tweede huwelijk. 

Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht en op 14 december 1571 werd Anna 

gedwongen in te stemmen met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. Haar kinderen 

werden haar afgenomen en de resterende tijd van haar leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in 

het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan uitputting. Ze ligt in Meißen begraven. 

 

 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger). 

Enkele uren na de moord werd in Delft een vergadering van de Staten-Generaal gehouden. In de kantlijn 

van het verslag schreef iemand de laatste woorden van Willem van Oranje: "Mon Dieu ayez pitie de mon 

âme; Mon Dieu ayez pitie de ce pauvre peuple" (Mijn God, heb medelijden met mijn ziel. Mijn God, heb 

medelijden met dit arme volk). 

Op 10 juli 1584 pleegde de Fransman Balthasar Gerards (die zich voordeed als de protestant François 

Guyon) zijn fatale aanslag. Oranje lunchte die middag met Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van 

Leeuwarden, zijn zus, zijn vrouw en zijn dochter in het prinsenhof te Delft. Oranje wilde van deze Friese 

rechtsgeleerde in het bijzonder informatie over het unieke Friese rechtssysteem. Na deze maaltijd wilde 

Oranje de trap naar zijn slaap/werkkamer oplopen en werd van zeer korte afstand door Gerards met een 

pistool doodgeschoten. Oranjes laatste woorden waren volgens overlevering Mon Dieu, mon Dieu, ayez 

pitié de moi et de ce pauvre peuple, wat wordt vertaald als "Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en 

met dit arme volk". Volgens een onderzoek dat in maart 2012 werd gepresenteerd, is het vrijwel zeker dat hij 

dit niet meer heeft kunnen zeggen. Met het schot dat Gerards loste kwamen drie kogels vrij, waarvan er een 

door het hart van Willem van Oranje ging. Die was vrijwel zeker op slag dood en dus niet in staat nog iets te 

zeggen. De onderzoekers baseerden zich onder meer op het oorspronkelijke Latijnse sectierapport dat Pieter 

van Foreest en Cornelis Busennius opstelden. De vertaling van het rapport is volgens historici eigenzinnig 

gedaan en strookt niet met het Nederlandstalige verslag dat dezelfde artsen uitbrachten aan de 

Staten-Generaal. Volgens getuigenverklaringen heeft Willem van Oranje wel nog iets gezegd tegen zijn 

stalmeester, maar het is onduidelijk wat dat was. 

De moordenaar werd na een wilde achtervolging gegrepen en veroordeeld tot de zwaarste lijfstraf die 



  

  

beschikbaar was: 

"Zijn rechterhand waarmee hij het moorddadige feit gepleegd heeft, zal met een gloeiende tang afgeknepen 

worden; vervolgens zal men met gloeiende tangen op verscheidene plaatsen op zijn lichaam het vlees 

afknijpen tot op het bot. Vervolgens vierendele men hem levend waarna het hart uit zijn borstkas gesneden 

en hem in het gezicht geworpen zal worden. Ten slotte zal men zijn hoofd afhakken waarna zijn vier 

uiteengetrokken delen op de Haagpoort, Oostpoort, Ketelpoort en de Waterslootsepoort tentoongesteld 

dienen te worden. Zijn hoofd moet op een staak gespietst en vervolgens bij het voormalige huis van de prins 

geplaatst worden.". 

Gerards tartte desondanks zijn beulen, die daardoor meenden dat ze met de duivel zelf te maken hadden. 

Het hoofd prijkte enige tijd als afschrikwekkend voorbeeld op de stadsmuur tot de priester Sasbout Vosmeer 

- hij was apostolisch vicaris in Delft - het meenam naar de bisschop van Keulen, die er overigens weinig prijs 

op stelde. 

Twee weken na de moord op Willem van Oranje werd op 25 juli 1584 in de Sint-Janskathedraal van 

's-Hertogenbosch uit dankbaarheid het Te Deum gezongen door kanunniken. Dit uit blijdschap vanwege de 

dood van de uitvoerder van de uithongeringspolitiek van de stad, die in de Meierij van 's-Hertogenbosch 

aan twee derde van de bevolking het leven kostte. Tevens was de bevolking bevreesd voor het mogelijke lot 

van 's-Hertogenbosch na een inname door de Staatse troepen van de prins, zoals de plundering en 

burgermoord die Roermond was overkomen toen Willem van Oranje die stad veroverde. De blijdschap was 

van korte duur. Diezelfde avond sloeg de bliksem in de toren en ontstond grote schade aan de kathedraal. 

De hoge middentoren brandde geheel af, klokken vielen uit de toren, altaren en het orgel van Hendrik 

Niehoff uit 1533 werden onherstelbaar beschadigd. 

 

 

Anna van Oranje-Nassau. 

Anna ging in 1567 naar Slot Dillenburg en werd daaropgevoed door haar grootmoeder Juliana van Stolberg. 

Daar zal zij ook kennisgemaakt hebben met haar latere echtgenoot Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. 

Zij huwde met hem in 1587. Zij overleed echter al een half jaar daarna, tijdens haar eerste zwangerschap. 

Anna werd begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Willem Lodewijk is uit respect voor haar 

niet hertrouwd. 

Haar kostbare grafmonument, gepolychromeerde gisant bij de grafkelder van de Friesche Nassau's in de 

Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden werd in 1795 vernield. Haar graf werd door een woedende menigte 

geschonden. 

 

 

Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. 

Hij was graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de 

gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596). In Friesland staat hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Fries 

voor: Onze Vader). Willem Lodewijk was tevens kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met 

prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden. In 1906 

werd in Leeuwarden een standbeeld geplaatst ter herinnering aan Us Heit. 

Biografie. 

Hij was de oudste zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg (Jan de Oude) en diens eerste vrouw Elisabeth 

van Leuchtenberg. 

Willem Lodewijk speelde in de jaren voor het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke 

rol in de oorlog, samen met zijn neef en zwager Maurits van Nassau. Hij voerde belangrijke hervormingen in 

het leger door. Aan de ene kant zorgde hij ervoor dat de soldaten op regelmatige tijden hun soldij kregen, 

aan de andere kant verlangde hij als tegenprestatie uiterste discipline. Hij was een sterk voorstander van een 

aanvalsoorlog: in plaats van de opstandige gebieden te beschermen tegen Spaanse aanvallen, moesten de 

opstandelingen de door Spanje bezette gebieden aanvallen. Hierbij gebruikte hij met Maurits 

oorlogstechnieken die al vele eeuwen eerder door de Romeinen werden gebruikt. Ze bestudeerden daarvoor 

de beschrijvingen uit de Romeinse. 

 Tactica. 

Bekend is vooral de tactiek die de Groninger Schansenkrijg genoemd wordt. Groningen was door het 

overlopen van de graaf van Rennenberg in Spaanse handen gekomen en het gewest Friesland zou het 

volgend doelwit kunnen zijn. Pogingen van Willem Lodewijk in 1583 en 1587 (de list van Enumatil) om 



  

  

Groningen rechtstreeks op de Spanjaarden onder kolonel Francisco Verdugo te veroveren mislukten. Vanaf 

1589 liet hij vervolgens de heirwegen naar de stad stuk voor stuk afsluiten, zodat de bevoorrading stopgezet 

werd. Eerst werd de toegangsweg langs het Reitdiep afgesloten door het versterken van fort De Opslag. 

Twee jaar later werd de fortificatie bij de Delfzijlen versterkt en werden er Staatse troepen gelegerd. In 1592 

werden Steenwijk en Coevorden definitief door de Staatsen ingenomen en versterkt. Ten slotte werd op de 

laatste verbindingsweg, die naar het Duitse Lingen, op de boerentange de vesting Bourtange gebouwd, 

waardoor alle heirwegen waren afgesloten. Voorts werden de schansen Bellingwolderzijl, het latere 

Oudeschans, de Leek en de Zwartendijksterschans gebouwd om de wegen door de hoogveenmoerassen te 

kunnen controleren. Ook werden het huis te Ruinen en de burcht te Wedde veroverd op de Spanjaarden en 

versterkt. 

In 1594 werd het doel van de krijg in het noorden bereikt. Op 23 juli werd de stad Groningen, na een beleg 

van toch nog enkele weken, op de Spanjaarden veroverd en werd het Traktaat van Reductie getekend. De 

stad Groningen maakte weer onderdeel uit van de Unie van Utrecht (1579) en Willem Lodewijk werd naast 

stadhouder van Friesland ook regeerder van het gewest Stad en Lande. 

Huwelijk. 

Willem Lodewijk huwde (waarschijnlijk op 22 november 1587) met zijn nicht Anna van Nassau (dochter van 

Willem van Oranje en zijn tweede echtgenote Anna van Saksen). Het huwelijk was tegen de zin van Jan de 

Oude vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht 

waren. Gereformeerde theologen gaven hierover een instemmend advies. Anna kreeg uit het sterfhuis van 

Willem van Oranje een jaarrente van 2.000 gulden mee. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens 

haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is 

nooit hertrouwd. 

Dood. 

Net teruggekeerd uit Holland, waar hij voor de zoveelste keer de belangen van Friesland had behartigd, 

werd Willem Lodewijk in mei 1620 getroffen door een beroerte waaraan hij overleed. Na zes weken werd op 

13 juli 1620 zijn gebalsemde lichaam met een grandeur die hij tijdens zijn leven niet had meegemaakt, ten 

grave gedragen. In de lange lijkstatie liepen edellieden, familieleden, grietmannen, de Leeuwarder 

predikanten, professoren en vele andere hoogwaardigheidsbekleders mee. De lijkstoet eindigde in de Grote 

of Jacobijnerkerk in Leeuwarden waar hij werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau's waar in 

1588 zijn vrouw Anna haar laatste rustplaats had gekregen. Van de begrafenisstoet heeft de Harlinger 

graveur Pieter Feddes een gedetailleerde tekening gemaakt. 

De titel graaf van Nassau-Dillenburg, die hij in 1607 na de dood van zijn vader erfde, ging na zijn dood over 

naar zijn broer George. Als stadhouder van Friesland werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Ernst 

Casimir van Nassau-Dietz. 

Onderwijs. 

Willem Lodewijk is stichter van de Universiteit van Franeker (1585) en is ook betrokken geweest bij de 

stichting van de Rijksuniversiteit Groningen (1614). 

Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is naar hem vernoemd. 

Trivia. 

Bij het beleg van Coevorden werd Willem Lodewijk in zijn linkerbeen getroffen door een kogel van zes 

pond. Sindsdien was hij mank en liep hij met een stok. Het liefst verplaatste hij zich te paard. 

Graaf van Nassau Stadhouder van Friesland "Us Heit". 

 

 

Maurits van Oranje-Nassau. 

Hij studeerde 1583 in Leiden, was stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland 1585-1625 en na 

1590 ook van Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hij veroverde in 1586 Axel, in 1590 Breda, in 1591 Zutfen, 

Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen, in 1592 Steenwijk (waar hij een kogel in de wang kreeg) en 

Coevorden, in 1593 Geertruidenberg en in 1594 Groningen. Hij won de slagen bij Turnhout (1597) en 

Nieuwpoort (1600), veroverde in 1602 Grave en in 1604 Sluis en werd de grootste veldheer van zijn tijd. In 

de jaren 1609-1614 mengde hij zich in de Guliks-Kleefse opvolgingskwestie, na 1617 was hij hoofd der 

contra-remonstranten. Tenslotte werd hij in 1620 ook stadhouder in Groningen en Drente. Op 25 mei 1600 

erfde hij het graafschap Meurs van gravin Walpurgis, diie kinderloos overleed. Op 27 juni 1609 sloot hij een 

verdelingsverdrag met zijn broeders, waarbij hem o.a. Willemstad en Lingen toevielen. In 1612 verleenden 

de Staten van Gelderland hem Bredevoort. In 1618 erfde hij het prinsdom Oranje, de baronie van Breda, de 



  

  

graafschappen Buren en Leerdam e.a. bezittingen van zijn oudste broeder. 

Stadhouder, prins van Oranje, graaf van Nassau enz. 

 

 

Emilia van Oranje-Nassau. 

De moeder van Emilia begon kort na Emilia's geboorte een relatie met de vader van de schilder Rubens. 

Deze affaire was reden de kinderen bij hun moeder weg te halen. Emilia, haar zuster Anna en haar broer 

Maurits kwamen terecht bij hun oom Jan de Oude op kasteel Dillenburg. Na enige tijd bij haar vader in Delft 

en haar zuster Anna in Friesland gewoond te hebben trad Emilia in de jaren 1590 op als gastvrouw aan het 

hof van haar broer Maurits. Tijdens een van de ontvangsten ontmoette de calvinistische Emilia haar 

toekomstige katholieke echtgenoot Emanuel van Portugal (1568-1638) met wie zij in 1597 in het geheim 

trouwde. Maurits was fel gekant tegen dit huwelijk (Emanuel zou nooit de troon van zijn vaderland kunnen 

bestijgen, was armlastig, een bastaard en vanwege de katholiciteit van de Portugees) en probeerde het paar 

uit elkaar te drijven. Toen dat ijdele hoop bleek werden Emilia en Emanuel verbannen van het hof. Het 

duurde ruim tien jaar voor Maurits zich bij dit huwelijk kon neerleggen. In 1609 kocht het paar het kasteel 

van Wijchen en lieten het herbouwen, de muurankers vormen nog altijd twee in elkaar gevlochten letters 

"E". Emilia zat in 1625 aan het sterfbed van haar broer. Na Maurits' dood in 1625 bleek de erfenis in alle 

opzichten nadelig. In de laatste jaren van hun huwelijk woonden Emilia en Emanuel gescheiden. Emanuel 

verkocht zijn rechten aan de Spaanse koning en verhuisde naar Brussel; Emilia kocht het landgoed Prangins 

nabij Genève, waar zij in 1629 op 59-jarige leeftijd overleed. 

 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), zoon van Willem I van Nassau-Dillenburg (de 

Rijke) (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en Dietz) en Juliana van 

Stolberg-Wernigerode, trouwde (beiden 18 jaar oud) (1) op zondag 8 juli 1551 in Buren met Anna 

(Tanneke) van Egmond gravin van Buren, Lingen en Leerdam; vrouwe van IJsselstein, Borssele, 

Grave, Cranendonck, Eindhoven, Jaarsveld, Kortgene, Sint-Maartensdijk en Odijk, dochter van 

Maximiliaan van Egmond (graaf van Buren en van Leerdam en heer van IJsselstein) en Francoise 

van Lannoy, geboren in maart 1533 in Grave, gravin van Buren Lingen en Leerdam; vrouwe van 

IJsselstein, Borssele, Grave, Cranendonck, Eindhoven, Jaarsveld, Kortgene, Sint-Maartensdijk en 

Odijk, overleden (25 jaar oud) op maandag 24 maart 1558 in Breda, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 22 november 1553 in Breda, 

overleden (2 jaar oud) vermoedelijk woensdag 7 december 1555, begraven aldaar in 

de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

2. Filips Willem (Philips Willem) van Oranje-Nassau, geboren op 

zondag 19 december 1554 in Buren, prins van Oranje graaf van Nassau, 

Katzenelnbogen, Vianden, Buren, Leerdam en Diest en baron van Breda, ongehuwd 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1618 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], begraven in Diest [Vlaams-Brabant, België], 

trouwde (respectievelijk 51 en 19 jaar oud) op donderdag 23 november 1606 in 

Fontainebleau [Seine-et-Marne, Frankrijk] met Eleonore van Bourbon-Condé, dochter 

van Hendrik I van Bourbon-Condé (van 1569 tot aan zijn dood prins van Condé) en 

Charlotte de la Tremouille, geboren op donderdag 30 april 1587, overleden (31 jaar 

oud) op zondag 20 januari 1619. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria (Maaike) vernoemd naar de landvoogdes Maria van Hongarije van Nassau 

(prinses van Oranje, gravin van Nassau, gravin van Buren en Leerdam), geboren op 

dinsdag 7 februari 1556 in Breda, overleden (60 jaar oud) op maandag 10 oktober 1616 

in Buren, bijgezet op zondag 23 oktober 1616 aldaar in de grafkelder van haar 

Egmondse voorgeslacht in de Sint-Lambertuskerk, trouwde (respectievelijk 39 en 44 

jaar oud) op dinsdag 7 februari 1595 in Buren met Philipp van 

Hohenlohe-Neuenstein, zoon van Ludwig Kasimir van 

Hohenlohe-Waldenburg (graaf van Hohenlohe Neuenstein in Neuenstein) en Anna 

van Solms-Laubach, geboren op vrijdag 17 februari 1550, overleden (56 jaar oud) op 

maandag 6 maart 1606 in IJsselstein. Uit dit huwelijk een dochter. 



  

  

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (3) met Eva Elinx, geboren omstreeks 1535, 

overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1590. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Justinus van Nassau, geboren omstreeks 1559, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

donderdag 26 juni 1631 in Leiden, begraven aldaar in de Hooglandse kerk, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 38 en 32 jaar oud) op donderdag 4 december 1597 in 

IJsselmonde met Anna van Merode-Pietersheim, dochter van Johan IX Walraet van 

Merode-Pietersheim (vrijheer van Merode in Petershem) en Margaretha van Pallant, 

geboren op zaterdag 9 januari 1565, overleden (69 jaar oud) op zondag 8 oktober 1634 

in Leiden. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (respectievelijk 42 en hoogstens 28 jaar oud) 

(4) op donderdag 12 juni 1575 of zaterdag 12 jul 1575 in Brielle met Charlotte van Bourbon, 

dochter van Louis van Bourbon-Montpensier en Jacqueline de Longwy, geboren tussen 1546 en 

1547 in Montpensier [Rhône, Frankrijk], overleden (hoogstens 35 jaar oud) op 

woensdag 5 mei 1582 in Antwerpen [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 dochters. 

1. Louise Juliana van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 31 maart 1576 in Delft, 

gravin van Nassau, regentes in de Palts 1619-1620, overleden (67 jaar oud) op 

dinsdag 15 maart 1644 in Koningsbergen [Rusland], begraven aldaar in de Dom van 

Koningsbergen, het tegenwoordige Kaliningrad, trouwde (respectievelijk 17 en 19 jaar 

oud) op zondag 13 juni 1593 of 23 jun 1593 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met 

Frederik IV van de Palts (de Rechtvaardige), zoon van Lodewijk VI van de Palts (van 

1576 tot aan zijn dood keurvorst van de Palts) en Elisabeth van Hessen-Kassel, 

geboren op dinsdag 5 maart 1574 in Amberg [Bavaria, Duitsland], keurvorst van de 

Palts vanaf 1583 tot aan zijn dood, overleden (36 jaar oud) op 

zondag 19 september 1610 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven 

aldaar. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

2. Elisabeth Flandrika (Isabella, Maria Elisabeth) van Oranje-Nassau, geboren op 

zaterdag 26 maart 1577 in Middelburg, gedoopt op zondag 15 mei 1577, gravin van 

Nassau, overleden (65 jaar oud) op woensdag 3 september 1642 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 18 en 39 jaar oud) op 

zaterdag 15 april 1595 in 's-Gravenhage met Hendrik de la Tour d'Auvergne (van 

Bouillon), zoon van Francois de la Tour d'Auvergne en Eleonore de 

Montmorency-Damville, geboren op woensdag 28 september 1555 in 

Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, Frankrijk], hertog van Bouillon, prins van Sedan, 

soeverein Vorst van Sedan, Vorst van Raucourt, graaf van Montfort en Beaufort, 

Vicomte van Turenne, baron van Oliergues, overleden (67 jaar oud) op 

zaterdag 25 maart 1623 in Sedan [Ardennes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

3. Catharina Belgica van Oranje-Nassau, geboren op maandag 3 juli 1578 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], gravin van Nassau, van Oranje-Nassau, overleden 

(69 jaar oud) op zondag 12 april 1648 in Delft, trouwde (respectievelijk 18 en 19 jaar 

oud) op woensdag 23 oktober 1596 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met haar 

achterneef Philipp Ludwig II graaf van Hanau-Münzenberg, zoon van Philipp 

Ludwig graaf van Hanau-Münzenberg en Magdalena van Waldeck, geboren op 

donderdag 18 november 1576 in Hanau [Hessen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) 

op donderdag 9 augustus 1612 aldaar. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

4. Charlotte Flandrina van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 18 augustus 1579 

in Antwerpen [Antwerpen, België] zij was doof, abdis in het klooster, overleden (60 

jaar oud) op maandag 16 april 1640 in 

Sint Croix, Poitiers [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

5. Charlotte Brabantina van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 17 september 1580 

of oktober 1580 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (50 jaar oud) op 

vrijdag 1 augustus 1631 in Chateau Renard [Loiret, Frankrijk], trouwde 



  

  

(respectievelijk 17 en ongeveer 31 jaar oud) op woensdag 11 maart 1598 in 

Chatellerault [Vienne, Frankrijk] met Claude de la Tremouille, zoon van Louis de la 

Tremouille (hertog van Thouars) en Johanna de Montmorency-Damville, geboren 

omstreeks 1566, hertog van Thouars, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op 

maandag 25 oktober 1604. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

6. Emilia Secunda Antwerpiana (Ameli) van Oranje-Nassau, geboren op 

woensdag 9 december 1581 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (75 jaar 

oud) op vrijdag 28 september 1657 in Landsbergen [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

begraven in Meisenheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 en 

31 jaar oud) op vrijdag 24 juni 1616 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland] of 4 

juli 1616 met Frederik Casimir van Palts-Landsberg, zoon van Johann I van 

Palts-Zweibrücken (van 1569 tot zijn dood hertog van Palts-Zweibrücken) en 

Magdalena van Kleef, geboren op maandag 10 juni 1585 in 

Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1604 tot aan zijn dood vorst van 

Palts-Landsberg, overleden (60 jaar oud) op woensdag 20 september 1645 in 

Montfort [Henegouwen, België]. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

  

   

   

 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) en Charlotte van Bourbon 

Het huwelijk van Willem van Oranje met Charlotte van Bourbon op 12 juni 1575 stuitte bij velen om een 

aantal redenen op onbegrip. Niet alleen zat Willem diep in de schulden, maar ook was Charlotte als afvallige 

non onterfd door haar vader en kreeg zij natuurlijk geen bruidsschat mee. De familie van Anna van Saksen 

wees erop, dat er in 1571 weliswaar een scheiding van tafel en bed tot stand was gekomen, maar dat er van 

formele echtscheiding geen sprake was. Dit derde huwelijk van Willem was dan ook geen huwelijk uit 

berekening, zoals gewoonlijk in die dagen, maar uit wederzijdse liefde en genegenheid. Hun briefwisseling 

laat dit zien. Charlotte steunde Willem krachtig in zijn Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Zij liet zich, als 

Willem op pad was, door brieven op de hoogte houden en fungeerde als verbindingspersoon tussen Willem 

en het leger. In de zeven jaren van hun huwelijk baarde zij hem niet minder dan zes kinderen, die allen 

volwassen geworden zijn. 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (respectievelijk 49 en 27 jaar oud) (5) op 

dinsdag 12 april 1583 in Antwerpen [Antwerpen, België] met Louise van Coligny, dochter van 

Gaspard van Coligny en Charlotte van Montfort-Laval, geboren op vrijdag 23 september 1555 in 

Châtillon-Coligny [Loiret, Frankrijk], overleden (65 jaar oud) op vrijdag 13 november 1620 in 

Fontainebleau [Seine-et-Marne, Frankrijk], bijgezet op maandag 24 mei 1621 in Delft. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de Stedendwinger), geboren op 

zondag 29 januari 1584 of 28 februari in Delft, gedoopt op dinsdag 12 juni 1584 aldaar, 

prins van Oranje (1625), overleden (63 jaar oud) op donderdag 14 maart 1647 in 

's-Gravenhage, bijgezet op vrijdag 10 mei 1647 in Delft graaf van Nassau, 

Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren en Leerdam, markies van 

Vere en Vlissingen, Heer en baron van Breda, der stad Grave en het land van Cuyck, 

Diest, Grimbergen, Herstal, Cranendonck, Warneton, Anlay, Noseroy, St. Vith, 

Daesburg, Polanen, Niervaart, IJselstein, Sint Maartensdijk, Geertruidenberg, 

Ghasteau-regnardt, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, erfburggraaf van Antwerpen 

en Besangon, trouwde (respectievelijk 41 en 22 jaar oud) (1) op vrijdag 4 april 1625 in 

's-Gravenhage met Amalia van Solms-Braunfels, dochter van Johan Albrecht I van 

Solms-Braunfels en Agnes van Sayn-Wittgenstein, geboren op 

dinsdag 13 augustus 1602 (zaterdag 31 aug 1602) in Braunfels [Hessen, Duitsland], 

overleden (73 jaar oud) op zondag 8 september 1675 in 's-Gravenhage, begraven op 

zaterdag 21 december 1675 in Delft. Uit dit huwelijk 9 kinderen, Buitenechtelijke 

relatie (2) na 1610 met Jkvr. Adriana van Egmond van der Nijenburg1, geboren 

omstreeks 1577, overleden (ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1613. Uit deze relatie zijn 



  

  

mij geen kinderen bekend, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1624 met Margaretha 

Catharina Bruyns, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 24 jaar oud) 

omstreeks 1624. Uit deze relatie een zoon. 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), Buitenechtelijke relatie (6) in 1580 met Anneke Cools, 

overleden kort na vrijdag 17 mei 16302. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Hendrick Goudt, (geadopteerd). Hedrick wordt door de echtgenoot van zijn moeder 

geadopteerd. 

 

XXId. Christiaan I keurvorst van Saksen, zoon van August van Saksen (XXh), op pagina 113 (van 1553 

tot 1586 keurvorst van Saksen) en Anna van Denemarken, geboren op zaterdag 29 oktober 1560 

in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1586 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen, overleden (30 

jaar oud) op woensdag 25 september 1591 in Dresden [Sachsen, Duitsland] tijdens een jachtpartij, 

bijgezet in Freiberg [Sachsen, Duitsland] in de Dom, trouwde (respectievelijk 21 en 13 jaar 

oud) op zondag 25 april 1582 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Sophia van Brandenburg, 

dochter van Johan Georg van Brandenburg (Oeconomicus) (van 1571 tot aan zijn dood keurvorst 

van Brandenburg) en Sabina van Ansbach, geboren op donderdag 6 juni 1568 in 

Zechlin [Brandenburg, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op woensdag 7 december 1622 in 

Kasteel Colditz [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Christiaan II van Saksen, geboren op vrijdag 23 september 1583 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], was van 1591 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen, 

overleden (27 jaar oud) op donderdag 23 juni 1611 in Dresden [Sachsen, Duitsland], 

begraven in Freiberg [Sachsen, Duitsland] in de Dom, trouwde (respectievelijk 18 en 

21 jaar oud) op woensdag 18 september 1602 of donderdag 12 sep 1602 met zijn 

achternicht Hedwig van Denemarken, dochter van Frederik II van 

Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1559 tot zijn dood) en 

Sophia van Mecklenburg-Güstrow, geboren op woensdag 5 augustus 1581, overleden 

(60 jaar oud) op dinsdag 26 november 1641. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Johan George I van Saksen, geboren op dinsdag 5 maart 1585 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op zondag 8 oktober 1656 

aldaar, volgt XXIId, op pagina 139. 

3. Anna Sabina van Saksen, geboren en overleden in 1586. 

4. Sophia van Saksen, geboren op woensdag 29 april 1587, overleden (48 jaar oud) op 

zondag 9 december 1635, trouwde (respectievelijk 23 en 33 jaar oud) op 

donderdag 26 augustus 1610 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Frans van 

Pommeren, zoon van Bogislaw XIII van Pommeren (van 1569 tot 1605 bestuurde hij 

de ämter Barth) en Clara van Brunswijk-Lüneburg, geboren op 

donderdag 24 maart 1577, van 1602 tot 1618 bestuurde hij als protestants 

administrator van het bisdom Cammin Daarna volgde hij zijn oudere broer Filips II 

op als hertog van Pommeren-Stettin, waar hij tot zijn dood regeerde. Hij werd als 

hertog van Stettin opgevolgd door zijn broer Bogislaw XIV, overleden (43 jaar oud) op 

vrijdag 27 november 1620. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Elisabeth van Saksen, geboren en overleden in 1588. 

6. August van Saksen, geboren op donderdag 7 september 1589, diocesaan 

administrator van het prinsbisdom Naumburg, overleden (26 jaar oud) op 

zaterdag 26 december 1615, trouwde (respectievelijk 22 en 18 jaar oud) op 

zondag 1 januari 1612 met zijn achternicht Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel, 

dochter van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog van Brunswijk 

Wolfenbuttel, Kalenberg en Grubenhagen) en Elisabeth van Denemarken, geboren op 

woensdag 23 juni 1593 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (56 jaar oud) op vrijdag 25 maart 1650 in Altenburg [Thüringen, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

7. Dorothea van Saksen, geboren op maandag 7 januari 1591, abdis van de Abdij van 

Quedlinburg, overleden (26 jaar oud) op vrijdag 17 november 1617. 

 

Christiaan I keurvorst van Saksen. 

Na de dood van zijn oudere broer Alexander in 1565 werd hij erfopvolger van het keurvorstendom Saksen. 

Van jongs af aan werd hij door zijn vader bij de regeringszaken betrokken. In 1586 volgde Christiaan zijn 

vader op als keurvorst van Saksen. Hij had weinig interesse in staatszaken en hield zich voornamelijk met 

zijn passies, de jacht en alcohol drinken. De staatszaken waren hierdoor grotendeels in handen van zijn 

adviseur en invloedrijke kanselier Nikolaus Krell. 

Krell zorgde ervoor dat Saksen nauwer aangetrokken werd tot het calvinisme, maar officieel bleef het 

lutheranisme de staatsgodsdienst. Dit cryptocalvinisme werd onder meer hevig bestreden door Christiaans 

echtgenote Sophie van Brandenburg. Door Krells invloed werden de machtsbevoegdheden van de 

Geheimraad en de Staten in de regeringszaken ingeperkt. In de buitenlandse politiek sloot Christiaan een 

protestantse beschermingsalliantie met zijn schoonbroer Johan Casimir van Palts-Simmern, waarbij ze onder 

meer de Hugenoten in Frankrijk ondersteunden. Christiaan wees echter het opperbevel over het hulpleger 

aan de Hugenoten af. 

Christiaan was eveneens verantwoordelijk voor de bouw van het Stallhof van Dresden, waar 

paardentoernooien georganiseerd werden, en liet de vesting van Königstein aanleggen. In september 1591 

stierf hij op amper 30-jarige leeftijd tijdens een jachtpartij, nadat hij al een lange periode last had van maag- 

en darmlijden. Christiaan werd bijgezet in de Dom van Freiberg. 

 

 

Sophia van Brandenburg. 

Sophie was orthodox lutherse en bestreed het cryptocalvinisme in Saksen. Na de dood van Christiaan I in 

1591 zette zij diens calvinistische kanselier Nikolaus Krell, een tegenstander van de lutherse orthodoxie, 

gevangen en liet hem in 1601 terechtstellen. Refererend aan de vrome weduwe Judith uit het Bijbelse boek 

Judith, vereerden de orthodoxe lutheranen hier sindsdien als „Judith van Saksen“. Als weduwe leefde 

Sophie in het „Fraumutterhaus“ in Dresden en in het slot Colditz, liet met de Sophiendukat een eigen munt 

slaan en liet de oude franciskanerkerk in Dresden weer inrichten voor kerkelijke diensten. Deze kerk werd 

sindsdien naar haar, Sophienkirche genooemd. 

 

 

Christiaan II van Saksen. 

In 1591 volgde hij als minderjarige zijn vader op als keurvorst van Saksen. Van zijn moeder kreeg Christiaan 

een streng lutheraanse opvoeding en werd hij ver weg van de regeringszaken gehouden. Zijn regentschap 

werd uitgeoefend door hertog Frederik Willem I van Saksen-Weimar, maar zijn moeder had in samenspel 

met adel en theologen een sterke invloed in de regeringszaken. 

In 1601 werd Christiaan volwassen verklaard en begon hij zelfstandig te regeren. Hij liet onmiddellijk de 

cryptocalvinist en invloedrijke kanselier van zijn vader Nikolaus Krell executeren, waarna de Staten meer 

macht kregen en het keurvorstendom Saksen terug orthodox lutheraans werd. In de groeiende spanningen 

tussen katholieken en protestanten in het Heilige Roomse Rijk bleef hij trouw aan de zijde van keizer Rudolf 

II, die desondanks verzuimde om Christiaans aanspraken op het hertogdom Kleef te ondersteunen in de 

Gulik-Kleefse Successieoorlog. Hij bracht eveneens vooruitgang in het justitiewezen van Saksen door in 1605 

een Hof van Beroep op te richten. Na het overlijden van hertog Johan III van Saksen-Weimar werd hij in 

1605 regent voor diens acht minderjarige zonen. 

Christiaan gold als een man met een krachtige lichamelijke verschijning en goedmoedig karakter, maar was 

intellectueel nauwelijks in staat om de staatszaken te beheren en volledig afhankelijk van adviseurs. Hij ging 

volledig op in zijn passies: de jacht, eten en drinken. Door zijn gebrekkige economische beleid 

vermeerderden de schulden van Saksen drastisch. 

In juni 1611 overleed Christiaan op amper 27-jarige leeftijd, toen hij na het drinken van een grote 

hoeveelheid bier vermoedelijk een beroerte had gekregen. 

 

 

Frans van Pommeren. 

Hij kreeg een goede vorstelijke opvoeding en was vooral geïnteresseerd in militaire zaken. In 1592 werd hij 



  

  

coadjutor in het bisdom Kammin, en daarmee de beoogde opvolger van zijn oom Casimir VI, de regerende 

protestantse administrator van Kammin. In 1594 begon Frans aan de onder edelen gebruikelijke grand tour 

door Europa. Na een bezoek aan Wenen streed Frans in de Lange Turkenoorlog mee tijdens het Beleg van 

Esztergom. Vervolgens reisde hij naar Italië. In 1596 keerde hij terug in Pommeren. 

In 1602 trad Casimir VI af en volgde Frans hem op als administrator van Cammin. Hij vestigde zijn 

hofhouding op het kasteel van Köslin. Om de economische positie van zijn land te versterken, richtte hij op 

het kasteel een munt op, maar hij werd al snel beschuldigd van valsmunterij. In 1604 bood koning Karel IX 

van Zweden hem het commando over een regiment aan, maar om de neutraliteit van Pommeren in de 

Pools-Zweedse Oorlog niet in het geding te brengen, ging Frans niet op het aanbod in. In 1606 overleed 

Frans' vader Bogislaw XIII en verdeelden hij en zijn broers de erfenis. Frans kreeg hierbij het bestuur over 

het Amt Bütowtoegewezen, dat echter onderdeel bleef van het hertogdom Pommeren-Stettin. 

De eerste jaren van zijn regering reisde Frans veel, waarbij hij verschillende Duitse vorstenhoven bezocht. 

Hij hoopte zo een geschikte huwelijkskandidaat te vinden. In 1604 mislukte de besprekingen voor een 

huwelijk met een van de dochters van hertog Albrecht Frederik van Pruisen. Frans' tante Erdmuthe, de 

weduwe van hertog Johan Frederik, begon vervolgens besprekingen met haar zus Sophia, de keurvorstin 

van Saksen, om Frans te koppelen aan haar dochter Sophia. Het huwelijk werd uiteindelijk in 1610 gesloten. 

Na het overlijden van zijn oudste broer Filips II volgde Frans hem op als hertog van Pommeren-Stettin. 

Frans stond Cammin en Bütow af aan zijn jongere broer Ulrich. In Stettin liet Frans de westvleugel van het 

kasteel afbouwen, waar de kunstcollectie van de hertogen ondergebracht werd. 

Als hertog is Frans vooral bekend door een heksenproces dat tijdens zijn regering plaatsvond. Sidonia von 

Borcke, een adellijke dame die in het klooster getreden was, werd in 1619 beschuldigd van hekserij. Ze zou 

verantwoordelijk zijn voor de kinderloze dood van de verschillende Pommerse hertogen en de dood van 

hertog Filips II op haar geweten hebben. Nadat ze verhoord en gefolterd was, werd Sidonia in september 

1620 veroordeeld. Ze werd vlak buiten de muren van Stettin onthoofd. Haar lichaam werd verbrand. 

Frans stierf op 27 november 1620, nadat hij plotseling ziek geworden was. Hij werd begraven in de Slotkerk 

in Stettin. 

 

 

XXIe. Dorothea van Saksen, dochter van August van Saksen (XXh), op pagina 113 (van 1553 tot 1586 

keurvorst van Saksen) en Anna van Denemarken, geboren op vrijdag 4 oktober 1563 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], prinses van Saksen bij geboorte en door haar huwelijk hertogin 

van Brunswijk-Wolfenbüttel, zij is in het kraambed overleden (23 jaar oud) op 

vrijdag 13 februari 1587 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 21 en 20 jaar oud) op donderdag 26 september 1585 in 

Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk] met Hendrik Julius van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, zoon van Julius hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (van 1568 tot aan 

zijn dood hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel) en Hedwig van Brandenburg, geboren op 

donderdag 15 oktober 1564 in Hessen [Hessen, Duitsland], hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, 

Kalenberg en Grubenhagen, overleden (48 jaar oud) op zaterdag 20 juli 1613 in 

Praag [PR, Czech Republic]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Dorothea Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op dinsdag 3 februari 1587 

in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (22 jaar oud) op 

vrijdag 16 oktober 1609 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 18 en 29 jaar oud) op donderdag 29 december 1605 in 

Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk] met Rudolf van Anhalt (vorst 

van Anhalt-Zerbst), zoon van Joachim Ernst van Anhalt en Eleonore van 

Württemberg, geboren op donderdag 28 oktober 1576 in 

Harzgerode [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

vrijdag 20 augustus 1621 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 

 

Dorothea van Saksen. 

Maar vier van de vijftien kinderen van het echtpaar overleefden. Dorothea was een van de vier. Op 26 

september 1585 trouwde ze in Wolfenbüttel met hertog Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel. Haar 



  

  

moeder Anna was, op het moment dat ze het ouderlijk huis verliet, ernstig ziek. Dorothea voelde zich intens 

verdrietig. Het huwelijk verstevigde een protestante alliantie van Duitse prinsen. Deze alliantie stond onder 

leiding van graaf Johan Casimir van Palts-Lautern, die getrouwd was met Dorothea's zuster Elisabeth van 

Saksen in 1570. 

 

 

Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel. 

Op 2-jarige leeftijd werd hij als bisschop van Halberstadt benoemd. Op 12-jarige leeftijd werd hij rector van 

de in dat jaar gestichte protestantse universiteit in Helmstedt. In 1589 volgde hij zijn vader op als hertog in 

Brunswijk-Wolfenbüttel en in Calenberg. 

In plaats van het verder uitwerken van het plan van zijn vader voor de aanleg van een grachtengordel en de 

bouw van een nieuwe stad, als concurrent van de hanzestad Brunswijk, bekommerde Hendrik Julius zich 

vooral om de uitbouw van de bestaande residentie Heinrichstadt in renaissancestijl, met onder meer de 

bouw van een kanselarij en de start van de bouw van de Maria of Onze-Lieve-Vrouwekerk (1608). In de 

kerk, met een fraaie kansel, bevinden zich de grafkapel van de Welfen, een uitzonderlijk orgel en een 

religieus werk van Hans Vredeman de Vries. Het barokke altaar is overgebracht uit Praag. De componist 

Michael Praetorius verbleef sinds 1590 als organist en vanaf 1595 als hofkapelmeester in Wolfenbüttel. In het 

voorafgaande jaar kwam John Dowland op uitnodiging langs. 

Alhoewel Hendrik Julius protestant was, wist hij het vertrouwen te winnen van de katholieke keizer Rudolf 

II. Hij verbleef vanaf 1607 hoofdzakelijk aan het hof in Praag, waar hij ook overleed, als gevolg van onmatig 

drinken van wijn. De Nederlandse jurist en diplomaat Foppe van Aitzema vertrok om nog duistere redenen 

uit Wolfenbüttel, nadat hij had beloofd nooit meer een voet op het grondgebied te zetten en beslag was 

gelegd op de goederen die hij van de hertog had gekregen. 

 

 

Rudolf van Anhalt. 

Na de dood van hun vader Joachim Ernst, bleef Johan George, als oudste en enige meerderjarige, over gans 

vorstendom Anhalt regeren in naam van zijn jongere broers en halfbroers Christiaan I, Lodewijk I, August, 

Rudolf en Johan Ernst die overleed in 1601. In 1603 sloten zij een verdelingsverdrag dat in 1606 werd 

uitgevoerd waarna het vorstendom onder de resterende zonen verdeeld werd. 

Bij de verdeling van Anhalt verkreeg Rudolf Anhalt-Zerbst en in 1606 nam hij het bestuur van zijn 

vorstendom op. 

 

 

 Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel, zoon van Julius hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (van 1568 tot aan zijn dood hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel) en 

Hedwig van Brandenburg, trouwde (respectievelijk 25 en 16 jaar oud) (2) op 

donderdag 19 april 1590 in Kronberg [Hessen, Duitsland] met Elisabeth van Denemarken, 

dochter van Frederik II van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1559 tot 

zijn dood) en Sophia van Mecklenburg-Güstrow, geboren op zaterdag 25 augustus 1573 in 

Kolding [Vejle, Denemarken], overleden (52 jaar oud) op vrijdag 19 juni 1626 in 

Braunschweig [Nedersaksen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Frederik Ulrich van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op maandag 15 april 1591 

(vrijdag 5 apr 1591) in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(43 jaar oud) op vrijdag 11 augustus 1634 in Braunschweig [Nedersaksen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 23 en 16 jaar oud) op donderdag 4 september 1614 met Anna 

Sophia van Brandenburg, dochter van Johan Sigismund van Brandenburg (van 1608 

tot aan zijn dood keurvorst van Brandenburg) en Anna van Pruisen, geboren op 

woensdag 18 maart 1598, overleden (61 jaar oud) op vrijdag 19 december 1659. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Sofia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op donderdag 20 februari 1592 

in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (49 jaar oud) op 

donderdag 23 januari 1642 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 15 en 33 jaar oud) op 

vrijdag 8 juni 1607 met Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz, zoon van Jan VI graaf 



  

  

van Nassau-Dillenburg (de Oude) (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van 

Leuchtenberg, geboren op zaterdag 22 december 1573 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], stadhouder van Friesland (1620-1632) en stadhouder 

van Stad en Lande en de Landschap Drenthe (1625-1632), overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 2 juni 1632 in Roermond, bijgezet op donderdag 13 januari 1633 in 

Leeuwarden in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in Leeuwarden. Uit dit 

huwelijk 9 kinderen. 

3. Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel, trouwde (1) met haar achterneef August van 

Saksen, zoon van Christiaan I keurvorst van Saksen (XXId), op pagina 128 (van 1586 

tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Sophia van Brandenburg. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Johan Filips hertog van 

Saksen-Altenburg, zoon van Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar 

(XXIIb), op pagina 135 (was van 1573 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weimar) en 

Anna Maria van Palts-Neuburg (zie XXIIIa, op pagina 141). Uit dit huwelijk een 

dochter. 

4. Hedwig van Brunswijk, geboren op zondag 19 februari 1595, overleden (55 jaar oud) 

op zondag 26 juni 1650, trouwde (respectievelijk 23 en 29 jaar oud) op 

donderdag 7 februari 1619 met Ulrich van Pommeren, zoon van Bogislaw XIII van 

Pommeren (van 1569 tot 1605 bestuurde hij de ämter Barth) en Clara van 

Brunswijk-Lüneburg, geboren op zaterdag 12 augustus 1589, overleden (43 jaar oud) 

op zondag 31 oktober 1632. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Dorothea van Brunswijk-Kalenberg, geboren op maandag 8 juli 1596, overleden (47 

jaar oud) op dinsdag 1 september 1643, trouwde (respectievelijk 18 en 27 jaar oud) op 

donderdag 1 januari 1615 met haar achterneef Christiaan Willem van Brandenburg, 

zoon van Joachim Frederik van Brandenburg (van 1598 tot aan zijn dood keurvorst 

van Brandenburg) en Catharina van Brandenburg-Küstrin, geboren op 

maandag 7 september 1587 in Wolmirstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden 

(77 jaar oud) op donderdag 1 januari 1665 in Jüterbog [Brandenburg, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk een dochter. 

6. Anna Augusta van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op zaterdag 19 mei 1612 in 

Groningen, overleden (60 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1673 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 19 jaar oud) op 

vrijdag 19 februari 1638 in Coppenbrügge [Nedersaksen, Duitsland] met George 

Lodewijk van Nassau-Dillenburg, zoon van Lodewijk Hendrik van 

Nassau-Dillenburg (van 1623 tot 1652 graaf en van 1652 tot aan zijn dood vorst van 

Nassau-Dillenburg) en Catharina van Sayn-Wittgenstein, geboren op 

zondag 4 maart 1618 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], erfprins van 

Nassau-Dillenburg. Door het voortijdig sterven van George Lodewijk, volgde zijn 

zoon Hendrik, zijn grootvader op als vorst van Nassau-Dillenburg, overleden (38 jaar 

oud) op vrijdag 19 mei 1656 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven op 

zondag 20 augustus 1656 aldaar in de grafkelder in de Evangelische Stadskerk. Uit dit 

huwelijk 7 kinderen. 

 

XXIf. Elisabeth van Saksen, dochter van August van Saksen (XXh), op pagina 113 (van 1553 tot 1586 

keurvorst van Saksen) en Anna van Denemarken, geboren op zaterdag 18 oktober 1552 in 

Wolkenstein [Sachsen, Duitsland], prinses van Saksen bij geboorte en door haar huwelijk met 

Johan Casimir van Palts-Lautern vorstin van Palts-Lautern, overleden (37 jaar oud) op 

maandag 2 april 1590 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 

en 27 jaar oud) op donderdag 4 juni 1570 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

Johan Casimir van Palts-Lautern, zoon van Frederik III van de Palts (de Vrome) (onder de naam 

Frederik II 1557 tot 1559 vorst van Palts-Simmern) en Maria van Brandenburg-Kulmbach, 

geboren op zondag 7 maart 1543 in Simmern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1576 tot aan zijn 

dood vorst van Palts-Lautern, overleden (48 jaar oud) op donderdag 16 januari 1592 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 



  

  

1. Levenloos geboren zoon van Palts-Simmern, geboren in 1573. 

2. Maria van Palts-Simmern, geboren in 1576, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1577. 

3. Elisabeth van Palts-Simmern, geboren in 1578, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 

1580. 

4. Dorothea van Palts-Lautern, geboren op dinsdag 6 januari 1581 in 

Kaiserslautern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op 

donderdag 18 september 1631 in Sandersleben [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 14 en 28 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1595 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland] met Johan George I van Anhalt, zoon 

van Joachim Ernst van Anhalt en Agnes van Barby-Mühlingen, geboren op 

dinsdag 9 mei 1567 in Harzgerode [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1586 tot 1603 

vorst van Anhalt en van 1603 tot aan zijn dood vorst van Anhalt-Dessau, overleden 

(51 jaar oud) op donderdag 24 mei 1618 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 8 kinderen. 

5. Levenloos geboren dochter van Palts-Simmern, geboren in 1584. 

6. Levenloos geboren dochter van Palts-Simmern, geboren in 1585. 

 

Johan Casimir van Palts-Lautern. 

Hij studeerde in Parijs en Nancy. Net als zijn vader bekeerde hij zich tot het calvinisme. In 1564 had hij het 

plan opgevat om te huwen met koningin Elisabeth I van Engeland, maar zij had geen interesse in hem. 

Op 26 november 1568 werd hij verloofd met de lutheraanse Elisabeth van Saksen (1552-1590), dochter van 

keurvorst August van Saksen. Hun huwelijk vond op 6 juni 1570 plaats in Heidelberg. Het huwelijk werd 

gesloten uit politieke redenen, omdat Johan Casimir het calvinisme met Saksen wilde linken. Het was echter 

een ongelukkige verbintenis en niet enkel wegens de religieuze verschillen van het echtpaar. In 1589 liet 

Johan Casimir Elisabeth opsluiten, omdat hij haar ervan verdacht overspel te plegen en een moordcomplot 

tegen hem te beramen. Elisabeth stierf in 1590 in de gevangenis. 

Vanaf maart 1571 resideerde Johan Casimir enige tijd in Kaiserslautern. Toen zijn vader in 1576 stierf, 

stipuleerde hij dat de Palts calvinistisch moest blijven. Johan Casimirs broer Lodewijk VI erfde de Palts, 

terwijl Johan Casimir een kleiner gebied erfde, dat als naam het vorstendom Palts-Lautern kreeg. Lodewijk, 

die lutheraans gebleven was, respecteerde de wens van zijn vader niet en voerde terug het lutheranisme in. 

Verschillende calvinistische theologen verlieten daarop de Universiteit van Heidelberg en werden door 

Johan Casimir verwelkomd. Voor deze theologen werd in 1578 met het Collegium Casimirianum een eigen 

universiteit opgericht. 

Tijdens de Hugenotenoorlogen viel Johan Casimir in 1575 met een leger van 4.000 man Frankrijk binnen. 

Zijn campagne leidde mee tot het Edict van Beaulieu, waarbij de hugenoten van koning Hendrik III van 

Frankrijk ruime toegevingen kregen. Johan Casimir zelf kreeg van Hendrik III de titel van hertog van 

Étampes toegewezen, die hij echter in 1577 terug afstond. In 1579 bracht hij een bezoek aan Engeland om aan 

koningin Elisabeth I financiële steun te vragen voor zijn militaire campagne aan de zijde van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden in de Tachtigjarige Oorlog. 

Na de dood van zijn broer Lodewijk IV was Johan Casimir van 1583 tot 1592 regent van zijn neef Frederik IV 

van de Palts. In januari 1592 stierf hij op 48-jarige leeftijd, waarna hij werd bijgezet in de Heilige Geestkerk 

van Heidelberg. Omdat hij geen mannelijke nakomelingen had, werd Palts-Lautern na zijn dood herenigd 

met de Palts. 

 

 

Johan George I van Anhalt. 

Na de dood van zijn vader in 1586 erfde hij samen met zijn jongere broer Christiaan I en zijn vijf halfbroers 

Bernhard, August, Rudolf, Johan Ernst en Lodewijk I het vorstendom Anhalt. Omdat hun vijf halfbroers nog 

minderjarig waren, fungeerden Johan George en Christiaan als regenten. In 1603 verdeelden Johan George, 

Christiaan en hun nog levende halfbroers August, Rudolf en Lodewijk I het vorstendom Anhalt, waarbij 

Johan George het vorstendom Anhalt-Dessau kreeg toegewezen. Ook het senioraat van de familie werd aan 

hem toegewezen. Als vorst van Anhalt-Dessau voerde hij de Reformatie verder door in zijn domeinen. 

Op 26 augustus 1617 stichtte hij samen met zijn halfbroer Lodewijk I van Anhalt-Köthen het Vruchtdragende 

Gezelschap. Hij kreeg als gezelschapsnaam de Welriekende toegewezen met als motto met zoet vermengd. 

Als embleem werd hem het lelietje-van-dalen gegeven. Johan George gold als een op vele gebieden belezen 



  

  

vorst, voornamelijk in de astronomie en de astrologie. Hij bezat een merkwaardige bibliotheek met meer dan 

3.000 werken. 

In mei 1618 stierf Johan George op 51-jarige leeftijd. Zijn zoon Johan Casimir volgde hem op als vorst van 

Anhalt-Dessau. 

 

 

Generatie XXII 
 

 

XXIIa. Johan Ernst (Johann Ernst) van Saksen-Eisenach, zoon van Johan Frederik II van Saksen (de 

Middelste) (XXIa), op pagina 119 (was van 1554 tot 1566 hertog van Saksen) en Elisabeth van de 

Palts, geboren op zaterdag 9 juli 1566 in Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1572 tot 1596 

hertog van Saksen-Coburg-Eisenach (hertog van Eisenach) en van 1596 tot aan zijn dood hertog 

van Saksen-Eisenach en van 1633 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Coburg, overleden (72 jaar 

oud) op zaterdag 23 oktober 1638 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 

en ongeveer 26 jaar oud) (1) op zaterdag 23 november 1591 (maandag 23 sep 1591) in 

Wiener Neustadt [Niederosterreich, Oostenrijk] met Elisabeth van Mansfeld-Hinterort, dochter 

van Johann Hans van Mansfeld (graaf van Mansfeld Hinterort te Heidrungen en Schrapelau) en 

Margaretha van Brunswijk-Lüneburg, geboren in 1565, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

vrijdag 12 april 1596. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johan Frederik van Saksen-Eisenach, geboren in 1591. 

 

Johan Ernst van Saksen-Eisenach. 

In 1566 werd zijn vader afgezet als hertog van Saksen, waarna hij de rest van zijn leven in keizerlijke 

gevangenschap bleef. Johan Ernst en zijn broers werden vervolgens onder de voogdij geplaatst van hun oom 

Johan Willem van Saksen-Weimar, die van keizer Maximiliaan II ook voormalige gebieden van Johan 

Frederik kreeg toegewezen. Later viel ook Johan Willem in de ongunst van de keizer. In 1572 confisqueerde 

Maximiliaan II de vroegere gebieden van Johan Frederik en schonk hij ze aan Johan Ernst en zijn broer Johan 

Casimir. De gebieden waarover ze regeerden stonden bekend als het hertogdom Saksen-Coburg-Eisenach. 

Zolang beide broers minderjarig waren, werden deze gebieden geregeerd door drie regenten: hun 

grootvader langs moederskant Frederik III van de Palts, keurvorst Johan George van Brandenburg en 

keurvorst August van Saksen. 

In 1578 gingen Johan Ernst en Johan Casimir studeren aan de Universiteit van Leipzig. Toen Johan Casimir 

in 1586 huwde met Anna van Saksen, werden beide broers volwassen verklaard en begonnen ze zelfstandig 

te regeren over Saksen-Coburg-Eisenach. Tien jaar later, in 1596, beslisten de broers om 

Saksen-Coburg-Eisenach onderling te verdelen: Johan Ernst kreeg het zelfstandige hertogdom 

Saksen-Eisenach, terwijl Johan Casimir Saksen-Coburg behield. Johan Ernst ging onmiddellijk resideren in 

de stad Eisenach, nadat hij vanaf 1587 in Marksuhl had gewoond. In Eisenach liet hij zijn eigen slot bouwen. 

In 1598 stichtte Johan Ernst in Saksen-Eisenach een eigen landsregering en parlement. In 1633 kwam hij 

eveneens in het bezit van het hertogdom Saksen-Coburg, nadat zijn oudere broer Johan Casimir zonder 

nakomelingen was overleden. Vanaf dan regeerde hij in een personele unie over beide hertogdommen. 

In oktober 1638 overleed Johan Ernst op 72-jarige leeftijd, zonder overlevende nakomelingen na te laten. Met 

zijn dood stierf de oudere linie Saksen-Coburg-Eisenach van het huis Wettin uit. Zijn gebieden werden 

verdeeld tussen hertog Willem van Saksen-Weimar en hertog Johan Filips van Saksen-Altenburg. 

 

 

 Johan Ernst (Johann Ernst) van Saksen-Eisenach, trouwde (respectievelijk 31 en 19 jaar oud) 

(2) op donderdag 14 mei 1598 in Rotenburg [Hessen, Duitsland] met Christine van 

Hessen-Kassel, dochter van Wilhelm IV landgraaf van Hessen-Kassel (de Wijze) en Sophia 

Sabine van Württemberg, geboren op donderdag 19 oktober 1578, overleden (79 jaar oud) op 

maandag 19 augustus 1658. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 



  

  

XXIIb. Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar, zoon van Johan Willem van Saksen-Weimar 

(XXIb), op pagina 120 (van 1554 tot 1572 hertog van Saksen) en Dorothea Susanna van de Palts, 

geboren op woensdag 25 april 1562 in Weimar [Thüringen, Duitsland], was van 1573 tot aan zijn 

dood hertog van Saksen-Weimar, overleden (40 jaar oud) op zondag 7 juli 1602 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) (1) op 

donderdag 5 mei 1583 met Sophia (Sofie) van Württemberg, dochter van Christof hertog van 

Württemberg en Anna Marie van Brandenburg, geboren op woensdag 20 november 1563, 

overleden (26 jaar oud) op zaterdag 21 juli 1590. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Dorothea Maria van Saksen-Weimar, geboren in 1584, overleden (ongeveer 2 jaar 

oud) in 1586. 

2. Johan Willem van Saksen-Weimar, geboren in 1585, overleden (ongeveer 2 jaar oud) 

in 1587. 

3. Frederik van Saksen-Weimar, geboren in 1586, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1587. 

4. Dorothea Sophia van Saksen-Weimar, geboren in 1587, abdis van de Abdij van 

Quedlinburg, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in 1645. 

5. Anna Maria van Saksen-Weimar, geboren in 1589, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

in 1626. 

 

Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar. 

Hij genoot een grondige opleiding en studeerde reeds op twaalfjarige leeftijd aan de Universiteit van Jena. 

In 1573 volgde hij zijn vader op als hertog van Saksen-Weimar. Wegens zijn minderjarigheid werd hij onder 

het regentschap geplaatst van keurvorst August van Saksen, ondanks het verzet van zijn moeder Dorothea 

Susanna. In 1583 werd hij officieel volwassen verklaard, maar Frederik Willem begon Saksen-Weimar pas te 

besturen na Augusts dood in 1586. In 1589 voerde hij een nieuwe politie- en landsorde door en een jaar later 

stichtte hij de Orde tegen het Misbruik van de Naam van God, die echter niet lang zou bestaan. In 1591 

vernieuwde hij de privileges en de rechten van de Universiteit van Jena. 

In 1591 stierf keurvorst Christiaan I van Saksen, die opgevolgd werd door zijn minderjarige zoon Christiaan 

II. Frederik Willem werd aangesteld als regent voor Christiaan II en resideerde in deze functie in het Slot van 

Torgau. Ondertussen liet hij de regeringszaken in Saksen-Weimar over aan zijn jongere broer Johan III. In 

het keurvorstendom Saksen vervolgde Frederik Willem de aanhangers van het cryptocalvinisme en in 

Torgau stichtte hij een drukkerij. In 1601 kwam zijn regentschap in het keurvorstendom Saksen ten einde, 

waarna hij terugkeerde naar Saksen-Weimar. 

In juli 1602 stierf Frederik Willem op 40-jarige leeftijd. Zijn broer Johan III volgde hem op als hertog van 

Saksen-Weimar. Zijn zonen kregen in 1603 Saksen-Altenburg als eigen hertogdom toegewezen, dat van 

Saksen-Weimar werd afgesplitst. 

 

 

 Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar, trouwde (respectievelijk 29 en 16 jaar oud) (2) op 

maandag 9 september 1591 in Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland] met zijn achternicht 

Anna Maria van Palts-Neuburg, dochter van Filips Lodewijk van Palts-Neuburg en Anna van 

Kleef (van 1574 tot 1614 vorstin van Palts-Neuburg), geboren op maandag 18 augustus 1575 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op zondag 1 februari 1643 

in Dornburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Johan Filips van Saksen-Altenburg, geboren op zaterdag 25 januari 1597 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op vrijdag 1 april 1639 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXIIIa, op pagina 141. 

2. Anna Sofie van Saksen-Altenburg, geboren op dinsdag 3 februari 1598, overleden 

(43 jaar oud) op woensdag 20 maart 1641, volgt XXIIIb, op pagina 142. 

3. Frederik van Saksen-Altenburg, geboren op vrijdag 12 februari 1599 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], ongehuwd en kinderloos overleden (26 jaar oud) op 

vrijdag 24 oktober 1625 in Seelze [Nedersaksen, Duitsland]. 

4. Johan Willem van Saksen-Altenburg, geboren op donderdag 13 april 1600 in 



  

  

Torgau [Sachsen, Duitsland], ongehuwd en kinderloos overleden (32 jaar oud) op 

donderdag 2 december 1632 in Brieg [Opole, Poland], begraven in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] in de Sophiakerk. 

5. Dorothea van Saksen-Altenburg, geboren op dinsdag 26 juni 1601, overleden (73 jaar 

oud) op woensdag 10 april 1675, trouwde (respectievelijk 31 en 33 jaar oud) op 

vrijdag 24 juni 1633 met haar neef Albrecht van Saksen-Eisenach, zoon van Johan III 

(Jan) hertog van Saksen-Weimar (XXIIc), op pagina 138 (hertog in Weimar) en 

Dorothea Maria van Anhalt, geboren op dinsdag 27 juli 1599 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], van 1640 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach, overleden (45 jaar oud) op dinsdag 20 december 1644 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Frederik Willem II van Saksen-Altenburg, geboren op woensdag 12 februari 1603 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op maandag 22 april 1669 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXIIIc, op pagina 143. 

 

Frederik van Saksen-Altenburg. 

Biografie. 

Frederik was de tweede zoon van hertog Frederik Willem I van Saksen-Weimar en Anna Maria, een dochter 

van Filips Lodewijk van Palts-Neuburg. Frederik Willem overleed in 1602, terwijl zijn vier zoons nog 

minderjarig waren. Johan III, de jongere broer van Frederik Willem I, nam de regering in Weimar over en 

hoopte ook als enige de voogdij over zijn minderjarige neven te krijgen. Onder druk van paltsgraaf Filips 

Lodewijk moest Johan III de voogdij delen met keurvorst Christiaan II van Saksen. In 1603 werd besloten om 

Saksen-Weimar te verdelen, zodat de kinderen van Frederik Willem I hun eigen vorstendom zouden krijgen. 

In naam van zijn voogden koos keurvorst Christiaan II het deel met Altenburg voor hen uit. Johan III bleef 

daardoor hertog van Weimar. 

In 1604 vertrok Anna Maria uit het hof in Weimar, en nam ze met haar kinderen intrek in het Kasteel van 

Altenburg. Omdat het kasteel te klein was voor haar hofhouding liet Anna Maria het kasteel verbouwen. De 

opvoeding van haar kinderen liet Anna Maria grotendeels over aan de jurist Caspar Facius. Altenburg was 

op politiek gebied volledig afhankelijk van het keurvorstendom Saksen, zeker toen na de dood van Johan III 

in 1605, Christiaan II als enige voogd overbleef. Nadat Christiaan in 1611 stierf, kwam de voogdij in handen 

diens jongere broer Johan George I. 

Frederik begon in 1612 begon aan een studie aan de Universiteit van Leipzig. Vanaf 1614 verbleef hij aan het 

Saksische hof in Dresden. Frederiks oudste broer Johan Filips werd in 1618 meerderjarig en nam zelf de 

regering in Altenburg over. In zijn Rijkspolitiek verbond Johan Filips zich met Saksen. Net als Saksen bleef 

hij aan het begin van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) trouw aan de keizer. In 1620 sloot Frederik, die 

inmiddels zelf meerderjarig was geworden, een verdrag met zijn oudere broer waarin hij voor vier jaar afzag 

van deelname aan de regering. Frederik trad in militaire dienst bij keurvorst Johan George I van Saksen. 

Twee jaar later nam hij dienst in het Spaanse leger, dat net als de Saksen, aan de zijde van de keizer streed. 

Vanwege de slechte ervaring die Frederik in het Spaanse leger opdeed besloot Frederik van partij te 

wisselen. In 1623 sloot hij zich, net zoals zijn neven uit Saksen-Weimar, bij het leger van Christiaan van 

Brunswijk. In de Slag bij Stadtlohn werd het leger van Christiaan echter vernietigende verslagen door de 

troepen van de Katholieke liga onder leiding van graaf Tilly. Frederik werd samen met zijn neef Willem van 

Saksen-Weimar gevangengenomen en als keizerlijke gevangene naar Wiener Neustadt gebracht. 

Keurvorst Johan George I wist de keizer over te halen om Frederik vrij te laten. Frederik sloot zich echter 

opnieuw aan bij de vijanden van de keizer. Hij trad in dienst van koning Christiaan IV van Denemarken, die 

sinds 1625 in oorlog was met de keizer. De koning benoemde Frederik tot kolonel. Nog in hetzelfde jaar, op 

24 oktober, sneuvelde Frederik tijdens een schermutseling tegen de troepen van graaf Tilly. Zijn lichaam 

werd allereerst in Hannover bijgezet, maar later naar de Brüderkirche in Altenburg overgebracht. Frederik 

was niet getrouwd en had geen kinderen. 

. 

 

 

 

Johan Willem van Saksen-Altenburg. 

Levensloop. 



  

  

Na de dood van zijn vader in 1602 erfden Johan Willem, zijn oudere broer Johan Filips en zijn jongere broers 

Frederik en Frederik Willem II het hertogdom Saksen-Altenburg. Wegens hun minderjarigheid werden de 

broers onder het regentschap geplaatst van keurvorst Christiaan II van Saksen en hun oom Johan III van 

Saksen-Weimar. Na het overlijden van Johan III in 1605 was enkel keurvorst Christiaan II van Saksen regent 

van de broers, die na zijn dood in 1611 als regent werd opgevolgd door zijn broer Johan George I. 

Na de Gulik-Kleefse Successieoorlog lieten Johan Willem en zijn broers zich eveneens hertogen van 

Gulik-Kleef-Berg noemen, zij het enkel titelvoerend. In 1612 gingen de vier broers studeren aan de 

Universiteit van Leipzig. In 1618 nam de oudste broer Johan Filips de regering van Saksen-Altenburg over. 

Hij hield Johan Willem en zijn twee andere broers weg uit de regering door hen lijfgedingen toe te wijzen, 

waardoor hun macht werd ingeperkt. Ook ondernam Johan Willem samen met zijn broer Frederik een grand 

tour door Italië, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Frankrijk, Engeland en Hongarije. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog diende Johan Willem als officier in het leger van het keurvorstendom Saksen. 

In december 1632 stierf hij in het legerkamp van Brieg aan een koorts. De ongehuwd en kinderloos gebleven 

Johan Willem werd bijgezet in de Sophiakerk van Dresden. 

. 

 

 

 

Albrecht van Saksen-Eisenach. 

Hij werd opgeleid door hofmeester Friedrich von Kospoth en studeerde net als zijn broers aan de 

Universiteit van Jena. In 1619 werd hij door vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen opgenomen in het 

Vruchtdragende Gezelschap. Van 1619 tot 1621 ondernam hij samen met zijn broer Johan Frederik een grand 

tour doorheen het Oude Eedgenootschap en Frankrijk. 

Na zijn terugkeer was Albrecht tot in 1626 hoofdzakelijk belast met de regeringszaken, waarbij hij zijn 

afwezige broers vertegenwoordigde. In 1627 kreeg hij de administratie over de balije Thüringen toegewezen. 

In 1640 verdeelde Albrecht samen met zijn nog levende broers Willem en Ernst het hertogdom 

Saksen-Weimar. Hierbij behield Willem het verkleinde Saksen-Weimar, terwijl Albrecht het hertogdom 

Saksen-Eisenach en Ernst het Saksen-Gotha kreeg. 

 

 

XXIIc. Johan III (Jan) hertog van Saksen-Weimar, zoon van Johan Willem van Saksen-Weimar 

(XXIb), op pagina 120 (van 1554 tot 1572 hertog van Saksen) en Dorothea Susanna van de Palts, 

geboren op vrijdag 22 mei 1570 in Weimar [Thüringen, Duitsland], hertog in Weimar, overleden 

(35 jaar oud) op maandag 31 oktober 1605 in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 22 en 18 jaar oud) op donderdag 7 januari 1593 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland] met Dorothea Maria van Anhalt, dochter van Joachim Ernst 

van Anhalt en Eleonore van Württemberg, geboren op dinsdag 2 juli 1574 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1617 of op 

dinsdag 18 jul 1617 in Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Johan Ernst I van Saksen-Weimar (de Jongere), geboren op maandag 21 februari 1594 

in Altenburg [Thüringen, Duitsland], ongehuwd en kinderloos overleden (32 jaar 

oud) op vrijdag 4 december 1626 in Martin [Slovakia]. 

2. Christiaan Willem van Saksen-Weimar, geboren en overleden in 1595. 

3. Frederik van Saksen-Weimar, geboren in 1596, titulair hertog van Saksen-Weimar, 

overleden (ongeveer 26 jaar oud) in 1622. 

4. Johan van Saksen-Weimar, geboren in 1597, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 1604. 

5. Willem van Saksen-Weimar, geboren op zaterdag 11 april 1598 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op woensdag 17 mei 1662 

in Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XXIIId, op pagina 144. 

6. Levenloos geboren zoon van Saksen-Weimar, geboren in 1598. 

7. Albrecht van Saksen-Eisenach, trouwde met zijn nicht Dorothea van 

Saksen-Altenburg, dochter van Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar 

(XXIIb), op pagina 135 (was van 1573 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weimar) en 

Anna Maria van Palts-Neuburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

8. Johan Frederik van Saksen-Weimar, geboren in 1600, titulair hertog van 

Saksen-Weima, overleden (ongeveer 28 jaar oud) in 1628. 

9. Ernst I van Saksen-Gotha, geboren op dinsdag 25 december 1601 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1675 

in Gotha [Thüringen, Duitsland], volgt XXIIIe, op pagina 145. 

10. Frederik Willem van Saksen-Weimar, geboren in 1603, titulair hertog van 

Saksen-Weimar, overleden (ongeveer 16 jaar oud) in 1619. 

11. Bernard van Saksen-Weimar, geboren op maandag 16 augustus 1604 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op maandag 18 juli 1639 in 

Neuenburg Am Rhein [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

12. Johanna van Saksen-Weimar, geboren in 1606, overleden (ongeveer 3 jaar oud) in 

1609. 

 

Johan III (Jan) hertog van Saksen-Weimar. 

Hij was sterk geïnteresseerd in kunsten en natuurwetenschappen. 

Na de dood van zijn vader in 1573 werd zijn oudere broer Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar. 

Wegens zijn minderjarigheid werd die onder het regentschap geplaatst van keurvorst August van Saksen. 

Nadat Frederik Willem in 1586 volwassen verklaard werd, kreeg Johan III de ambten Altenburg, Eisenberg 

en Ronneburg toegewezen. 

In 1602 volgde hij zijn broer op als hertog van Saksen-Weimar. In 1603 gaf hij de zonen van Frederik Willem, 

Johan Filips, Frederik, Johan Willem en Frederik Willem II, het hertogdom Saksen-Altenburg als eigen 

erfdeel. 

In oktober 1605 stierf hij op 35-jarige leeftijd, na een regeerperiode van drie jaar. Hij werd bijgezet in de 

Petrus en Pauluskerk in Weimar. Zijn minderjarige zoon Johan Ernst I erfde het hertogdom Saksen-Weimar 

en werd onder het regentschap van keurvorst Christiaan II van Saksen geplaatst. 

 

 

Johan Ernst I van Saksen-Weimar (de Jongere). 

Vanaf 1608 studeerde hij samen met zijn broer Frederik aan de Universiteit van Jena. Van 1613 tot 1614 

maakte hij een grand tour door Engeland, Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Na de dood van zijn vader in 1605 werd de nog minderjarige Johan Ernst hertog van Saksen-Weimar. Hij en 

zijn zeven broers werden onder het regentschap geplaatst van keurvorst Christiaan II van Saksen. Na diens 

dood in 1611 probeerde zijn moeder keizer Rudolf II te overtuigen om Johan Ernst volwassen te verklaren, 

zodat hij het regentschap van zijn jongere broers op zich kon nemen. Rudolf II weigerde en keurvorst Johan 

George I van Saksen, die zijn broer Christiaan II opvolgde, nam het regentschap van Johan Ernst over. In 

1615 werd hij volwassen verklaard, begon hij zelfstandig te regeren en nam hij het regentschap van zijn nog 

minderjarige broers over. 

Als hertog van Saksen-Weimar ondersteunde Johan Ernst schoolhervormingen en gaf hij het drukrecht aan 

de steden Jena en Weimar. In 1617 was hij medestichter van het Vruchtdragende Gezelschap. 

In 1620 diende Johan Ernst in het leger van Frederik V van de Palts, die tijdens de Boheemse Opstand tot 

koning van Bohemen was verkozen. Nadat die in november 1620 de Slag op de Witte Berg had verloren, 

weigerde Johan Ernst zich te onderwerpen aan keizer Ferdinand II. Vervolgens werd hij afgezet als hertog 

van Saksen-Weimar ten voordele van zijn broer Willem. 

Daarna vocht hij tijdens de Dertigjarige Oorlog als ritmeester in het Nederlandse leger en als 

generaal-luitenant in het Deense leger in Westfalen en Nedersaksen. Hij was betrokken bij de verovering van 

Silezië en diende hij onder Peter Ernst II van Mansfeld in Hongarije. Het was tijdens deze veldtocht dat 

Johan Ernst in december 1626 op 32-jarige leeftijd stierf in de stad Martin, aan de gevolgen van 

oorlogsverwondingen. 

 

 

Bernard van Saksen-Weimar. 

Hij genoot een goede opleiding en koos jong voor een militaire carrière. 

In de Dertigjarige Oorlog koos hij partij voor de protestanten en was hij veldheer in dienst van Denemarken, 

Zweden en Frankrijk. Hij vocht bij Mingolsheim, Wimpfen en Stadtlohn. Aan de kant van de Nederlandse 

opstandelingen nam hij deel aan het Beleg van 's-Hertogenbosch (1629). 



  

  

Vanaf 1630 streed hij in dienst van de Zweden. Hij nam deel aan de Slag bij Werben (1631) en werd daarna 

bevorderd tot overste. Hij vocht ook mee in Alte Veste en Lützen. 

 

 

XXIId. Johan George I van Saksen, zoon van Christiaan I keurvorst van Saksen (XXId), op pagina 

128 (van 1586 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Sophia van Brandenburg, geboren op 

dinsdag 5 maart 1585 in Dresden [Sachsen, Duitsland], was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst 

van Saksen (keurvorst van Saksen), overleden (71 jaar oud) op zondag 8 oktober 1656 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 20 jaar oud) (1) op 

donderdag 16 september 1604 of zondag 26 sep 1604 met Sibylla Elisabeth van Württemberg, 

dochter van Frederik I van Württemberg (graaf van Mömpelgard en sinds 1593 hertog van 

Württemberg) en Sibylle van Anhalt (van 1577 tot 1581 abdis van Gernrode), geboren op 

dinsdag 10 april 1584 in Montbéliard [Doubs, Frankrijk], prinses van Württemberg bij geboorte 

en door haar huwelijk met Johan George I van Saksen hertogin van Saksen, zij is in het kraambed 

overleden (21 jaar oud) op vrijdag 20 januari 1606 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Levenloos geboren zoon van Saksen, geboren in 1606. 

 

Johan George I van Saksen. 

In 1611 volgde hij zijn oudere broer Christiaan II op als keurvorst van Saksen en aartsmaarschalk van het 

Heilige Roomse Rijk. 

Het begin van Johan Georges regeerperiode viel in een tijd van verscherpende spanningen tussen 

katholieken en protestanten in het Heilige Roomse Rijk. De lutheraanse Johan George streefde een 

traditionele verzoeningspolitiek na en wilde de status quo van de Godsdienstvrede van Augsburg 

handhaven. Hij aanvaardde de keizerlijke macht die in handen was van het katholieke huis Habsburg en 

wees elke alliantie met de calvinisten, aangevoerd door keurvorst Frederik V van de Palts, categoriek af. 

In 1619 wees hij tijdens de Boheemse Opstand de verkiezing van Frederik V tot koning van Bohemen af. 

Johan George ging een bondgenootschap aan met de tegenpartij aangevoerd door keizer Ferdinand II en 

bestreed de aanhangers van de calvinistische Frederik V in Lausitz en Silezië. 

Na de Slag bij de Witte Berg, waarbij Frederik V verslagen werden, beschouwde hij de Contrareformatie die 

Ferdinand II in Bohemen en Silezië doorvoerde als een breuk van zijn overeenkomst met de keizer. In het 

verdere verloop van de Dertigjarige Oorlog bleef hij neutraal. Door de plundertochten van de Katholieke 

Liga voelde hij zich uiteindelijk gedwongen om zich aan te sluiten aan de zijde van koning Gustaaf II Adolf 

van Zweden. De nieuw samengestelde Saksische leger sloot zich in Düben aan bij het Zweedse leger en in 

1631 kon hij na de Slag bij Breitenfeld de vijand uit zijn land verdrijven. 

Na de dood van Gustaaf II Adolf in de Slag bij Lützen in 1632 en de keizerlijke overwinning in de Slag bij 

Nördlingen in 1634, sloot Johan George zich in 1635 aan bij de Vrede van Praag, waarbij hij beleend werd 

met beide delen van Lausitz als erfelijk bezit. Hij verbond zich met keizer Ferdinand II om de Franse en 

Zweedse troepen uit zijn rijk te verdrijven. Dit leidde ertoe dat zijn land door Zweedse troepen verwoest 

werd. 

In 1636 belegerde Johan George samen met keizerlijke troepen de door Zweden bezette stad Maagdenburg, 

die in juli van dat jaar capituleerde. In 1636 en 1639 verschenen de Zweedse troepen nogmaals in Saksen, 

waarbij onder meer de stad Zwickau bezet werd. In juli 1642 kon Johan George deze stad heroveren. Nadat 

de Saksische troepen in 1644 door Zweden vernietigend verslagen werden, werd hij gedwongen om zware 

contributies betalen. In 1645 sloten beide partijen de Wapenstilstand van Kötzschenbroda, wat voor het 

keurvorstendom Saksen het einde betekende van de zwaarste periode in de Dertigjarige Oorlog. Deze oorlog 

werd in 1648 beëindigd met de Vrede van Westfalen. 

Johan George I lag meermaals in conflict met de Staten, omdat er door de Dertigjarige Oorlog en zijn 

spilzuchtige hofhouding een hoge schuldenberg was ontstaan. Ook had hij een grote jachtpassie en was hij 

drankzuchtig. Om aan deze passies te voldoen, liet hij in het wijngoed Höfloßnitz in Radebeul een lustslot 

bouwen en het slot van Börln ombouwen tot jachtslot. Ook was hij een grote hondenvriend, waarbij hij in het 

bijzonder aangetrokken werd door de Duitse dog. 

In 1623 kocht hij de heerlijkheid Dobrilugk, waardoor hij bezit kreeg over het Slot van Dobrilugk, dat hij liet 

ombouwen tot jachtslot. Ook stichtte hij in 1654 de stad Johanngeorgenstadt, die speciaal bestemd was voor 

protestantse vluchtelingen uit Bohemen. 



  

  

 

 

Sibylla Elisabeth van Württemberg. 

De hertog van Württemberg wilde graag een verbintenis met het keurvorstendom Saksen en zocht voor een 

geschikte keuze voor zijn dochter. Hij zocht onder de protestantse prinsen, die bondgenoten waren van het 

Heilige Roomse Rijk. Deze prinsen moesten daarnaast voorstander zijn van een formele vazal band met de 

Habsburg dynastie. Sibylla Elisabeth trouwde met Johan George I van Saksen op 16 september 1604. Als 

bruidsschat kreeg ze het kasteel, de stad en de jurisdictie van Weißensee mee. 

Het koppel kreeg een eigen hofhouding, welke voornamelijk gefinancierd werd door het bisschopdom 

Merseberg. Sibylla stond algemeen bekend voor haar liefdadigheid: ze verschafte medicijnen aan 

behoeftigen. Ze overleed onverwachts op 20 januari 1606 aan de gevolgen van een hevige koorts. Sibylla liep 

de koorts op gedurende de bevalling van haar doodgeboren zoon. Ze werd begraven in de Munster van 

Freiburg. 

 

 

 Johan George I van Saksen, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) (2) op zondag 29 juli 1607 

in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Magdalena Sibylle van Brandenburg, dochter van Albrecht 

Friedrich van Brandenburg (hertog van Pruisen) en Maria Eleonore van Gulik, geboren op 

vrijdag 9 januari 1587 in Koningsbergen [Rusland], Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern 

en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 keurvorstin van, overleden (72 jaar oud) op 

zaterdag 22 februari 1659 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Levenloos geboren zoon van Saksen, geboren in 1608. 

2. Sophia Eleonora van Saksen, geboren op maandag 23 november 1609 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op dinsdag 2 juni 1671 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], volgt XXIIIf, op pagina 147. 

3. Maria Elisabeth van Saksen, geboren op maandag 22 november 1610 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op dinsdag 24 oktober 1684 in 

Husum [Schleswig-Holstein, Duitsland], volgt XXIIIg, op pagina 151. 

4. Christiaan Albrecht van Saksen, geboren en overleden in 1612. 

5. Johan George II van Saksen, geboren op vrijdag 31 mei 1613 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1680 

in Freiberg [Sachsen, Duitsland], volgt XXIIIh, op pagina 155. 

6. August van Saksen-Weißenfels, geboren op vrijdag 14 februari 1614 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1680 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XXIIIi, op pagina 158. 

7. Christiaan I van Saksen-Merseburg, geboren op dinsdag 27 oktober 1615 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op donderdag 18 oktober 1691 

in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XXIIIj, op pagina 160. 

8. Magdalena Sibylla van Saksen, geboren op zaterdag 23 december 1617 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op vrijdag 6 januari 1668 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXIIIk, op pagina 161. 

9. Maurits van Saksen-Zeitz, geboren op donderdag 28 maart 1619 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op donderdag 4 december 1681 

in Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XXIIIl, op pagina 162. 

10. Hendrik van Saksen, geboren en overleden in 1622. 

 

Magdalena Sibylle van Brandenburg. 

Ze groeide samen met haar zussen op in het Slot van Koningsbergen en werd opgevoed tot een geestdriftige 

protestante. 

Op 19 juli 1607 werd ze in Torgau de tweede echtgenote van Johan George I (1585-1656), vanaf 1611 

keurvorst van Saksen. Magdalena Sibylla nam het haar echtgenoot zeer kwalijk dat hij zich tijdens de 

Dertigjarige Oorlog afkeerde van de door haar vereerde koning Gustaaf II Adolf van Zweden en zich na de 

Vrede van Praag tot keizer Ferdinand II toewendde. Verder zette ze zich in voor Zweedse krijgsgevangenen 

die werden ingezet bij de vestingbouw in Dresden, was ze goed bevriend met de Zweedse koningin Maria 



  

  

Eleonora van Brandenburg en bevorderde ze schilder- en dichtkunst. Ook bezat Magdalena Sibylla een 

voorwerk met tuinderij en hoenderhof in Fischersdorf en was ze sinds 1644 eigenares van het landgoed 

Gorbitz. 

In 1656 werd Magdalena Sibylla weduwe, waarna ze het Frau Kurfürstin-Haus in Dresden betrok. Ze stierf 

er in februari 1659 en werd bijgezet in de Dom van Freiberg. 

 

 

Generatie XXIII 
 

 

XXIIIa. Johan Filips (Johann Philipp) hertog van Saksen-Altenburg, zoon van Frederik Willem I hertog 

van Saksen-Weimar (XXIIb), op pagina 135 (was van 1573 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Weimar) en Anna Maria van Palts-Neuburg, geboren op zaterdag 25 januari 1597 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], was van 1609 tot aan zijn dood de eerste hertog van 

Saksen-Altenburg, overleden (42 jaar oud) op vrijdag 1 april 1639 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op 

donderdag 25 oktober 1618 in Altenburg [Thüringen, Duitsland] met Elisabeth van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog van 

Brunswijk Wolfenbuttel, Kalenberg en Grubenhagen) en Elisabeth van Denemarken (zie XXId, op 

pagina 128). 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Elisabeth Sophia van Saksen-Altenburg, geboren op donderdag 10 oktober 1619 in 

Halle, overleden (61 jaar oud) op vrijdag 20 december 1680 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVa, op pagina 164. 

 

Johan Filips hertog van Saksen-Altenburg. 

Na de dood van zijn vader in 1602 erfden Johan Filips en zijn jongere broers Frederik en Johan Willem en 

Frederik Willem II het hertogdom Saksen-Altenburg. Wegens hun minderjarigheid werden de broers onder 

het regentschap geplaatst van keurvorst Christiaan II van Saksen en hun oom Johan III van Saksen-Weimar. 

Na het overlijden van Johan III in 1605 was enkel keurvorst Christiaan II van Saksen regent van de broers, 

die na zijn dood in 1611 als regent werd opgevolgd door zijn broer Johan George I. 

Na de Gulik-Kleefse Successieoorlog lieten Johan Filips en zijn broers zich eveneens hertogen van 

Gulik-Kleef-Berg noemen, zij het enkel titelvoerend. In 1612 gingen de vier broers studeren aan de 

Universiteit van Leipzig. In 1618 nam Johan Filips de regering van Saksen-Altenburg over. Zijn broers hield 

hij weg uit de regering door hen lijfgedingen toe te wijzen. 

Sinds de verdeling van hun gezamenlijke bezit was er een dispuut tussen de hertogdommen 

Saksen-Altenburg en Saksen-Weimar, voornamelijk om hun aandeel in het graafschap Henneberg, het 

gerechts- en beschermingsgeld van Erfurt, het bezit over de Universiteit van Jena en het munthuis in Saalfeld 

en wie de voorgang had om de gebieden van de Albertijnse linie van het huis Wettin te erven in het geval 

van uitsterving. Ondanks bemiddeling door de keizer zou deze strijd duren tot in 1672, toen de linie 

Saksen-Altenburg uitstierf. 

In 1621 verwierf Johan Filips de heerlijkheid Gräfenthal, waar hij een verbeterde landsorde liet uitvaardigen 

en een gedrukte belastingcode voor ambachtslieden invoerde. Hij kon zijn gebieden verder uitbreiden na het 

uitsterven van de graven van Gleichen in 1631. Zijn land had onder de Dertigjarige Oorlog zwaar te lijden. 

Het bevolkingsaantal daalde sterk en in 1632 werd de stad door Albrecht von Wallenstein gebrandschat. 

Onder de naam de Heerlijkste was hij ook lid van het Vruchtdragende Gezelschap. In april 1639 stierf hij op 

42-jarige leeftijd, waarna hij bijgezet werd in de Broederkerk van Altenburg. Omdat hij geen mannelijke 

nakomelingen had, werd hij als hertog van Saksen-Altenburg opgevolgd door zijn jongere broer Frederik 

Willem II. 

 

 

 Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van Hendrik Julius van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, Kalenberg en Grubenhagen) en 

Elisabeth van Denemarken, trouwde (1) met haar achterneef August van Saksen, zoon van 



  

  

Christiaan I keurvorst van Saksen (XXId), op pagina 128 (van 1586 tot aan zijn dood keurvorst 

van Saksen) en Sophia van Brandenburg. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIIIb. Anna Sofie van Saksen-Altenburg, dochter van Frederik Willem I hertog van Saksen-Weimar 

(XXIIb), op pagina 135 (was van 1573 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weimar) en Anna 

Maria van Palts-Neuburg, geboren op dinsdag 3 februari 1598, overleden (43 jaar oud) op 

woensdag 20 maart 1641, trouwde (respectievelijk 20 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1618 met Karl Friedrich van Munsterberg, zoon van Karel II van 

Münsterberg-Oels en Elisabeth Magdalena van Brieg, geboren op maandag 18 oktober 1593, 

overleden (53 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1647. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Elisabeth Marie van Munsterberg-Oels, geboren op zondag 11 mei 1625, overleden 

(60 jaar oud) op zondag 17 maart 1686, trouwde (respectievelijk 21 en 24 jaar oud) op 

woensdag 1 mei 1647 met Sylvius van Würtemberg-Bernstadt, zoon van Julius 

Friedrich van Württemberg (hertog van Wurtemberg-Juliusburg) en Anna Sabine van 

Holstein-Sonderburg, geboren op maandag 2 mei 1622, overleden (41 jaar oud) op 

zaterdag 26 april 1664. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

 Karl Friedrich van Munsterberg, zoon van Karel II van Münsterberg-Oels en Elisabeth 

Magdalena van Brieg, trouwde (respectievelijk 49 en 18 jaar oud) (2) op dinsdag 2 december 1642 

met zijn achternicht Sofia Magdalena van Silezië-Liegnitz, dochter van Johann Christian van 

Brieg (van 1602 tot 1612 hertog van Liegnitz en Wohlau,) en Dorothea Sibylle van Brandenburg, 

geboren op vrijdag 14 juni 1624, overleden (35 jaar oud) op donderdag 8 april 1660. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIIIc. Frederik Willem II hertog van Saksen-Altenburg (Posthumus), zoon van Frederik Willem 

I hertog van Saksen-Weimar (XXIIb), op pagina 135 (was van 1573 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Weimar) en Anna Maria van Palts-Neuburg, geboren op woensdag 12 februari 1603 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op maandag 22 april 1669 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 35 en 22 jaar oud) (1) op 

zaterdag 18 september 1638 met Sofie Elisabeth van Brandenburg, dochter van Christiaan 

Willem van Brandenburg en Dorothea van Brunswijk-Kalenberg, geboren op 

vrijdag 22 januari 1616, overleden (34 jaar oud) op zondag 6 maart 1650. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Frederik Willem II hertog van Saksen-Altenburg (Posthumus). 

Levensloop. 

Frederik Willem II was de jongste en postuum geboren zoon van hertog Frederik Willem I van 

Saksen-Weimar en diens tweede echtgenote Anna Maria, dochter van vorst Filips Lodewijk van 

Palts-Neuburg. 

Na de dood van zijn vader erfden Frederik Willem II en zijn oudere broers Johan Filips, Frederik en Johan 

Willem het hertogdom Saksen-Altenburg. Wegens hun minderjarigheid werden de broers onder het 

regentschap geplaatst van keurvorst Christiaan II van Saksen en hun oom Johan III van Saksen-Weimar. Na 

het overlijden van Johan III in 1605 was enkel keurvorst Christiaan II van Saksen regent van de broers, die na 

zijn dood in 1611 als regent werd opgevolgd door zijn broer Johan George I. Na de Gulik-Kleefse 

Successieoorlog lieten Frederik Willem en zijn broers zich eveneens hertogen van Gulik-Kleef-Berg noemen, 

zij het enkel titelvoerend. In 1612 gingen de vier broers studeren aan de Universiteit van Leipzig. Ook 

ondernam hij samen met zijn broer Johan Willem een grand tour doorheen Italië, Frankrijk, Engeland, de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Hongarije. 

In 1618 werd zijn oudste broer Johan Filips volwassen verklaard, waarna hij zelfstandig begon te regeren. 

Frederik Willem II en zijn broers Frederik en Johan Willem kregen vervolgens lijfgedingen toegewezen, 

waardoor hun regeringsmacht ingeperkt werd. In een later verdrag deden de drie broers in 1624 afstand van 

de regeringszaken. 

Samen met zijn broer Johan Willem was hij vanaf 1631 in militaire dienst van het keurvorstendom Saksen en 



  

  

nam hij deel aan de Slag bij Breitenfeld. In 1633 werd hij officier en generaal van de ruiterij. Ook was hij 

plaatsvervangend opperbevelhebber van de Keursaksische troepen, in het geval dat opperbevelhebber Hans 

Georg von Arnim-Boitzenburg afwezig was. 

Nadat zijn drie oudere broers overleden waren, beëindigde hij in 1639 zijn militaire loopbaan en werd hij 

soeverein hertog van Saksen-Altenburg. Zijn hertogdom was door de Dertigjarige Oorlog grotendeels 

verwoest. Hierdoor volgde hij een politiek die op het landsbelang gericht was. Hij vaardigde verschillende 

wetten uit, investeerde in het kerk- en schoolwezen en bracht de bergbouw in Saalfeld opnieuw op gang. 

Na de dood van hertog Johan Ernst van Saksen-Eisenach werden diens bezittingen in februari 1640 verdeeld 

tussen Saksen-Altenburg en Saksen-Weimar. Hierbij kreeg Frederik Willem II de ambten Coburg, 

Hildburghausen, Römhild, Sonneberg, Mönchröden, Rodach, Gestungshausen, Neustadt, Schalkau en het 

klooster Sonnefeld toegewezen. In 1660 verwierf hij eveneens een deel van het voormalige graafschap 

Henneberg: de ambten Meiningen, Themar en Behrungen. Ook was hij tot aan zijn dood permanent in strijd 

met Saksen-Weimar. 

In 1664 liet Frederik Willem II in Hummelshain een jachtslot bouwen en in 1665 stichtte hij samen met zijn 

tweede echtgenote het Magdalenenstift van Altenburg. In april 1669 stierf hij op 66-jarige leeftijd. 

 

 

 Frederik Willem II hertog van Saksen-Altenburg (Posthumus), trouwde (respectievelijk 49 en 34 

jaar oud) (2) op vrijdag 11 oktober 1652 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met zijn achternicht 

Magdalena Sibylla van Saksen, dochter van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 

139 (was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van) (zie XXIIIk, op pagina 161). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Christiaan van Saksen-Altenburg, geboren in 1654, overleden (ongeveer 9 jaar oud) 

in 1663. 

2. Johanna Magdalena van Saksen-Altenburg, geboren op vrijdag 14 januari 1656 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1686 

in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XXIVb, op pagina 164. 

3. Frederik Willem III van Saksen-Altenburg, geboren op donderdag 12 juli 1657 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (14 jaar oud) op donderdag 14 april 1672 

aldaar, bijgezet aldaar in de slotkerk. 

 

Frederik Willem III van Saksen-Altenburg. 

In 1669 volgde hij zijn vader op twaalfjarige leeftijd op als hertog van Saksen-Altenburg. Wegens zijn 

minderjarigheid werd hij onder het regentschap geplaatst van keurvorst Johan George II van Saksen en 

hertog Maurits van Saksen-Zeitz. 

In april 1672 stierf Frederik Willem op 14-jarige leeftijd aan de pokken. 

 Na zijn dood werd Saksen-Altenburg geërfd door hertog Ernst I van Saksen-Gotha. 

 

 

XXIIId. Willem hertog van Saksen-Weimar, zoon van Johan III (Jan) hertog van Saksen-Weimar 

(XXIIc), op pagina 138 (hertog in Weimar) en Dorothea Maria van Anhalt, geboren op 

zaterdag 11 april 1598 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

woensdag 17 mei 1662 in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar 

oud) op vrijdag 23 mei 1625 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met zijn halfnicht Eleonora 

Dorothea van Anhalt, dochter van Johan George I van Anhalt (van 1586 tot 1603 vorst van 

Anhalt) en Dorothea van Palts-Lautern, geboren op woensdag 6 februari 1602 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op vrijdag 26 december 1664 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Willem van Saksen-Weimar, geboren en overleden in 1626. 

2. Johan Ernst II van Saksen-Weimar, geboren op zaterdag 11 september 1627 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1683 

aldaar, volgt XXIVc, op pagina 164. 



  

  

3. Johan Willem van Saksen-Weimar, geboren in 1630, overleden (ongeveer 9 jaar oud) 

in 1639. 

4. Adolf Willem van Saksen-Eisenach, geboren op zaterdag 15 mei 1632 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (36 jaar oud) op 

woensdag 21 november 1668 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVd, op 

pagina 165. 

5. Johan George I van Saksen-Eisenach, geboren op woensdag 12 juli 1634 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden door een noodlottig ongeval (52 jaar oud) 

op donderdag 19 september 1686 in Wilhelmsthal [Bavaria, Duitsland], volgt 

XXIVe, op pagina 166. 

6. Wilhelmina Eleanora van Saksen-Weimar, geboren in 1636, overleden (ongeveer 17 

jaar oud) in 1653. 

7. Bernhard van Saksen-Jena, geboren op zondag 21 februari 1638 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (40 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1678 in 

Jena [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVf, op pagina 167. 

8. Frederik II van Saksen-Weimar, geboren in 1640, overleden (ongeveer 16 jaar oud) in 

1656. 

9. Dorothea Maria van Saksen-Weimar, geboren op maandag 14 oktober 1641 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1675 in 

Moritzburg [Sachsen, Duitsland], volgt XXIVg, op pagina 168. 

 

Willem hertog van Saksen-Weimar. 

Samen met zijn broers volgde hij in 1605 zijn vader op als hertog van Saksen-Weimar. Omdat Willem nog 

niet meerderjarig was kreeg hij pas in 1620 de titel van hertog van Saksen-Weimar. Bij de verdeling van 1641 

kreeg Willem Weimar en Jena zodat het nieuwe hertogdom Saksen-Weimar ontstond. Na de dood van zijn 

broer Albrecht in 1644 ook Saksen-Eisenach. Doordat hij vroeg partij gekozen had voor Gustaaf II Adolf van 

Zweden, had hij een snelle militaire carrière gemaakt, die evenwel was blijven steken na de dood van 

Gustaaf Adolf in 1632. 

Na de dood van hertog Willem van Saksen-Weimar in 1662 werd hij opgevolgd door zijn vier zoons. Zij 

resideerden respectievelijk te Weimar, Eisenach, Marksuhl en Jena, maar besturen het vorstendom Weimar 

gemeenschappelijk. 

Vervolgens sloten de drie broers (Adolf Willem was inmiddels overleden) op 25 juli 1672 een 

delingsverdrag, waarbij drie deelhertogdommen ontstonden: Johan Ernst kreeg Saksen-Weimar, Johan 

George I Saksen-Eisenach en Bernhard Saksen-Jena. 

 

 

XXIIIe. Ernst I (Ernest I) hertog van Saksen-Gotha (de Vrome), zoon van Johan III (Jan) hertog van 

Saksen-Weimar (XXIIc), op pagina 138 (hertog in Weimar) en Dorothea Maria van Anhalt, 

geboren op dinsdag 25 december 1601 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], van 1640 tot aan zijn 

dood hertog van Saksen-Gotha, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1675 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], bijgezet aldaar in de Margarethakerk, trouwde (respectievelijk 34 

en 17 jaar oud) op vrijdag 24 oktober 1636 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], kerkelijk 

huwelijk op maandag 3 november 1636 in Brandenburg [Brandenburg, Duitsland] met zijn 

achternicht Elisabeth Sophia van Saksen-Altenburg, dochter van Johan Filips hertog van 

Saksen-Altenburg (XXIIIa), op pagina 141 (was van 1609 tot aan zijn dood de eerste hertog van 

Saksen-Altenburg) en Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel (zie XXIVa, op pagina 164). 

 Uit dit huwelijk 18 kinderen. 

1. Johan Ernst van Saksen-Gotha, geboren en overleden in 1638. 

2. Elisabeth Dorothea van Saksen-Gotha, geboren op zondag 8 januari 1640 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1709 in 

Butzbach [Hessen, Duitsland], volgt XXIVh, op pagina 168. 

3. Johan Ernst van Saksen-Gotha, geboren in 1641, overleden (ongeveer 16 jaar oud) in 

1657. 

4. Christiaan van Saksen-Gotha, geboren en overleden in 1642. 

5. Sophia van Saksen-Gotha, geboren in 1643, overleden (ongeveer 14 jaar oud) in 1657. 



  

  

6. Johan van Saksen-Gotha, geboren en overleden in 1645. 

7. Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op zondag 15 juli 1646 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op donderdag 2 augustus 1691 

in Friedrichswerth [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVi, op pagina 170. 

8. Albrecht van Saksen-Coburg, geboren op zondag 24 mei 1648 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op donderdag 6 augustus 1699 

in Coburg [Bavaria, Duitsland], volgt XXIVj, op pagina 172. 

9. Bernhard I van Saksen-Meiningen, geboren op vrijdag 10 september 1649 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op dinsdag 27 april 1706 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVk, op pagina 173. 

10. Hendrik van Saksen-Römhild (van Saksen-Gotha), geboren op 

zaterdag 19 november 1650 in Gotha [Thüringen, Duitsland], hertog van Saksen 

Gotha Romhild, overleden (59 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1710 in 

Römhild [Thüringen, Duitsland], bijgezet aldaar in de Stiftkerk, trouwde 

(respectievelijk 25 en 19 jaar oud) op zondag 1 maart 1676 met Maria Elisabeth van 

Hessen-Darmstadt, dochter van Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt (van 1661 tot aan 

zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Maria Elisabeth van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op vrijdag 10 maart 1656, overleden (59 jaar oud) 

op vrijdag 16 augustus 1715. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

11. Christiaan van Saksen-Gotha, geboren op maandag 6 januari 1653 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op woensdag 27 april 1707 in 

Eisenberg [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVl, op pagina 174. 

12. Dorothea Maria van Saksen-Gotha, geboren in 1654, overleden (ongeveer 28 jaar 

oud) in 1682. 

13. Ernst van Saksen-Hildburghausen, geboren op maandag 12 juli 1655 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op donderdag 17 oktober 1715 

in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVm, op pagina 175. 

14. Johan Filips van Saksen-Gotha, geboren en overleden in 1657. 

15. Johan Ernst van Saksen-Saalfeld, geboren op donderdag 22 augustus 1658 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op zaterdag 17 december 1729 

in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVn, op pagina 176. 

16. Johanna Elisabeth van Saksen-Gotha, geboren en overleden in 1660. 

17. Johan Filips van Saksen-Gotha, geboren in 1661, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1662. 

18. Sophia Elisabeth van Saksen-Gotha, geboren en overleden in 1663. 

 

Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome). 

Hij behoorde tot de linie Saksen-Weimar van het huis Wettin en was de stichter van de linie 

Saksen-Gotha-Altenburg van deze dynastie. 

Levensloop. 

Ernst was de negende zoon van hertog Johan III van Saksen-Weimar en diens echtgenote Dorothea Maria, 

dochter van vorst Joachim Ernst van Anhalt. Net als broers kreeg Ernst een opleiding van hofmaarschalk 

Kaspar von Teutleben en huisleraar Friedrich Hortleder. In 1619 werd hij door vorst Lodewijk I van 

Anhalt-Köthen opgenomen in het Vruchtdragende Gezelschap. Hij vocht samen met bijna al zijn broers 

tijdens de Dertigjarige Oorlog als officier in het Zweedse leger. 

In 1640 verdeelde Ernst samen met zijn nog levende broers Willem IV en Albrecht het hertogdom 

Saksen-Weimar. Hierbij behield Willem IV het verkleinde Saksen-Weimar, terwijl Albrecht het hertogdom 

Saksen-Eisenach en Ernst het Saksen-Gotha kreeg. Omdat hij bij zijn aantreden in Gotha geen residentie had 

die bij zijn stand paste, liet hij van 1643 tot 1654 het Slot Friedenstein bouwen. Dit was de grootste 

slotnieuwbouw tijdens de Dertigjarige Oorlog. In zijn residentie in Gotha liet Ernst in 1650 een munthuis 

oprichten. 

In 1672 slaagde hij erin om na de dood van hertog Frederik Willem III het hertogdom Saksen-Altenburg en 

drie vierde van diens bezittingen te erven. Eerder had hij in 1644 na de dood van zijn broer Albrecht de helft 

van het hertogdom Saksen-Eisenach geërfd. Door deze erfenissen en andere verwervingen kon Ernst zijn 

gebied wezenlijk vergroten. 



  

  

Ernst was een overgangsheerser: zijn politieke denken was ingeworteld in de traditionele voorstelling van 

vorsten als landvaderlijke autoriteit, waardoor zijn regeringszaken gekenmerkt werden door een sterke 

patriarchale karakteristiek. Hij hield afstand van de politieke leer van het primeren van machtscalculatie; 

religie en kerk bleven belangrijke steunpilaren voor zijn politiek, aan wie hij tot het eind der tijden 

heilsverwachtingen verplicht was. Tegelijkertijd voerde Ernst de Vrome in zijn vorstenstaat een strikt 

managementdenken in, dat bijna in alle geledingen van het sociale leven van kracht werd. De politiek van 

Ernst was gericht op een gedreven hervormingsdaadkracht, wat in vele gebieden die hij regeerde 

vernieuwend was. 

Hoewel hij een vroege pleitbezorger van het absolutistische staatsdenken was, kon hij zich nauwelijks laten 

gelden. Dit kwam enerzijds door zijn consensusbeleid tegenover de Staten en anderzijds door de deling van 

zijn moeizaam opgebouwde vorstenstaat, omdat hij verzaakte het eerstgeboorterecht in te voeren. 

Ernst de Vrome was een beduidend heerser van zijn tijd, die door omvangrijke hervormingen de 

oorlogsschade van de Dertigjarige Oorlog probeerde in te perken. In 1641 introduceerde hij via de 

Schulmethodus het algemene basisonderwijs, waarmee hij de eerste zelfstandige en kerkonafhankelijke 

schoolorde van het lagere schoolwezen in zijn gebieden kon invoeren. Andere hervormingen die Ernst 

doorvoerde waren de invoering van de schoolplicht voor vijf- tot twaalfjarigen (1642), de stichting van een 

weeshuis, de reorganisatie van het justitiewezen en het overheidstoezicht van het gezondheidswezen. 

Als hertog van Saksen-Gotha bood Ernst asiel aan vervolgde lutheranen in Hongarije, Silezië, Polen, Rusland 

en Scandinavië. De zonen van deze lutheranen werden onderwezen aan het Gymnasium van Gotha. In zijn 

eigen schooldrukkerij liet Ernst opzienbarende leerboeken drukken, die hij liet vertalen in het Frans en het 

Italiaans. Voor de lutherse gemeente in Moskou financierde hij een vrije school, die ook toegankelijk was 

voor zonen van niet-christelijke Russische volkeren. Een gezantschap van de Russische tsaar werd door 

Ernst plechtig ontvangen en bedolven met goede raad. Ernst bood de hulp van Duitse wiskundigen aan voor 

de opmeting van Rusland, maar ook wetenschappers en vaklieden van verschillende disciplines als 

ontwikkelingshelpers. 

 

 

Hendrik van Saksen-Römhild. 

Na het overlijden van zijn vader in 1675 regeerde Hendrik samen met zijn zes broers over het hertogdom 

Saksen-Gotha-Altenburg. In 1680 verdeelden ze hun domeinen, waarbij hij het hertogdom Saksen-Römhild 

kreeg toegewezen. Als residentie koos hij het Slot Glücksburg in Römhild, dat hij liet ombouwen. 

Hendrik, die een levendige bouwheer was, liet ook een slotkerk, ambt- en tolhuis, vier ridderhuizen voor de 

hofadel, een paardrijschool, een renbaan en een orangerie aanleggen. Ook bouwde hij de lustsloten van 

Maria-Elisabethenlust en Mertzelbach. De in mechaniek, architectuur en wiskunde geïnteresseerde Hendrik 

onderhield ook een vorstelijke bibliotheek in het Slot Glücksburg, die na zijn dood geërfd werd door hertog 

Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Van 1691 tot 1693 was Hendrik samen met zijn broer Bernhard I van Saksen-Meiningen regent voor de 

minderjarige Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg. Bovendien was hij al op jonge leeftijd in de militaire 

dienst van het Heilige Roomse Rijk gegaan en werd hij in 1697 benoemd tot generaal-veldtochtmeester in het 

Keizerlijk Leger. In 1698 werd hij toegelaten in de Orde van de Olifant. 

Het luxueuze hofleven en de representatieve hofhouding van de hertog verleenden Saksen-Römhild een 

economische en culturele bloei. Het oversteeg echter de financiële macht van Hendrik en bij zijn dood in 

1710 liet hij aanzienlijke schulden na. Van 1706 tot aan zijn dood was hij het oudste mannelijke lid van de 

Ernestijnse linie van het huis Wettin. 

Op 1 maart 1676 huwde hij met Maria Elisabeth (1656-1715), dochter van landgraaf Lodewijk VI van 

Hessen-Darmstadt, maar het huwelijk bleef kinderloos. In mei 1710 stierf Hendrik onverwacht op 59-jarige 

leeftijd, waarna hij werd bijgezet in de Stiftkerk van Römhild. Er ontstond een successieoorlog tussen de 

overige leden van zijn familie om de opvolging in Saksen-Römhild, dat uiteindelijk opgedeeld werd tussen 

de hertogdommen Saksen-Gotha-Altenburg, Saksen-Meiningen, Saksen-Saalfeld en Saksen-Hildburghausen. 

 

 

XXIIIf. Sophia Eleonora van Saksen, dochter van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 

139 (was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van), geboren op maandag 23 november 1609 in Dresden [Sachsen, Duitsland], zij 



  

  

werd door haar huwelijk landgravin van Hessen-Darmstadt, overleden (61 jaar oud) op 

dinsdag 2 juni 1671 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 22 jaar 

oud) op donderdag 1 juli 1627 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met haar achterneef George 

II landgraaf van Hessen-Darmstadt, zoon van Ludwig V van Hessen-Darmstadt (de 

Trouwe) (van 1596 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Magdalena van 

Brandenburg, geboren op donderdag 17 maart 1605 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], was van 

1626 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt, overleden (56 jaar oud) op 

zaterdag 11 juni 1661 in Darmstadt [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 25 januari 1630 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], van 1661 tot aan zijn dood landgraaf van 

Hessen-Darmstadt, overleden (48 jaar oud) op zondag 24 april 1678 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 16 jaar oud) (1) op 

donderdag 24 november 1650 met zijn nicht Maria Elisabeth van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp, dochter van Frederik III van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp (van 1616 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp) en Maria Elisabeth van Saksen (XXIIIg), op pagina 

151 (was van 1630 tot 1659 hertogin van Sleeswijk-Holstein-Gottorp), geboren op 

dinsdag 6 juni 1634, overleden (31 jaar oud) op woensdag 17 juni 1665. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen, trouwde (2) met Elisabeth Dorothea van Saksen-Gotha, dochter 

van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) (XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot 

aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia van Saksen-Altenburg 

(XXIVa), op pagina 164 (zie XXIVh, op pagina 168). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

2. Magdalena Sibylle van Hessen-Darmstadt, geboren op woensdag 3 september 1631, 

overleden (19 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 1651. 

3. George van Hessen-Itter, geboren op woensdag 29 september 1632 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], van 1661 tot aan zijn dood landgraaf van 

Hessen-Itter, overleden (43 jaar oud) op zondag 19 juli 1676, trouwde (respectievelijk 

28 en 24 jaar oud) (1) op zaterdag 5 maart 1661 met Dorothea Augusta van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen, dochter van Johan Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen (hertog van Sleeswijk Holstein 

Sonderburg Franzhagen) en Anna van Oldenburg-Delmenhorst, geboren op 

vrijdag 12 september 1636, overleden (26 jaar oud) op donderdag 28 september 1662. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 34 en 15 jaar 

oud) (2) op donderdag 21 juli 1667 met Alexandrine Juliane van 

Leiningen-Dagsburg, dochter van Emich III graaf van Leiningen-Dagsburg en 

Dorothea van Waldeck-Wildungen, geboren op maandag 21 augustus 1651, overleden 

(51 jaar oud) op donderdag 19 april 1703. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

4. Sophia Eleonore van Hessen-Darmstadt, geboren op zaterdag 7 januari 1634 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op zondag 7 oktober 1663 

aldaar, trouwde (respectievelijk 16 en 24 jaar oud) op donderdag 21 april 1650 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland] met haar achterneef Wilhelm Christof landgraaf van 

Hessen-Homburg, zoon van Friedrich I landgraaf van Hessen-Homburg en 

Margaretha Elisabeth van Leiningen-Westerburg, geboren op 

donderdag 13 november 1625 in Ober Rosbach, overleden (55 jaar oud) op 

woensdag 27 augustus 1681 in Hamburg [Hamburg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 

5. Louise Christine van Hessen-Darmstadt, geboren op dinsdag 5 februari 1636 in 

Marburg [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op maandag 11 november 1697 

in Stolberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 29 en 31 jaar oud) op 

donderdag 29 oktober 1665 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met Christof Ludwig 

van Stolberg-Wernigerode, zoon van Johann Martin van Stolberg-Wernigerode en 

Agnes Elisabeth van Barby-Mühlingen, geboren op zondag 18 juni 1634 in 

Gross Rosenborg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

maandag 7 april 1704 in Stolberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 



  

  

kinderen. 

6. Anna Sofie van Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 17 december 1638, overleden 

(44 jaar oud) op maandag 13 december 1683. 

7. Henriette Dorothea van Hessen-Darmstadt, geboren op maandag 14 oktober 1641, 

overleden (31 jaar oud) op donderdag 22 december 1672, trouwde (respectievelijk 26 

en 43 jaar oud) op zaterdag 5 november 1667 met Johann van Waldeck-Wildungen, 

zoon van Christian graaf van Waldeck-Wildungen en Elisabeth van Nassau-Siegen, 

geboren op dinsdag 7 november 1623, graaf van Waldeck, overleden (44 jaar oud) op 

woensdag 10 oktober 1668. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Auguste Philippine van Hessen-Darmstadt, geboren op dinsdag 29 december 1643, 

overleden (28 jaar oud) op donderdag 4 februari 1672. 

9. Maria Hedwig van Hessen-Darmstadt, geboren op dinsdag 26 november 1647, 

overleden (32 jaar oud) op vrijdag 19 april 1680, trouwde met Bernhard I van 

Saksen-Meiningen, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) 

(XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en 

Elisabeth Sophia van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164 (zie XXIVk, op pagina 

173). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

10. Elisabeth Amalia van Hessen-Darmstadt, geboren op dinsdag 20 maart 1635 in 

Gießen [Hessen, Duitsland], prinses van Hessen-Darmstadt en keurvorstin van de 

Palts, overleden (74 jaar oud) op zondag 4 augustus 1709 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 37 jaar 

oud) op woensdag 3 september 1653 in Bad Schwalbach [Hessen, Duitsland] met 

Filips Willem van de Palts, zoon van Wolfgang Wilhelm van Palts-Neuburg en 

Magdalena van Beieren (van 1614 tot aan haar dood vorstin van Palts-Neuburg), 

geboren op donderdag 24 september 1615 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], van 1653 tot aan zijn dood vorst van 

Palts-Neuburg en hertog van Gulik-Berg en van 1685 tot aan zijn dood keurvorst van 

de Palts, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 12 september 1690 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 17 kinderen. 

 

Sophia Eleonora van Saksen. 

Van haar is bekend dat ze een voor die tijd grote bibliotheek opbouwde van ten minste 380 titels, veelal over 

geestelijke onderwerpen. Zij verwierf ook de Thesaurus Pictuarum van Marcus zum Lamm, een meerdelig 

werk met teksten en illustraties over gebeurtenissen uit die tijd. De boekencollectie van Sophia Eleonora is 

nu in het bezit van de Universiteitsbibliotheek in Darmstadt. 

 

 

George II landgraaf van Hessen-Darmstadt. 

Na zijn studies deed hij een grand tour die hem door het grootste Europa voerde, begeleid door graaf Johan 

Casimir van Erbach. Tijdens deze grand tour voerde hij in naam van zijn vader ook verschillende 

diplomatieke missies uit. In 1626 volgde hij zijn vader op als landgraaf van Hessen-Darmstadt. 

In de Dertigjarige Oorlog was George II net als zijn vader trouw aan keizer Ferdinand II, maar hij stelde zich 

eerder neutraal op. Wel werd hij in 1629 door de keizer gedwongen om het Restitutie-edict in te willigen. In 

tegenstelling tot de meeste protestantse vorsten weigerde George in 1631 een bondgenootschap met 

Zwedenaan te gaan. 

In 1625 begon er een conflict tussen Hessen-Darmstadt en Hessen-Kassel over het bezit van het vroegere 

landgraafschap Hessen-Marburg. George veroverde alle gebieden in Hessen-Marburg die de keizer hem had 

toegezegd, die Hessen-Kassel in 1627 aan hem moest afstaan. Vanaf 1645 begon Hessen-Kassel, gesteund 

door Zweden en Frankrijk, met de herovering van hun verloren gebieden. Voor de oorlogsgruwel en de 

(pest) vluchtte George tijdens de Dertigjarige Oorlog naar het Slot Lichtenberg in Fischbachtal en daarna 

naar Gießen. Uiteindelijk moest George bij de Vrede van Westfalen in 1648 de gebieden van 

Hessen-Marburg die hij veroverd had terug afstaan aan Hessen-Kassel. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog had Hessen-Darmstadt zwaar geleden. Handel en landbouw waren zo goed 

als stilgevallen. George kocht graan en vee aan en liet dat verdelen. Op die manier kon George de landbouw 

in zijn gebieden weer aanzwengelen. In 1650 dwong hij gevluchte onderdanen om terug te keren naar 



  

  

Hessen-Darmstadt. In 1659 beëindigde George zijn pro-keizerlijke politiek en trad hij toe tot de Rijnliga, die 

zich tegen de keizer richtte. Ook riep hij in zijn testament op om een vreedzame relatie met Hessen-Kassel te 

bewaren. 

 

 

Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt. 

In 1661 volgde hij zijn vader op als landgraaf van Hessen-Darmstadt. 

In 1661 werd hij door hertog Willem van Saksen-Weimar aangesteld tot lid van het Vruchtdragende 

Gezelschap. Als gezelschapsnaam kreeg hij de Onverschrokkene met als motto tegen hitte en koude. 

Lodewijk VI riep de theoloog en piëtist Johann Winckler als priester naar Homburg en benoemde Wolfgang 

Carl Briegel tot hofkapelmeester. Door de aankoop van de bibliotheek van Johann Michael Moscherosch 

stichtte hij ook feitelijk de slot- en hofbibliotheek van Darmstadt. Na de dood van zijn eerste echtgenote 

schreef hij tevens talrijke gedichten. 

In 1662 verwierf hij definitief de heerlijkheid Eberstadt met de burcht Frankenstein. Hetzelfde jaar begon hij 

met de bouw van de klokkentoren van het Slot van Darmstadt. In april 1678 stierf Lodewijk VI op 48-jarige 

leeftijd. 

 

 

Elisabeth Dorothea van Saksen-Gotha. 

Zowel Lodewijk VI als haar stiefzoon Lodewijk VII hadden in hun testament Elisabeth als regentes van de 

staat aangewezen en nadat Lodewijk VI in april 1678 en Lodewijk VII in augustus datzelfde jaar stierven, 

nam ze het regentschap van Hessen-Darmstadt over in naam van haar minderjarige zoon Ernst Lodewijk. 

De landgravin werd bijgestaan door een regentschapsraad onder leiding van Weiprecht von Gemmingen en 

de vergaderingen van deze raad werden door de politiek geïnteresseerde, wereldwijze en daadkrachtige 

Elisabeth Dorothea voorgezeten. Onder haar bewind kende Hessen-Darmstadt een bloeiperiode. Onder haar 

regentschap werden ook de bouw van de voorstad van Darmstadt afgewerkt en het weeshuis van Homburg 

opgericht. 

Na de dood van landgraaf Willem Christoffel van Hessen-Homburg-Bingenheim in 1681 kwamen de linies 

Hessen-Darmstadt en Hessen-Homburg in conflict over diens erfenis. Elisabeth Dorothea eiste namens de 

linie Hessen-Darmstadt Bingenheim op, wat haar uiteindelijk ook lukte. Nadat haar zoon in 1688 volwassen 

werd verklaard en haar regentschap ten einde kwam, trok ze zich in haar weduweresidentie Butzbach, van 

waaruit ze haar zoon op een positieve manier trachtte te beïnvloeden. Elisabeth Dorothea stierf in augustus 

1709 op 69-jarige leeftijd, terug. 

 

 

George van Hessen-Itter. 

Na de dood van zijn vader in 1661 kreeg hij van zijn oudere broer Lodewijk VI als apanage de heerlijkheid 

Itter toegewezen. Deze heerlijkheid bestond uit de voormalige Ittergau in Noord-Hessen met Vöhl als 

belangrijkste plaats. Omdat bepaalde delen van Hessen-Itter verpand waren aan derden, kreeg George 

daarenboven 1.500 gulden schadevergoeding. 

George resideerde afwisselend op het Hof Lauterbach, waar hij een door een sloot omgeven slot liet bouwen, 

en in het Oude Slot van Vöhl, dat hij in 1663 liet renoveren en ombouwen. In Thalitter liet hij een herenhuis 

bouwen, het zogenaamde "Grote Huis". De door de verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog sterk 

teruggevallen inkomsten van de heerlijkheid Itter verbonden met de hoge kosten voor zijn bouwwerken en 

hofhouding, brachten George al snel in financiële nood, waardoor zijn broer Lodewijk VI hem financieel 

moest bijspringen. 

George wilde eveneens de Itterburcht opnieuw uitbouwen als residentie, maar hij stierf nog voor het project 

afgewerkt was. Nadat hij in 1676 zonder mannelijke nakomelingen was gestorven, viel zijn apanage terug 

aan het landgraafschap Hessen-Darmstadt en werd zijn hofhouding in Itter opgedoekt. 

 

 

Bernhard I van Saksen-Meiningen. 

Na het overlijden van zijn vader Ernst I in 1675 regeerde Bernhard samen met zijn zes broers over het 

hertogdom Saksen-Gotha. In 1680 verdeelden de broers hun domeinen onderling en kreeg Bernhard het 

hertogdom Saksen-Meiningen toegewezen. 



  

  

Hij koos de stad Meiningen als residentie en liet er het Slot Elisabethenburg bouwen, die in 1692 was 

afgewerkt. In 1690 stichtte Bernhard een hofkapel en in 1692 liet hij een paleistuin in de renaissancestijl 

aanleggen. Zijn hofhouding was erg pronkzuchtig, wat de financiële toestand van zijn landerijen al snel 

verslechterde. Ook zijn enorme uitgaven voor zijn hang naar alchemie en het militaire wezen speelden 

daarin een rol. Als gevolg moest Bernhard landgoederen verkopen en hogere belastingen opleggen aan zijn 

onderdanen. De hoogopgeleide Bernhard besteedde eveneens veel aandacht aan onderwijs en religieuze 

zaken. Zijn buitenlands beleid werd gekenmerkt door spanningen en gewapende conflicten, voornamelijk 

met zijn broers. 

In april 1706 stierf Bernhard op 56-jarige leeftijd. Omdat hij geen eerstgeboorterecht had ingevoerd in zijn 

domeinen, moesten zijn zonen na Bernhards overlijden gezamenlijk regeren. Dat leidde tot een machtsstrijd 

en het verdere economische verval van zijn landerijen. 

 

 

Filips Willem van de Palts. 

Hij kreeg een jezuïtische opleiding. 

In 1643 kreeg hij van zijn vader de regering over het graafschap Nieuwenaar en de ambten Sinzig en 

Remagen toegewezen. Na het overlijden van zijn vader in 1653 erfde hij de regering in het vorstendom 

Palts-Neuburg en het hertogdom Gulik-Berg. Zijn eerste regeringsjaren werden geprangd door de gevolgen 

van de Gulik-Kleefse Successieoorlog, waarbij keurvorst Frederik Willem van Brandenburg Gulik-Berg 

claimde. Filips Willem wilde een vredevolle oplossing, maar verwachtte continu een militaire inval van 

Brandenburg. In 1666 werd met het Verdrag van Kleef een definitief erfvergelijk gesloten. In 1658 was hij de 

Franse tegenkandidaat bij de verkiezing van keizer Leopold I en in 1660 was hij kandidaat bij de Poolse 

koningsverkiezing. 

Na het overlijden van keurvorst Karel II van de Palts en het uitsterven van de mannelijke linie van het huis 

Palts-Simmern, erfde de bijna zeventigjarige Filips Willem in 1685 de Palts. Hierdoor kwam daar het 

katholieke huis Palts-Neuburg aan de macht. De religieuze wissel zorgde voor heel wat problemen in de 

calvinistische Palts. Hoewel Filips Willem en Karel II een compromis gesloten hadden, bleven de calvinisten 

wantrouwig tegenover de nieuwe regering. Filips Willem streefde een gelijkstelling na tussen alle 

godsdiensten in de Palts. Dit werd door de protestanten slecht onthaald, omdat de katholieken hierdoor 

gelijkberechtigd werden. De escalatie van de kerkstrijd zou Filips Willem niet meer meemaken. 

In oktober 1687 benoemde hij zijn oudste zoon Johan Willem tot stadhouder in Heidelberg. De 

onbeantwoorde vragen rond de nalatenschap van de overleden keurvorst Karel II leidde echter al snel tot 

spanningen met Frankrijk. De Franse koning Lodewijk XIV liet in naam van Elisabeth Charlotte van de Palts, 

de echtgenote van diens broer Filips van Orléans en de zus van Karel II, zijn aanspraken gelden op de Palts. 

Onderhandelingen bleven onsuccesvol, de strijd verscherpte en Filips Willem trok zich verbitterd terug in 

Neuburg. In de herfst van 1688 vielen Franse troepen de Palts binnen, wat het begin van de Negenjarige 

Oorlog betekende, en werd onder meer Heidelberg door hen bezet. Het jaar nadien begonnen ze aan de 

systematische verwoesting van het land. 

In het voorjaar van 1690 reisde Filips Willem naar Wenen om de kroning bij te wonen van zijn kleinzoon 

Jozef tot Rooms-Duits koning. Het was daar dat hij in september 1690 op 74-jarige leeftijd overleed. 

 

 

XXIIIg. Maria Elisabeth van Saksen, dochter van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 139 (was 

van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van), geboren op maandag 22 november 1610 in Dresden [Sachsen, Duitsland], was 

van 1630 tot 1659 hertogin van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, overleden (73 jaar oud) op 

dinsdag 24 oktober 1684 in Husum [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 

en 32 jaar oud) op donderdag 21 februari 1630 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Frederik III 

van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, zoon van Johan Adolf van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (van 

1586 tot 1607 prins-bisschop van Lübeck,) en Augusta van Denemarken, geboren op 

maandag 22 december 1597 in Sleeswijk [Schleswig-Holstein, Duitsland], van 1616 tot aan zijn 

dood hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, overleden (61 jaar oud) op zondag 10 augustus 1659 

in Tönning [Schleswig-Holstein, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 16 kinderen. 



  

  

1. Magdalena Sybille van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op 

maandag 24 november 1631 in Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (87 

jaar oud) op vrijdag 22 september 1719 in 

Güstrow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 21 

jaar oud) op maandag 28 december 1654 in Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland] 

met haar achterneef Gustaaf Adolf van Mecklenburg-Güstrow, zoon van Johan 

Albrecht II hertog van Mecklenburg-Güstrow en Eleonora van Anhalt, geboren op 

vrijdag 25 februari 1633 in Güstrow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], van 1636 

tot aan zijn dood hertog Mecklenburg-Güstrow, overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 5 november 1695 in Güstrow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk 7 kinderen. 

2. Johan Adolf van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren in 1632, overleden (ongeveer 

1 jaar oud) in 1633. 

3. Maria Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op dinsdag 6 juni 1634, 

overleden (31 jaar oud) op woensdag 17 juni 1665, trouwde met haar neef Lodewijk 

VI van Hessen-Darmstadt, zoon van George II landgraaf van Hessen-Darmstadt (was 

van 1626 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Sophia Eleonora van 

Saksen (XXIIIf), op pagina 147 (zij werd door haar huwelijk landgravin van 

Hessen-Darmstadt). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

4. Frederik van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren in 1635, overleden (ongeveer 19 

jaar oud) in 1654. 

5. Hedwig Eleonore van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op 

donderdag 23 oktober 1636 in Sleeswijk [Schleswig-Holstein, Duitsland], van 1654 tot 

1660 koningin-gemalin van Zweden en van 1660 tot 1672 en voor enkele maanden in 

1697 regentes van Zweden, overleden (79 jaar oud) op zondag 24 november 1715 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde (respectievelijk 18 en 31 jaar oud) op 

zaterdag 24 oktober 1654 in Stockholm [Stockholms, Zweden] met Karel X Gustaaf 

van Zweden, zoon van Johan Casimir van Palts-Kleeburg (van 1611 tot aan zijn dood 

vorst van Palts-Kleebur) en Catharina Wasa, geboren op dinsdag 8 november 1622 in 

Kasteel van Nyköping [Sodermanlands, Zweden], koning van Zweden van 1654 tot 

zijn dood, overleden (37 jaar oud) op maandag 23 februari 1660 in 

Göteborg [Zweden]. Uit dit huwelijk een zoon. 

6. Adolf August van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren en overleden in 1637. 

7. Johan George van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren in 1638, overleden (ongeveer 

17 jaar oud) in 1655. 

8. Anna Dorothea van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren in 1640, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) in 1713. 

9. Christiaan Albrecht van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op 

zondag 3 februari 1641 in Kasteel Gottorf (Sleeswijk) [Schleswig-Holstein, Duitsland], 

hertog van Sleeswijk Holstein Gottorp, overleden (53 jaar oud) op 

maandag 27 december 1694 in 

Kasteel Gottorf (Sleeswijk) [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

26 en 18 jaar oud) op maandag 24 oktober 1667 in 

Glücksburg [Schleswig-Holstein, Duitsland] met zijn achternicht Frederika Amalia 

van Denemarken, dochter van Frederik III van Denemarken (koning van 

Denemarken en Noorwegen van 1648 tot zijn dood in 1670) en Sophia Amalia van 

Brunswijk-Lüneburg, geboren op zondag 11 april 1649 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden (55 jaar oud) op 

donderdag 30 oktober 1704 in Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

10. Gustaaf Ulrich van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren en overleden in 1642. 

11. Christina Sabina van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren in 1643, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1644. 

12. August Frederik van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op zondag 6 mei 1646 in 

Sleeswijk [Schleswig-Holstein, Duitsland], van 1666 tot aan zijn dood prins-bisschop 



  

  

van Lübeck (was van 1666 tot aan zijn dood prins-bisschop van Lübeck), overleden 

(59 jaar oud) op vrijdag 2 oktober 1705 in Eutin [Schleswig-Holstein, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 30 en 19 jaar oud) op zondag 21 juni 1676 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met zijn nicht Christina van 

Saksen-Weißenfels, dochter van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op 

pagina 158 (van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het aartsbisdom 

Maagdenburg) en Anna Maria van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

vrijdag 25 augustus 1656, overleden (41 jaar oud) op zondag 27 april 1698. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

13. Adolf van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren en overleden in 1647. 

14. Elisabeth Sophia van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren en overleden in 1647. 

15. Augusta Maria van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op zaterdag 6 februari 1649 

in Kasteel Gottorf (Sleeswijk) [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (79 jaar oud) 

op zaterdag 24 april 1728 of zondag 25 apr 1728 in 

Slot Augustenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven in 

Pforzheim [Baden-Württemberg, Duitsland] in de kasteelker, trouwde (respectievelijk 

21 en 22 jaar oud) op donderdag 15 mei 1670 in 

Husum [Schleswig-Holstein, Duitsland] met Friedrich VII van Baden-Durlach, zoon 

van Friedrich VI markgraaf van Baden-Durlach en Christine Magdalena van 

Palts-Zweibrücken, geboren op maandag 23 september 1647 in 

Uckermunde [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], markgraaf van Baden 

Hochberg en Durlach, overleden (61 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1709 in 

Durlach [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

16. Sophia Augusta van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op 

donderdag 5 december 1630 in Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland], hertogin van 

Sleeswijk Holstein Gottorp, overleden (50 jaar oud) op donderdag 12 december 1680 

in Coswig [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 28 jaar oud) op 

donderdag 16 september 1649 (donderdag 16 dec 1649) in 

Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland] met Johan VI van Anhalt-Zerbst, zoon van 

Rudolf van Anhalt en Magdalena van Oldenburg-Delmenhorst, geboren op 

woensdag 24 maart 1621 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1621 tot aan zijn 

dood vorst van Anhalt-Zerbst, overleden (46 jaar oud) op maandag 4 juli 1667 in 

Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland] aan de pokken, bijgezet aldaar in de 

Bartholomaikerk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

 

Maria Elisabeth van Saksen. 

In 1627 werd zij verloofd met hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp en op 21 februari 1630 vond 

in Dresden hun huwelijk plaats. Als bruidsschat bracht Maria Elisabeth schilderijen van Lucas Cranach de 

Oudere in haar huwelijk, wat in die tijd ongebruikelijk was. 

Na de dood van haar echtgenoot in 1659 trok ze zich in 1660 terug in haar weduwegoed, het slot van 

Husum. Maria Elisabeth liet het slot in vroegbarokke stijl ombouwen en liet er zich gelden als patrones van 

kunst en cultuur. Onder Maria Elisabeth kende de stad Husum een bloeiperiode. Ze gold eveneens als de 

dragende persoonlijkheid van het geestelijk-culturele leven aan haar hof: in 1664 liet zij in Sleeswijk een 

lutherbijbel publiceren, in 1665 gevolgd door een kerkboek. In 1676 beval zij tevens de heruitgave van het 

hofgezangboek van Husum. 

 

 

Frederik III van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. 

In 1616 volgde hij op 18-jarige leeftijd zijn vader op als hertog van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. 

Hij had ambitieuze plannen betreffende de ontwikkeling van de zeehandel. In 1621 stichtte Frederik de stad 

Friedrichstadt, die vriendschapsbanden aanging met de stad Glückstadt die in 1617 door koning Christiaan 

IV van Denemarken was gesticht. Tegelijkertijd probeerde hij een handelsweg te vinden met Rusland en 

Perzië zonder daarvoor Afrika rond te varen. Om deze reden stuurde hij in november 1633 een 

handelsexpeditie van Hamburg naar Moskou onder leiding van commercieel agent Otto Brüggemann, 

hertogelijk adviseur Philipp Crusius en secretaris Adam Olearius. Op 14 augustus 1634 arriveerde de 



  

  

delegatie in Moskou. Hoewel het niet lukte om een handelsakkoord met tsaar Michaël I van Rusland te 

sluiten, begon Frederik na de terugkeer van de delegatie op 6 april 1635 een nieuwe handelsexpeditie voor te 

bereiden. In 1636 stuurde hij zijn delegatie naar Perzië en in 1639 zond sjah Safi van Perzië een 

tegendelegatie met geschenken voor de hertog. 

Frederik had de moeilijke taak om zijn hertogdom door de Dertigjarige Oorlog te leiden. Hij voerde tijdens 

deze oorlog een neutrale politiek, wat in de praktijk betekende dat hij een unie met Denemarken weigerde 

en een pro-Zweedse politiek voerde. In 1654 ontving hij de pas geabdiceerde koningin Christina van 

Zweden. Omdat de Zweedse poging om een grootmacht te worden uiteindelijk faalde, betekende de 

pro-Zweedse politiek van Frederik de verzwakking van zijn hertogdom. 

Frederik III was meer succesvol als ondersteuner van kunst en cultuur. Zo trad hij op 3 september 1642 toe 

tot het Vruchtdragende Gezelschap van vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen. Bovendien droeg hij bij tot de 

creatie van de Globe van Gottorp. De schilder Jurriaen Ovens werkte 30 jaar lang op het hof van Frederik III 

en zijn zoon Christiaan Albrecht. 

 

 

Gustaaf Adolf van Mecklenburg-Güstrow. 

In 1636 stierf zijn vader en werd Gustaaf Adolf op amper driejarige leeftijd hertog van 

Mecklenburg-Güstrow. Wegens zijn minderjarigheid werd hij onder het regentschap van zijn oom, hertog 

Adolf Frederik I van Mecklenburg-Schwerin, geplaatst, wat tot hevige tegenstand van zijn moeder leidde. 

Bovendien was hij van 1636 tot 1648 de laatste lutheraanse diocesaan administrator van het bisdom 

Ratzeburg. In 1654 begon hij zelfstandig te regeren. 

In 1688 leidde de dood van zijn zoon Karel tot een opvolgingscrisis in Mecklenburg-Güstrow. Zijn 

schoonzoon, Adolf Frederik II van Mecklenburg-Strelitz, claimde na Gustaaf Adolfs dood in 1695 het 

hertogdom Mecklenburg-Güstrow, maar die kon niet verhinderen dat dit hertogdom geannexeerd werd 

door het hertogdom Mecklenburg-Schwerin, dat bestuurd werd door Adolf Frederiks neef Frederik Willem. 

Dit leidde tot een conflict tussen Adolf Frederik II en Frederik Willem, dat in 1701 werd beëindigd met de 

oprichting van het hertogdom Mecklenburg-Strelitz. 

 

 

Hedwig Eleonore van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. 

Op 21 oktober 1654 huwde zij in Stockholm met koning Karel X Gustaaf van Zweden (1622-1660). De 

bedoeling van het huwelijk was om Sleeswijk-Holstein-Gottorp en Zweden te verenigen tegen hun 

gezamenlijke vijand Denemarken. Het echtpaar kreeg een zoon: Karel XI (1655-1697), die zijn vader zou 

opvolgen als koning van Zweden. 

Hedwig Eleonora werd beschouwd als een fijnzinnige koningin die een sterke neiging naar kunsten had, 

voornamelijk schilderkunst en architectuur. Onder haar leiding werd onder meer het Slot Drottningholm 

gebouwd, de huidige residentie van de Zweedse koningen. De weinig in politiek geïnteresseerde Hedwig 

Eleonora nam tijdens de lange oorlogstochten van haar echtgenoot enkel de ceremoniële plichten waar. 

Na de dood van haar echtgenoot in 1660 was Hedwig Eleonora van 1660 tot 1672 regentes voor haar 

minderjarige zoon Karel XI. Ook tijdens haar regentschap bleef ze op de achtergrond. Hedwig Eleonora bleef 

echter een grote invloed uitoefenen op haar zoon, de anti-Deense politiek van Karel XI werd deels aan haar 

toegeschreven. Ze bleef haar hele leven zichtbaar in de Zweedse politiek en maatschappij en was tot aan 

haar dood in 1715 de feitelijke koningin van Zweden. In 1697 was hij enkele maanden regentes van haar 

minderjarige kleinzoon Karel XII. 

 

 

Karel X Gustaaf van Zweden. 

In 1638 maakte hij een grand tour en kwam via Groningen, Harlingen, Enkhuizen naar Amsterdam. Daar 

werd hij rondgeleid door Louis de Geer. 

Toen zijn nicht Christina niet wilde trouwen, en in 1654 vrijwillig afstand deed van de kroon, volgde Karel 

haar op. Dat had zij al in 1649 bepaald, voornamelijk om Axel Oxenstierna dwars te zitten. De Zweedse 

financiën waren op een dieptepunt na haar vertrek. De rijksraad gaf een concessie aan Johan Palmstruch, die 

het bankwezen reorganiseerde. 

Kort na zijn troonsbestijging kwam hij in strijd met Polen. Jan II Casimir Wasa wilde hem niet als koning van 

Zweden erkennen. De Polen konden zich niet handhaven en Warschau en Wilna werden door de Zweden 



  

  

bezet, die, toen Brandenburg neiging toonde zich in de Poolse aangelegenheden te mengen, keurvorst 

Frederik Willem I van Brandenburg dwongen toe te staan dat de Zweden door Brandenburg trokken. Toen 

er echter gevaar ontstond dat de Republiek zich met de oorlog ging bemoeien, sloot Karel X met 

Brandenburg het verbond van Mariënburg (1656). Daardoor is hem gelukt het verzet van de Polen, die in 

opstand waren gekomen, te breken. 

De Oostzeestaten vreesden echter de vorming van een machtig Zweden. Denemarken begon de oorlog, 

daartoe aangezet door de Republiek, terwijl Brandenburg, na vrede gesloten te hebben met Polen (1657) een 

verbond sloot met Denemarken (1658). Karel X dwong Frederik III van Denemarken, die geen steun ontving 

van de Republiek, bevreesd voor een optreden van Engeland, tot de Vrede van Roskilde (1658). Karel X trok 

over een bevroren Oostzee. Toen de dood van Oliver Cromwell Engeland verhinderde zich met de 

Oostzee-aangelegenheden te bemoeien, trad Holland opnieuw op. Jacob van Wassenaer Obdam versloeg in 

een vereniging met Denemarken de Zweden tijdens de Slag in de Sont. Te midden van deze gebeurtenissen 

stierf Karel in 1660, vanwege overmatig drankgebruik. 

Karel X zat niet zo lang op de troon, maar had grote invloed op de Zweedse historie. Hij bracht het grootste 

deel van zijn regeerperiode door als aanvoerder van het Zweedse leger in Polen, Duitsland en Denemarken. 

Het leger behaalde vele successen, o.a. een offensief over de Grote Belt dat tot de Vrede van Roskilde leidde. 

Daarbij verloor Denemarken zijn bezittingen in het zuiden van Zweden. Zweden verloor haar bezittingen 

aan de Goudkust. 

 

 

Christiaan Albrecht van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. 

Heel zijn leven bevocht Christiaan Albrecht de Denen. Zijn huwelijk in 1667 met Frederika Amalia, de 

dochter van koning Frederik III van Denemarken, kon daar niets aan verhelpen. Holstein werd door de 

Denen bezet. Van 1675 tot 1679 en van 1684 tot 1689 leefde hij noodgedwongen als balling in Hamburg. Om 

de tijd zo aangenaam mogelijk te passeren waren Johann Adam Reincken, hij en zijn kapelmeester Johann 

Theile betrokken bij de oprichting van een opera in Hamburg. Aanvankelijk werd gespeeld in de refter van 

de dom, maar vanwege allerlei protesten in een gebouw aan de Gänsemarkt. 

Na tussenkomst van keizer Leopold I kon hij naar zijn gebied terugkeren. Christiaan Albrecht zocht 

toenadering tot Zweden, dat evenwel in conflict was verwikkeld met Rusland. 

 

 

August Frederik van Sleeswijk-Holstein-Gottorp. 

In 1656 werd hij aangesteld als coadjutor van het prinsbisdom Lübeck. In 1666 volgde hij zijn oudere broer 

Christiaan Albrecht op als prins-bisschop van Lübeck, een functie die hij bekleedde tot aan zijn dood in 1705. 

Van 1684 tot 1689 werden zowel zijn gebieden als het hertogdom Sleeswijk-Holstein-Gottorp door Deense 

troepen bezet. 

In 1676 huwde hij in Halle met Christina (1658-1698), dochter van hertog August van Saksen-Weißenfels. 

Het huwelijk bleef kinderloos. In 1705 stierf hij op 59-jarige leeftijd, waarna hij werd bijgezet in de Dom van 

Lübeck. 

August Frederik was eveneens lid van het Vruchtdragende Gezelschap met als gezelschapsnaam de 

Uitverkorene. 

 

 

Johan VI van Anhalt-Zerbst. 

Enkele maanden na zijn geboorte stierf zijn vader, waarna hij hem opvolgde als vorst van Anhalt-Zerbst. 

Zolang Johan minderjarig was, werd hij onder het regentschap geplaatst van zijn oom, vorst August van 

Anhalt-Plötzkau. Zijn opvoeding werd toevertrouwd aan zijn lutheraanse moeder en hij werd dan ook 

volgens dit geloof opgevoed, waar de gereformeerde vorsten van Anhalt niets aan konden doen. Vanaf 1633 

volgde hij zijn opleiding aan het hof van zijn oom Anton Günther van Oldenburg. 

Toen hij in 1644 zelfstandig begon te regeren, verving Johan VI de staatsgodsdienst van het gereformeerde 

Anhalt-Zerbst door het lutheranisme. Hierdoor weigerden de gereformeerde Staten Johan VI te huldigen en 

moest keizer Frederik III ingrijpen. Op die manier kon Johan zijn heerschappijaanspraken tegenover de 

Staten doordrukken. 

Als vorst van Anhalt-Zerbst wist Johan VI zijn gebied uit te breiden: zo verwierf hij na het uitsterven van de 

graven van Barby in 1659 het ambt Mühlingen en later ook de ambten Walternienburg, Dornburg en 



  

  

Möckern. Na het overlijden van zijn oom Anton Günther van Oldenburg erfde in juni 1667 de heerlijkheid 

Jever. 

In 1642 werd hij door zijn oom, vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen, opgenomen in het Vruchtdragende 

Gezelschap. Als gezelschapsnaam kreeg hij de Welgevormde met als motto met sierlijke scherpte. Als 

embleem werd hem de tropaeolum toegewezen. 

In juli 1667 stierf Johan VI op 46-jarige leeftijd aan de pokken. Hij werd bijgezet in de Bartholomaikerk van 

Zerbst. 

 

 

XXIIIh. Johan George II van Saksen, zoon van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 139 (was 

van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van), geboren op vrijdag 31 mei 1613 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1656 tot 

aan zijn dood keurvorst van Saksen (keurvorst van Saksen), overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 22 augustus 1680 in Freiberg [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 26 

jaar oud) op dinsdag 23 november 1638 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met zijn nicht 

Magdalena Sibylle van Brandenburg-Bayreuth, dochter van Christiaan van 

Brandenburg-Bayreuth (van 1603 tot 1604 markgraaf van Brandenburg-Kulmbach) en Maria van 

Brandenburg, geboren op woensdag 7 november 1612 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], 

overleden (74 jaar oud) op zondag 30 maart 1687 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Sybilla Maria van Saksen, geboren in 1642, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1643. 

2. Erdmuthe Sophia van Saksen, geboren op donderdag 25 februari 1644 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], prinses van Saksen bij geboorte en door haar huwelijk 

markgravin van Brandenburg-Bayreuth, overleden (26 jaar oud) op 

zondag 22 juni 1670 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], trouwde (beiden 18 jaar oud) op 

zondag 29 oktober 1662 (donderdag 19 okt 1662) in Dresden [Sachsen, Duitsland] met 

haar neef Christiaan Ernst van Brandenburg-Bayreuth, zoon van Erdman 

August markgraaf van Brandenburg-Bayreuth (erfprins van 

Brandenburg-Bayreuth) en Sophia van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

woensdag 27 juli 1644 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], was van 1655 tot aan zijn 

dood markgraaf van Brandenburg-Bayreuth, overleden (67 jaar oud) op 

dinsdag 10 mei 1712 in Erlangen [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Johan George III van Saksen, geboren op donderdag 20 juni 1647 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

woensdag 12 september 1691 in Tübingen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt 

XXIVo, op pagina 178. 

 

Johan George II van Saksen. 

Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door de economische heropbouw van Saksen na de Dertigjarige 

Oorlog. De economie groeide langzaam weer door de bijdrage van bestaande en nieuw ontwikkelde 

ambachten en manufacturen zoals de textielindustrie, steenkooldelving en glasindustrie. Lokale zilvermijnen 

konden de vrijwel lege staatskas van de keurvorst opvullen en de economie werd ook gestimuleerd door de 

handelsbeurs van Leipzig en de protestantse vluchtelingen uit Bohemen die zich in Saksen vestigden. 

De hoofdinteresses van Johan George II lagen voornamelijk op cultureel gebied. Onder zijn regering werd 

Dresden het Europese centrum van kunst en muziek, vooral op het vlak van religieuze muziek. Hij deed de 

Staatskapelle van Dresden heropleven en trok heel wat Italiaanse kunstenaars aan zijn hof aan. In 1658 werd 

hij door hertog Willem van Saksen-Weimar opgenomen in het Vruchtdragende Gezelschap. Ook bouwde hij 

zijn residentie om in de barokstijl. 

De wederopbouw van het keurvorstendom Saksen en zijn kostbare hofhouding leidde in 1660 bijna tot het 

staatsbankroet. Hierdoor werd hij politiek afhankelijk van koning Lodewijk XIV van Frankrijk, die hem 

redelijk hoge subsidies betaalde. Hij probeerde de nadelen van deze alliantie te verlichten door in het 

geheim diplomatie te onderhouden met het huis Habsburg, Brandenburg en Beieren. In de buitenlandse 

politiek stelde hij zich hierdoor redelijk bescheiden op. Ook probeerde Christiaan het absolutisme door te 



  

  

voeren en een staand leger uit te bouwen dat vergelijkbaar was met dat van Bohemen en Pruisen, waarvoor 

hij echter volledig afhankelijk was van de Staten. 

In 1680 stierf Johan George II op 67-jarige leeftijd. Hij liet een schuld van maar liefst 4 miljoen daalders na. 

 

 

Magdalena Sibylle van Brandenburg-Bayreuth. 

Een van haar tantes aan vaderskant was hertogin Anna van Pruisen. Ze had twee broers, Erdmann August 

(1615-1651) en George Albrecht (1619-1666), en één zus Anna Maria (1609-1680). Magdalena trouwde op 13 

november 1638 met Johan George II van Saksen in Dresden. Hij was haar neef als zoon van haar tante 

Magdalena Sibylla van Pruisen. Haar schoonzus en tevens nicht was Magdalena Sibylla van Saksen. 

 

 

Erdmuthe Sophia van Saksen. 

De prinses werd erg zorgvuldig onderwezen. Bij haar educatie was onder andere theoloog Jakob Welle 

betrokken. Op elfjarige leeftijd schreef Erdmuthe kerkliederen en hield ze zich bezig met de 

kerkgeschiedenis. Ze trouwde op 29 oktober 1662 met markgraaf Christiaan Ernst van 

Brandenburg-Bayreuth. Het huwelijk werd uitbundig gevierd. Zowel zangeres Sigmund van Birken als 

zanger Giovanni Andrea Bontempi gaven een voorstelling. 

Tijdens haar huwelijk met Christiaan bleef Erdmuthe zich bezighouden met wetenschappelijke 

aangelegenheden. De markgravin stond bekend als een van de meest onderwezen vrouwen van die periode. 

Erdmuthe overleed op 26-jarige leeftijd en werd in de Stadskirche van Bayreuth begraven. Het huwelijk was 

kinderloos gebleven. De Sophienberg nabij Bayreuth werd naar de markgravin vernoemd. Tussen 1663 en 

1668 werd op deze berg het Slot Sophienberg gebouwd. 

 

 

Christiaan Ernst van Brandenburg-Bayreuth. 

Omdat Erdmann August zijn vader niet overleefde, volgde Christiaan Ernst in 1655 zijn grootvader 

Christiaan op als vorst van Brandenburg-Bayreuth. Wegens zijn minderjarigheid werd hij tot in 1664 onder 

het regentschap geplaatst van zijn oom George Albrecht van Brandenburg-Bayreuth. 

Militaire loopbaan. 

De markgraaf was een trouwe aanhanger van keizer Leopold I, die hij ondersteunde bij diens krijgstochten, 

meer bepaald tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Lotharingen en bij de ontzetting van 

het Beleg van Wenen. Hij volgde zelf ook een militaire carrière en op 12 februari 1664 werd hij verkozen tot 

officier van de Frankische Kreits. Christiaan Ernst was eveneens hoofd van het kurassiersregiment van de 

Frankische Kreits. 

In aansluiting daarvan begon hij vanaf 1668 zijn domeinen uit te rusten en te ontwikkelen tot een militaire 

hulppost. Brandenburg-Bayreuth bereikte echter al snel de grenzen van de belastbaarheid en in 1672 kwam 

het tot een eerste financiële crisis. Op 27 maart 1676 werd hij na zijn ondersteuning aan de keizer in de 

Hollandse Oorlog benoemd tot generaal-veldmaarschalk-luitenant. Bij de bevrijding van Wenen, dat in 1683 

belegerd werd door het Ottomaanse Rijk, maakte hij deel uit van het ontzettingsleger. Ook bracht hij talrijke 

militaire trofeeën mee, die tot in de 19e eeuw uitgestald werden in de Stadskerk van Bayreuth. Om zijn roem 

te verkondigen liet hij de Markgravenfontein van Bayreuth bouwen, met een standbeeld dat hem 

absolutistisch verheerlijkte als bedwinger van de Turken. 

In 1691 werd hij benoemd tot keizerlijk generaal-veldmaarschalk en in 1692 nam hij het opperbevel van 

Rijksleger in de Opper-Rijn over. Omdat hij niet bekwaam bleek voor deze taak, gaf hij het opperbevel over 

aan markgraaf Lodewijk Willem van Baden-Baden. Tijdens de Spaanse Successieoorlog behaalde hij nog 

enkele militaire overwinning, totdat hij op 22 mei 1707 een nederlaag leed die het mogelijk maakte dat de 

troepen van koning Lodewijk XIV van Frankrijk Zwaben en Beieren konden binnenvallen. Dit betekende het 

einde van zijn militaire loopbaan. 

Promotor van kunst en onderwijs. 

Christiaan Ernst was eveneens een ondersteuner en promotor van kunsten. In 1664 stichtte hij in Bayreuth 

het Gymnasium Christiaan-Ernestinum en ook stichtte hij in Erlangen een ridderacademie, die later 

uitgroeide tot de Universiteit van Erlangen. 

In zijn residentieslot in Bayreuth centraliseerde hij de overheidsdiensten. Op de plek waar zich vroeger de 

paardenstallen bevonden, liet hij de Slotkerk bouwen. In 1695 liet hij door architect Leonhard Dientzenhofer 



  

  

een achthoekige slottoren bouwen en in 1686 legde hij in Erlangen een nieuw stadsdeel aan voor de uit 

Frankrijk verdreven Hugenoten. In dit stadsdeel kwamen tijdens de Negenjarige Oorlogook vluchtelingen 

uit de Palts wonen. 

De markgraaf was een liefhebber van paarden en honden. Ook begon hij het vroegere klooster van 

Himmelkron om te bouwen tot jachtslot. De levensstijl van Christiaan Ernst zorgde echter voor een moeilijke 

financiële situatie in zijn markgraafschap. 

In mei 1712 stierf hij op 67-jarige leeftijd. Christiaan Ernst werd bijgezet in de Stadskerk van Bayreuth. 

Omdat Erdmann August zijn vader niet overleefde, volgde Christiaan Ernst in 1655 zijn grootvader 

Christiaan op als vorst van Brandenburg-Bayreuth. Wegens zijn minderjarigheid werd hij tot in 1664 onder 

het regentschap geplaatst van zijn oom George Albrecht van Brandenburg-Bayreuth. 

Militaire loopbaan. 

De markgraaf was een trouwe aanhanger van keizer Leopold I, die hij ondersteunde bij diens krijgstochten, 

meer bepaald tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Lotharingen en bij de ontzetting van 

het Beleg van Wenen. Hij volgde zelf ook een militaire carrière en op 12 februari 1664 werd hij verkozen tot 

officier van de Frankische Kreits. Christiaan Ernst was eveneens hoofd van het kurassiersregiment van de 

Frankische Kreits. 

In aansluiting daarvan begon hij vanaf 1668 zijn domeinen uit te rusten en te ontwikkelen tot een militaire 

hulppost. Brandenburg-Bayreuth bereikte echter al snel de grenzen van de belastbaarheid en in 1672 kwam 

het tot een eerste financiële crisis. Op 27 maart 1676 werd hij na zijn ondersteuning aan de keizer in de 

Hollandse Oorlog benoemd tot generaal-veldmaarschalk-luitenant. Bij de bevrijding van Wenen, dat in 1683 

belegerd werd door het Ottomaanse Rijk, maakte hij deel uit van het ontzettingsleger. Ook bracht hij talrijke 

militaire trofeeën mee, die tot in de 19e eeuw uitgestald werden in de Stadskerk van Bayreuth. Om zijn roem 

te verkondigen liet hij de Markgravenfontein van Bayreuth bouwen, met een standbeeld dat hem 

absolutistisch verheerlijkte als bedwinger van de Turken. 

In 1691 werd hij benoemd tot keizerlijk generaal-veldmaarschalk en in 1692 nam hij het opperbevel van 

Rijksleger in de Opper-Rijn over. Omdat hij niet bekwaam bleek voor deze taak, gaf hij het opperbevel over 

aan markgraaf Lodewijk Willem van Baden-Baden. Tijdens de Spaanse Successieoorlog behaalde hij nog 

enkele militaire overwinning, totdat hij op 22 mei 1707 een nederlaag leed die het mogelijk maakte dat de 

troepen van koning Lodewijk XIV van Frankrijk Zwaben en Beieren konden binnenvallen. Dit betekende het 

einde van zijn militaire loopbaan. 

Promotor van kunst en onderwijs. 

Christiaan Ernst was eveneens een ondersteuner en promotor van kunsten. In 1664 stichtte hij in Bayreuth 

het Gymnasium Christiaan-Ernestinum en ook stichtte hij in Erlangen een ridderacademie, die later 

uitgroeide tot de Universiteit van Erlangen. 

In zijn residentieslot in Bayreuth centraliseerde hij de overheidsdiensten. Op de plek waar zich vroeger de 

paardenstallen bevonden, liet hij de Slotkerk bouwen. In 1695 liet hij door architect Leonhard Dientzenhofer 

een achthoekige slottoren bouwen en in 1686 legde hij in Erlangen een nieuw stadsdeel aan voor de uit 

Frankrijk verdreven hugenoten. In dit stadsdeel kwamen tijdens de Negenjarige Oorlog ook vluchtelingen 

uit de Palts wonen. 

De markgraaf was een liefhebber van paarden en honden. Ook begon hij het vroegere klooster van 

Himmelkron om te bouwen tot jachtslot. De levensstijl van Christiaan Ernst zorgde echter voor een moeilijke 

financiële situatie in zijn markgraafschap. 

In mei 1712 stierf hij op 67-jarige leeftijd. Christiaan Ernst werd bijgezet in de Stadskerk van Bayreuth. 

 

 

XXIIIi. August hertog van Saksen-Weißenfels, zoon van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 

139 (was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van), geboren op vrijdag 14 februari 1614 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1638 

tot aan zijn dood diocesaan administrator van het aartsbisdom Maagdenburg en van 1656 tot aan 

zijn dood hertog van Saksen-Weißenfels, was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator 

van het aartsbisdom Maagdenburg van 1656 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weißenfels, van 

1659 tot aan zijn dood graaf van Barby en van 1663 tot aan zijn dood vorst van Querfurt, 

overleden (66 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1680 in Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 33 en 20 jaar oud) (1) op zaterdag 23 november 1647 in 



  

  

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met Anna Maria van Mecklenburg-Schwerin, 

dochter van Adolf Frederik I van Mecklenburg-Schwerin (hertog van Mecklenburg Schwerin en 

Ratzeburg) en Anna Maria van Oost-Friesland, geboren op donderdag 1 juli 1627 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op 

woensdag 11 december 1669 in Halle. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels, geboren op woensdag 2 september 1648 

in Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op 

dinsdag 7 januari 1681 in Gotha [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVp, op pagina 180. 

2. Johan Adolf I van Saksen-Weißenfels, geboren op dinsdag 2 november 1649 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (47 jaar oud) op 

vrijdag 24 mei 1697 in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XXIVq, op 

pagina 180. 

3. August van Saksen-Weißenfels, geboren op zaterdag 3 december 1650, proost van de 

Dom van Maagdenburg, overleden (23 jaar oud) op zaterdag 11 augustus 1674, 

trouwde (respectievelijk 22 en 19 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1673 met Charlotte 

van Hessen-Eschwege, dochter van Friedrich van Hessen-Kassel (landgraaf van 

Hessen Eschwege) en Eleonore Katharina van Palts-Zweibrücken, geboren op 

woensdag 3 september 1653, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1708. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Christiaan van Saksen-Weißenfels, geboren op donderdag 25 januari 1652, 

generaal-veldmaarschalk in het Keur-Saksische leger, overleden (37 jaar oud) op 

woensdag 24 augustus 1689. 

5. Anna Maria van Saksen-Weißenfels, geboren op vrijdag 28 februari 1653, overleden 

(17 jaar oud) op dinsdag 17 februari 1671. 

6. Sophie van Saksen-Weißenfels, geboren op dinsdag 23 juni 1654 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

vrijdag 31 maart 1724 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt XXIVr, op pagina 

183. 

7. Catharina van Saksen-Weißenfels, geboren in 1655, overleden (ongeveer 8 jaar oud) 

in 1663. 

8. Christina van Saksen-Weißenfels, trouwde met haar neef August Frederik van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp, zoon van Frederik III van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp (van 1616 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp) en Maria Elisabeth van Saksen (XXIIIg), op pagina 

151 (was van 1630 tot 1659 hertogin van Sleeswijk-Holstein-Gottorp). Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

9. Hendrik van Saksen-Weißenfels, geboren op zaterdag 29 september 1657, overleden 

(70 jaar oud) op maandag 16 februari 1728, volgt XXIVs, op pagina 184. 

10. Albert van Saksen-Weißenfels, geboren op maandag 14 april 1659, overleden (33 jaar 

oud) op vrijdag 9 mei 1692, volgt XXIVt, op pagina 185. 

11. Elisabeth van Saksen-Weißenfels, geboren in 1660, overleden (ongeveer 3 jaar oud) 

in 1663. 

12. Dorothea van Saksen-Weißenfels, geboren in 1662, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1663. 

 

August hertog van Saksen-Weißenfels. 

Op 23 januari 1628 werd de toen dertienjarige August door de kapittel van de Dom van Maagdenburg 

verkozen tot diocesaan administrator in opvolging van Christiaan Willem van Brandenburg. Op dat moment 

was hij reeds drie jaar coadjutor. August kon echter niet intreden in zijn ambt als administrator, omdat na de 

Verovering van Maagdenburg in 1631 de door de paus en keizer gesteunde Leopold Willem van Oostenrijk, 

die Maagdenburg wilde rekatholiseren geïnstalleerd werd als aartsbisschop. Bij de Vrede van Praag (1635) in 

1635 werd Augusts regering over het aartsbisdom Maagdenburg bevestigd, maar hij kon echter pas in het 

mandaat geïnstalleerd worden op 18 oktober 1638, nadat de Zweden het keizerlijke leger uit Maagdenburg 

verdreven hadden. Nadat hij een neutraliteitsverdrag had gesloten met de Zweedse veldmaarschalk Lennart 



  

  

Torstenson, kon hij in augustus 1642 de volledige controle over Maagdenburg verwerven. Hierdoor kon hij 

beginnen aan de heropbouw van Maagdenburg. 

In 1643 werd hij door vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen opgenomen in het Vruchtdragende Gezelschap. 

Hij droeg als gezelschapsnaam de Weloverwogene en als motto in goede deugdelijkheid. Als embleem kreeg 

hij de bevernel. 

Na het overlijden van zijn vader in 1656 en de verdeling van het keurvorstendom Saksen op 22 april 1657 

tussen August en zijn broers hertog Maurits van Saksen-Zeitz, hertog Christiaan I van Saksen-Merseburg en 

keurvorst Johan George II van Saksen, kwam hij in het bezit van het hertogdom Saksen-Weißenfels. Hij kon 

zijn gebiedsdomeinen uitbreiden: in 1659 kwam hij in het bezit van het graafschap Barby, in 1663 gevolgd 

door het vorstendom Querfurt. In 1660 legde hij de eerste steen van het Slot Neu-Augustenburg in 

Weißenfels. 

Op 15 juli 1667 werd August voorzitter van het Vruchtdragende Gezelschap, hoewel hij zich niet actief 

bezighield met kunst en wetenschappen. Als kunstliefhebber bevorderde hij aan zijn hof wel muziek en 

theater. Onder zijn leiding ontwikkelde het Vruchtdragende Gezelschap zich meer en meer tot een hoofse 

organisatie met representatieopdrachten. Door zijn liefde voor pracht en praal en zijn spilzucht belastte hij 

zijn nakomelingen echter met een hoge schuldenberg. 

 

 

 August hertog van Saksen-Weißenfels, trouwde (respectievelijk 57 en 24 jaar oud) (2) op 

vrijdag 29 januari 1672 met Johanna Walpurgis van Leiningen-Westerburg, dochter van Georg 

Wilhelm van Leiningen-Westerburg (graaf van Leiningen Westerburg in Schaumburg) en Sophia 

Elisabeth van Lippe-Detmold, geboren op maandag 3 juni 1647, overleden (40 jaar oud) op 

dinsdag 4 november 1687. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Frederik van Saksen-Weißenfels, geboren op maandag 20 november 1673, hertog 

van Saksen-Weißenfels-Dahme, overleden (41 jaar oud) op dinsdag 16 april 1715, 

trouwde (respectievelijk 37 en 43 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1711 met Emilie 

Agnes Reuss-Schleiz, dochter van Hendrik I graaf Reuss-Schleiz en Esther van 

Hardegg, geboren op donderdag 11 augustus 1667, overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 15 oktober 1729. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maurits van Saksen-Weißenfels, geboren in 1676, overleden (ongeveer 19 jaar oud) 

in 1695. 

3. Levenloos geboren zoon van Saksen-Weißenfels, geboren in 1679. 

 

XXIIIj. Christiaan I van Saksen-Merseburg, zoon van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 

139 (was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van), geboren op dinsdag 27 oktober 1615 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1657 

tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 18 oktober 1691 in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], begraven aldaar in de 

Dom, trouwde (respectievelijk 35 en 16 jaar oud) op zaterdag 19 november 1650 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] met Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, 

dochter van Filips van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (van 1622 tot aan zijn dood de 

eerste hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) en Sophia Hedwig van 

Saksen-Lauenburg, geboren op vrijdag 22 september 1634, overleden (66 jaar oud) op 

vrijdag 20 mei 1701. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

1. Magdalena Sophia van Saksen-Merseburg, geboren in 1651, overleden (ongeveer 24 

jaar oud) in 1675. 

2. Johan George van Saksen-Merseburg, geboren in 1652, overleden (ongeveer 2 jaar 

oud) in 1654. 

3. Christiaan II van Saksen-Merseburg, geboren op woensdag 19 november 1653 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (40 jaar oud) op 

woensdag 20 oktober 1694 aldaar, volgt XXIVu, op pagina 185. 

4. August van Saksen-Meissen, geboren op maandag 15 februari 1655, overleden (60 



  

  

jaar oud) op woensdag 27 maart 1715, volgt XXIVv, op pagina 186. 

5. Levenloos geboren zoon van Saksen-Merseburg, geboren in 1656. 

6. Filips van Saksen-Merseburg-Lauchstädt, geboren op vrijdag 26 oktober 1657, 

overleden (32 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1690, trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar 

oud) (1) op zondag 9 juli 1684 met Eleonora Sophia van Saksen-Weimar, dochter van 

Johan Ernst II hertog van Saksen-Weimar (XXIVc), op pagina 164 (was van 1683 tot 

aan zijn dood hertog van Saksen-Weimar) en Christina Elisabeth van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen, geboren op maandag 22 maart 1660, 

overleden (26 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1687. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 30 en 15 jaar oud) (2) op 

dinsdag 17 augustus 1688 met zijn achternicht Louise Elisabeth van 

Würtemberg-Bernstadt, dochter van Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt en 

Anna Elisabeth van Anhalt, geboren op zaterdag 4 maart 1673, overleden (63 jaar oud) 

op zaterdag 28 april 1736. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Christiana van Saksen-Merseburg, geboren op zondag 1 juni 1659, overleden (19 jaar 

oud) op maandag 13 maart 1679, volgt XXIVw, op pagina 187. 

8. Sophia Hedwig van Saksen-Merseburg, geboren op woensdag 4 augustus 1660, 

overleden (26 jaar oud) op maandag 12 augustus 1686, volgt XXIVx, op pagina 187. 

9. Hendrik van Saksen-Merseburg, geboren op vrijdag 2 september 1661 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

maandag 28 juli 1738 in Doberlug [Brandenburg, Duitsland], volgt XXIVy, op pagina 

187. 

10. Maurits van Saksen-Merseburg, geboren in 1662, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 

1664. 

11. Sibylla Maria van Saksen-Merseburg, geboren op vrijdag 28 oktober 1667, overleden 

(25 jaar oud) op maandag 19 oktober 1693, volgt XXIVz, op pagina 187. 

 

Christiaan I van Saksen-Merseburg. 

In 1650 werd hij door zijn vader benoemd tot diocesaan administrator van het vroegere prinsbisdom 

Merseburg, dat tijdens de Reformatie werd geconfisqueerd. 

Op 20 juli 1652 bepaalde zijn vader in zijn testament dat zijn landerijen verdeeld zouden worden tussen zijn 

zoons. In september 1653 verhuisde Christiaan met zijn gezin naar Merseburg, waar ze een eigen 

hofhouding stichtten, die al snel bestond uit 150 mensen. 

Na de dood van zijn vader in 1656 vond op 22 april 1657 de formele deling van het keurvorstendom Saksen 

plaats. Hierbij kreeg Christiaan I het hertogdom Saksen-Merseburg toegewezen. Na het uitsterven van het 

huis Biberstein werd hij in 1668 ook heerser van Forst, inclusief Döbern. Dit veroorzaakte een nieuw conflict 

met zijn oudere broer, keurvorst Johan George II van Saksen, aangezien Döbern tot het keurvorstendom 

Saksen behoorde. Als gevolg werden de nieuwe gebieden formeel verdeeld en moest Christiaan Delitzsch, 

Bitterfeld en Zörbig afstaan aan Johan George II. In 1681 kreeg Christiaan opnieuw het bezit over Zörbig. 

Zijn oudere broer Johan George II was gefrustreerd om het testament van zijn vader: ondanks het principe 

van het eerstgeboorterecht hadden zijn jongere broers een apanage gekregen. Hij probeerde de landerijen 

van Christiaan I en zijn broers August van Saksen-Weißenfels en Maurits van Saksen-Zeitz in te nemen 

omdat hij vreesde dat de eenheid van het keurvorstendom Saksen in gevaar was. Na verschillende 

discussies aanvaardden Christiaan en zijn broers Johan George II uiteindelijk als hun leenheer. In 1680 

overleed Johan George II en werd diens zoon Johan George III keurvorst van Saksen. Die probeerde 

opnieuw om de landerijen van zijn ooms in te nemen door eerdere afspraken te annuleren. Christiaan was 

vanaf dan tot aan het einde van zijn regering in open conflict met zijn neef Johan George III. 

 

 

XXIIIk. Magdalena Sibylla (Magdalena Sybille) van Saksen (Saksen-Meissen, van), dochter van Johan 

George I van Saksen (XXIId), op pagina 139 (was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van 

Saksen) en Magdalena Sibylle van Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en 

via haar huwelijk van 1611 tot 1656 keurvorstin van), geboren op zaterdag 23 december 1617 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], was van 1634 tot 1647 kroonprinses van Denemarken en 

Noorwegen en van 1652 tot aan haar dood hertogin-gemalin van Saksen-Altenburg, overleden 



  

  

(50 jaar oud) op vrijdag 6 januari 1668 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 16 en 31 jaar oud) (1) op donderdag 5 oktober 1634 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken] met haar achterneef Christiaan van Denemarken, zoon van 

Christiaan IV van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen) en Anna Katharina van 

Brandenburg, geboren op donderdag 10 april 1603 in Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden 

(44 jaar oud) op zondag 2 juni 1647 in Gorbitz [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Magdalena Sibylla van Saksen. 

In 1633 werd ze verloofd met kroonprins Christiaan van Denemarken (1603-1647), zoon van koning 

Christiaan IV van Denemarken. Op 5 oktober 1634 werd in Kopenhagen hun huwelijk gevierd. Het echtpaar 

ging resideren op het kasteel van Nykøbing. Als kroonprinses leidde Magdalena Sibylla een discreet leven: 

ze deed donaties aan kloosters en geestelijken en kreeg daar lof voor. Ook schreef ze een gebedenboek. 

Het huwelijk van Christiaan en Magdalena Sibylla bleef kinderloos en in 1647 overleed hij op weg naar een 

Boheems kuuroord, een jaar voor zijn vader. Hierdoor werd zijn jongere broer Frederik III in 1648 de nieuwe 

koning van Denemarken en Noorwegen. Als weduwegoed kreeg Magdalena Sibylla Lolland en Falster 

toegewezen. Ook kreeg ze de positie van baljuw van het district Nykøbing. 

Op 11 oktober 1652 hertrouwde ze in Dresden met hertog Frederik Willem II van Saksen-Altenburg 

(1603-1669), waardoor ze in 1653 al haar Deense landgoederen verloor. In januari 1668 overleed Magdalena 

Sibylla op 50-jarige leeftijd. 

 

 

Christiaan van Denemarken. 

In 1625 raakte Denemarken betrokken in de Dertigjarige Oorlog. Zijn vader trok naar het slagveld, terwijl 

Christiaan belast werd met de Deense en Noorse regeringszaken. Hij bleef de regeringszaken waarnemen tot 

in 1627, maar streed in die periode ook mee op het slagveld. In november 1626 werd hij zelfs geraakt door 

twee geweerschoten en in 1627 werd hij naar het front in Holstein gestuurd, waar hij in Segeberg ging 

resideren. Christiaan moest zich terugtrekken toen de keizerlijke troepen de overhand kregen in het zuiden 

van Denemarken en Jutland. 

In 1628 kreeg hij als leengoed Malmöhus toegewezen. Enkele jaren later, in januari 1632, werd Christiaan 

benoemd tot gouverneur-generaal van de Deense gebieden in Sleeswijk-Holstein. In 1644 was hij nogmaals 

regent van Denemarken en Noorwegen, toen zijn vader afwezig was omwille van de Deens-Zweedse 

Oorlog. 

In 1626 kwam hij in conflict met zijn vader en de Rijksraad wegens zijn relatie met edelvrouw Anne Lykke. 

Uiteindelijk liet zijn vader Lykke gevangenzetten wegens de grote invloed die zij op zijn zoon had en 

beschuldigde hij haar van toverij. Op 5 oktober 1634 huwde Christiaan met Magdalena Sibylla (1617-1668), 

dochter van keurvorst Johan George I van Saksen. Het huwelijk bleef kinderloos en het echtpaar resideerde 

op het kasteel van Nykøbing. 

Christiaan had de reputatie lui en een alcoholist te zijn. Hij had hoge schulden; ondanks het feit dat zijn 

vader pogingen deed om een deel van Christiaans schulden af te betalen, bij zijn dood in 1647 had hij nog 

altijd een schuldenlast van 215.000 rijksdaalders. In 1646 nam hij zelfs een lening aan van hertog Frederik III 

van Sleeswijk-Holstein-Gottorp om een verblijf in een Boheems kuuroord te bekostigen. Tijdens zijn reis 

naar Bohemen werd hij in de buurt van Dresden ernstig ziek. Christiaan werd nog naar het kasteel van 

Gorbitz gebracht, maar overleed daar begin juni 1647 op 44-jarige leeftijd. Hij werd aanvankelijk bijgezet in 

de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kopenhagen, maar in 1655 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar 

de Kathedraal van Roskilde. 

 

 

 Magdalena Sibylla (Magdalena Sybille) van Saksen (Saksen-Meissen, van) (XXIIIk), op pagina 

161, trouwde (respectievelijk 34 en 49 jaar oud) (2) op vrijdag 11 oktober 1652 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] met haar achterneef Frederik Willem II hertog van 

Saksen-Altenburg (Posthumus) (zie XXIIIc, op pagina 143). 

 

XXIIIl. Maurits hertog van Saksen-Zeitz, zoon van Johan George I van Saksen (XXIId), op pagina 

139 (was van 1611 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van 



  

  

Brandenburg (Pruisische prinses uit het huis Hohenzollern en via haar huwelijk van 1611 tot 1656 

keurvorstin van), geboren op donderdag 28 maart 1619 in Dresden [Sachsen, Duitsland], was van 

1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz, overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 4 december 1681 in Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 31 en 

20 jaar oud) (1) op zaterdag 19 november 1650 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Sophia 

Hedwig van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, dochter van Filips van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (van 1622 tot aan zijn dood de eerste hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) en Sophia Hedwig van Saksen-Lauenburg, geboren 

op maandag 7 oktober 1630, overleden (22 jaar oud) op maandag 7 oktober 1652. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan Filips van Saksen-Zeitz, geboren in 1651, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1652. 

2. Maurits van Saksen-Zeitz, geboren in 1652, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1653. 

 

Maurits hertog van Saksen-Zeitz. 

Hij werd samen met zijn broers opgevoed in Dresden. Tussen augustus 1642 en september 1645 ondernam 

Maurits samen met zijn broer Christiaan een grand tour door Noord-Duitsland en de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden. In 1645 werd hij door vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen eveneens opgenomen in 

het Vruchtdragende Gezelschap. 

In 1647 werd Maurits toevertrouwd met de balije Thüringen van de Duitse Orde. Na de dood van zijn vader 

in december 1656, verdeelden Maurits en zijn broers Johan George II van Saksen, August van 

Saksen-Weißenfels en Christiaan I van Saksen-Merseburg diens domeinen. Hierbij kreeg hij het hertogdom 

Saksen-Zeitz toegewezen. In 1663 sloten de vier broers opnieuw een verdrag waarbij de grenzen van de 

nieuwe gebieden vastgelegd werden. Zijn gebieden omvatten onder meer het vroegere prinsbisdom 

Naumburg. 

Om zich op een gepaste manier te representeren liet Maurits vanaf 1657 in de stad Zeitz het Slot Moritzburg 

bouwen. Tijdens zijn regeringsperiode hield hij zich actief bezig met de heropbouw van zijn gebieden, die 

tijdens de Dertigjarige Oorlog waren verwoest. Zo bevorderde hij de landbouw, de economie, de handel, de 

gildesector en bouwde hij samen met zijn echtgenote de Stiftschool van Zeitz terug op. Ook had hij met 

staatswetenschapper en theoloog Veit Ludwig von Seckendorff een bekwame kanselier aan zijn zijde. 

In december 1681 overleed Maurits op 62-jarige leeftijd in Slot Moritzburg. In zijn testament bepaalde hij dat 

er 10.000 gulden gebruikt moesten worden voor de bouw en het onderhoud van een weeshuis. Zijn oudste 

zoon Maurits Willem was zijn opvolger. 

 

 

 Maurits hertog van Saksen-Zeitz, trouwde (respectievelijk 37 en 14 jaar oud) (2) op 

maandag 3 juli 1656 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Dorothea Maria van 

Saksen-Weimar, dochter van Willem hertog van Saksen-Weimar (XXIIId), op pagina 144 en 

Eleonora Dorothea van Anhalt (zie XXIVg, op pagina 168). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Eleonora Magdalena van Saksen-Zeitz, geboren in 1658, overleden (ongeveer 3 jaar 

oud) in 1661. 

2. Erdmuthe Dorothea van Saksen-Zeitz, geboren op zondag 13 november 1661, 

overleden (58 jaar oud) op zondag 28 april 1720, volgt XXIVaa, op pagina 189. 

3. Maurits Willem van Saksen-Zeitz, geboren op woensdag 12 maart 1664 in 

Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 

dinsdag 15 november 1718 in Weida [Thüringen, Duitsland], volgt XXIVab, op pagina 

189. 

4. Johan George van Saksen-Zeitz, geboren in 1665, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1666. 

5. Christiaan August van Saksen-Zeitz, geboren op zaterdag 9 oktober 1666 in 

Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was een Duitse prins en aartsbisschop van 

Hongarije, overleden (58 jaar oud) op donderdag 23 augustus 1725 in 

Regensburg [Bavaria, Duitsland]. 

6. Frederik Hendrik van Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt, geboren op 



  

  

zaterdag 21 juli 1668 in Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op 

maandag 18 december 1713 in Neustadt [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt 

XXIVac, op pagina 190. 

7. Maria Sophia van Saksen-Zeitz, geboren in 1670, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1671. 

8. Magdalena Sibylle van Saksen-Zeitz, geboren in 1672. 

 

Christiaan August van Saksen-Zeitz. 

Hij was ridder in de Duitse Orde. In 1693 bekeerde hij zich tot het katholicisme en werd domproost in 

Keulen (1696–1725), bisschop van Raab (1696–1725) en in 1706 kardinaal, gecreëerd door paus Clemens IX. 

August de Sterke moest overgaan naar het katholicisme om koning van Polen te kunnen worden en het was 

bisschop Christiaan August, zijn neef, die hem in het geheim in het katholieke geloof onderrichtte. August 

trad in juni 1697 eerst besloten in de katholieke hofkapel van Baden bei Wien en vervolgens in het openbaar 

in Deutsch-Piekar nabij Oppeln toe tot het rooms-katholieke geloof en legde de geloofsbelijdenis af ten 

overstaan zijn Christiaan August. 

Deze werd in 1707 benoemd tot aartsbisschop van Esztergom (Gran), waardoor hij ook primaat van 

Hongarije was. In het Hongaars luidt zijn naam Keresztély Ágost. Hij was tevens vertegenwoordiger van de 

keizer in de rijksdag van Regensburg. Na de overwinning op de Turken in Belgrado in 1717 organiseerde 

Christiaan August, als vertegenwoordiger van keizer Karel VI, een groots feest in Regensburg. 

 

 

 Maurits hertog van Saksen-Zeitz, trouwde (respectievelijk 57 en 23 jaar oud) (3) op 

zondag 14 juni 1676 met Sophia Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg, 

dochter van Philipp Ludwig van Holstein-Sonderburg (hertog van Sleeswijk Holstein 

Sonderburg Wiesenburg) en Anna Margaretha van Hessen-Homburg, geboren op 

zondag 4 mei 1653, overleden (31 jaar oud) op zaterdag 19 augustus 1684. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie XXIV 
 

 

XXIVa. Elisabeth Sophia van Saksen-Altenburg (XXIVa), hierboven, dochter van Johan Filips hertog 

van Saksen-Altenburg (XXIIIa), op pagina 141 (was van 1609 tot aan zijn dood de eerste hertog 

van Saksen-Altenburg) en Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op 

donderdag 10 oktober 1619 in Halle, overleden (61 jaar oud) op vrijdag 20 december 1680 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 34 jaar oud) op 

vrijdag 24 oktober 1636 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], kerkelijk huwelijk op 

maandag 3 november 1636 in Brandenburg [Brandenburg, Duitsland] met haar achterneef Ernst 

I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) (zie XXIIIe, op pagina 145). 

 

XXIVb. Johanna Magdalena van Saksen-Altenburg (XXIVb), hierboven, dochter van Frederik Willem 

II hertog van Saksen-Altenburg (Posthumus) (XXIIIc), op pagina 143 en Magdalena Sibylla van 

Saksen (XXIIIk), op pagina 161 (was van 1634 tot 1647 kroonprinses van Denemarken en 

Noorwegen), geboren op vrijdag 14 januari 1656 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden 

(30 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1686 in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 15 en 21 jaar oud) op zondag 25 oktober 1671 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland] met haar neef Johan Adolf I hertog van Saksen-Weißenfels, 

zoon van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op pagina 158 (van 1638 tot aan zijn 

dood diocesaan administrator van het aartsbisdom Maagdenburg) en Anna Maria van 

Mecklenburg-Schwerin (zie XXIVq, op pagina 180). 

 

XXIVc. Johan Ernst II (Johann Ernst II) hertog van Saksen-Weimar, zoon van Willem hertog van 

Saksen-Weimar (XXIIId), op pagina 144 en Eleonora Dorothea van Anhalt, geboren op 

zaterdag 11 september 1627 in Weimar [Thüringen, Duitsland], was van 1683 tot aan zijn dood 



  

  

hertog van Saksen-Weimar, overleden (55 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1683 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland] aan waterzucht, bijgezet aldaar in de Vorstelijke Crypte op het 

kerkhof, trouwde (respectievelijk 28 en 18 jaar oud) op maandag 14 augustus 1656 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland] met Christina Elisabeth van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen, dochter van Johan Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen (hertog van Sleeswijk Holstein Sonderburg 

Franzhagen) en Anna van Oldenburg-Delmenhorst, geboren op woensdag 23 juni 1638 in 

Sønderborg [ZJ, Denemarken], overleden (40 jaar oud) op woensdag 7 juni 1679 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Anna Dorothea van Saksen-Weimar, geboren in 1657, abdis van de Abdij van 

Quedlinburg, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 1712. 

2. Wilhelmina Christine van Saksen-Weimar, geboren op dinsdag 26 november 1658 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op zaterdag 30 juli 1712 in 

Sondershausen [Thüringen, Duitsland], volgt XXVe, op pagina 193. 

3. Eleonora Sophia van Saksen-Weimar, trouwde met Filips van 

Saksen-Merseburg-Lauchstädt, zoon van Christiaan I van Saksen-Merseburg 

(XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en 

Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

4. Willem Ernst (Wilhelm Ernst) van Saksen-Weimar, geboren op 

donderdag 30 november 1662 in Blankenhain [Thüringen, Duitsland], was hertog van 

Saksen-Weimar, overleden (65 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1728 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 20 

jaar oud) in 1690 (dinsdag 2 nov 1683) met zijn nicht Charlotte Maria van 

Saksen-Jena, dochter van Bernhard van Saksen-Jena (XXIVf), op pagina 167 (was van 

1672 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Jena) en Marie Charlotte de la Trémoille, 

geboren op vrijdag 20 december 1669, overleden (33 jaar oud) op 

zaterdag 6 januari 1703. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Johann Ernst III van Saksen-Weimar, geboren op zondag 22 juni 1664 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1707 

aldaar, volgt XXVf, op pagina 194. 

 

Johan Ernst II hertog van Saksen-Weimar. 

Hij studeerde aan de Universiteit van Jena en maakte een grand tour door Italië en Frankrijk. Om zijn gezin 

te onderhouden kreeg Johan Ernst van zijn vader het ambt Oldisleben toegewezen. Ook werd hij betrokken 

bij de regeringszaken, waarbij hij zich voornamelijk bezighield met het jacht- en het vorstwezen. 

In 1662 erfde hij het hertogdom Saksen-Weimar, samen met zijn drie jongere broers Adolf Willem, Johan 

George I en Bernhard. De vier broers verdeelden hun bezittingen: Johan Ernst II kreeg Saksen-Weimar, 

Adolf Willem Saksen-Eisenach, Johan George I Saksen-Marksuhl en Bernhard Saksen-Jena. Na het uitsterven 

van de hertogen van Saksen-Altenburg in 1672 streden de vier broers met het hertogdom Saksen-Gotha om 

de erfenis. Hierbij kon Johan Ernst II een vierde van Saksen-Altenburg bemachtigen, dat hij verdeelde tussen 

zichzelf en zijn twee nog levende broers Johan George I en Bernhard. 

Johan Ernst had een grote jachtpassie en liet daarom de regering van zijn domeinen grotendeels over aan een 

kanselier. Na een val van zijn paard in 1680 raakte hij verlamd aan beide benen. 

 

 

Willem Ernst van Saksen-Weimar. 

Willem Ernst werd geboren als zoon van hertog Johan Ernst II van Saksen-Weimar en diens vrouw Christina 

Elisabeth, een prinses van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg. Na de dood van zijn vader in 1683 werd Willem 

Ernst hertog van Saksen-Weimar, al moest hij het regeren delen met zijn jongere broer Johan Ernst III. 

Omdat zijn jongere broer ten prooi viel aan drankzucht, lukte het Willem Ernst al snel om zijn broer politiek 

buitenspel te zetten. Hierdoor was hij de facto alleenheerser, alhoewel zijn broer tot zijn dood in 1707 

formeel meeheerste. Na de dood van Johan Ernst III maakte Willem Ernst diens zoon Ernst August I formeel 

tot meeheerser, echter zonder hem werkelijke politieke macht te geven. Omdat Willem Ernst kinderloos zou 



  

  

sterven, werd zijn neef wel zijn opvolger. Willem Ernst was in 1690 gehuwd met Charlotte Maria van 

Saksen-Jen. 

Willem Ernst stond bekend om zijn strenge lutherse geloofsopvatting en zijn vroomheid. Aan zijn hof gold 's 

winters vanaf acht uur en 's zomers vanaf negen uur bedrust en zijn soldaten moesten naar de kerkdienst 

komen en na afloop de inhoud van de preek navertellen. 

Bekend is Willem Ernst ook geworden door zijn breuk met de componist Johann Sebastian Bach. Bach 

werkte sinds 1708 in Weimar als hoforganist en concertmeester. Ter gelegenheid van de 52e verjaardag van 

Wilhem Ernst schreef Bach in 1714 de aria Alles mit Gott und nichts ohn' ihn (die later verloren ging en pas 

in 2005 herontdekt werd). Toen de hertog Bach echter passeerde bij de benoeming van een nieuwe 

Hofkapellmeister, diende Bach bij Willem Ernst zijn ontslag in. Willem Ernst liet Bach hierop vier weken 

gevangenzetten, voordat hij Bach ontsloeg. Bach vertrok daarop naar Anhalt-Köthen. Door dit akkefietje 

heeft Willem Ernst in biografieën van Bach de naam een autoritaire cultuurbarbaar te zijn geweest. 

Tijdens zijn regeerperiode heeft Willem Ernst zijn hertogdom kunnen vergroten, doordat in 1690 het huis 

Saksen-Jena uitstierf. Saksen-Jena werd daarop verdeeld tussen Saksen-Weimar en Saksen-Eisenach. 

 

 

XXIVd. Adolf Willem van Saksen-Eisenach (de Edele), zoon van Willem hertog van Saksen-Weimar 

(XXIIId), op pagina 144 en Eleonora Dorothea van Anhalt, geboren op zaterdag 15 mei 1632 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], van 1662 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Eisenach, 

overleden (36 jaar oud) op woensdag 21 november 1668 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar oud) op donderdag 18 januari 1663 met Maria Elisabeth 

van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van August hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en Sophia 

Elisabeth van Mecklenburg-Güstrow, geboren op donderdag 7 januari 1638, overleden (49 jaar 

oud) op zaterdag 15 februari 1687. 

 Uit dit huwelijk 5 zonen. 

1. Karel August van Saksen-Eisenach, geboren in 1664, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1665. 

2. Frederik Willem van Saksen-Eisenach, geboren en overleden in 1665. 

3. Adolf Willem van Saksen-Eisenach, geboren en overleden in 1666. 

4. Ernst August van Saksen-Eisenach, geboren in 1667, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1668. 

5. Willem August van Saksen-Eisenach, geboren op vrijdag 30 november 1668 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], was van 1668 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach, overleden (2 jaar oud) op zondag 22 februari 1671 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland]. 

 

Adolf Willem van Saksen-Eisenach (de Edele). 

In 1656 ging hij als officier in de militaire dienst van koning Karel X Gustaaf van Zweden en vocht in de 

Noordse Oorlog tegen Polen. Tijdens deze oorlog werd hij door het Keizerlijk Leger gevangengenomen, 

maar in ruil voor een keizerlijke officier werd hij terug vrijgelaten. In 1661 werd hij aangesteld tot 

generaal-majoor van de Zweedse infanterie. 

Na de dood van zijn vader in 1662 werd het Saksen-Weimar verdeeld tussen Adolf Willem en zijn drie nog 

levende broers. Hierbij kreeg hij het hertogdom Saksen-Eisenach toegewezen. 

Onder de bijnaam de Edele was hij eveneens lid van het Vruchtdragende Gezelschap. 

 

 

Willem August van Saksen-Eisenach. 

Hij werd negen dagen na het overlijden van zijn vader geboren, waardoor hij onmiddellijk na zijn geboorte 

hertog van Saksen-Eisenach werd. Willem August werd onder het regentschap van zijn oom Johan George I 

geplaatst, die hertog van Saksen-Marksuhl was. 

Willem August had een zwakke gezondheid en stierf in februari 1671 op amper tweejarige leeftijd. Zijn oom 

Johan George I volgde hem op als hertog van Saksen-Eisenach. 

 

 

 Maria Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van August hertog van 



  

  

Brunswijk-Wolfenbüttel en Sophia Elisabeth van Mecklenburg-Güstrow, trouwde (2) met 

Albrecht van Saksen-Coburg, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) (XXIIIe), op 

pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia van 

Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164 (zie XXIVj, op pagina 172). 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ernst August van Saksen-Coburg, geboren in 1677, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1678. 

 

XXIVe. Johan George I van Saksen-Eisenach, zoon van Willem hertog van Saksen-Weimar (XXIIId), op 

pagina 144 en Eleonora Dorothea van Anhalt, geboren op woensdag 12 juli 1634 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], hertog van Saksen-Eisenach, overleden door een noodlottig 

ongeval (52 jaar oud) op donderdag 19 september 1686 in Wilhelmsthal [Bavaria, Duitsland] 

tijdens de jacht in het jachtslot in Wilhelmsthal, ten gevolge van een jachtongeval, trouwde 

(respectievelijk 26 en 34 jaar oud) op zondag 29 mei 1661 in Wohla [Sachsen, Duitsland] met 

Johannetta van Sayn-Wittgenstein, dochter van Ernst van Sayn-Wittgenstein en Louise Juliana 

van Erbach, geboren op donderdag 27 augustus 1626 in 

Slot Wittgenstein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

woensdag 28 september 1701 in Jena [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Eleonora Erdmuthe Louise van Saksen-Eisenach, geboren op 

donderdag 13 april 1662 in Friedewald [Hessen, Duitsland], overleden (34 jaar oud) 

op zondag 9 september 1696 in Kasteel Pretzsch [Sachsen-Anhalt, Duitsland], volgt 

XXVg, op pagina 195. 

2. Frederik August van Saksen-Eisenach, geboren in 1663, erfprins van 

Saksen-Eisenach, overleden (ongeveer 21 jaar oud) in 1684. 

3. Johan George II van Saksen-Eisenach, geboren op vrijdag 24 juli 1665 in 

Friedewald [Hessen, Duitsland], was van 1686 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach, overleden (33 jaar oud) op maandag 10 november 1698 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland] aan de pokken, trouwde (respectievelijk 23 en 17 jaar 

oud) op maandag 20 september 1688 met Sophia Charlotte van Württemberg, 

dochter van Eberhard III hertog van Württemberg en Maria Dorothea Sofie van 

Oettingen-Oettingen, geboren op zondag 22 februari 1671, overleden (46 jaar oud) op 

zaterdag 11 september 1717. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Johan Willem van Saksen-Eisenach, geboren op zondag 17 oktober 1666 in 

Friedewald [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op vrijdag 7 januari 1729 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XXVh, op pagina 203. 

5. Maximiliaan Hendrik van Saksen-Eisenach, geboren in 1666, overleden (ongeveer 2 

jaar oud) in 1668. 

6. Louise van Saksen-Eisenach, geboren in 1668, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1669. 

7. Frederika Elisabeth van Saksen-Weimar, geboren op zondag 5 mei 1669, overleden 

(61 jaar oud) op zondag 12 november 1730, volgt XXVi, op pagina 205. 

8. Ernst Gustaaf van Saksen-Eisenach, geboren en overleden in 1672. 

 

Johan George I van Saksen-Eisenach. 

In 1655 ging hij als officier in dienst in het leger van het keurvorstendom Brandenburg. In dit leger 

commandeerde hij vervolgens een cavalerieregiment en in 1658 werd hij generaal-majoor. Hij vocht in Polen 

en werd aansluitend tot keizerlijk generaal-veldmaarschalk-luitenant benoemd. 

Na de dood van zijn vader in 1662 werd het Saksen-Weimar verdeeld tussen Johan George I en zijn drie nog 

levende broers. Hierbij kreeg hij het hertogdom Saksen-Marksuhl toegewezen. In 1668 overleed zijn broer 

Adolf Willem van Saksen-Eisenach, waarna Johan George regent werd voor diens minderjarige zoon Willem 

August. Na het overlijden van Willem August in 1671 erfde hij het hertogdom Saksen-Eisenach. 

In 1686 stierf Johan George op 52-jarige leeftijd. Onder de gezelschapsnaam de Dragende was hij eveneens 

lid van het Vruchtdragende Gezelschap. 

 



  

  

 

Johan George II van Saksen-Eisenach. 

Na de dood van zijn oudere broer Frederik August werd hij in 1684 de erfopvolger van zijn vader. In 1686 

volgde hij zijn vader op als hertog van Saksen-Eisenach. 

Na de dood van zijn neef Johan Willem van Saksen-Jena in 1690 verdeelde hij samen met hertog Willem 

Ernst van Saksen-Weimar diens bezittingen. 

Hij werd als hertog van Saksen-Eisenach opgevolgd door zijn jongere broer Johan Willem. 

 

 

 Johannetta van Sayn-Wittgenstein, dochter van Ernst van Sayn-Wittgenstein en Louise Juliana 

van Erbach, trouwde (respectievelijk 21 en 38 jaar oud) (2) op vrijdag 27 september 1647 met 

Johann van Hessen-Darmstadt, zoon van Ludwig V van Hessen-Darmstadt (de Trouwe) (van 

1596 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Magdalena van Brandenburg, 

geboren op woensdag 17 juni 1609, overleden (41 jaar oud) op zaterdag 1 april 1651. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVf. Bernhard van Saksen-Jena, zoon van Willem hertog van Saksen-Weimar (XXIIId), op pagina 

144 en Eleonora Dorothea van Anhalt, geboren op zondag 21 februari 1638 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], was van 1672 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Jena, 

overleden (40 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1678 in Jena [Thüringen, Duitsland] aan hevige koorts, 

bijgezet aldaar in de stadskerk, trouwde (respectievelijk 24 en 30 jaar oud) (1) op 

zaterdag 10 juni 1662 met Marie Charlotte (Maria Charlotte) de la Trémoille (Tremouille, de la), 

dochter van Henri de la Tremouille en Maria de la Tour d'Auvergne, geboren op 

maandag 26 januari 1632, overleden (50 jaar oud) op maandag 24 augustus 1682. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Willem van Saksen-Jena, geboren in 1664, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1666. 

2. Bernhard van Saksen-Jena, geboren in 1667, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1668. 

3. Charlotte Maria van Saksen-Jena, trouwde met haar neef Willem Ernst van 

Saksen-Weimar, zoon van Johan Ernst II hertog van Saksen-Weimar (XXIVc), op 

pagina 164 (was van 1683 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weimar) en Christina 

Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Johan Willem van Saksen-Jena, geboren op donderdag 28 maart 1675 in 

Jena [Thüringen, Duitsland], was van 1678 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Jena, 

overleden (15 jaar oud) op zaterdag 4 november 1690 in Jena [Thüringen, Duitsland] 

aan de pokken. 

 

Bernhard van Saksen-Jena. 

Van februari 1654 tot november 1657 studeerde hij aan de Universiteit van Jena. Vervolgens trok Bernhard 

naar Parijs, waar zijn vader hem naartoe stuurde om de relaties tussen de Ernestijnse hertogdommen en 

koning Lodewijk XIV van Frankrijk te verbeteren, hopelijk via een huwelijk. De Franse koning liet hem 

echter achttien maanden wachten tot hij op audiëntie mocht. Door zijn oponthoud in Parijs leerde hij Marie 

Charlotte de La Trémoille (1630-1682) kennen, dochter van Henri III de La Trémoille, de hertog van Thouars. 

Op 10 juni 1662 trad hij met haar in het huwelijk, waarna ze zich in Jena vestigden. 

In 1672 verdeelde hij samen met zijn broers de erfenis van zijn vader. Bernhard kreeg hierbij het hertogdom 

Saksen-Jena toegewezen, dat afgesplitst werd van Saksen-Weimar. 

In 1673 huwde hij stiekem met zijn minnares Maria Elisabeth von Kospoth, waardoor hij bigamie beging. 

Eerder had hij geprobeerd zich te laten scheiden van Marie Charlotte, maar dit was op de weerstand 

gestoten van theologen en juristen aan de Universiteit van Jena. In 1676 werd Maria Elisabeth von Kospoth 

door keizer Leopold I verheven tot rijksgravin van Altstädt. 

 

 

Johan Willem van Saksen-Jena. 

Bij de dood van zijn vader in 1678 was hij slechts drie jaar oud. Zoals vastgelegd in het testament van zijn 

vader, werd Johan Willem onder het regentschap van zijn oom Johan Ernst II van Saksen-Weimar geplaatst. 



  

  

Na diens dood in 1683 werd die taak overgenomen door Johan George I van Saksen-Eisenach. Die overleed 

in 1686, waarna het ambt van regent aan Willem Ernst van Saksen-Weimar viel. 

In november 1690 overleed hij op 15-jarige leeftijd aan de pokken, nog voor hij de volwassen leeftijd had 

bereikt. Johan Willem heeft dus nooit daadwerkelijk geregeerd. In februari 1691 werd hij bijgezet in de 

stadskerk van Jena. Na zijn dood werd Saksen-Jena verdeeld tussen hertog Willem Ernst van 

Saksen-Weimar en hertog Johan George II van Saksen-Eisenach. 

 

 

 Bernhard van Saksen-Jena, relatie (2) met Maria Elisabeth van Kospoth. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Emilie Eleonora van Saksen-Jena, geboren in 1674, gravin van Allstädt, overleden 

(ongeveer 35 jaar oud) in 1709, trouwde (ongeveer 18 jaar oud) in 1692 met Otto 

Wilhelm van Tümpling. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVg. Dorothea Maria van Saksen-Weimar (XXIVg), hierboven, dochter van Willem hertog van 

Saksen-Weimar (XXIIId), op pagina 144 en Eleonora Dorothea van Anhalt, geboren op 

maandag 14 oktober 1641 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op 

dinsdag 11 juni 1675 in Moritzburg [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 14 en 37 jaar 

oud) op maandag 3 juli 1656 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Maurits hertog van 

Saksen-Zeitz (zie XXIIIl, op pagina 162). 

 

XXIVh. Elisabeth Dorothea van Saksen-Gotha, dochter van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) 

(XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia 

van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op zondag 8 januari 1640 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], van 1666 tot 1678 landgravin en van 1678 tot 1688 regentes van 

Hessen-Darmstadt, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 24 augustus 1709 in 

Butzbach [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 36 jaar oud) op 

zondag 5 december 1666 in Gotha [Thüringen, Duitsland] op het Slot van Friedenstein met 

Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt, zoon van George II landgraaf van Hessen-Darmstadt (was 

van 1626 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Sophia Eleonora van Saksen 

(XXIIIf), op pagina 147 (zij werd door haar huwelijk landgravin van Hessen-Darmstadt). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Ernst Lodewijk landgraaf van Hessen-Darmstadt, geboren op 

donderdag 15 december 1667 in Kasteel Friedenstein (Gotha) [Thüringen, Duitsland], 

overleden (71 jaar oud) op zaterdag 12 september 1739, trouwde (respectievelijk 19 en 

26 jaar oud) op woensdag 10 december 1687 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met 

Dorothea Charlotte van Brandenburg-Ansbach, dochter van Albrecht van 

Brandenburg-Ansbach (markgraaf van het Frankische vorstendom Ansbach van 1634 

tot 1667) en Sophia Margaretha van Oettingen-Oettingen, geboren op 

vrijdag 18 november 1661 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op 

zondag 15 november 1705 in Darmstadt [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

2. George van Hessen-Darmstadt, geboren op donderdag 25 april 1669, overleden (36 

jaar oud) op maandag 14 september 1705. 

3. Sophia Louise van Hessen-Darmstadt, geboren op zondag 6 juli 1670, overleden (87 

jaar oud) op vrijdag 2 juni 1758, trouwde (respectievelijk 18 en 19 jaar oud) op 

maandag 11 oktober 1688 met Albrecht Ernst van Oettingen-Oettingen, zoon van 

Albrecht Ernst vorst van Oettingen-Oettingen en Christine Friederike van 

Würtemberg-Stuttgart, geboren op donderdag 8 augustus 1669, overleden (61 jaar 

oud) op vrijdag 30 maart 1731. Uit dit huwelijk een dochter. 

4. Filips van Hessen-Darmstadt, geboren op maandag 20 juli 1671, overleden (65 jaar 

oud) op zondag 12 augustus 1736, trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op 

zaterdag 14 maart 1693 met Maria Theresia de Croÿ-Havre, dochter van Ferdinand 

Joseph van Croÿ-Solre en Maria Josephina Barbara Halewijn, geboren op 

vrijdag 3 november 1673, overleden (40 jaar oud) op dinsdag 20 maart 1714. Uit dit 



  

  

huwelijk 3 kinderen. 

5. Johan van Hessen-Darmstadt, geboren in 1672, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1673. 

6. Hendrik van Hessen-Darmstadt, geboren op zaterdag 29 september 1674, overleden 

(66 jaar oud) op dinsdag 31 januari 1741. 

7. Elisabeth Dorothea van Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 24 april 1676, 

overleden (45 jaar oud) op dinsdag 9 september 1721, trouwde (respectievelijk 23 en 

26 jaar oud) op woensdag 24 februari 1700 met Frederik III Jacob van 

Hessen-Homburg, zoon van Friedrich II landgraaf van Hessen-Homburg en Louise 

Elisabeth van Koerland, geboren op vrijdag 19 mei 1673 in 

Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], landgraaf van Hessen Homburg, gouverneur 

van Doornik, Breda, Den Bosch, overleden (73 jaar oud) op woensdag 8 juni 1746 in 

's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk een zoon. 

8. Frederik van Hessen-Darmstadt, geboren op zaterdag 18 september 1677, overleden 

(31 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1708, trouwde (beiden 27 jaar oud) op 

donderdag 20 november 1704 met Petronella van Stockmans, geboren op 

vrijdag 24 september 1677, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 20 augustus 1751. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Frederik III Jacob van Hessen-Homburg. 

Hij werd opgevoed aan het hof van de Brandenbrugers in Berlijn. In 1690 ging hij dienen in het leger van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij vocht onder andere voor de Nederlanders tijdens de Slag 

bij Blenheim (1704). Na de Vrede van Utrecht (1713) ging hij uit Nederlandse dienst en wijdde hij zich aan 

het besturen van het Landgraafschap dat hij had geërfd. 

Frederik Jacob hield een progressieve tolerante koers in zijn gebied aan ten opzichte van de vele religies. 

Door de hoge schulden van de staat werd hij gedwongen om in 1738 opnieuw dienst te nemen in het leger 

van de Republiek. Drie jaar later werd hij gouverneur van Luik, in 1742 van Breda en in 1744 van 

's-Hertogenbosch. Aldaar stierf hij twee jaar later op 73-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de crypte van het 

kasteel van Bad Homburg. 

 

 

 Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt, zoon van George II landgraaf van Hessen-Darmstadt (was 

van 1626 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Sophia Eleonora van Saksen 

(XXIIIf), op pagina 147 (zij werd door haar huwelijk landgravin van Hessen-Darmstadt), trouwde 

(1) met zijn nicht Maria Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, dochter van Frederik III van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp (van 1616 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp) en Maria Elisabeth van Saksen (XXIIIg), op pagina 151 (was van 1630 

tot 1659 hertogin van Sleeswijk-Holstein-Gottorp) (zie XXIIIf, op pagina 147). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Magdalena Sybille van Hessen-Darmstadt, geboren op zondag 28 april 1652 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 11 augustus 1712 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 26 jaar oud) op maandag 6 november 1673 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland] met Wilhelm Ludwig hertog van Württemberg, zoon 

van Eberhard III hertog van Württemberg en Anna Dorothea wild- en Rijngravin van 

Salm-Kyrburg, geboren op maandag 7 januari 1647 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op 

woensdag 23 juni 1677 in Hirsau [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 

kinderen. 

2. Ludwig van Hessen-Darmstadt, geboren op zaterdag 22 juni 1658, overleden (20 jaar 

oud) op woensdag 31 augustus 1678. 

3. Maria Elisabeth van Hessen-Darmstadt, trouwde met Hendrik van 

Saksen-Römhild, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) (XXIIIe), op 

pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia 

van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 



  

  

geboren. 

4. Sophia Maria van Hessen-Darmstadt, geboren op zaterdag 7 mei 1661, overleden (51 

jaar oud) op maandag 22 augustus 1712, trouwde met Christiaan van Saksen-Gotha, 

zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) (XXIIIe), op pagina 145 (van 

1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia van 

Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164 (zie XXIVl, op pagina 174). Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIVi. Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) 

(XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia 

van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op zondag 15 juli 1646 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha 

en na de deling van Saksen-Gotha in1680 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg, 

overleden (45 jaar oud) op donderdag 2 augustus 1691 in 

Friedrichswerth [Thüringen, Duitsland], begraven aldaar in de Slotkerk van het Slot Friedenstein, 

trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) (1) op donderdag 14 november 1669 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels, 

dochter van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op pagina 158 (van 1638 tot aan zijn 

dood diocesaan administrator van het aartsbisdom Maagdenburg) en Anna Maria van 

Mecklenburg-Schwerin (zie XXIVp, op pagina 180). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Anna Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op maandag 22 december 1670 

in Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 28 december 1728 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], volgt XXVj, op 

pagina 205. 

2. Magdalena Sibylla van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1671, overleden 

(ongeveer 2 jaar oud) in 1673. 

3. Dorothea Maria van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op maandag 22 januari 1674, 

overleden (39 jaar oud) op dinsdag 18 april 1713, volgt XXVk, op pagina 206. 

4. Frederica van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op zondag 24 maart 1675, 

overleden (34 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1709, trouwde (respectievelijk 27 en 24 jaar 

oud) op donderdag 25 mei 1702 met haar neef Johan August van Anhalt (van 1718 tot 

aan zijn dood vorst van Anhalt-Zerbst), zoon van Karel Willem van Anhalt en Sophie 

van Saksen-Weißenfels (XXIVr), op pagina 183, geboren op donderdag 29 juli 1677 in 

Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op 

woensdag 7 november 1742 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

5. Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op dinsdag 28 juli 1676 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op zondag 23 maart 1732 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXVl, op pagina 206. 

6. Johan Willem van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1677, overleden (ongeveer 

30 jaar oud) in 1707. 

7. Elisabeth van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1679, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1680. 

8. Johanna van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op dinsdag 1 oktober 1680, 

overleden (23 jaar oud) op woensdag 9 juli 1704, trouwde (respectievelijk 21 en 43 jaar 

oud) op dinsdag 20 juni 1702 met haar oudoom Adolf Frederik II hertog van 

Mecklenburg-Strelitz, zoon van Adolf Frederik I van Mecklenburg-Schwerin (hertog 

van Mecklenburg Schwerin en Ratzeburg) en Maria Katharina van 

Brunswijk-Dannenberg, geboren op zaterdag 19 oktober 1658 in 

Grabau [Schleswig-Holstein, Duitsland], was van 1701 tot aan zijn dood hertog van 

Mecklenburg-Strelitz, overleden (49 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1708 in 

Strelitz [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 



  

  

Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Zijn vader bestuurde vanaf 1640 het hertogdom Saksen-Gotha en bemachtigde in 1672 via erfopvolging het 

hertogdom Saksen-Altenburg. Frederik kreeg van zijn vader de regering in Saksen-Altenburg toegewezen. 

In 1674 schonk zijn door ziektes verzwakte vader de regeringszaken van al zijn gebieden aan Frederik. 

Na de dood van zijn vader in 1675 voerde hij met enig voorbehoud het testament van zijn vader uit. Hij 

moest de regering delen met zijn zes jongere broers, aangezien zijn vader geen verdeling van zijn landerijen 

had gewenst en ook geen eerstgeboorterecht had ingevoerd. Dit veroorzaakte al snel spanningen, wat de 

familiebanden geen goed deed. Zo hield de gezamenlijke hofhouding van de zeven broers in het Slot 

Friedenstein slechts stand tot in 1676. 

Uiteindelijk werden er onderhandelingen begonnen om de vaderlijke erfenis tussen de zeven broers te 

verdelen. Het resulterende akkoord ging in werking op 24 februari 1680. Frederik behield twaalf districten 

en het hertogdom dat hieruit ontstond noemde hij Saksen-Gotha-Altenburg. Het bestond uit drie grote, maar 

niet-aangesloten gebieden dat de steden Gotha, Kahla en Altenburg en zes kleine enclaves omvatte. Als 

residentie koos Frederik voor het Slot Friedenstein. 

Tijdens zijn bewind zette Frederik zich in om het werk van zijn vader voort te zetten. Om verdere 

landsverdelingen van zijn gebied te verhinderen, voerde hij in 1685 het eerstgeboorterecht in. Vanaf 1677 liet 

hij in het dorp Erffa het lustslot Friedrichswerth bouwen, dat zich ongeveer 15 kilometer van de stad Gotha 

bevond. 

In 1683 stichtte Frederik het nog steeds bestaande Slottheater van Gotha. Hij was ook een ijverig 

dagboekschrijver; zijn overgebleven dagboeken behoren tot de belangrijkste vorstelijke zelfgetuigenissen 

van de 17e eeuw en bewijzen een zeer verregaande, maar ook praktische interesse in de alchemie. Hij nam 

deel aan de Grote Turkse Oorlog en aan de Negenjarige Oorlog. De financiën van zijn kleine staat ruïneerde 

hij door een staand leger uit te bouwen, dat bij zijn dood 10.000 soldaten omvatte. 

In augustus 1691 stierf hij tijdens een verblijf in het lustslot Friedrichswerth. Hij werd naast zijn tien jaar 

daarvoor overleden echtgenote bijgezet in de Slotkerk van het Slot Friedenstein. Zijn oudste zoon Frederik II 

volgde hem op als hertog van Saksen-Gotha-Altenburg. 

 

 

Johan August van Anhalt. 

Hij kreeg een omvattende opleiding, waarna hij een grand tour maakte doorheen de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden, Frankrijk en Engeland. Vanaf 1699 werd Johan August door zijn vader betrokken 

bij de regering van Anhalt-Zerbst. In 1704 bouwde hij in Badetz het lustslot Friederikenberg. 

In 1718 volgde hij zijn vader op als vorst van Anhalt-Zerbst. Johan August gold als een liefdadige en 

omzichtige heerser. Onder zijn regering kende Anhalt-Zerbst een vredevolle periode, wat tot de 

economische ontwikkeling van het vorstendom leidde en dan vooral van de stad Zerbst. 

Op 25 mei 1702 huwde Johan August met zijn eerste echtgenote Frederica (1675-1709), dochter van hertog 

Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg. Na haar overlijden huwde hij op 8 oktober 1715 met Hedwig 

Frederica (1691-1752), dochter van hertog Frederik Ferdinand van Württemberg-Weiltingen. Beide 

huwelijken bleven kinderloos. 

In november 1742 stierf Johan August op 65-jarige leeftijd. Omdat hij geen nakomelingen had, werd hij als 

vorst van Anhalt-Zerbst opgevolgd door zijn neven Johan Lodewijk II en Christiaan August uit de linie 

Anhalt-Zerbst-Dornburg. 

 

 

 Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg, trouwde (respectievelijk 35 en 36 jaar oud) (2) op 

donderdag 14 augustus 1681 met Christine van Baden-Durlach, dochter van Friedrich 

VI markgraaf van Baden-Durlach en Christine Magdalena van Palts-Zweibrücken, geboren op 

zaterdag 22 april 1645, overleden (60 jaar oud) op maandag 21 december 1705. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Christine van Baden-Durlach, dochter van Friedrich VI markgraaf van Baden-Durlach en 

Christine Magdalena van Palts-Zweibrücken, trouwde (respectievelijk 20 en 44 jaar oud) (1) op 

maandag 27 juli 1665 met Albrecht van Brandenburg-Ansbach, zoon van Joachim Ernst van 

Brandenburg-Ansbach (van 1603 tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Ansbach) en 

Sophie van Solms-Laubach, geboren op vrijdag 18 september 1620 in 



  

  

Ansbach [Bavaria, Duitsland], markgraaf van het Frankische vorstendom Ansbach van 1634 tot 

1667, overleden (47 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1667 in Ansbach [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIVj. Albrecht van Saksen-Coburg, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) (XXIIIe), op 

pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia van 

Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op zondag 24 mei 1648 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha en 

na de verdeling van Saksen-Gotha in 1680 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Coburg, 

overleden (51 jaar oud) op donderdag 6 augustus 1699 in Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 28 en 38 jaar oud) (1) op zaterdag 18 juli 1676 met Maria Elisabeth van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (zie XXIVd, op pagina 165). 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ernst August van Saksen-Coburg. 

 

Albrecht van Saksen-Coburg. 

Hij kreeg een zorgvuldige opleiding en ging in 1666 samen met zijn broer Bernhard I studeren aan de 

Universiteit van Tübingen. De broers zetten hun studies verder in Genève, waarna ze een grand tour 

ondernamen doorheen Denemarken, Zweden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

Na het overlijden van zijn vader in 1675 regeerde Albrecht samen met zijn zes broers over Saksen-Gotha. In 

1676 ging hij resideren in Saalfeld, waar hij een slot liet bouwen op de plaats van een voormalig 

benedictijnenklooster. 

In 1680 verdeelden Albrecht en zijn broers Saksen-Gotha-Altenburg, waarbij hij het hertogdom 

Saksen-Coburg kreeg. Hij verloor Saalfeld aan zijn jongste broer Johan Ernst. Vanaf dan resideerde Albrecht 

in het Slot Ehrenburg in Coburg, dat hij na een brand in 1690 liet heropbouwen in barokstijl. Het jaar 

daarvoor nam hij deel aan de herovering van de stad Mainz en de vesting van Bonn, die door Franse troepen 

bezet waren. 

In augustus 1699 stierf hij op 51-jarige leeftijd. Omdat hij zonder nakomelingen stierf, ontbrandde zich een 

strijd tussen zijn broers om de erfenis. Uiteindelijk kon zijn jongste broer Johan Ernst in 1714 het grootste 

deel van Saksen-Coburg bemachtigen. 

 

 

 Maria Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel, trouwde (1) met Adolf Willem van 

Saksen-Eisenach (de Edele) (zie XXIVd, op pagina 165). 

 Uit dit huwelijk 5 zonen. 

1. Karel August van Saksen-Eisenach. 

2. Frederik Willem van Saksen-Eisenach. 

3. Adolf Willem van Saksen-Eisenach. 

4. Ernst August van Saksen-Eisenach. 

5. Willem August van Saksen-Eisenach. 

 

 Albrecht van Saksen-Coburg, trouwde (40 jaar oud) (2) op maandag 24 mei 1688 morganatisch 

met Susanne Elisabeth Kempinski. In 1689 werd zij door keizer Leopold I in de 

rijksvorstenstand verheven. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIVk. Bernhard I van Saksen-Meiningen, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) 

(XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia 

van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op vrijdag 10 september 1649 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha 

(hertog van Saksen Meiningen) en na de verdeling van Saksen-Gotha in 1680 tot aan zijn dood de 

eerste hertog van Saksen-Meiningen, overleden (56 jaar oud) op dinsdag 27 april 1706 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) (1) op 

vrijdag 20 november 1671 met Maria Hedwig van Hessen-Darmstadt, dochter van George 

II landgraaf van Hessen-Darmstadt (was van 1626 tot aan zijn dood landgraaf van 



  

  

Hessen-Darmstadt) en Sophia Eleonora van Saksen (XXIIIf), op pagina 147 (zij werd door haar 

huwelijk landgravin van Hessen-Darmstadt). 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Ernst Lodewijk I van Saksen-Meiningen, geboren op vrijdag 7 oktober 1672 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op vrijdag 24 november 1724 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], volgt XXVm, op pagina 207. 

2. Bernhard van Saksen-Meiningen, geboren in 1673, overleden (ongeveer 21 jaar oud) 

in 1694. 

3. Johan Ernst van Saksen-Meiningen, geboren in 1674, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1675. 

4. Maria Elisabeth van Saksen-Meiningen, geboren en overleden in 1676. 

5. Johan George van Saksen-Meiningen, geboren in 1677, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1678. 

6. Frederik Willem van Saksen-Meiningen, geboren op donderdag 16 februari 1679 in 

Ichtershausen [Thüringen, Duitsland], van 1743 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Meiningen, ongehuwd en kinderloos overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 10 maart 1746 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

7. George Ernst van Saksen-Meiningen, geboren in 1680, overleden (ongeveer 19 jaar 

oud) in 1699. 

 

Frederik Willem van Saksen-Meiningen. 

Omdat zijn vader er niet in geslaagd was om het eerstgeboorterecht in te voeren, had hij na de dood van zijn 

vader in 1706 recht op de medeheerschappij in Saksen-Meiningen. De weinig begaafde en volledig 

onzelfstandige Frederik Willem deed echter zowel in 1707 als in 1717 afstand van zijn rechten ten voordele 

van zijn oudere broer Ernst Lodewijk I, die naar de alleenheerschappij streefde. 

Na de dood van Ernst Lodewijk I in 1724 werd hij samen met hertog Frederik II van 

Saksen-Gotha-Altenburg aangesteld tot regent van diens minderjarige zonen Ernst Lodewijk II en Karel 

Frederik. Frederik Willem was volledig van Frederik II afhankelijk, die daardoor grote regeringsinvloed 

verwierf. Ondertussen protesteerde zijn halfbroer Anton Ulrich tegen de regeling van Ernst Lodewijk I. Na 

het overlijden van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg in 1732 nam Anton Ulrich diens functie als 

mederegent in. 

Na de dood van Karel Frederik in 1743 werden Frederik Willem en Anton Ulrich hertogen van 

Saksen-Meiningen. In maart 1746 stierf hij op 67-jarige leeftijd, ongehuwd en kinderloos. Zijn halfbroer 

Anton Ulrich regeerde vanaf dan alleen over Saksen-Meiningen. 

Omdat zijn vader er niet in geslaagd was om het eerstgeboorterecht in te voeren, had hij na de dood van zijn 

vader in 1706 recht op de medeheerschappij in Saksen-Meiningen. De weinig begaafde en volledig 

onzelfstandige Frederik Willem deed echter zowel in 1707 als in 1717 afstand van zijn rechten ten voordele 

van zijn oudere broer Ernst Lodewijk I, die naar de alleenheerschappij streefde. 

Na de dood van Ernst Lodewijk I in 1724 werd hij samen met hertog Frederik II van 

Saksen-Gotha-Altenburg aangesteld tot regent van diens minderjarige zonen Ernst Lodewijk II en Karel 

Frederik. Frederik Willem was volledig van Frederik II afhankelijk, die daardoor grote regeringsinvloed 

verwierf. Ondertussen protesteerde zijn halfbroer Anton Ulrich tegen de regeling van Ernst Lodewijk I. Na 

het overlijden van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg in 1732 nam Anton Ulrich diens functie als 

mederegent in. 

Na de dood van Karel Frederik in 1743 werden Frederik Willem en Anton Ulrich hertogen van 

Saksen-Meiningen. In maart 1746 stierf hij op 67-jarige leeftijd, ongehuwd en kinderloos. Zijn halfbroer 

Anton Ulrich regeerde vanaf dan alleen over Saksen-Meiningen. 

 

 

 Bernhard I van Saksen-Meiningen, trouwde (respectievelijk 31 en 22 jaar oud) (2) op 

zaterdag 25 januari 1681 met Elisabeth Eleonore van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van 

Anton Ulrich hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en Elisabeth Juliana van Holstein-Norburg, 

geboren op maandag 30 september 1658, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 15 maart 1729. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Elisabeth Ernestina van Saksen-Meiningen, geboren in 1681, abdis in de Abdij van 



  

  

Gandersheim, overleden (ongeveer 85 jaar oud) in 1766. 

2. Eleonora Frederica van Saksen-Meiningen, geboren in 1683, kanunnikes in de Abdij 

van Gandersheim, overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 1739. 

3. Anton August van Saksen-Meiningen, geboren en overleden in 1684. 

4. Wilhelmina Louise van Saksen-Gotha, geboren op zaterdag 19 januari 1686, 

overleden (67 jaar oud) op vrijdag 5 oktober 1753, trouwde (respectievelijk 17 en 21 

jaar oud) op donderdag 20 december 1703 met Karl van Würtemberg-Bernstadt, zoon 

van Julius Siegmund van Würtemberg-Bernstadt en Anna Sofie van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op woensdag 11 maart 1682, overleden (62 jaar oud) 

op maandag 8 februari 1745. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Anton Ulrich van Saksen-Meiningen, geboren op woensdag 22 oktober 1687 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 27 januari 1763 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], volgt 

XXVn, op pagina 209. 

 

 Elisabeth Eleonore van Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van Anton Ulrich hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel en Elisabeth Juliana van Holstein-Norburg, trouwde (respectievelijk 16 

en 45 jaar oud) (2) op zaterdag 2 februari 1675 met Johann Georg van Mecklenburg-Schwerin, 

zoon van Adolf Frederik I van Mecklenburg-Schwerin (hertog van Mecklenburg Schwerin en 

Ratzeburg) en Anna Maria van Oost-Friesland, geboren op zaterdag 5 mei 1629, overleden (46 

jaar oud) op dinsdag 9 juli 1675. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Wilhelmina Louise van Mecklenburg-Schwerin, geboren in 1686, overleden 

(ongeveer 67 jaar oud) in 1753, trouwde met Karel van Württemberg-Bernstadt. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVl. Christiaan van Saksen-Gotha, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) 

(XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia 

van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op maandag 6 januari 1653 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha 

en na de verdeling van Saksen-Gotha in 1680 tot aan zijn dood de enige hertog van 

Saksen-Eisenberg, overleden (54 jaar oud) op woensdag 27 april 1707 in 

Eisenberg [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 17 jaar oud) (1) op 

zaterdag 13 februari 1677 (zaterdag 13 nov 1677) met Christiana van Saksen-Merseburg, dochter 

van Christiaan I van Saksen-Merseburg (XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog 

van Saksen-Merseburg) en Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (zie 

XXIVw, op pagina 187). 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Christina van Saksen-Eisenberg, geboren op zaterdag 4 maart 1679, overleden (44 

jaar oud) op maandag 24 mei 1723, volgt XXVo, op pagina 211. 

 

Christiaan van Saksen-Gotha. 

Al op jonge leeftijd had hij een grote interesse voor geschiedenis en kunst. Hij kreeg zijn opleiding aan de 

Universiteit van Straatsburg, waarna hij samen met zijn broers Bernhard I en Hendrik van Saksen-Römhild 

op grand tour ging doorheen het Oude Eedgenootschap, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 

Savoye, Frankrijk en Italië. 

Na het overlijden van zijn vader in 1675 regeerde Christiaan samen met zijn zes broers over Saksen-Gotha. 

In 1677 ging hij resideren in Eisenberg, waar hij het uitgebreide en naar hem vernoemde Slot Christiansburg 

ging betrekken. Na de dood van zijn eerste echtgenote liet hij de Slotkerk van Eisenberg bouwen. Ook 

breidde hij het slot uit met een tuin en liet hij in 1683 een klein theater aanleggen. In 1680 verdeelden 

Christiaan en zijn broers Saksen-Gotha-Altenburg, waarbij hij het hertogdom Saksen-Eisenberg kreeg. 

De pronkzuchtige hofhouding van Christiaan zorgde al snel voor een hoge schuldenberg in 

Saksen-Eisenberg. In zijn laatste levensjaren hield hij zich bezig met alchemie en geloofde hij in contact te 

staan met geesten. Ook had hij met veel geleerden briefcontact, bevorderde hij het schoolwezen en stichtte 

hij een munthuis. Ook bezorgde hij de stad Eisenberg bronwater door loden pijpen aan te leggen, die hijzelf 



  

  

in zijn laboratorium geproduceerd had. Kort voor zijn dood. 

In april 1707 stierf Christiaan op 54-jarige leeftijd, met hoge schulden en zonder mannelijke nakomelingen na 

te laten. Ook zijn broers Hendrik van Saksen-Römhild en Albrecht van Saksen-Coburg waren zonder 

erfgenamen gestorven, waardoor er een erfstrijd ontstond tussen zijn vier overige broers en hun 

nakomelingen. Uiteindelijk ging Saksen-Eisenberg grotendeels naar het hertogdom 

Saksen-Gotha-Altenburg. 

 

 

 Christiaan van Saksen-Gotha, trouwde (respectievelijk 28 en 19 jaar oud) (2) op 

zondag 9 februari 1681 met Sophia Maria van Hessen-Darmstadt, dochter van Lodewijk VI van 

Hessen-Darmstadt (van 1661 tot aan zijn dood landgraaf van Hessen-Darmstadt) en Maria 

Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (zie XXIVh, op pagina 168). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIVm. Ernst van Saksen-Hildburghausen, zoon van Ernst I hertog van Saksen-Gotha (de Vrome) 

(XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia 

van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op maandag 12 juli 1655 (zaterdag 12 jun 

1655) in Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1575 samen met zijn zes broers hertog van 

Saksen-Gotha (hertog van Saksen-Hildburghausen) en na de verdeling van Saksen-Gotha in 1680 

tot aan zijn dood hertog van Saksen-Hildburghausen, overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 17 oktober 1715 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

25 en 18 jaar oud) op zaterdag 30 november 1680 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland] met Sophia 

Henriëtte van Waldeck-Eisenberg, dochter van Georg Friedrich van Waldeck (graaf, later Vorst 

van Waldeck) en Elisabeth Charlotte van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 3 augustus 1662 

in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], overleden (40 jaar oud) op zondag 15 oktober 1702 in 

Erbach [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Ernst Frederik I van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

donderdag 21 augustus 1681 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], overleden (42 jaar 

oud) op donderdag 9 maart 1724 in Kasteel Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], 

volgt XXVp, op pagina 212. 

2. Sophia Charlotte van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1682, overleden (ongeveer 

2 jaar oud) in 1684. 

3. Sophia Charlotte van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1685, overleden (ongeveer 

25 jaar oud) in 1710. 

4. Karel Willem van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1686, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1687. 

5. Jozef Frederik van Saksen-Hildburghausen, geboren op donderdag 5 oktober 1702, 

generaal-veldmaarschalk in het Keizerlijk Leger, overleden (84 jaar oud) op 

donderdag 4 januari 1787, trouwde (respectievelijk 35 en 54 jaar oud) op 

dinsdag 15 april 1738 met Anna Victoria van Savoye-Carignano, dochter van 

Lodewijk Thomas van Savoye-Carignano (graaf van Soissons) en Uranie de la Cropte 

de Beauvais, geboren op maandag 13 september 1683, overleden (80 jaar oud) op 

dinsdag 11 oktober 1763. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Ernst van Saksen-Hildburghausen. 

Na het overlijden van zijn vader in 1675 bestuurde Ernst het hertogdom Saksen-Gotha gezamenlijk met zijn 

zes broers. In februari 1680 kwam het door een verdrag tussen de broers tussen een landsverdeling. Ernst 

kregen met de ambten Hildburghausen, Heldburg, Eisfeld, Veilsdorf en de helft van het ambt Schalkau het 

hertogdom Saksen-Hildburghausen toegewezen. Na het vergelijk kreeg Ernst in 1683 uit het bezit van zijn 

broer Hendrik van Saksen-Römhild het ambt Königsberg toegewezen en in 1699 erfde na de dood van zijn 

broer Albrecht van Saksen-Coburg het ambt Sonnefeld. Het ambt Sonnefeld werd in 1714 na de dood van 

Hendrik van Saksen-Römhild uitgebreid met het ambt Behrungen, het Esterschen leen en Milz. 

In 1685 begon Ernst met de bouw van het Slot van Hildburghausen en met de aanleg van de bijbehorende 

tuin. Tot aan de afwerking van het paleis in 1695 resideerde hij in het Slot van Eisfeld en het Slot van 



  

  

Heldburg. Als onderdeel van het stadsuitbreidingsplan keurde hij in 1711 de bouw van het nieuwe stadsdeel 

van Hildburghausen goed, dat als vestiging diende voor de Franse Hugenotenfamilies in Hildburghausen, 

die na de uitvaardiging van het Edict van Fontainebleau uit Frankrijk verdreven waren en allerlei privileges 

van Ernst kregen. Hetzelfde jaar bevestigde keizer Jozef I het eerstgeboorterecht dat Ernst in zijn testament 

van 1703 vastgelegd had. Ook werd in 1706 zijn Rijksstem in de Rijksdag bevestigd. In 1714 stichtte hij in 

Hildburghausen een gymnasium. 

Ook bouwde Ernst een nevenresidentie, het hertogelijke zomer- en jachtslot in Seidingstadt. Zijn kostelijke 

veldtochten en het onderhouden van een lijfregiment zorgde echter voor een hoge schuldenberg in zijn 

hertogdom. Ondanks steeds meer belastingen te heffen, raakte deze schuldenberg niet gereduceerd. 

In 1675 begon Ernst tevens aan een militaire loopbaan. Als ritmeester van de cavalerie streed hij samen met 

zijn schoonvader in 1683 mee bij de ontzetting van de stad Wenen, tijdens de belegering door het 

Ottomaanse Rijk. In 1685 nam hij deel aan de achtervolging van de terugtrekkende Turkse troepen bij 

Ezstergom en aan de verovering van Neuhäus. Later was Ernst in de militaire dienst van de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden tegen koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Als kolonel was hij tijdens de 

Negenjarige Oorlog betrokken bij de verovering van Kaiserswerth en vocht hij mee in de Slag bij Fleurus. 

 

 

XXIVn. Johan Ernst (Johann Ernst) van Saksen-Saalfeld (Saksen-Gotha, van), zoon van Ernst I hertog 

van Saksen-Gotha (de Vrome) (XXIIIe), op pagina 145 (van 1640 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Gotha) en Elisabeth Sophia van Saksen-Altenburg (XXIVa), op pagina 164, geboren op 

donderdag 22 augustus 1658 in Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 17 december 1729 in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 19 

jaar oud) (1) op zondag 18 februari 1680 met Sophia Hedwig van Saksen-Merseburg, dochter 

van Christiaan I van Saksen-Merseburg (XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog 

van Saksen-Merseburg) en Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (zie 

XXIVx, op pagina 187). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Christiane Sophia van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1681, overleden 

(ongeveer 16 jaar oud) in 1697. 

2. Christian Ernst van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

woensdag 18 augustus 1683 in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], van 1729 tot 1735 

hertog van Saksen-Saalfeld en van 1735 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Cob, 

kinderloos overleden (62 jaar oud) op zaterdag 4 september 1745 in 

Saalfeld [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 41 en 37 jaar oud) (een 

morganatisch huwelijk) op vrijdag 18 augustus 1724 met Christiane van Koß, 

geboren op zaterdag 24 augustus 1686, overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 15 mei 1743. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Charlotte Wilhelmina van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

maandag 4 juni 1685, overleden (81 jaar oud) op zondag 5 april 1767, trouwde 

(respectievelijk 20 en 41 jaar oud) op zaterdag 26 december 1705 met Philipp 

Reinhard van Hanau, zoon van Johan Reinhard II van Hanau-Lichtenberg (graaf van 

Hanau Lichtenberg Bischofsheim) en Anna Magdalena van 

Palts-Birkenfeld-Bischweiler, geboren op zaterdag 2 augustus 1664, rijksvorst van 

Hanau, overleden (48 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1712. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Johan Ernst van Saksen-Saalfeld. 

Na het overlijden van zijn vader in 1675 regeerde Johan Ernst samen met zijn zes broers over het 

Saksen-Gotha. In 1680 verdeelden de broers Saksen-Gotha-Altenburg, waarbij Johan Ernst het kleine 

hertogdom Saksen-Saalfeld kreeg. Ook kreeg hij van zijn oudste broer Frederik I van 

Saksen-Gotha-Altenburg een jaarlijkse rente toegewezen. Omdat Johan Ernst en zijn broer Ernst van 

Saksen-Hildburghausen zich bij de deling erg benadeeld voelden, protesteerden ze tegen de landsverdeling. 

Dit leidde tot een broedertwist, die nog verergerde nadat zijn broers Albrecht van Saksen-Coburg, Hendrik 

van Saksen-Römhild en Christiaan van Saksen-Eisenberg zonder erfgenamen stierven. Er ontstond een 

successieoorlog tussen de vier overige broers en hun nakomelingen, die uiteindelijk in 1735 zou opgelost 



  

  

worden, zes jaar na het overlijden van Johan Ernst. Om zijn aanspraken op het hertogdom Saksen-Coburg 

door te drukken moest Johan Ernst het vo. 

In 1680 liet hij het door zijn broer Albrecht aangelegde residentieslot in Saalfeld verder ombouwen en in 

1691 betrok Johan Ernst het slot. In vergelijking met zijn broers was Johan Ernst veel minder spilzuchtig; hij 

bevorderde de bergbouw en stichtte een munthuis. In 1719 bood August II van Polen, eveneens keurvorst 

van Saksen, hem de functie van administrator van Keursaksen aan, maar Johan Ernst weigerde. In december 

1729 stierf hij op 71-jarige leeftijd. 

 

 

Christian Ernst van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Zeer tegen de zin van zijn vader en zijn halfbroer Frans Jozias sloot hij op 18 augustus 1724 een 

morganatisch huwelijk met Christiane Friederike von Koß (1686-1743). Uiteindelijk ging zijn vader Johan 

Ernst akkoord met de verbintenis, terwijl Christiaan Ernsts halfbroer Frans Jozias zijn erfrechten betwistte. In 

oktober 1724 bepaalde Johan Ernst in zijn testament dat Christiaan Ernst en Frans Jozias Saksen-Saalfeld na 

zijn dood moesten besturen en dat het hertogdom ondeelbaar was. Na de dood van Johan Ernst in 1729 werd 

dit in daad omgezet. Christiaan Ernst ging resideren in Saalfeld, Frans Jozias in Coburg. Als oudste zoon had 

Christiaan Ernst de leiding over de regeringszaken. 

Als hertog van Saksen-Saalfeld nam hij deel aan de erfstrijd die ontstaan was na de overlijdens van hertog 

Albrecht van Saksen-Coburg, Hendrik van Saksen-Römhild en Christiaan van Saksen-Eisenberg. Toen deze 

erfstrijd in 1735 ten einde kwam, bemachtigden Christiaan Ernst en Frans Jozias definitief de ambten 

Coburg, Rodach, Mönchröden en de helft van het ambt Neuhaus. Vanaf dan lieten ze zich hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld noemen. 

Christiaan Ernst had een zwakke gezondheid, was een aanhanger van het piëtisme en componeerde 

kerkliederen. Ook onderhield hij een intense briefwisseling en voerde hij lange gesprekken met theoloog 

Nikolaus von Zinzendorf. In september 1745 stierf hij op 62-jarige leeftijd, zonder nakomelingen na te laten. 

Zijn halfbroer Frans Jozias volgde hem op. 

 

 

 Johan Ernst (Johann Ernst) van Saksen-Saalfeld (Saksen-Gotha, van), trouwde (respectievelijk 32 

en 25 jaar oud) (2) op zaterdag 2 december 1690 in Maastricht met Charlotte Johanna van 

Waldeck, dochter van Josias van Waldeck-Wildungen en Wilhelmina Christina van 

Nassau-Siegen, geboren op zaterdag 13 december 1664 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], 

overleden (34 jaar oud) op zondag 1 februari 1699 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Willem Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

donderdag 16 augustus 1691, overleden (28 jaar oud) op zondag 28 juli 1720. 

2. Karel Ernst van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op dinsdag 2 september 1692, 

overleden (28 jaar oud) op maandag 30 december 1720. 

3. Sophia Wilhelmina van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

zondag 9 augustus 1693 in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op 

donderdag 4 december 1727 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], volgt XXVq, op 

pagina 214. 

4. Henriette Albertina van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1694, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1695. 

5. Louisa Emilie van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1695, overleden (ongeveer 18 

jaar oud) in 1713. 

6. Frans Jozias van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op woensdag 25 september 1697 

in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

zondag 16 september 1764 in Bad Rodach [Bavaria, Duitsland], volgt XXVr, op pagina 

214. 

7. Henriette Albertina van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1698, overleden 

(ongeveer 30 jaar oud) in 1728. 

 

XXIVo. Johan George III van Saksen, zoon van Johan George II van Saksen (XXIIIh), op pagina 155 (van 

1656 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Magdalena Sibylle van Brandenburg-Bayreuth, 



  

  

geboren op donderdag 20 juni 1647 in Dresden [Sachsen, Duitsland], was van 1680 tot aan zijn 

dood keurvorst van Saksen, overleden (44 jaar oud) op woensdag 12 september 1691 in 

Tübingen [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven in Freiberg [Sachsen, Duitsland] in de 

Dom, trouwde (beiden 19 jaar oud) (1) op zaterdag 9 oktober 1666 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken] met Anna Sophia van Denemarken, dochter van Frederik III 

van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1648 tot zijn dood in 1670) en 

Sophia Amalia van Brunswijk-Lüneburg, geboren op zondag 1 september 1647 in 

Flensburg [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op donderdag 1 juli 1717 in 

Prettin [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan George IV van Saksen, geboren op donderdag 18 oktober 1668 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], was van 1680 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen, 

overleden (25 jaar oud) op dinsdag 27 april 1694 in Dresden [Sachsen, Duitsland], 

trouwde met Eleonora Erdmuthe Louise van Saksen-Eisenach, dochter van Johan 

George I van Saksen-Eisenach (XXIVe), op pagina 166 (hertog van 

Saksen-Eisenach) en Johannetta van Sayn-Wittgenstein (zie XXVg, op pagina 195). Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. August II van Polen, geboren op maandag 12 mei 1670 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op zondag 1 februari 1733 in 

Warschau [Warszawa, Poland], volgt XXVs, op pagina 215. 

 

Johan George III van Saksen. 

Vanaf zijn zestiende werd hij door zijn vader betrokken bij de regeringszaken en in 1672 werd hij aangesteld 

tot landvoogd van Opper-Lausitz. Van 1674 tot 1678 leidde hij in de Hollandse Oorlog de Saksische 

hulptroepen. 

In 1680 volgde hij zijn vader op als keurvorst van Saksen. Hij voerde onmiddellijk een drastische verkleining 

van zijn hofhouding door en begon naar het voorbeeld van het keurvorstendom Brandenburg met de 

uitbouw van een staand leger van 12.000 man. Ook stichtte hij een geheime oorlogskanselarij. Johan George 

verwaarloosde echter de binnenlandse politiek van Saksen. In plaats daarvan hield hij zich bezig met oorlog, 

reizen en jachtpartijen. 

In 1685 werd het oude stadsdeel van Dresden verwoest door een brand. Vervolgens gaf Johan George III aan 

bouwmeesters Wolf Caspar von Klengel en Balthasar Permoser de opdracht om het stadsdeel in de barokstijl 

herop te bouwen. Hij had eveneens een grote voorliefde voor Italiaanse muziek en theater. In 1685 ontmoette 

hij in Venetië de Italiaanse operazangeres Margherita Salicota. Zij werd Johan Georges minnares en werd 

door hem naar Dresden gehaald, waar ze de Italiaanse opera moest doen herleven. 

In de buitenlandse politiek gaf hij de relaties met de Franse kroon op en deed hij daadkrachtige pogingen om 

Brandenburg en andere Duitse vorsten van een oorlog tegen de Franse agressor te overtuigen. In februari 

1681 sloot hij een verdedigingsalliantie met keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. 

Aan het keizerlijk hof van de Habsburgers werd Johan George als een bondgenoot beschouwd, maar 

desondanks werd er ook wantrouwig naar hem gekeken. Hierdoor was hij niet in staat om bij de verwachte 

Ottomaanse invasie het opperbevel van de keizerlijke troepen te bemachtigen en kreeg hij niet de middelen 

die hij nodig had voor het onderhoud van zijn hulptroepen. Pas toen de situatie in 1683 door het Beleg van 

Wenen steeds uitzichtlozer werd, kreeg hij van keizer Leopold I de nodige financiële ondersteuning. 

 

In de Grote Turkse Oorlog voerde Johan George III op eigen kracht een leger van 10.400 man aan. Dit leidde 

tot weerstand van de Staten, die erop wezen dat deze kostelijke actie de financiën van Saksen geen goed 

deden. Ook hadden ze kritiek op het feit dat Johan George de katholieke keizer steunde, die vaak hard 

opgetreden had tegen het protestantisme in Saksen. Nabij Tulln an der Donau vervoegde hij de keizerlijke 

troepen, die de belegerde stad Wenen gingen ontzetten. Op 12 september 1683 nam hij deel aan de Slag bij 

Kahlenberg, waarbij hij de linkervleugel commandeerde en een grote dapperheid demonstreerde. Na de 

keizerlijke overwinning begeleidde hij keizer Leopold I bij diens intrede in Wenen. Daarna marcheerde hij 

met zijn troepen terug naar Saksen. In 1686 ondersteunde hij keizer Leopold I opnieuw in de Grote Turkse 

Oorlog en stuurde hij een hulpleger van 5.000 man naar Hongarije. Ook verhuurde hij in 1685 troepen aan 

de Republiek Venetië en stelde hij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1688 10.000 soldaten 

ter beschikking. 



  

  

In 1686 werd Johan George geen lid van de Liga van Augsburg tegen Frankrijk. Wel reisde hij in april 1688 

naar Den Haag om samen met Willem III van Oranje, hertog George Willem van Brunswijk-Lüneburg en 

keurvorst Frederik Willem van Brandenburg militaire stappen te bespreken tegen de Franse koning 

Lodewijk XIV. Ook gaf Johan George geen directe steun aan Willems machtsovername in Engeland. 

Bij de uitbraak van de Negenjarige Oorlog voerde hij in 1689 persoonlijk de Saksische hulptroepen aan, 

waarbij hij de bescherming van Franken op zich nam. Hij verenigde zijn troepen met het leger van Karel V 

van Lotharingen en nam deel aan de belegering van Mainz. Wegens ziekte moest hij het oorlogstoneel 

verlaten, maar in mei 1690 keerde hij tegen het advies van zijn artsen in terug en nam hij het opperbevel van 

het Keizerlijk Leger op zich. Nadat Johan George een epidemische ziekte had opgelopen, dysenterie of de 

(pest), werd hij in september 1691 naar Tübingen overgebracht. Het was daar dat hij op 44-jarige leeftijd 

stierf. Hij werd bijgezet in de Dom van Freiberg. 

 

 

Anna Sophia van Denemarken. 

Ze had een terughoudend en ietwat gecompliceerd karakter; ze hield van een afgezonderd leven ver weg 

van het hof, maar wisselde ook graag ideeën uit in gesprekken en brieven. Anna Sophia genoot een hoge 

opleiding en sprak naast Deens, ook Duits, Italiaans, Frans, Spaans en Latijn. Bovendien kon ze goed geld 

beheren en creëerde ze op die manier een aanzienlijk privévermogen. Ondanks het feit dat ze het orthodoxe 

lutheranisme aanhing, stond ze ook open voor nieuwe religieuze stromingen, zoals het piëtisme. Al deze 

zaken zorgden ervoor dat Anna Sophia erg gerespecteerd werd, ook door haar echtgenoot en zonen. 

Anna Sophia stelde zich afstandelijk op tegenover haar echtgenoot, die alleen geïnteresseerd was in militaire 

zaken. Ook had ze een moeilijke relatie met haar zonen Johan George IV, die tevens een gecompliceerd 

karakter had, en Frederik August, vooral nadat die zich in 1697 bekeerde tot het katholicisme om de Poolse 

kroon te kunnen opnemen. Wel had ze een goede band met Frederik Augusts echtgenote Christiane 

Eberhardine van Brandenburg-Bayreuth, die zich standvastig vasthield aan haar lutherse geloof en haar 

echtgenoot weigerde te volgen naar Polen. Als straf liet Frederik August zijn gelijknamige zoon Frederik 

August opvoeden door zijn moeder. Anna Sophia en Christiane Eberhardine probeerden de jongen het 

lutherse geloof bij te brengen, maar deze pogingen mislukten. 

Na de dood van haar echtgenoot in 1691 kreeg ze als weduweresidentie het Slot Lichtenburg in Prettin 

toegewezen. De laatste jaren van haar leven leefde ze hier samen met haar zus Wilhelmina Ernestina, 

weduwe van keurvorst Karel II van de Palts. Anna Sophia overleed op juli 1717 op 69-jarige leeftijd. 

 

 

Johan George IV van Saksen. 

Hij genoot een zorgvuldige opleiding en werd van jongs af aan door zijn vader betrokken bij de 

regeringszaken. Na zijn studies ging hij op grand tour doorheen Engeland, Frankrijk en de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden. Ook vocht hij aan de zijde van keizer Leopold I in de Negenjarige Oorlog 

tegen Frankrijk. 

In 1691 volgde hij zijn vader op als keurvorst van Saksen. Als politiek adviseur stelde hij Hans Adam von 

Schöning aan, die een toenadering met Brandenburg nastreefde. Onder diens druk huwde Johan George op 

17 april 1692 met Eleonora (1662-1696), dochter van hertog Johan George I van Saksen-Eisenach en weduwe 

van markgraaf Johan Frederik van Brandenburg-Ansbach. Het huwelijk was ongelukkig en bleef kinderloos. 

Ook probeerde Johan George IV de macht van de adel en de invloed van de Staten terug te dringen. Hij zette 

eveneens de economische consolideringspolitiek van zijn vader verder en in 1692 stichtte hij in Leipzig een 

kadettenschool. Zijn politiek adviseur Schöning was tevens een tegenstander van de vriendschappelijke 

politiek met Oostenrijk. Nadat de keizer de subsidieverordeningen van Saksen weigerde te betalen, trok 

Johan George zijn troepen in de Rijn terug. 

Al sinds zijn tijd als kroonprins had Johan George IV een relatie met Magdalena Sibylla von Neitschütz 

(1675-1694), wier familie heel wat invloed verwierf in Saksen. In 1693 werd zij door keizer Leopold I als 

gravin van Rochlitz in de rijksvorstenstand verheven. Later dat jaar werd hun dochter Wilhelmina Frederica 

Maria (1693-1729) geboren, die in 1720 huwde met graaf Peter von Dunin. Nadat Magdalena Sibylla in de 

rijksvorstenstand verheven was, hernieuwde Johan George IV in februari 1693 de alliantie met Oostenrijk. 

Ook keerde hij aan het hoofd van een leger van 12.000 man terug naar de Rijn. 

In april 1694 stierf Johan George op 25-jarige leeftijd aan de pokken, de ziekte waaraan zijn minnares kort 

daarvoor ook overleden was. Zijn jongere broer Frederik August I volgde hem op als keurvorst van Saksen. 



  

  

 

 

Eleonora Erdmuthe Louise van Saksen-Eisenach. 

Na de dood van Johan Frederik huwde Eleonora te Leipzig op 17 april 1692 met Johan Georg IV van Saksen. 

Dit bleek een desastreus huwelijk, Johan Georg wilde zo graag met zijn maîtresse huwen, dat hij Eleonora 

probeerde te vermoorden met een zwaard. Dit werd voorkomen doordat zijn broer, August, het zwaard 

tegenhield met zijn hand, hetgeen hem voor de rest van zijn leven een handicap opleverde. Johan Georg 

werd door zijn maîtresse Sybille van Neitschütz besmet met de pokken en overleed in 1694. 

 

 

 Johan George III van Saksen, Buitenechtelijke relatie (2) voor 1686 met Margherita Salicola. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Johann Georg Maximilian van Fürstenhoff, geboren in 1686, architect in Dresden, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1753. 

 

XXIVp. Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels (XXIVp), hierboven, dochter van August hertog van 

Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op pagina 158 (van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator 

van het aartsbisdom Maagdenburg) en Anna Maria van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

woensdag 2 september 1648 in Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (32 jaar oud) 

op dinsdag 7 januari 1681 in Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 23 jaar 

oud) op donderdag 14 november 1669 in Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Frederik 

I van Saksen-Gotha-Altenburg (zie XXIVi, op pagina 170). 

 

XXIVq. Johan Adolf I (Johann Adolf I) hertog van Saksen-Weißenfels (van Saksen-Weissenfels), zoon 

van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op pagina 158 (van 1638 tot aan zijn dood 

diocesaan administrator van het aartsbisdom Maagdenburg) en Anna Maria van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op dinsdag 2 november 1649 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan 

administrator van het aartsbisdom Maagdenburg van 1656 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Weißenfels, van 1659 tot aan zijn dood graaf van Barby en van 1663 tot aan zijn dood 

vorst van Querfurt, overleden (47 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1697 in 

Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 15 jaar oud) op 

zondag 25 oktober 1671 in Altenburg [Thüringen, Duitsland] met zijn nicht Johanna Magdalena 

van Saksen-Altenburg (zie XXIVb, op pagina 164). 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

1. Magdalena Sibylle van Saksen-Weißenfels, geboren op zondag 3 september 1673 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 28 november 1726 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XXVa, op 

pagina 191. 

2. August Frederik van Saksen-Weißenfels, geboren in 1674, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1675. 

3. Johan Adolf van Saksen-Weißenfels, geboren en overleden in 1676. 

4. Johan George van Saksen-Weißenfels, geboren op dinsdag 13 juli 1677 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op 

woensdag 16 maart 1712, volgt XXVb, op pagina 191. 

5. Levenloos geboren zoon van Saksen-Weißenfels, geboren in 1678. 

6. Johanna Wilhelmina van Saksen-Weißenfels, geboren op zaterdag 20 januari 1680, 

overleden (50 jaar oud) op dinsdag 4 juli 1730. 

7. Frederik Willem van Saksen-Weißenfels, geboren en overleden in 1681. 

8. Christiaan (Christian) van Saksen-Weißenfels, geboren op maandag 23 februari 1682 

in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1712 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Weißenfels en vorst van Querfurt, overleden (54 jaar oud) op 

donderdag 28 juni 1736 (woensdag 27 jun 1736) in Sangerhausen [CL, Indonesië], 

trouwde (respectievelijk 30 en 37 jaar oud) op zondag 17 april 1712 (woensdag 11 mei 

1712) in Stolberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met zijn achternicht Louise Christine 



  

  

van Stolberg-Wernigerode, dochter van Christof Ludwig van 

Stolberg-Wernigerode en Louise Christine van Hessen-Darmstadt, geboren op 

maandag 21 januari 1675 in Ortenberg [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (63 

jaar oud) op vrijdag 16 mei 1738 in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Anna Maria van Saksen-Weißenfels, geboren op donderdag 17 juni 1683, overleden 

(47 jaar oud) op vrijdag 16 maart 1731, volgt XXVc, op pagina 192. 

10. Sophia van Saksen-Weißenfels, geboren op woensdag 2 augustus 1684, overleden 

(67 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1752, volgt XXVd, op pagina 193. 

11. Johan Adolf II hertog van Saksen-Weißenfels, geboren op dinsdag 4 september 1685 

in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], de laatste hertog van Saksen-Weissenfels 

en Saksen-Querfurt. Hij was een Keur-Saksische generaal, overleden (60 jaar oud) op 

maandag 16 mei 1746 in Leipzig [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 35 en 

23 jaar oud) (1) op vrijdag 9 mei 1721 met Johannetta Antoinette Juliana van 

Saksen-Eisenach, dochter van Johan Willem van Saksen-Eisenach (XXVh), op pagina 

203 (van 1698 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Eisenach) en Christiane Juliana van 

Baden-Durlach, geboren op vrijdag 31 januari 1698, overleden (28 jaar oud) op 

zaterdag 13 april 1726. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 49 en 19 jaar oud) (2) op zaterdag 27 november 1734 met zijn 

achternicht Frederica van Saksen-Gotha-Altenburg, dochter van Frederik II van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXVl), op pagina 206 (was van 1691 tot aan zijn dood 

hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Magdalena Augusta van Anhalt, geboren op 

woensdag 17 juli 1715, overleden (59 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1775. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Johan Adolf I hertog van Saksen-Weißenfels. 

In 1680 stierf zijn vader en werd Johan Adolf hertog van Saksen-Weißenfels en vorst van Querfurt. De dood 

van zijn vader betekende eveneens het verlies van het aartsbisdom Maagdenburg, dat door het 

keurvorstendom Brandenburg tot het hertogdom Maagdenburg werd geseculariseerd. Johan Adolf moest 

zich hierdoor in het nog onafgewerkte slot Neu-Augustenburg in Weißebfels gaan resideren. Hij zette de 

bouw aan het kasteel verder die in 1660 door zijn vader begonnen was. In 1682 werd de kasteelkapel gewijd 

en in 1694 werd het kasteel uiteindelijk bepleisterd. Eerder liet hij een groot theater bouwen dat vanaf 1685 

Duitstalige operavoorstellingen ondersteunde. 

In zijn landgoed nabij de Wachtershuizen creëerde Johan Adolf een formele tuin, de belangrijkste van 

Centraal-Europa in zijn tijd. In 1690 werden leidingen aangelegd om het kasteelcomplex te voorzien van 

water uit het Selauer gebied. Onder zijn bewind ontwikkelde de stad Weißenfels zich naast administratief 

centrum ook tot economisch centrum. Net als zijn vader en andere familieleden was Johan Adolf ook een 

ondersteuner van de kunsten. Als kapelmeester benoemde hij componist Johann Philipp Krieger, die ook 

onder zijn vader had gediend. Ook ontdekte hij het muzikale talent van de zoon van zijn hofarts Georg 

Händel, de jonge Georg Friedrich Händel, en overtuigde hij hem om zijn zoon een muzikale opleiding te 

laten volgen. Onder de gezelschapsnaam de Minutieuzewas hij ook lid van het Vruchtdragende Gezelschap, 

waarvan zijn vader de voorzitter was geweest. 

Controverse over de erfenis van het graafschap Barby. 

Toen het graafschap Rosenburg na het uitsterven van de mannelijke linie van de graven van Barby in 

handen kwam van het aartsbisdom Maagdenburg, slaagde zijn vader erin om de administratie over dit 

graafschap uit te oefenen, hoewel het niet tot zijn patrimonium behoorde. Dit leidde tot protesten van 

keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg en keurvorst Johan George II van Saksen, die deze landerijen 

wilden zoals overeenkwam met de condities van de Vrede van Westfalen. 

In 1666 kreeg Johan Adolfs vader August uiteindelijk de toestemming van keurvorst Johan George II van 

Saksen om de graafschappen Barby en Rosenberg te behouden tot aan het uitsterven van de linie 

Saksen-Weißenfels. Na de dood van August in 1680 werd Barby geërfd door Johan Adolfs jongere broer 

Hendrik. Johan Adolf, die dit beschouwde als een reductie van de landerijen van zijn vader, protesteerde en 

wendde zich tot de keurvorst van Brandenburg om een nietigheidsverklaring te verkrijgen van het 

koopcontract waarin zijn vader Rosenberg toegewezen had gekregen. In april 1681 werd Rosenberg 

uiteindelijk voor 60.000 daalders verkocht aan erfprins Frederik van Brandenburg. Door de hoge schulden 



  

  

die hij van zijn vader had geërfd, moest Johan Adolf in 1687 de stad Burg bei Mecklenburg verkopen. 

Dispuut met het keurvorstendom Saksen. 

Na de dood van keurvorst Johan George II van Saksen in 1680, betwistte diens zoon Johan George III de 

verdeling van het keurvorstendom Saksen. Hij wilde de overige delen van het keurvorstendom Saksen 

(Saksen-Weißenfels, Saksen-Merseburg en Saksen-Zeitz) als apanage toewijzen aan zijn jongere zonen en 

weigerde de vorstendommen en zijlinies van zijn neven te erkennen. Dit bracht enige moeilijkheden voor 

Johan Adolf, die zijn gebieden bedreigd zag door het keurvorstendom Saksen. Het conflict kon uiteindelijk 

opgelost worden door de ondertekening van het Contract van Torgau in mei 1681 en twee andere contracten 

die in 1682 en 1688 in Dresden ondertekend werden, waarin de heerschappij van Johan Adolf over het 

vorstendom Querfurt en zijn zetel in de Opper-Saksische Raad verzekerd werden. 

 

 

Christiaan van Saksen-Weißenfels. 

In 1712 volgde hij zijn oudere broer Johan George op als hertog van Saksen-Weißenfels. 

Net als zijn broer voerde Christiaan een mecenasbeleid en bevorderde hij onderwijs, kunst en wetenschap. 

Door zijn liefde voor pracht en praal was hij echter spilzuchtig. Ook gebruikte hij de stad Sangerhausen 

meer en meer als nevenresidentie en liet hij het Nieuwe Slot van Sangerhausen grondig moderniseren. De 

enorme middelen die hij nodig had om zijn lusten te bevredigen, verhoogden echter de financiële druk op 

het kleine hertogdom en in 1719 ging Saksen-Weißenfels financieel bankroet. Het keurvorstendom Saksen, 

die de soevereiniteit over Saksen-Weißenfels had, vreesde de schulden van Saksen-Weißenfels met termijn te 

moeten overnemen, omdat Christiaan en zijn jongere broer Johan Adolf II nog geen mannelijke 

nakomelingen hadden, en vroegen aan keizer Karel VI om een commissie voor de debet- en schuldaflossing 

van Saksen-Weißenfels op te richten. De keizer ging akkoord, waardoor de vrijheid van handelen van 

Christiaan ingeperkt werd. 

Christiaan had een grote liefde voor de jacht. Ter ere van zijn 31e verjaardag in 1713 componeerde Johann 

Sebastian Bach ter ere van de hertog de cantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd, vermoedelijk in 

opdracht van hertog Willem Ernst van Saksen-Weimar. In 1725 componeerde Bach ter ere van Christiaans 

43e verjaardag de cantate Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen. 

De laatste jaren van zijn leven was Christiaan blind. In juni 1736 stierf hij op 54-jarige leeftijd. Hij werd 

bijgezet in de Vorstelijke Crypte van het Slot Neu-Augustenburg. Omdat hij kinderloos gebleven was, werd 

Christiaan opgevolgd door zijn jongere broer Johan Adolf II. 

 

 

Johan Adolf II hertog van Saksen-Weißenfels. 

Levensloop. 

Hij was een telg uit de Albertijnse linie van het huis Wettin, een dynastie die heerste in (hoofdzakelijk 

katholieke) vorstendommen van het Rooms-Duitse Rijk. Zijn hertogdom was een ministaat, ontstaan als een 

brokstuk van het uiteengetrokken keurvorstendom Saksen. De vader en twee oudere broers van Johan 

regeerden als hertog van Saksen-Weissenfels-Querfurt. Van zijn vader is bekend dat hij het muzikale talent 

van Georg Friedrich Händel ontdekte, toen die laatste toevallig orgel speelde. 

Saksisch maarschalk, deel 1. 

Johan werd generaal in het Saksisch-Poolse leger, in dienst van zijn neven, de keurvorsten van Saksen 

August II en August III van Polen. Hier vocht hij achtereenvolgens in de Spaanse Successieoorlog, de Grote 

Noordse Oorlog en de Poolse Successieoorlog. Hij overleefde de slagvelden en werd gedecoreerd in de 

Saksische Militaire Orde van Sint-Hendrik en de Poolse Orde van de Witte Adelaar. 

Hertog. 

In 1736 keerde de maarschalk terug naar de hertogelijke hoofdstad Weissenfels, omdat hij als enige nazaat 

de hertogelijke troon moest bestijgen. Hij vond er een lege staatskas. Van zijn bestuur is bekend dat hij het 

grondgebied vergrootte met een nog kleiner landje, het graafschap Barby. 

Saksisch maarschalk, deel 2. 

Hij trok opnieuw naar het slagveld in 1740. Ditmaal was hij bevelhebber van de Saksische troepen, als 

bondgenoot van aartshertogin Maria Theresia van Oostenrijk. Hij vocht er in de Eerste Silezische Oorlog en 

een stuk van de Tweede Silezische Oorlog. In beide oorlogen stond hij aan de kant van de verliezers. De 

tegenstander Pruisen won duidelijk. Nog tijdens het krijgsgewoel gaf hij zijn ontslag. Drie redenen worden 

voor zijn ontslag (1745) aangehaald: 



  

  

1° de gemakkelijke overwinningen van de Pruisen. 

2° de tegenwerkingen door de ambitieuze Saksische minister-president Heinrich von Brühl en maarschalk 

Rutowski. 

3° gezondheidsproblemen. 

Einde Weissenfels. 

Hertog Johan stierf in 1746 in het Saksische Leipzig. Bij gebrek aan een kroonprins(es) keerden alle landjes 

van Saksen-Weissenfels-Querfurt-Barby terug naar het keurvorstendom Saksen, conform de gemaakte 

familieafspraken. 

 

 

XXIVr. Sophie van Saksen-Weißenfels, dochter van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op 

pagina 158 (van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het aartsbisdom 

Maagdenburg) en Anna Maria van Mecklenburg-Schwerin, geboren op dinsdag 23 juni 1654 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 31 maart 1724 in 

Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 23 jaar oud) op 

donderdag 18 juni 1676 in Halle met haar achterneef Karel Willem van Anhalt (van 1667 tot aan 

zijn dood vorst van Anhalt-Zerbst), zoon van Johan VI van Anhalt-Zerbst (van 1621 tot aan zijn 

dood vorst van Anhalt-Zerbst) en Sophia Augusta van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (hertogin van 

Sleeswijk Holstein Gottorp), geboren op zaterdag 26 oktober 1652 in 

Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op donderdag 3 november 1718 in 

Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Johan August van Anhalt, trouwde (1) met zijn nicht Frederica van 

Saksen-Gotha-Altenburg, dochter van Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXIVi), op pagina 170 (was van 1575 samen met zijn zes broers hertog van 

Saksen-Gotha) en Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels (XXIVp), op pagina 180. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 38 en 23 jaar 

oud) (2) op dinsdag 8 oktober 1715 met Hedwig Friederike van Württemberg, 

dochter van Friedrich Ferdinand van Württemberg en Elisabeth van Württemberg, 

geboren op donderdag 18 oktober 1691, overleden (60 jaar oud) op 

maandag 14 augustus 1752. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Karel Frederik van Anhalt, geboren in 1678, overleden (ongeveer 15 jaar oud) in 1693. 

3. Magdalena Augusta van Anhalt, geboren op vrijdag 13 oktober 1679 in 

Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 11 oktober 1740 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde met haar neef 

Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Frederik I van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXIVi), op pagina 170 (was van 1575 samen met zijn zes 

broers hertog van Saksen-Gotha) en Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels 

(XXIVp), op pagina 180 (zie XXVl, op pagina 206). Uit dit huwelijk 20 kinderen. 

 

Karel Willem van Anhalt. 

In 1667 volgde hij zijn vader op als vorst van Anhalt-Zerbst. Wegens zijn minderjarigheid werd hij tot in 

1674 onder het regentschap geplaatst van zijn moeder, landgraaf Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt en 

vorst Johan George II van Anhalt-Dessau. 

Karel Willem was verantwoordelijk voor de bouw van het Slot Zerbst en de Sint-Trinitatiskerk van Zerbst. 

De bouw van deze kerk voor de lutheraanse gemeenschap betekende het einde van de jarenlange strijd met 

de gereformeerde gemeente om het bezit van de Nicolaikerk. Ook liet hij in Coswig en Zerbst scholen 

oprichten. 

Als vorst resideerde Karel Willem lang in Jever, die in 1667 door zijn grootmoeder toegevallen was aan 

Anhalt-Zerbst. Om het bezit van de heerlijkheid Jever voerde hij een jarenlange strijd met het koninkrijk 

Denemarken. Ook was hij lid van het Vruchtdragende Gezelschap. 

 

 

Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Bij het overlijden van zijn vader in 1691 was hij nog minderjarig. Hierdoor werd hij als hertog van 



  

  

Saksen-Gotha-Altenburg onder de voogdij en het regentschap geplaatst van zijn ooms, hertog Bernhard I 

van Saksen-Meiningen en hertog Hendrik van Saksen-Römhild. Nadat hij een reis had gemaakt door 

Engeland en de Republiek der Zeven Provinciën, werd hij in 1693 door keizer Leopold I van het Heilige 

Roomse Rijk volwassen verklaard en begon hij zelfstandig te regeren. Frederik II was een barokheerser die 

een pruikenliefhebber was en de hofhouding en het staand leger van zijn vader breidde hij verder uit, wat 

grote geldsommen kostte en waardoor Frederik II soldaten aan buitenlandse vorsten verhuurde. Dit bracht 

hem in 1702 in grote moeilijkheden aangezien hij zijn troepen aan koning Lodewijk XIV van Frankrijk 

verhuurd had, die hen inzette in de Spaanse Successieoorlog tegen de keizer. 

In de binnenlandse politiek zette hij het beleid van zijn voorgangers verder. Het in 1669 door zijn grootvader 

Ernst I gestichte weeshuis van Altenburg liet hij in 1717 uitbreiden en uitbouwen. In 1705 had hij in 

Altenburg de stichting van het Magdalenenstift mogelijk gemaakt, een klooster bestemd voor adellijke 

vrouwen. 

Tijdens zijn bewind liet Frederik II in zijn residentiestad Gotha het slot Friedrichsthal bouwen, dat naar hem 

werd vernoemd. Tussen 1608 en 1611 liet hij het slot bouwen door Wolf Christoph Zorn von Plobsheim, een 

architect uit Gotha. Het slot, dat ten oosten van het slot Friedenstein werd gebouwd, werd een zomerpaleis 

naar het voorbeeld van het Kasteel van Versailles. Achter het barokke drievleugelpaleis liet hij een 

uitgebreide barokke lusttuin aanleggen met standbeelden en fonteingrotten. Ook was Frederik II 

verantwoordelijk voor de bouw van de Friedrichskapel, die hij in 1715 na een ernstige ziekte overleefd te 

hebben liet bouwen door de uit Gothaese architect Johann Erhard Straßburger. 

In Gotha liet Frederik II het al door zijn grootvader Ernst geplande weeshuis bouwen, dat hij tussen 1710 en 

1712 van een kerk liet voorzien. In 1726 stichtte hij in Kahla een tuchthuis en psychiatrisch ziekenhuis. Voor 

100.000 daalders uit zijn privébezit kocht hij de beroemde muntcollectie van vorst Anton Günther II van 

Schwarzburg-Arnstadt. Vanaf 1697 was Frederik II bovendien directeur van de Evangelische Kerk van het 

keurvorstendom Saksen, een functie die had overgenomen van keurvorst Frederik August I van Saksen, die 

zich wegens zijn troonsbestijging als koning van Polen tot het katholicisme had bekeerd. 

Na het uitsterven van andere linies binnen de Ernestijnse linie van het huis Wettin bemachtigde Frederik II 

in 1699 het Saksen-Coburg, in 1707 het hertogdom Saksen-Eisenberg en in 1710 het hertogdom 

Saksen-Römhild. Dit leidde tot lange erfconflicten onder de Ernestijnse linie van het huis Wettin, die pas in 

1735 na een arbitraal vonnis van keizer Karel VI ten einde kwamen. 

 

 

XXIVs. Hendrik van Saksen-Weißenfels, zoon van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op 

pagina 158 (van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het aartsbisdom 

Maagdenburg) en Anna Maria van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

zaterdag 29 september 1657, hertog van Saksen-Weißenfels-Barby, overleden (70 jaar oud) op 

maandag 16 februari 1728, trouwde (respectievelijk 28 en 20 jaar oud) op zaterdag 30 maart 1686 

met Elisabeth Albertine van Anhalt, dochter van Johan George II van Anhalt en Henriëtte 

Catharina van Oranje-Nassau, geboren op vrijdag 1 mei 1665 in 

Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], overleden (41 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1706 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Georg Albert van Saksen-Meissen, geboren op dinsdag 19 april 1695, overleden (44 

jaar oud) op vrijdag 12 juni 1739, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 18 februari 1721 met Auguste Louise van Würtemberg-Bernstadt, dochter 

van Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt en Sofie Wilhelmine van 

Oost-Friesland, geboren op dinsdag 21 januari 1698, overleden (40 jaar oud) op 

zondag 4 januari 1739. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Elisabeth Albertine van Anhalt. 

Als vijftienjarige werd Elisabeth op aangeven van haar vader tot abdis van de protestantse Abdij van 

Herford gekozen. Zij was de opvolgster van Elisabeth van de Palts (Elisabeth III van Herford). Zij werd op 

18 juni 1680 in Herford geïnstalleerd als Elisabeth IV. Nog geen zes jaar later trad zij af vanwege haar 

huwelijk op 30 maart 1686 met hertog Hendrik van Saksen-Weißenfels, de zoon van August van 

Saksen-Weißenfels. Op 24 april 1686 werd zij als abdis opgevolgd door landgravin Elisabeth van 

Hessen-Kassel (Elisabeth V van Herford), een dochter van Willem V van Hessen-Kassel. 



  

  

 

 

XXIVt. Albert van Saksen-Weißenfels, zoon van August hertog van Saksen-Weißenfels (XXIIIi), op 

pagina 158 (van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het aartsbisdom 

Maagdenburg) en Anna Maria van Mecklenburg-Schwerin, geboren op maandag 14 april 1659, 

overleden (33 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1692, trouwde (respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op 

zondag 22 juni 1687 met Christine Theresia van Lowenstein-Wertheim, dochter van Ferdinand 

Karl van Lowenstein-Wertheim (graaf van Lowenstein Wertheim in Rochefort) en Anna van 

Furstenberg, geboren op maandag 12 oktober 1665 in 

Wertheim Am Main [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 4 april 1730 in Rumburg [Czech Republic]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Anna Christina van Saksen-Meissen, geboren op donderdag 27 juli 1690, overleden 

(72 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1763. 

 

 Christine Theresia van Lowenstein-Wertheim, dochter van Ferdinand Karl van 

Lowenstein-Wertheim (graaf van Lowenstein Wertheim in Rochefort) en Anna van Furstenberg, 

trouwde (respectievelijk 29 en 30 jaar oud) (2) op zaterdag 13 augustus 1695 met Philip Erasmus 

van Liechtenstein, zoon van Hartmann vorst van Liechtenstein en Sidonie Elisabeth van 

Salm-Reifferscheidt, geboren op donderdag 11 september 1664 in 

Wilfersdorf [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (39 jaar oud) op zondag 13 januari 1704 in 

Castelnovo di Carfagnana [Toscana, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Joseph Wenzel van Liechtenstein, geboren op vrijdag 10 augustus 1696 in 

Praag [PR, Czech Republic], overleden (75 jaar oud) op maandag 10 februari 1772 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 21 en 18 jaar oud) op 

dinsdag 19 april 1718 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met zijn nicht Anna Maria van 

Liechtenstein, dochter van Anton Florian van Liechtenstein en Eleonore Barbara van 

Thun, geboren op woensdag 21 oktober 1699 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden 

(53 jaar oud) op zaterdag 20 januari 1753. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Emanuel van Liechtenstein, geboren op woensdag 3 februari 1700 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (70 jaar oud) op dinsdag 15 januari 1771, 

trouwde (respectievelijk 25 en 18 jaar oud) op maandag 14 januari 1726 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk] met Maria Antonia van Dietrichstein, geboren op 

zaterdag 10 september 1707, overleden (69 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1777. Uit dit 

huwelijk 7 kinderen. 

 

XXIVu. Christiaan II hertog van Saksen-Merseburg, zoon van Christiaan I van Saksen-Merseburg 

(XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en Christiana 

van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op woensdag 19 november 1653 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1691 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Merseburg, overleden (40 jaar oud) op woensdag 20 oktober 1694 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], bijgezet aldaar in de Dom, trouwde (respectievelijk 25 

en 17 jaar oud) op zaterdag 14 oktober 1679 met zijn nicht Erdmuthe Dorothea van Saksen-Zeitz, 

dochter van Maurits hertog van Saksen-Zeitz (XXIIIl), op pagina 162 (was van 1657 tot aan zijn 

dood hertog van Saksen-Zeitz) en Dorothea Maria van Saksen-Weimar (XXIVg), op pagina 168 

(zie XXIVaa, op pagina 189). 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Christiaan III Maurits van Saksen-Merseburg, geboren op 

donderdag 7 november 1680 in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van oktober 

1694 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg, overleden (14 jaar oud) op 

zondag 14 november 1694 in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], zeemansgraf 

aldaar in de Dom. 

2. Johan Willem van Saksen-Merseburg, geboren in 1681, overleden (ongeveer 4 jaar 

oud) in 1685. 



  

  

3. August Frederik van Saksen-Merseburg, geboren in 1684, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1685. 

4. Filips Lodewijk van Saksen-Merseburg, geboren in 1686, overleden (ongeveer 2 jaar 

oud) in 1688. 

5. Maurits Willem van Saksen-Merseburg, geboren op donderdag 5 februari 1688 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op 

zaterdag 21 april 1731 aldaar, volgt XXVt, op pagina 220. 

6. Frederik Erdmann van Saksen-Merseburg, geboren op 

donderdag 20 september 1691, erfprins van Saksen-Merseburg, overleden (22 jaar 

oud) op zaterdag 2 juni 1714, trouwde (respectievelijk 22 en 17 jaar oud) op 

donderdag 15 februari 1714 met Eleonore Wilhelmina van Anhalt, dochter van 

Emanuel Lebrecht van Anhalt en Gisela Agnes van Rath (sinds 1692 gravin van 

Nienburg), geboren op maandag 7 mei 1696 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland], 

overleden (30 jaar oud) op zaterdag 31 augustus 1726 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Christiana Eleonora Dorothea van Saksen-Merseburg, geboren in 1692, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1693. 

 

Christiaan II hertog van Saksen-Merseburg. 

In 1654 werd hij na de dood van zijn oudere broer Johan George erfprins van Saksen-Merseburg. In 1691 

volgde hij zijn vader op als heerser van dit hertogdom. Zijn driejarige regering was weinig opmerkzaam. 

Het conflict met zijn neef keurvorst Johan George III van Saksen, dat al onder zijn vader was begonnen, 

leidde wel tot de kortstondige bezetting van Merseburg door Saksische troepen. 

 

 

Christiaan III Maurits van Saksen-Merseburg. 

Na de dood van zijn vader in oktober 1694 erfde hij op dertienjarige leeftijd het hertogdom 

Saksen-Merseburg. Wegens zijn minderjarigheid werd hij onder het regentschap geplaatst van keurvorst 

Frederik August I van Saksen. Zijn moeder Erdmuthe Dorothea oefende de voogdij over hem uit en speelde 

ook een belangrijke rol in de regering van het hertogdom. 

Christiaan Maurits was slechts 25 dagen hertog van Saksen-Merseburg, omdat hij op 14 november 1694, een 

week na zijn 14de verjaardag, overleed aan de pokken.. 

Door zijn jonge leeftijd was hij ongehuwd gebleven en werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Maurits 

Willem. 

 

 

XXIVv. August van Saksen-Meissen, zoon van Christiaan I van Saksen-Merseburg (XXIIIj), op pagina 

160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en Christiana van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op maandag 15 februari 1655, hertog van 

Saksen-Zörbig, overleden (60 jaar oud) op woensdag 27 maart 1715, trouwde (respectievelijk 31 

en 20 jaar oud) op zondag 1 december 1686 met zijn achternicht Hedwig van 

Mecklenburg-Güstrow, dochter van Gustaaf Adolf van Mecklenburg-Güstrow (van 1636 tot aan 

zijn dood hertog Mecklenburg-Güstrow) en Magdalena Sybille van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, 

geboren op dinsdag 12 januari 1666, overleden (69 jaar oud) op vrijdag 19 augustus 1735. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Caroline Augusta van Saksen-Meissen, geboren op zaterdag 10 maart 1691, 

overleden (52 jaar oud) op maandag 23 september 1743. 

 

XXIVw. Christiana van Saksen-Merseburg (XXIVw), hierboven, dochter van Christiaan I van 

Saksen-Merseburg (XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Merseburg) en Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op 

zondag 1 juni 1659, overleden (19 jaar oud) op maandag 13 maart 1679, trouwde (respectievelijk 

17 en 24 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1677 (zaterdag 13 nov 1677) met Christiaan van 

Saksen-Gotha (zie XXIVl, op pagina 174). 

 



  

  

XXIVx. Sophia Hedwig van Saksen-Merseburg (XXIVx), hierboven, dochter van Christiaan I van 

Saksen-Merseburg (XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Merseburg) en Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op 

woensdag 4 augustus 1660, overleden (26 jaar oud) op maandag 12 augustus 1686, trouwde 

(respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op zondag 18 februari 1680 met Johan Ernst van 

Saksen-Saalfeld (zie XXIVn, op pagina 176). 

 

XXIVy. Hendrik van Saksen-Merseburg, zoon van Christiaan I van Saksen-Merseburg (XXIIIj), op 

pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en Christiana van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op vrijdag 2 september 1661 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1731 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Merseburg, overleden (76 jaar oud) op maandag 28 juli 1738 in 

Doberlug [Brandenburg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 29 maart 1692 in Güstrow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met zijn achternicht 

Elisabeth van Mecklenburg-Güstrow, dochter van Gustaaf Adolf van 

Mecklenburg-Güstrow (van 1636 tot aan zijn dood hertog Mecklenburg-Güstrow) en Magdalena 

Sybille van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op maandag 3 september 1668, overleden (69 

jaar oud) op maandag 25 augustus 1738. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maurits van Saksen-Merseburg, geboren in 1694, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1695. 

2. Christiana Frederika van Saksen-Meissen, geboren op vrijdag 17 mei 1697, 

overleden (25 jaar oud) op vrijdag 21 augustus 1722. 

3. Gustava Magdalena van Saksen-Merseburg, geboren en overleden in 1699. 

 

Hendrik van Saksen-Merseburg. 

Om zijn jongere zoons een standsmatig inkomen te bezorgen, schonk Christiaan I hen enkele kleine 

landerijen als apanage. Deze bleven echter afhankelijk van de hertogen van Saksen-Merseburg en hadden 

weinig zelfstandigheid. Hendrik kreeg Spremberg, een stad in Lausitz, toegewezen als eigen residentie en 

stichtte de linie Saksen-Merseburg-Spremberg. 

Onder zijn bewind kende Spremberg een grote culturele bloei, die begon toen hij het Slot van Spremberg 

ombouwde tot een zomerresidentie. Rond het kasteel liet hij een lustpark aanleggen, waar hij zijn liefde voor 

de jacht kon botvieren. Zijn jachtgebied kreeg als bijnaam het Heinrichsfeld. 

Na de grote brand van 30 juli 1705 ondersteunde Hendrik de stad Spremberg. Hij gaf privileges aan de 

handwerkers, waardoor het handwerk en de handel opbloeiden. Ook gold hij als een promotor van cultuur 

en liet hij in zijn slot een medaillekabinet bouwen. 

In 1731 overleed zijn neef Maurits Willem zonder nakomelingen na te laten, waarna de reeds 69-jarige 

Hendrik hem opvolgde als hertog van Saksen-Merseburg. Hij zette het cultuur- en economievriendelijke 

beleid van Maurits Willem verder en liet ook verschillende bouwwerken uitvoeren, zoals een hertogelijk 

paviljoen in Bad Lauchtät en een bronnenhuis in Merseburg-Oberaltenburg. 

In juli 1738 overleed Hendrik op 76-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de Dom van Merseburg. Omdat 

Hendrik zonder mannelijke nakomelingen stierf, stierf de linie Saksen-Merseburg in de mannelijke lijn uit en 

vielen zijn domeinen terug aan het keurvorstendom Saksen. 

 

 

XXIVz. Sibylla Maria van Saksen-Merseburg, dochter van Christiaan I van Saksen-Merseburg 

(XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en Christiana 

van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op vrijdag 28 oktober 1667, overleden 

(25 jaar oud) op maandag 19 oktober 1693, trouwde (ongeveer 15 jaar oud) (1) in 1683 met 

Christiaan Ulrich I van Württemberg-Oels. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Sibylla Maria van Saksen-Merseburg, trouwde (respectievelijk 15 en 31 jaar oud) (2) op 

woensdag 27 oktober 1683 met Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt, zoon van Sylvius 

van Würtemberg-Bernstadt en Elisabeth Marie van Munsterberg-Oels, geboren op 



  

  

vrijdag 19 april 1652, overleden (51 jaar oud) op zaterdag 5 april 1704. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Karl Friedrich van Württemberg, geboren op vrijdag 17 februari 1690, overleden (71 

jaar oud) op donderdag 10 december 1761, trouwde (respectievelijk 19 en 18 jaar 

oud) op zondag 21 april 1709 met zijn achternicht Sybille Charlotte van 

Württemberg, dochter van Friedrich Ferdinand van Württemberg en Elisabeth van 

Württemberg, geboren op dinsdag 14 november 1690, overleden (44 jaar oud) op 

zondag 30 oktober 1735. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt, geboren op zaterdag 27 januari 1691, 

overleden (43 jaar oud) op donderdag 11 februari 1734, trouwde (beiden 20 jaar 

oud) op maandag 13 juli 1711 met Philippine Charlotte van Redern, geboren op 

zondag 18 februari 1691, overleden (67 jaar oud) op zondag 18 juni 1758. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

 Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt, zoon van Sylvius van Würtemberg-Bernstadt en 

Elisabeth Marie van Munsterberg-Oels, trouwde (respectievelijk 19 en 24 jaar oud) (2) op 

zondag 13 maart 1672 met Anna Elisabeth van Anhalt, dochter van Christiaan II van 

Anhalt-Bernburg (de Andere of de Jongere) (van 1630 tot aan zijn dood vorst van 

Anhalt-Bernburg) en Eleonore Sofie van Holstein-Sonderburg, geboren op 

dinsdag 19 maart 1647, overleden (33 jaar oud) op dinsdag 3 september 1680. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Sophia Angelica van Württemberg-Oels, geboren op zondag 30 mei 1677, overleden 

(23 jaar oud) op donderdag 11 november 1700, trouwde met Frederik Hendrik van 

Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt, zoon van Maurits hertog van Saksen-Zeitz (XXIIIl), op 

pagina 162 (was van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz) en Dorothea 

Maria van Saksen-Weimar (XXIVg), op pagina 168 (zie XXIVac, op pagina 190). Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Louise Elisabeth van Würtemberg-Bernstadt, geboren op zaterdag 4 maart 1673, 

overleden (63 jaar oud) op zaterdag 28 april 1736, trouwde met haar achterneef Filips 

van Saksen-Merseburg-Lauchstädt, zoon van Christiaan I van Saksen-Merseburg 

(XXIIIj), op pagina 160 (van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en 

Christiana van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

 Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt, trouwde (respectievelijk 43 en 36 jaar oud) (3) op 

woensdag 7 december 1695 met Sofie Wilhelmine van Oost-Friesland, dochter van Enno 

Ludwig van Oost-Friesland en Justina van Barby-Mühlingen, geboren op 

zaterdag 27 september 1659, overleden (38 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1698. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Auguste Louise van Würtemberg-Bernstadt, trouwde met Georg Albert van 

Saksen-Meissen, zoon van Hendrik van Saksen-Weißenfels (XXIVs), op pagina 

184 (hertog van Saksen-Weißenfels-Barby) en Elisabeth Albertine van Anhalt. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt, trouwde (respectievelijk 48 en 38 jaar oud) (4) op 

maandag 6 december 1700 met Sofie van Mecklenburg-Güstrow, dochter van Gustaaf Adolf van 

Mecklenburg-Güstrow (van 1636 tot aan zijn dood hertog Mecklenburg-Güstrow) en Magdalena 

Sybille van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op woensdag 21 juni 1662, overleden (75 jaar 

oud) op zaterdag 7 juni 1738. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIVaa. Erdmuthe Dorothea van Saksen-Zeitz (XXIVaa), hierboven, dochter van Maurits hertog van 

Saksen-Zeitz (XXIIIl), op pagina 162 (was van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz) en 

Dorothea Maria van Saksen-Weimar (XXIVg), op pagina 168, geboren op 

zondag 13 november 1661, overleden (58 jaar oud) op zondag 28 april 1720, trouwde 



  

  

(respectievelijk 17 en 25 jaar oud) op zaterdag 14 oktober 1679 met haar neef Christiaan II hertog 

van Saksen-Merseburg (zie XXIVu, op pagina 185). 

 

XXIVab. Maurits Willem van Saksen-Zeitz, zoon van Maurits hertog van Saksen-Zeitz (XXIIIl), op pagina 

162 (was van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz) en Dorothea Maria van 

Saksen-Weimar (XXIVg), op pagina 168, geboren op woensdag 12 maart 1664 in 

Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1681 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz, 

overleden (54 jaar oud) op dinsdag 15 november 1718 in Weida [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 25 en 18 jaar oud) op zaterdag 25 juni 1689 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland] 

met Maria Amalia van Brandenburg, dochter van Frederik Willem I van Brandenburg (de Grote 

Keurvorst) (keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen) en Dorothea van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van Sleeswijk-Holstein-Glucksburg), 

geboren op zondag 16 november 1670 in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], overleden (69 

jaar oud) op dinsdag 17 november 1739 in Schleusingen [Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Frederik Willem van Saksen-Zeitz, geboren in 1690. 

2. Dorothea Wilhelmina van Saksen-Zeitz, geboren op dinsdag 20 maart 1691 in 

Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op zondag 17 maart 1743 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], volgt XXVu, op pagina 220. 

3. Carolina Amalia van Saksen-Zeitz, geboren in 1693, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1694. 

4. Sophia Charlotte van Saksen-Zeitz, geboren in 1695, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1696. 

5. Frederik August van Saksen-Zeitz, geboren in 1700, overleden (ongeveer 10 jaar oud) 

in 1710. 

 

Maurits Willem van Saksen-Zeitz. 

Hij kreeg een omvangrijke opleiding, vooral in klassieke talen en theoloog en ging op grand tour naar 

Frankrijk. Tijdens deze opleidingsreis ontmoette Maurits Willem in Frankfurt am Main Philipp Jakob 

Spener, de grondlegger van het Duitse piëtisme, en ook voerde hij een uitgebreide correspondentie met 

filosoof Gottfried Wilhelm Leibnitz. 

In 1681 volgde hij zijn vader op als hertog van Saksen-Zeitz. Omdat hij nog minderjarig was, werd hij tot in 

1684 onder het regentschap geplaatst van zijn neef, keurvorst Johan George III van Saksen. Maurits Willem 

had een gespannen relatie met de keurvorst van Saksen, net als de hertogen van Saksen-Weißenfels en 

Saksen-Merseburg. Om zich tegen de keurvorst te verdedigen, zocht hij steun bij het keizerlijk hof in Wenen 

en bij het keurvorstendom Brandenburg. Dit leidde tot een huwelijk met Maria Amalia, dochter van 

keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. Maurits Willem probeerde ervoor te zorgen dat Saksen-Zeitz 

verheven werd tot een soevereine keizerlijke staat, door te verwijzen naar het hoogstift van de vroegere 

bisschoppen van Naumburg, maar dit stuitte op het veto van de keurvorsten van Saksen. Toen hij tijdens de 

Grote Noordse Oorlog probeerde om Zweedse steun te verwerven, werd zijn hertogdom in 1709 tijdelijk 

bezet door Saksische troepen. 

In 1710 overleed zijn enige zoon en erfgenaam Frederik August op negenjarige leeftijd. Vervolgens 

verzoende Maurits Willem zich met keurvorst Frederik August I van Saksen en gaf hij zijn eisen tot 

rijksvrijheid op. Zijn jongere broer Frederik Hendrik, aan wie hij reeds in 1699 de steden Pegau en Neustadt 

als apanage had toegewezen, werd zijn nieuwe erfgenaam. Frederik Hendrik stierf echter in 1713. Maurits 

Willems andere broer, Christiaan August, was aartsbisschop van Esztergom en kon daardoor geen hertog 

van Saksen-Zeitz worden. Hierdoor werd duidelijk dat zijn hertogdom na zijn dood zou terugvallen aan het 

keurvorstendom Saksen. 

In 1717, een jaar voor zijn dood, bekeerde Maurits Willem zich van het calvinisme tot het katholicisme, om 

zijn broer Christiaan August te plezieren. Datzelfde jaar verhuisde hij zijn regeringszetel naar Weida en trok 

hij zich terug op het kasteel van Osterburg. Onder druk van zijn echtgenote en de invloedrijke piëtist August 

Hermann Francke maakte hij zijn bekering enkele weken voor zijn dood ongedaan. In november 1718 

overleed Maurits Willem op 54-jarige leeftijd. 

 

 



  

  

 Maria Amalia van Brandenburg, dochter van Frederik Willem I van Brandenburg (de Grote 

Keurvorst) (keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen) en Dorothea van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van Sleeswijk-Holstein-Glucksburg), 

trouwde (respectievelijk 16 en 22 jaar oud) (1) op woensdag 20 augustus 1687 met Karel van 

Mecklenburg-Güstrow, zoon van Gustaaf Adolf van Mecklenburg-Güstrow (van 1636 tot aan 

zijn dood hertog Mecklenburg-Güstrow) en Magdalena Sybille van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, 

geboren op dinsdag 18 november 1664, overleden (23 jaar oud) op maandag 15 maart 1688. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVac. Frederik Hendrik van Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt, zoon van Maurits hertog van Saksen-Zeitz 

(XXIIIl), op pagina 162 (was van 1657 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz) en Dorothea 

Maria van Saksen-Weimar (XXIVg), op pagina 168, geboren op zaterdag 21 juli 1668 in 

Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 1699 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt, overleden (45 jaar oud) op maandag 18 december 1713 in 

Neustadt [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 21 jaar oud) (1) op 

donderdag 23 april 1699 in Olesnica [Wroclaw, Poland] met Sophia Angelica van 

Württemberg-Oels, dochter van Christian Ulrich van Würtemberg-Bernstadt en Anna Elisabeth 

van Anhalt (zie XXIVz, op pagina 187). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Frederik Hendrik van Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt. 

Na de dood van zijn vader in 1681 werd zijn oudere broer Maurits Willem hertog van Saksen-Zeitz. 

Hij vocht mee in de Negenjarige Oorlog tegen Frankrijk, als soldaat in het leger van zijn neef Johan George 

III van Saksen. Nadat hij in 1699 gehuwd was met zijn eerste echtgenote, kreeg Frederik Hendrik van zijn 

broer als apanage de Kreis Neustädt en het ambt Pegau toegewezen, met de steden en sloten van Pegau, 

Neustadt an der Orla en Arnshaugk. Hij vestigde zijn hoofdresidentie in achtereenvolgens Pegau, 

Arnshaugk en Neustadt an de Orla en liet het door zijn vader gestichte Slot Neustadt herbouwen in 

barokstijl. 

Als hertog van Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt had Frederik Hendrik soevereine rechten en inkomsten, maar 

hij bleef politiek afhankelijk van het hertogdom Saksen-Zeitz. In 1707 werd Pegau tijdens de Grote Noordse 

Oorlog bezet door de Zweedse troepen onder leiding van koning Karel XII. 

Na de dood van zijn neefje Frederik August in 1710 werd Frederik Hendrik de erfgenaam van het 

hertogdom Saksen-Zeitz. Hijzelf overleed echter drie jaar later, in december 1713, op 45-jarige leeftijd en 

werd bijgezet in de Sint-Petrus- en Paulusdom van Zeitz. Frederik Hendriks domeinen werden geërfd door 

zijn zoon Maurits Adolf Karel, onder het regentschap van zijn broer Maurits Willem. Maurits Adolf Karel 

ging kort daarna in de geestelijke stand, waardoor Frederik Hendriks domeinen alsnog terugvielen aan 

Saksen-Zeitz. 

 

 

 Frederik Hendrik van Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt, trouwde (respectievelijk 33 en 36 jaar oud) 

(2) op maandag 27 februari 1702 in Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Anna Friederike van 

Holstein-Sonderburg, dochter van Philipp Ludwig van Holstein-Sonderburg (hertog van 

Sleeswijk Holstein Sonderburg Wiesenburg) en Anna Margaretha van Hessen-Homburg, geboren 

op zaterdag 4 juli 1665, overleden (82 jaar oud) op zondag 25 februari 1748. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Maurits August Karel van Saksen-Meissen, geboren op vrijdag 1 december 1702, 

overleden (56 jaar oud) op woensdag 20 juni 1759. 

2. Dorothea Charlotte van Saksen-Zeitz-Pegau-Neustadt, geboren in 1708. 

 

Generatie XXV 
 

 

XXVa. Magdalena Sibylle van Saksen-Weißenfels (XXVa), hierboven, dochter van Johan Adolf I hertog 

van Saksen-Weißenfels (XXIVq), op pagina 180 (was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan 



  

  

administrator van het aartsbisdom Maagdenburg) en Johanna Magdalena van Saksen-Altenburg 

(XXIVb), op pagina 164, geboren op zondag 3 september 1673 in 

Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 28 november 1726 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 en 

41 jaar oud) op zaterdag 28 juli 1708 in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Johan 

Willem van Saksen-Eisenach, zoon van Johan George I van Saksen-Eisenach (XXIVe), op pagina 

166 (hertog van Saksen-Eisenach) en Johannetta van Sayn-Wittgenstein (zie XXVh, op pagina 

203). 

 

XXVb. Johan George van Saksen-Weißenfels, zoon van Johan Adolf I hertog van Saksen-Weißenfels 

(XXIVq), op pagina 180 (was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het 

aartsbisdom Maagdenburg) en Johanna Magdalena van Saksen-Altenburg (XXIVb), op pagina 

164, geboren op dinsdag 13 juli 1677 in Halle (Saale) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], gedoopt (34 

jaar oud) op woensdag 16 maart 1712 in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1697 

tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weißenfels en vorst van Querfurt, overleden (34 jaar oud) op 

woensdag 16 maart 1712, trouwde (respectievelijk 20 en 28 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1698 in 

Jena [Thüringen, Duitsland] met Frederika Elisabeth van Saksen-Weimar, dochter van Johan 

George I van Saksen-Eisenach (XXIVe), op pagina 166 (hertog van Saksen-Eisenach) en 

Johannetta van Sayn-Wittgenstein (zie XXVi, op pagina 205). 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Frederika Elisabeth van Saksen-Weißenfels, geboren in 1701, overleden (ongeveer 5 

jaar oud) in 1706. 

2. Johan George van Saksen-Weißenfels, geboren in 1702, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1703. 

3. Johannetta Wilhelmina van Saksen-Weißenfels, geboren en overleden in 1704. 

4. Johannetta Amalia van Saksen-Weißenfels, geboren in 1705, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1706. 

5. Johanna Magdalena van Saksen-Weißenfels, geboren op zaterdag 17 maart 1708, 

overleden (51 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1760, trouwde (respectievelijk 22 en 75 

jaar oud) op vrijdag 5 januari 1731 met Ferdinand hertog van Koerland, zoon van 

Jacob Kettler (vanaf 1642 hertog van Koerland en Semgallen) en Louise Charlotte van 

Brandenburg, geboren op maandag 1 november 1655, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 4 mei 1737. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Frederika Amalia van Saksen-Weißenfels, geboren in 1712, overleden (ongeveer 2 

jaar oud) in 1714. 

 

Johan George van Saksen-Weißenfels. 

Omdat zijn twee oudere broers reeds overleden waren, volgde Johan George in 1697 zijn vader op als hertog 

van Saksen-Weißenfels. Omdat hij op het moment van zijn troonsbestijging nog niet volwassen verklaard 

was, nam keurvorst Frederik August I van Saksen tot in 1698 het regentschap op van Johan George. 

Net als zijn voorgangers neigde Johan George naar grootse hoofse pracht en praal. Zo liet hij een kleine 

rivierhaven aanleg zodat hij met zijn pleziervloot op de Saale kon varen. De ontwikkelde Johan George was 

ook een promotor van de kunsten en wetenschappen. Onder zijn regering kende de stad Weißenfels een 

grote bloei en behoorde het samen met de Keur-Saksische hoofdstad Dresden tot de wetenschappelijke en 

culturele centra in Midden-Duitsland. Door zijn levenswandel vergrootte hij tegelijkertijd de schuldenberg 

van Saksen-Weißenfels, waardoor hij mee de financiële ruïne van het hertogdom veroorzaakte die tijdens het 

bewind van zijn eveneens spilzuchtige broer Christiaan intrad. In 1704 stichtte hij de Orde van de Adellijke 

Passie, enkel bestemd voor adellijke mannen. 

In maart 1712 stierf Johan George op 34-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de Vorstelijke Crypte van het Slot 

Neu-Augustenburg. Omdat hij zonder overlevende mannelijke nakomelingen stierf, werd het hertogdom 

Saksen-Weißenfels geërfd door zijn jongere broer Christiaan. 

 

 

XXVc. Anna Maria van Saksen-Weißenfels, dochter van Johan Adolf I hertog van Saksen-Weißenfels 

(XXIVq), op pagina 180 (was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het 



  

  

aartsbisdom Maagdenburg) en Johanna Magdalena van Saksen-Altenburg (XXIVb), op pagina 

164, geboren op donderdag 17 juni 1683, overleden (47 jaar oud) op vrijdag 16 maart 1731, 

trouwde (beiden 21 jaar oud) op dinsdag 16 juni 1705 met Erdmann II graaf van Promnitz, zoon 

van Balthasar Erdmann van Promnitz en Emilie Agnes Reuss-Schleiz, geboren op 

zondag 22 augustus 1683, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 7 september 1745. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Christina Emilia van Promnitz, geboren op zaterdag 15 september 1708, overleden 

(23 jaar oud) op woensdag 20 februari 1732, trouwde (respectievelijk 17 en 28 jaar 

oud) op maandag 14 januari 1726 met August Lodewijk van Anhalt (van 1728 tot aan 

zijn dood vorst van Anhalt-Köthen), zoon van Emanuel Lebrecht van Anhalt en 

Gisela Agnes van Rath (sinds 1692 gravin van Nienburg), geboren op 

zondag 9 juni 1697 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 6 augustus 1755 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

2. Anna van Promnitz, geboren op zaterdag 30 mei 1711, overleden (38 jaar oud) op 

dinsdag 31 maart 1750, trouwde (respectievelijk 21 en 35 jaar oud) op 

vrijdag 21 november 1732 met haar zwager August Lodewijk van Anhalt, zoon van 

Emanuel Lebrecht van Anhalt en Gisela Agnes van Rath (sinds 1692 gravin van 

Nienburg). Uit dit huwelijk 2 dochters. 

3. Maria Elisabeth van Promnitz, geboren op zondag 24 oktober 1717, overleden (23 

jaar oud) op donderdag 20 juli 1741 in Wernigerode [Sachsen-Anhalt, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) op donderdag 11 december 1738 in 

Zary [Zielona Gora, Poland] met Hendrik Ernst van Stolberg-Wernigerode, zoon van 

Christian Ernst van Stolberg-Gedern en Sofie Charlotte van Leiningen-Westerburg, 

geboren op maandag 7 december 1716 in Wernigerode [Sachsen-Anhalt, Duitsland], 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 24 oktober 1778 in 

Halberstadt [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Johann Erdmann van Promnitz, geboren op donderdag 2 februari 1719, overleden (66 

jaar oud) op maandag 4 juli 1785, trouwde (respectievelijk 25 en 17 jaar oud) op 

woensdag 5 augustus 1744 met Karoline van Carolath-Beuthen, geboren op 

vrijdag 20 juni 1727, overleden (35 jaar oud) op zaterdag 18 december 1762. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Agnes Sofie van Promnitz, geboren op dinsdag 14 mei 1720, overleden (71 jaar oud) 

op dinsdag 2 augustus 1791, trouwde (respectievelijk 27 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 4 november 1747 met Hendrik XXVIII Reuss-Ebersdorf, zoon van Hendrik 

XXIX graaf Reuss-Ebersdorf en Sophia Dorothea van Castell-Remlingen, geboren op 

vrijdag 30 augustus 1726, overleden (70 jaar oud) op woensdag 10 mei 1797. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

August Lodewijk van Anhalt. 

Omdat in 1702 het eerstgeboorterecht werd ingevoerd in Anhalt-Köthen kreeg hij van zijn oudere broer 

Leopold het slot en het land van Warmsdorf toegewezen. 

Na het overlijden van zijn broer Leopold erfde hij in 1728 het vorstendom Anhalt-Köthen. Hij kwam al snel 

in conflict met Leopolds weduwe Charlotte Frederica van Nassau-Siegen, die weduwegeld eiste, en haar 

dochter Gisela Agnes, die een deel van de erfenis eiste. Uiteindelijk werd August Lodewijk gedwongen om 

jaarlijks 200.000 rijksdaalders te betalen aan Charlotte Frederica en 350.000 rijksdaalders aan Gisela Agnes. 

Hierdoor belandde het vorstendom Anhalt-Köthen diep in de schulden. 

August Lodewijk stierf op 58-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de vorstencrypte van de Sint-Jacobskerk in 

Köthen. 

 

 

 Erdmann II graaf van Promnitz, zoon van Balthasar Erdmann van Promnitz en Emilie Agnes 

Reuss-Schleiz, trouwde (respectievelijk 49 en 27 jaar oud) (2) op zaterdag 21 februari 1733 met 

Henriette Eleonore Reuss-Lobenstein, dochter van Hendrik XV Reuss-Lobenstein en Ernestine 



  

  

Eleonore van Schonburg-Waldenburg, geboren op vrijdag 1 januari 1706, overleden (56 jaar oud) 

op woensdag 7 april 1762. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Siegfried van Promnitz, geboren op zaterdag 22 mei 1734, overleden (25 jaar oud) op 

woensdag 27 februari 1760, trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op 

donderdag 15 augustus 1754 met Wilhelmina van Lippe-Biesterfeld, dochter van 

Friedrich Karl August graaf van Lippe-Biesterfeld en Barbara Eleonore van 

Solms-Baruth (gravin van Solms Baruth), geboren op vrijdag 17 juli 1733 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1766 in 

Klitschdorf [Wroclaw, Poland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVd. Sophia van Saksen-Weißenfels, dochter van Johan Adolf I hertog van Saksen-Weißenfels 

(XXIVq), op pagina 180 (was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan administrator van het 

aartsbisdom Maagdenburg) en Johanna Magdalena van Saksen-Altenburg (XXIVb), op pagina 

164, geboren op woensdag 2 augustus 1684, overleden (67 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1752, 

trouwde (respectievelijk 15 en 20 jaar oud) (1) op vrijdag 16 oktober 1699 met George Willem van 

Brandenburg-Bayreuth, zoon van Christiaan Ernst van Brandenburg-Bayreuth (was van 1655 tot 

aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Bayreuth) en Sophia Louise van Württemberg, 

geboren op woensdag 16 november 1678 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], was van 1712 tot aan 

zijn dood markgraaf van Brandenburg-Bayreuth, overleden (48 jaar oud) op 

woensdag 18 december 1726 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Christiane Sofie Wilhelmina van Brandenburg-Bayreuth, geboren op 

donderdag 6 januari 1701, overleden (48 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1749. 

 

 Sophia van Saksen-Weißenfels, trouwde (ongeveer 49 jaar oud) (2) in 1734 met Joseph 

Albert graaf van Hoditz en Wolframitz. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVe. Wilhelmina Christine van Saksen-Weimar, dochter van Johan Ernst II hertog van 

Saksen-Weimar (XXIVc), op pagina 164 (was van 1683 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Weimar) en Christina Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen, geboren 

op dinsdag 26 november 1658 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op 

zaterdag 30 juli 1712 in Sondershausen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 37 

jaar oud) op woensdag 27 september 1684 in Sondershausen [Thüringen, Duitsland] met 

Christiaan Willem vorst van Schwarzburg-Sondershausen, zoon van Anton Gunther I graaf van 

Schwarzburg-Sondershausen en Maria Magdalena van Zweibrucken-Birkenfeld, geboren op 

woensdag 16 januari 1647 in Sondershausen [Thüringen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 10 mei 1721 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. August I van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op vrijdag 27 april 1691 in 

Sondershausen [Thüringen, Duitsland]. Vorst van Schwarzburg Sondershausen, 

overleden (59 jaar oud) op dinsdag 27 oktober 1750 in 

Ebeleben [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 19 juli 1721 in Bernburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Charlotte Sophie 

van Anhalt, dochter van Karel Frederik van Anhalt en Sophia Albertine van 

Solms-Sonnenwalde, geboren op maandag 21 mei 1696 in 

Bernburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

donderdag 22 juli 1762 in Sondershausen [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

2. Christian van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op dinsdag 27 juli 1700, 

overleden (49 jaar oud) op zondag 28 september 1749, trouwde (respectievelijk 28 en 

18 jaar oud) op woensdag 10 november 1728 met Eberdine Sofie van Anhalt, dochter 

van Lebrecht van Anhalt (vorst van Anhalt, Bernburg, Schaumburg en Hoym) en 

Everdina Jacoba van Weede, geboren op donderdag 6 februari 1710, overleden (74 jaar 



  

  

oud) op dinsdag 26 oktober 1784. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

 

 Christiaan Willem vorst van Schwarzburg-Sondershausen, zoon van Anton Gunther I graaf van 

Schwarzburg-Sondershausen en Maria Magdalena van Zweibrucken-Birkenfeld, trouwde 

(respectievelijk 25 en 31 jaar oud) (1) op maandag 22 augustus 1672 in 

Sondershausen [Thüringen, Duitsland] met zijn achternicht Antonia Sybille van 

Barby-Mühlingen, dochter van Albrecht Friedrich van Barby-Mühlingen (graaf van Barby 

Muhlingen in Rosenburg en Muhlingen) en Sophie Ursula van Oldenburg-Delmenhorst, geboren 

op zondag 7 april 1641, overleden (43 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1684 in 

Sondershausen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Gunther XXXXIII vorst van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op 

zaterdag 13 augustus 1678, overleden (62 jaar oud) op maandag 28 november 1740. 

2. Magdalena Sofie van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op 

zaterdag 17 februari 1680, overleden (71 jaar oud) op maandag 14 juni 1751, trouwde 

(respectievelijk 31 en 37 jaar oud) op donderdag 19 maart 1711 met Georg Albrecht 

van Schonburg-Hartenstein, zoon van Otto Ludwig van 

Schonburg-Waldenburg (graaf van Schonburg Waldenburg Hartenstein) en Sophia 

Magdalena van Leiningen-Westerburg, geboren op donderdag 25 mei 1673 in 

Waldenburg [Hessen, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op 

zaterdag 15 augustus 1716 in Hartenstein [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

3. Emilia Christina Antonia van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op 

zondag 30 maart 1681 in Schwarzburg [Thüringen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) 

op maandag 1 november 1751 in Mirow [BW, Congo], trouwde met Adolf Frederik 

II hertog van Mecklenburg-Strelitz, zoon van Adolf Frederik I van 

Mecklenburg-Schwerin (hertog van Mecklenburg Schwerin en Ratzeburg) en Maria 

Katharina van Brunswijk-Dannenberg (zie XXIVi, op pagina 170). Uit dit huwelijk een 

zoon. 

 

XXVf. Johann Ernst III (Johan Ernst III) hertog van Saksen-Weimar, zoon van Johan Ernst II hertog van 

Saksen-Weimar (XXIVc), op pagina 164 (was van 1683 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Weimar) en Christina Elisabeth van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Franzhagen, geboren 

op zondag 22 juni 1664 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op 

vrijdag 10 juni 1707 aldaar, begraven aldaar zijn lichaam werd later overgebracht naar de 

Vorstelijke Crypte op het kerkhof van Weimar, trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) (1) op 

donderdag 11 oktober 1685 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Sophia Augusta van Anhalt, 

dochter van Johan VI van Anhalt-Zerbst (van 1621 tot aan zijn dood vorst van Anhalt-Zerbst) en 

Sophia Augusta van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (hertogin van Sleeswijk Holstein Gottorp), 

geboren op vrijdag 9 maart 1663 in Zerbst [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (31 jaar oud) 

op dinsdag 14 september 1694 in Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Johan Willem van Saksen-Weimar, geboren en overleden in 1686. 

2. Ernst August I van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op maandag 19 april 1688 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op vrijdag 19 januari 1748 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIb, op pagina 224. 

3. Eleonora Christiane van Saksen-Weimar, geboren in 1689, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1690. 

4. Johanna Augusta van Saksen-Weimar, geboren omstreeks 1690, overleden (ongeveer 

1 jaar oud) omstreeks 1691. 

5. Johanna Charlotte van Saksen-Weimar, geboren in 1693, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) in 1751. 

 

Johann Ernst III hertog van Saksen-Weimar. 

Samen met zijn oudere broer Willem Ernst ging hij in 1676 studeren aan de Universiteit van Jena. 



  

  

Na de dood van zijn vader in 1683 erfde hij samen met zijn broer Willem Ernst het hertogdom 

Saksen-Weimar. De broers moesten gezamenlijk regering omdat in Saksen-Weimar het eerstgeboorterecht 

niet gold. Op het moment van hun troonsbestijging waren de broers officieel nog minderjarig, maar hun 

vader had in zijn testament bepaald dat Johan Ernst III en Willem Ernst onmiddellijk volwassen verklaard 

moesten worden. Keizer Leopold I ging daarmee akkoord. 

Johan Ernst III was alcoholverslaafd en weinig in de regeringszaken geïnteresseerd. Zijn broer slaagde er al 

snel in om Johan Ernst buitenspel te zetten en tot aan zijn dood in 1707 had hij nauwelijks politieke invloed. 

Na meerdere conflicten over de gezamenlijke geldinkomsten had hij de laatste jaren van zijn leven opnieuw 

een nauwere relatie met Willem Ernst. 

Johan Ernst leefde teruggetrokken in het Rode Slot van Weimar, waar hij in juni 1707 kort voor zijn 43ste 

verjaardag overleed. 

 

 

 Johann Ernst III (Johan Ernst III) hertog van Saksen-Weimar, trouwde (respectievelijk 30 en 22 

jaar oud) (2) op donderdag 4 november 1694 met Charlotte van Hessen-Homburg, dochter van 

Friedrich II landgraaf van Hessen-Homburg en Louise Elisabeth van Koerland, geboren op 

vrijdag 17 juni 1672, overleden (66 jaar oud) op vrijdag 29 augustus 1738. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Karel Frederik van Saksen-Weimar, geboren in 1695, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1696. 

2. Johan Ernst van Saksen-Weimar, geboren in 1696, titelvoerend hertog van 

Saksen-Weimar en componist, overleden (ongeveer 19 jaar oud) in 1715. 

3. Maria Louise van Saksen-Weimar, geboren in 1697, overleden (ongeveer 7 jaar oud) 

in 1704. 

4. Christina Sophia van Saksen-Weimar, geboren in 1700, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1701. 

 

XXVg. Eleonora Erdmuthe Louise van Saksen-Eisenach, dochter van Johan George I van 

Saksen-Eisenach (XXIVe), op pagina 166 (hertog van Saksen-Eisenach) en Johannetta van 

Sayn-Wittgenstein, geboren op donderdag 13 april 1662 in Friedewald [Hessen, Duitsland], door 

huwelijk achtereenvolgens markgravin van Brandenburg-Ansbach en keurvorstin van Saksen, 

overleden (34 jaar oud) op zondag 9 september 1696 in 

Kasteel Pretzsch [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) (1) op 

dinsdag 4 november 1681 in Eisenach [Thüringen, Duitsland] met Johan Frederik van 

Brandenburg-Ansbach, zoon van Albrecht van Brandenburg-Ansbach (markgraaf van het 

Frankische vorstendom Ansbach van 1634 tot 1667) en Sophia Margaretha van 

Oettingen-Oettingen, geboren op zondag 18 oktober 1654 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 

1667 tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Ansbach, overleden (31 jaar oud) op 

vrijdag 22 maart 1686 in Ansbach [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Wilhelmina Charlotte Caroline van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

maandag 1 maart 1683 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 

woensdag 20 november 1737 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

bijgezet aldaar in Westminster Abbey, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en 

ongeveer 21 jaar oud) in 1705 (woensdag 2 sep 1705) in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland] (te Herrenhausen [Niedersachsen, Duitsland]) 

met George II August van Groot-Brittannië, zoon van George I van 

Groot-Brittannië (hertog van Brunswijk Luneburg, Koning van Groot Brittannie en 

Keurvorst van Hannover.) en Sophia Dorothea van Celle, geboren op 

woensdag 10 november 1683 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland] op het slot 

Herrenhäuser, koning van Groot Brittannie, keurvorst van Hannover, overleden (76 

jaar oud) op zaterdag 25 oktober 1760 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in Kensington Palace, begraven in 

Westminster Abbey [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 



  

  

2. Frederik August van Brandenburg-Ansbach, geboren en overleden in 1685. 

3. Willem Frederik van Brandenburg-Ansbach, geboren op dinsdag 8 januari 1686 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland], markgraaf van Brandenburg Ansbach, overleden (36 

jaar oud) op donderdag 7 januari 1723 in 

Unterreichenbach [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 15 

jaar oud) op woensdag 28 augustus 1709 met zijn nicht Christiane Charlotte van 

Württemberg, dochter van Frederik Karel hertog van Württemberg-Winnental (van 

1674 tot aan zijn dood hertog van Württemberg-Winnental) en Eleonore Juliana van 

Brandenburg-Ansbach, geboren op vrijdag 20 augustus 1694, overleden (35 jaar oud) 

op zondag 25 december 1729. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

Johan Frederik van Brandenburg-Ansbach. 

In 1667 volgde hij zijn vader op als markgraaf van Brandenburg-Ansbach. Omdat hij toen nog minderjarig 

was, werd er een regentenraad aangesteld die onder leiding van keurvorst Frederik Willem I van 

Brandenburg het regentschap van Brandenburg-Ansbach overnam. Johan Frederik werd opgeleid aan de 

universiteiten van Straatsburg en Genève. Vervolgens ondernam hij een grand tour, waarbij hij onder andere 

door Frankrijk reisde. 

Toen hij in 1672 volwassen werd verklaard, begon Johan Frederik zelfstandig te regeren in 

Brandenburg-Ansbach. Hij gold als een tolerant en beminnelijk vorst, maar hij was weinig ambitieus en zeer 

afhankelijk van zijn raadgevers. Hij zette de Habsburgvriendelijke politiek van zijn vader verder en ving in 

Ansbach en Schwabach Franse emigranten op, wat een economische opleving voor zijn landerijen 

betekende. Zijn muzikale neigingen voor opera en ballet en zijn liefde voor pracht en praal veroorzaakten 

echter financiële tekorten. 

In 1686 bezweek Johan Frederik op 31-jarige leeftijd aan de pokken. Hij werd bijgezet in de 

Sint-Gumbertuskerk van Ansbach. 

 

 

Wilhelmina Charlotte Caroline van Brandenburg-Ansbach. 

Markgravin Wilhelmina Charlotte Caroline van Brandenburg-Ansbach werd geboren in Ansbach, een stad 

die in die tijd in het Vorstendom Ansbach lag. Ze was de dochter van Markgraaf Johan Frederik van 

Brandenburg-Ansbach en diens tweede vrouw Eleonore van Saksen-Eisenach. Haar beide ouders stierven 

toen Caroline nog jong was. Ze groeide op als een intelligente, in cultuur geïnteresseerde en aantrekkelijke 

vrouw, en veel bekende mannen hebben haar ten huwelijk gevraagd. 

Toen er de kans kwam om koningin van Spanje te kunnen worden, weigerde Caroline dit aanbod, want dat 

betekende dat Caroline haar protestantse geloof moest opgeven voor het Rooms-katholicisme, en dit kon zij 

niet doen. Niet lang daarna ontmoette zij de zoon van de keurvorst van Hannover, George Lodewijk. Met 

deze George Augustus, die later de troon van het koninkrijk Groot-Brittannië zou bestijgen als koning 

George I, trad ze op 22 augustus 1705 te Hannover in het huwelijk. Het paar kreeg vier zoons en vijf 

dochters; hun eerste kind, prins Frederick Louis, werd geboren op 1 februari 1707. 

Prinses van Wales. 

Toen koningin Anna van Groot-Brittannië op 1 augustus 1714 stierf, werd door ingewikkelde vereisten en 

familierelaties de vader van George koning van Groot-Brittannië als koning George I. Carolines man werd 

direct verheven tot Hertog van Cornwall, en niet lang daarna tot Prins van Wales gecreëerd, wat Caroline tot 

Prinses van Wales maakte. Rond deze tijd verhuisde het paar naar Engeland. 

Omdat de koning zich in 1694 had laten scheiden van zijn vrouw, prinses Sophia Dorothea van Celle, was er 

geen koningin-gemalin in Groot-Brittannië en daardoor werd Caroline de belangrijkste vrouw in het 

koninkrijk. Binnen drie jaar na hun komst naar Engeland, ontstond er een grote ruzie tussen prins George en 

zijn vader koning George I, ten tijde van de doop van hun vijfde kind, prins George Willem in 1717. De 

koning, die de grootvader was van de nieuwe prins, stond er op dat Thomas Pelham-Holles, de hertog van 

Newcastle-upon-Tyne de tweede peter werd van prins George Willem, in plaats van de jongere broer van 

George I, Ernst August van Hannover, de hertog van York en Albany, die als favoriet diende van de prins 

van Wales. Tijdens de ceremonie, beledigde prins George de hertog van Newcastle-upon-Tyne, een actie 

waarvoor hij tijdelijk gearresteerd werd, en verbannen van zijn vaders paleis (St. James's Palace), en 

verbannen van alle publieke ceremonies. 

Caroline had een goede vriendschap opgebouwd met Sir Robert Walpole (een politicus). Hij was lange 



  

  

periodes Eerste Minister van Groot-Brittannië. Zijn invloed op de koning zorgde ervoor dat de prins en 

prinses van Wales hun positie en levensstijl konden behouden tijdens hun verbanning. Sir Robert Walpole 

speelde ook een grote rol in de verzoening tussen de koning, zijn zoon en schoondochter in 1720. 

Carolines intelligentie was veel groter dan die van haar man, George. Als jonge vrouw correspondeerde ze 

met Gottfried Wilhelm Leibniz. Deze veelzijdig Duitse wiskundige, filosoof, logicus, natuurkundige, 

historicus, rechtsgeleerde en diplomaat en beschouwd als een van de grootste denkers van de 17e eeuw, was 

vaak te zien aan het Hof in Hannover. Het huwelijk van George en Caroline was zeer succesvol, maar toch 

hield George er meerdere maîtresses op na, wat eigenlijk heel normaal was voor die tijd. De meest bekende 

maîtresse van George was Henrietta Howard, Gravin van Suffolk. Zij was een van Carolines hofdames. 

Koningin van Groot-Brittannië. 

Caroline werd koningin-gemalin toen haar schoonvader, George I, op 10 juni 1727 overleed. In de jaren die 

daarop volgden waren Caroline en haar man (sinds 1727 George II) constant in strijd met hun oudste zoon 

Frederik, prins van Wales, die was achtergelaten in Duitsland toen zij naar Engeland kwamen. Hij kwam 

naar Engeland in 1728, hij was in die tijd al lang volwassen (hij was 21 jaar), en hij had zichzelf zeer veel 

slechte gewoontes eigen gemaakt. Hij sloot zich aan bij de oppositie van zijn vader en diens politieke 

overtuigingen en toen hij getrouwd was, eiste hij van het Parlement dat hij een groter jaarlijks bedrag kreeg, 

dat hem altijd was ontnomen. Ondanks dat Caroline persoonlijk haar nieuwe schoondochter, prinses 

Augusta van Saksen-Gotha had uitgekozen, was zij ervan overtuigd dat het huwelijk niet gelukkig zou 

worden. Het was dan ook een grote schok voor haar dat in 1736 bekend werd gemaakt dat prinses Augusta 

zwanger was. Een merkwaardige gebeurtenis volgde, waarbij de prins ontdekte dat zijn vrouw tijdens het 

begin van de bevalling in het holst van de nacht uit Hampton Court Palace was gevlucht, om ervoor te 

zorgen dat de koningin niet aanwezig kon zijn bij de geboorte. 

Koningin Caroline had een sterke positie, en ze werd verheven tot Bewaker van het Koninkrijk 

Groot-Brittannië en Zijne Majesteits Luitenant tijdens de afwezigheid van de koning, kortom Caroline 

regeerde als regentes het koninkrijk tijdens de afwezigheid van haar man, als hij in Hannover was. Ook was 

Caroline co-erfgename van het graafschap Sayn-Altenkirchen, via haar moeder. Carolines grootmoeder 

regeerde als gravin over Sayn-Wittgenstein-Sayn-Altenkirchen, maar Caroline erfde nooit de titels. Haar 

kleinzoon, George III, werd hiervoor gecompenseerd in 1803. 

Als koningin was ze voortdurend in de omgeving van artiesten, schrijvers en intellectuelen. Ze verzamelde 

ook veel juwelen, liet veel schilderijen maken en genoot van de kunst. 

Latere leven. 

Er kwamen nog meer ruzies met haar zoon, zelfs na de geboorte van de dochter van de prins van Wales, 

prinses Augusta Frederika in 1737, en er ontstond een volledige vervreemding tussen hen in de resterende 

maanden voor de dood van koningin Caroline. 

Koningin Caroline stierf na complicaties van een breuk van de baarmoeder op 20 november 1737 en ze werd 

bijgezet in de Westminster Abbey te Londen. Georg Friedrich Händel componeerde een 10 coupletten lang 

lied voor de bijzetting van de koningin, The ways of Zion do mourn (Engels: Funeral Anthem for Queen 

Caroline). De koning regelde twee bij elkaar passende kisten, zodat wanneer de koning stierf (23 jaar later) 

ze samen konden liggen. 

Koningin Caroline vroeg aan de koning om te hertrouwen, maar de koning reageerde als volgt: "Non, j'aurai 

des maîtresses!" (Frans voor: "Nee, ik zal maîtresses nemen!"). 

Samen met de volgende twee personen: Maria van Modena die onder andere verantwoordelijk wordt 

gehouden voor de Glorious Revolution en prins Albert van Saksen-Coburg en Gotha die de volledige 

controle had over de buitenlandse politiek van koningin Victoria is het waarschijnlijk dat Caroline, Maria 

van Modena en prins Albert de meest belangrijke gemalinnen en gemaal waren in de Britse geschiedenis. 

 

 

George II August van Groot-Brittannië. 

Op 1 augustus 1714 stierf plotseling koningin Anna van Groot-Brittannië. Eigenlijk moest zij, volgens een 

wet uit 1701, opgevolgd worden door prinses Sophia van de Palts, een kleindochter van koning Jacobus I 

van Engeland via zijn dochter, prinses Elizabeth Stuart. Maar omdat Sophia twee maanden voor koningin 

Anna was overleden, werd haar oudste zoon George, koning van Groot-Brittannië als koning George I. Deze 

benoemde zijn zoon George tot Prins van Wales en graaf van Chester op 27 september 1714, kort nadat 

beiden in Engeland waren aangekomen. 

George August had een ontzettend slechte verstandhouding met zijn vader en later ook met zijn eigen 



  

  

oudste zoon Frederik. Toen de prinses van Wales, Caroline, het leven schonk aan prins George Willem in 

1717, bereikten de ruzies een hoogtepunt. Toen de prins van Wales zijn vader tijdens de doop van prins 

George Willem publiekelijk beledigde, werd hij tijdelijk gevangengezet. Later verbande de koning de prins 

van Wales van het St. James's Palace, de residentie van de koning, en George I sloot hem uit van alle 

openbare plechtigheden. Na de dood van George I bleek dat deze plannen had gekoesterd om zijn zoon naar 

de koloniën te verbannen. 

George van Wales deed er alles aan om zijn vader tegen te werken, ook in politiek opzicht. Zijn Londense 

residentie, Leicester House, werd een beroemde ontmoetingsplaats voor mensen die tegen koning George I 

waren, waaronder Sir Robert Walpole en Charles Townshend, tweede Viscount van Townshend. In 1720 

moedigde Walpole een verzoening tussen de koning en de prins van Wales aan. In hetzelfde jaar keerde 

Walpole terug in de Britse politiek, hij was namelijk sinds 1717 verbannen. Het jaar 1721 stond vooral 

bekend om de South Sea Bubble (South Sea staat voor Zuidzee Compagnie en Bubble is een hausse). Door 

deze politieke tegenslag kon Walpole opklimmen tot de machtigste positie in de regering. Walpole en zijn 

Whig Party waren dominant in de politiek van koning George I. De Tories zouden pas anderhalve eeuw 

later aan de macht komen. Walpole beheerste de Britse politiek, maar doordat hij zich aansloot bij de koning 

verloor hij de gunst van de Prins van Wales. 

Vroege regering. 

George van Wales volgde in 1727 als koning George II zijn vader op, die op 10 juni 1727 was overleden. 

George II werd op 4 oktober gekroond in de Westminster Abbey. De Duitse componist Georg Friedrich 

Händelkreeg de opdracht om nieuwe composities te schrijven voor de kroning (waaronder Zadok the Priest, 

een lied dat sindsdien tijdens elke kroning wordt gezongen). Het geruzie met zijn zoon prins Frederik bleef 

doorgaan, George II had zelfs plannen om zijn zoon te verbannen naar de Britse kolonies. Maar het gezonde 

verstand overwon en hij besloot dit niet te doen. Omdat Walpole zich al in 1721 had aangesloten bij George I 

én omdat George II Sir Spencer Compton boven Walpole verkoos om zijn toespraken te schrijven, werd alom 

gedacht dat de nieuwe koning Walpole zou verbannen en dat hij zou worden vervangen door Compton. 

Toen echter bleek dat Compton om steun in die taak verzocht bij Walpole, opperde koningin Caroline, een 

vurige aanhanger van Sir Robert, de bewering dat Compton incompetent was. George II ging akkoord met 

zijn vrouw en Walpole en laatstgenoemde bleef aan als eerste minister. Vanaf dat moment steunde de 

koning Walpole vaak. De koning creëerde 'peers' die zich hadden aangesloten bij de Whigs. 

Zolang koningin Caroline nog in leven was, was de positie van Walpole veilig. Hij domineerde de 

binnenlandse politiek en had een grote stem in de buitenlandse politiek van de koning. George II was een 

voorstander van oorlog in Europa terwijl de premier in deze zaken vaak veel voorzichtiger was dan George 

II. Vandaar dat in 1729 een vredesverdrag met Spanje werd ondertekend. In 1732 werd dankzij de Britse 

generaal James Oglethorpe de naar George II vernoemde provincie Georgia in Brits Noord-Amerika gesticht 

(ook wel bekend als de Georgia Kolonie). In 1737 stichtte hij de Georg-August-Universität Göttingen in de 

Duitse stad Göttingen. 

De relatie tussen George en zijn zoon, de prins van Wales, verslechterde in de jaren dertig van de 18e eeuw. 

Toen de prins van Wales in het huwelijk trad met prinses Augusta van Saksen-Gotha, barstte er een 

openlijke ruzie uit: de koning verbande de Prins van Wales en zijn familie van het Hof in 1737. 

Nadat de koning zijn zoon verbannen had, verloor hij zijn vrouw. Koningin Caroline stierf op 20 november 

1737. Koningin Caroline verzocht de koning om te hertrouwen, de koning reageerde als volgt: "Non, j'aurai 

des maîtresses!" (Frans voor: "Nee, ik zal maîtresses nemen!"). George had toen al een onwettig kind: Johan 

Lodewijk, graaf van Wallmoden-Gimborn (22 april 1736 - 10 oktober 1811). Johan Lodewijk was de zoon van 

Amalie von Wallmoden, gravin van Yarmouth (1704-1765). De beroemdste maîtresse van George II is 

Henrietta Howard, gravin van Suffolk, een hofdame van koningin Caroline (een lady of the bedchamber). 

Oorlogen. 

Tegen het advies van Walpole in, nam George II deel aan een nieuwe oorlog, de Oorlog van Jenkins' Ear. 

Deze oorlog werd gevoerd tussen Groot-Brittannië en Spanje in 1739. Een groot deel van Europa werd echter 

in 1740 in Oostenrijkse Successieoorlog gesleurd. Op 20 oktober 1740 was Keizer Karel VI van het Heilige 

Roomse Rijk overleden. Karel VI had echter geen zoons en daarom had deze een Pragmatieke Sanctie 

afgekondigd. In deze Sanctie stond dat de dochters van Karel VI recht hadden op de troon. De reden van de 

oorlog was dat vele landen Maria Theresia van Oostenrijk niet erkenden als de nieuwe keizerin. De oorlog 

tussen Spanje en Groot-Brittannië werd daarna snel een onderdeel van deze oorlog. 

Zelfs Walpole was niet in staat om een Europees conflict van een dergelijke grootte te ontwijken. Hij moest 

ook in het parlement optornen tegen verscheidene politieke voorstanders van de oorlog. Die werden geleid 



  

  

door John, de baron van Carteret (later earl van Granville). Walpole werd uiteindelijk van verkiezingsfraude 

beschuldigd en ging in 1742 met pensioen, nadat hij meer dan twintig jaar als eerste minister had gediend. 

Hij werd vervangen door Spencer Compton, de eerste Earl van Wilmington. Hij was eigenlijk de eerste 

keuze van George II, maar dit werd toen tegengewerkt door koningin Caroline, omdat zij en Walpole goede 

vrienden waren. Lord Wilmington echter was meer een soort boegbeeld; de werkelijke macht lag in de 

handen van Lord Carteret. Toen Lord Wilmington in 1743 plotseling stierf, werd hij vervangen door Henry 

Pelham. De partij die voor deelname aan de Oostenrijkse oorlog was, werd geleid door lord Carteret die 

beweerde dat wanneer Maria Theresia er niet in slaagde om de Oostenrijkse troon te bemachtigen, de Franse 

macht in Europa te groot zou worden. George II stemde in om meer troepen naar het vasteland van Europa 

te sturen, zogenaamd ter ondersteuning van Maria Theresa, maar eigenlijk alleen maar om Hannover te 

verdedigen. Het Britse leger had al meer dan twintig jaar niet meer gevochten in grote Europese conflicten. 

Tijdens die periode had de Britse regering haar leger zwaar verwaarloosd. Niettemin zond de koning zijn 

troepen vol enthousiasme naar Europa. George II bezocht zijn troepen ook persoonlijk tijdens de slag om 

Dettingen in 1743. Daarmee was hij de laatste Britse monarch die zijn/of haar troepen persoonlijk bezocht. 

De troepen van George II werden geleid door zijn zoon, de hertog van Cumberland. De oorlog werd echter 

niet gesteund door het Britse volk, dat van mening was dat de Koning en Lord Carteret de belangen van 

Hannover boven die van Groot-Brittannië stelden. 

De Franse tegenstanders van koning George II moedigden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog de 

jacobieten aan om een opstand tegen de koning te beginnen. De jacobieten waren de aanhangers van de 

Rooms-katholieke koning Jacobus II, die in 1689 was onttroond om vervangen te worden zijn protestantse 

dochter, Maria II en haar man Willem III van Oranje-Nassau. De zoon van Jacobus II, Jacobus Frans Eduard 

Stuart, beter bekend als de 'Old Pretender', had tot twee keertoe een opstand geleid. De eerste in1715 beter 

bekend als The Fifteen, hij was toen al gevlucht naar Frankrijk, en de tweede in 1719 beter bekend als The 

Nineteen maar deze opstand was zo zwak dat die amper serieus genomen werd. De zoon van 'The Old 

Pretender', Karel Eduard Stuart, beter bekend onder zijn populaire bijnaam 'Bonnie Prince Charlie', leidde 

echter een veel fellere opstand, in de naam van zijn vader, in 1745. 

Bonnie Prince Charlie landde in Schotland in juli 1745. Vele Schotten steunden hem in zijn zaak. Al was hij 

katholiek, het Huis Stuart was wel van Schotse afkomst. Hij versloeg de Britse troepen in september. 

Vervolgens probeerde hij Engeland binnen te trekken, maar daar stonden zelfs de katholieken niet positief 

tegen een invasie. De Franse koning Lodewijk XV beloofde Bonnie Prince Charlie twaalfduizend mannen te 

sturen om daarmee de opstand te steunen, maar uiteindelijk ging dit niet door. Een Brits leger onder 

aanvoering van de Hertog van Cumberland dreef de jacobitische manschappen terug naar Schotland. Op 16 

april 1746 stonden Bonnie Prince Charlie en de Hertog van Cumberland tegenover elkaar tijdens de Slag bij 

Culloden, de laatste slag ooit gevochten op Brits grondgebied. De jacobitische troepen werden verslagen en 

Bonnie Prince Charlie vluchtte terug naar Frankrijk, maar vele van zijn Schotse volgelingen werden door het 

Britse leger gevangengenomen en vermoord. Het jacobitisme werd de kop in gedrukt, en er werd nooit meer 

een serieuze poging meer gedaan om het Huis Stuart te herstellen op de troon. 

De oorlog in Europa ging ondertussen door. Uiteindelijk werd er in 1748 een einde gemaakt aan de 

Oostenrijkse Successieoorlog en Maria Theresia werd erkend als aartshertogin van Oostenrijk, haar man 

Frans Stefan van Lotharingen was in 1745 keizer geworden. Maria Theresia was echter teleurgesteld in 

Groot-Brittannië en noemde dat land zelfs onbetrouwbaar. 

Latere regering en dood. 

Voor de rest van zijn leven was de interesse van George II in de politiek niet echt groot en spendeerde hij er 

ook niet veel tijd aan. Toen de prins van Wales plotseling stierf in 1751 volgde diens oudste zoon, prins 

George, hem meteen op als Hertog van Edinburgh. De nieuwe Hertog werd niet lang daarna verheven tot 

prins van Wales, kreeg daarna de positie als kroonprins en erkenning als opvolger van koning George II. 

Hoe dan ook, de douairière-prinses van Wales, Augusta van Saksen-Gotha, vertrouwde de koning niet en 

hield prins George ver weg van zijn grootvader. 

Eerste minister Henry Pelham stierf in 1754 en werd toen opgevolgd door zijn broer, Thomas Pelham-Holles, 

de hertog van Newcastle-upon-Tyne. Thomas Pelham-Holles werd op zijn beurt opgevolgd door William 

Cavendish, de hertog van Devonshire in 1756. Een andere vermeldenswaardige eerste minister tijdens het 

bewind van George II was William Pitt de Oudere. William Pitt werd minister van Buitenlandse Zaken (in 

Engeland ook wel: Secretary of State for the Southern Department) in het kabinet van de hertog van 

Devonshire, maar de koning was echter niet zo blij met zijn aanstelling. Dit kwam doordat Pitt tegen de 

Oostenrijkse Successieoorlog was geweest, terwijl de koning juist ervoor was. Het koninklijk misnoegen 



  

  

werd alleen maar vergroot door de toespraken die Pitt voerde in 1757. In april van hetzelfde jaar werd hij 

ontslagen, maar later liet de koning hem terugkomen. Rond dezelfde tijd werd ook de Hertog van 

Newcastle-upon-Tyne voor een tweede keer Eerste Minister. 

Als minister van Buitenlandse Zaken leidde William Pitt de Engelse politiek naar de Zevenjarige Oorlog. 

Deze oorlog werd ook wel gezien als het vervolg op de Oostenrijkse Successieoorlog. Maria Theresia van 

Oostenrijk, aartshertogin van Oostenrijk, sloot een verdrag met de traditionele vijanden van Oostenrijk, het 

Russische rijk van tsarina Elisabeth en het Frankrijk van koning Lodewijk XV. Daardoor werden ook 

Rusland en Oostenrijk vijanden van Groot-Brittannië en Hannover. George II vreesde dat deze alliantie van 

Oostenrijk, Frankrijk en Rusland Hannover zou binnenvallen en daardoor sloot koning George II een 

verdrag met koning Frederik II van Pruisen. Groot-Brittannië, Hannover en Pruisen stonden tegenover de 

grote Europese mogendheden Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Zweden (waar Adolf Frederik koning was) en 

het Keurvorstendom Saksen onder keurvorst Frederik Augustus II, eveneens koning van Polen. Daarentegen 

echter sloot het Koninkrijk Portugal van koning Jozef I zich aan bij Groot-Brittannië. De oorlog werd niet 

alleen gevoerd in Europa, maar ook in Noord-Amerika (waar de oorlog beter bekendstaat als de Franse en 

Indiaanse Oorlog) en in India. 

George II stierf op 25 oktober 1760 nadat hij onwel geworden was op het toilet. Hij werd naar zijn bed 

gebracht en vroeg nog naar prinses Amelia, maar toen zij bij hem kwam was hij al overleden. Hij werd 

begraven inWestminster Abbey. Zijn kleinzoon volgde hem op als koning George III. 

Op 1 augustus 1714 stierf plotseling koningin Anna van Groot-Brittannië. Eigenlijk moest zij, volgens een 

wet uit 1701, opgevolgd worden door prinses Sophia van de Palts, een kleindochter van koning Jacobus I 

van Engeland via zijn dochter, prinses Elizabeth Stuart. Maar omdat Sophia twee maanden voor koningin 

Anna was overleden, werd haar oudste zoon George, koning van Groot-Brittannië als koning George I. Deze 

benoemde zijn zoon George tot Prins van Wales en graaf van Chester op 27 september 1714, kort nadat 

beiden in Engeland waren aangekomen. 

George August had een ontzettend slechte verstandhouding met zijn vader en later ook met zijn eigen 

oudste zoon Frederik. Toen de prinses van Wales, Caroline, het leven schonk aan prins George Willem in 

1717, bereikten de ruzies een hoogtepunt. Toen de prins van Wales zijn vader tijdens de doop van prins 

George Willem publiekelijk beledigde, werd hij tijdelijk gevangengezet. Later verbande de koning de prins 

van Wales van het St. James's Palace, de residentie van de koning, en George I sloot hem uit van alle 

openbare plechtigheden. Na de dood van George I bleek dat deze plannen had gekoesterd om zijn zoon naar 

de koloniën te verbannen. 

George van Wales deed er alles aan om zijn vader tegen te werken, ook in politiek opzicht. Zijn Londense 

residentie, Leicester House, werd een beroemde ontmoetingsplaats voor mensen die tegen koning George I 

waren, waaronder Sir Robert Walpole en Charles Townshend, tweede Viscount van Townshend. In 1720 

moedigde Walpole een verzoening tussen de koning en de prins van Wales aan. In hetzelfde jaar keerde 

Walpole terug in de Britse politiek, hij was namelijk sinds 1717 verbannen. Het jaar 1721 stond vooral 

bekend om de South Sea Bubble (South Sea staat voor Zuidzee Compagnie en Bubble is een hausse). Door 

deze politieke tegenslag kon Walpole opklimmen tot de machtigste positie in de regering. Walpole en zijn 

Whig Party waren dominant in de politiek van koning George I. De Tories zouden pas anderhalve eeuw 

later aan de macht komen. Walpole beheerste de Britse politiek, maar doordat hij zich aansloot bij de koning 

verloor hij de gunst van de Prins van Wales. 

Vroege regering. 

George van Wales volgde in 1727 als koning George II zijn vader op, die op 10 juni 1727 was overleden. 

George II werd op 4 oktober gekroond in de Westminster Abbey. De Duitse componist Georg Friedrich 

Händelkreeg de opdracht om nieuwe composities te schrijven voor de kroning (waaronder Zadok the Priest, 

een lied dat sindsdien tijdens elke kroning wordt gezongen). Het geruzie met zijn zoon prins Frederik bleef 

doorgaan, George II had zelfs plannen om zijn zoon te verbannen naar de Britse kolonies. Maar het gezonde 

verstand overwon en hij besloot dit niet te doen. Omdat Walpole zich al in 1721 had aangesloten bij George I 

én omdat George II Sir Spencer Compton boven Walpole verkoos om zijn toespraken te schrijven, werd alom 

gedacht dat de nieuwe koning Walpole zou verbannen en dat hij zou worden vervangen door Compton. 

Toen echter bleek dat Compton om steun in die taak verzocht bij Walpole, opperde koningin Caroline, een 

vurige aanhanger van Sir Robert, de bewering dat Compton incompetent was. George II ging akkoord met 

zijn vrouw en Walpole en laatstgenoemde bleef aan als eerste minister. Vanaf dat moment steunde de 

koning Walpole vaak. De koning creëerde 'peers' die zich hadden aangesloten bij de Whigs. 

Zolang koningin Caroline nog in leven was, was de positie van Walpole veilig. Hij domineerde de 



  

  

binnenlandse politiek en had een grote stem in de buitenlandse politiek van de koning. George II was een 

voorstander van oorlog in Europa terwijl de premier in deze zaken vaak veel voorzichtiger was dan George 

II. Vandaar dat in 1729 een vredesverdrag met Spanje werd ondertekend. In 1732 werd dankzij de Britse 

generaal James Oglethorpe de naar George II vernoemde provincie Georgia in Brits Noord-Amerika gesticht 

(ook wel bekend als de Georgia Kolonie). In 1737 stichtte hij de Georg-August-Universität Göttingen in de 

Duitse stad Göttingen. 

De relatie tussen George en zijn zoon, de prins van Wales, verslechterde in de jaren dertig van de 18e eeuw. 

Toen de prins van Wales in het huwelijk trad met prinses Augusta van Saksen-Gotha, barstte er een 

openlijke ruzie uit: de koning verbande de Prins van Wales en zijn familie van het Hof in 1737. 

Nadat de koning zijn zoon verbannen had, verloor hij zijn vrouw. Koningin Caroline stierf op 20 november 

1737. Koningin Caroline verzocht de koning om te hertrouwen, de koning reageerde als volgt: "Non, j'aurai 

des maîtresses!" (Frans voor: "Nee, ik zal maîtresses nemen!"). George had toen al een onwettig kind: Johan 

Lodewijk, graaf van Wallmoden-Gimborn (22 april 1736 - 10 oktober 1811). Johan Lodewijk was de zoon van 

Amalie von Wallmoden, gravin van Yarmouth (1704-1765). De beroemdste maîtresse van George II is 

Henrietta Howard, gravin van Suffolk, een hofdame van koningin Caroline (een lady of the bedchamber). 

Oorlogen. 

Tegen het advies van Walpole in, nam George II deel aan een nieuwe oorlog, de Oorlog van Jenkins' Ear. 

Deze oorlog werd gevoerd tussen Groot-Brittannië en Spanje in 1739. Een groot deel van Europa werd echter 

in 1740 in Oostenrijkse Successieoorlog gesleurd. Op 20 oktober 1740 was Keizer Karel VI van het Heilige 

Roomse Rijk overleden. Karel VI had echter geen zoons en daarom had deze een Pragmatieke Sanctie 

afgekondigd. In deze Sanctie stond dat de dochters van Karel VI recht hadden op de troon. De reden van de 

oorlog was dat vele landen Maria Theresia van Oostenrijk niet erkenden als de nieuwe keizerin. De oorlog 

tussen Spanje en Groot-Brittannië werd daarna snel een onderdeel van deze oorlog. 

Zelfs Walpole was niet in staat om een Europees conflict van een dergelijke grootte te ontwijken. Hij moest 

ook in het parlement optornen tegen verscheidene politieke voorstanders van de oorlog. Die werden geleid 

door John, de baron van Carteret (later earl van Granville). Walpole werd uiteindelijk van verkiezingsfraude 

beschuldigd en ging in 1742 met pensioen, nadat hij meer dan twintig jaar als eerste minister had gediend. 

Hij werd vervangen door Spencer Compton, de eerste Earl van Wilmington. Hij was eigenlijk de eerste 

keuze van George II, maar dit werd toen tegengewerkt door koningin Caroline, omdat zij en Walpole goede 

vrienden waren. Lord Wilmington echter was meer een soort boegbeeld; de werkelijke macht lag in de 

handen van Lord Carteret. Toen Lord Wilmington in 1743 plotseling stierf, werd hij vervangen door Henry 

Pelham. De partij die voor deelname aan de Oostenrijkse oorlog was, werd geleid door lord Carteret die 

beweerde dat wanneer Maria Theresia er niet in slaagde om de Oostenrijkse troon te bemachtigen, de Franse 

macht in Europa te groot zou worden. George II stemde in om meer troepen naar het vasteland van Europa 

te sturen, zogenaamd ter ondersteuning van Maria Theresa, maar eigenlijk alleen maar om Hannover te 

verdedigen. Het Britse leger had al meer dan twintig jaar niet meer gevochten in grote Europese conflicten. 

Tijdens die periode had de Britse regering haar leger zwaar verwaarloosd. Niettemin zond de koning zijn 

troepen vol enthousiasme naar Europa. George II bezocht zijn troepen ook persoonlijk tijdens de slag om 

Dettingen in 1743. Daarmee was hij de laatste Britse monarch die zijn/of haar troepen persoonlijk bezocht. 

De troepen van George II werden geleid door zijn zoon, de hertog van Cumberland. De oorlog werd echter 

niet gesteund door het Britse volk, dat van mening was dat de Koning en Lord Carteret de belangen van 

Hannover boven die van Groot-Brittannië stelden. 

De Franse tegenstanders van koning George II moedigden tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog de 

jacobieten aan om een opstand tegen de koning te beginnen. De jacobieten waren de aanhangers van de 

Rooms-katholieke koning Jacobus II, die in 1689 was onttroond om vervangen te worden zijn protestantse 

dochter, Maria II en haar man Willem III van Oranje-Nassau. De zoon van Jacobus II, Jacobus Frans Eduard 

Stuart, beter bekend als de 'Old Pretender', had tot twee keertoe een opstand geleid. De eerste in1715 beter 

bekend als The Fifteen, hij was toen al gevlucht naar Frankrijk, en de tweede in 1719 beter bekend als The 

Nineteen maar deze opstand was zo zwak dat die amper serieus genomen werd. De zoon van 'The Old 

Pretender', Karel Eduard Stuart, beter bekend onder zijn populaire bijnaam 'Bonnie Prince Charlie', leidde 

echter een veel fellere opstand, in de naam van zijn vader, in 1745. 

Bonnie Prince Charlie landde in Schotland in juli 1745. Vele Schotten steunden hem in zijn zaak. Al was hij 

katholiek, het Huis Stuart was wel van Schotse afkomst. Hij versloeg de Britse troepen in september. 

Vervolgens probeerde hij Engeland binnen te trekken, maar daar stonden zelfs de katholieken niet positief 

tegen een invasie. De Franse koning Lodewijk XV beloofde Bonnie Prince Charlie twaalfduizend mannen te 



  

  

sturen om daarmee de opstand te steunen, maar uiteindelijk ging dit niet door. Een Brits leger onder 

aanvoering van de Hertog van Cumberland dreef de jacobitische manschappen terug naar Schotland. Op 16 

april 1746 stonden Bonnie Prince Charlie en de Hertog van Cumberland tegenover elkaar tijdens de Slag bij 

Culloden, de laatste slag ooit gevochten op Brits grondgebied. De jacobitische troepen werden verslagen en 

Bonnie Prince Charlie vluchtte terug naar Frankrijk, maar vele van zijn Schotse volgelingen werden door het 

Britse leger gevangengenomen en vermoord. Het jacobitisme werd de kop in gedrukt, en er werd nooit meer 

een serieuze poging meer gedaan om het Huis Stuart te herstellen op de troon. 

De oorlog in Europa ging ondertussen door. Uiteindelijk werd er in 1748 een einde gemaakt aan de 

Oostenrijkse Successieoorlog en Maria Theresia werd erkend als aartshertogin van Oostenrijk, haar man 

Frans Stefan van Lotharingen was in 1745 keizer geworden. Maria Theresia was echter teleurgesteld in 

Groot-Brittannië en noemde dat land zelfs onbetrouwbaar. 

Latere regering en dood. 

Voor de rest van zijn leven was de interesse van George II in de politiek niet echt groot en spendeerde hij er 

ook niet veel tijd aan. Toen de prins van Wales plotseling stierf in 1751 volgde diens oudste zoon, prins 

George, hem meteen op als Hertog van Edinburgh. De nieuwe Hertog werd niet lang daarna verheven tot 

prins van Wales, kreeg daarna de positie als kroonprins en erkenning als opvolger van koning George II. 

Hoe dan ook, de douairière-prinses van Wales, Augusta van Saksen-Gotha, vertrouwde de koning niet en 

hield prins George ver weg van zijn grootvader. 

Eerste minister Henry Pelham stierf in 1754 en werd toen opgevolgd door zijn broer, Thomas Pelham-Holles, 

de hertog van Newcastle-upon-Tyne. Thomas Pelham-Holles werd op zijn beurt opgevolgd door William 

Cavendish, de hertog van Devonshire in 1756. Een andere vermeldenswaardige eerste minister tijdens het 

bewind van George II was William Pitt de Oudere. William Pitt werd minister van Buitenlandse Zaken (in 

Engeland ook wel: Secretary of State for the Southern Department) in het kabinet van de hertog van 

Devonshire, maar de koning was echter niet zo blij met zijn aanstelling. Dit kwam doordat Pitt tegen de 

Oostenrijkse Successieoorlog was geweest, terwijl de koning juist ervoor was. Het koninklijk misnoegen 

werd alleen maar vergroot door de toespraken die Pitt voerde in 1757. In april van hetzelfde jaar werd hij 

ontslagen, maar later liet de koning hem terugkomen. Rond dezelfde tijd werd ook de Hertog van 

Newcastle-upon-Tyne voor een tweede keer Eerste Minister. 

Als minister van Buitenlandse Zaken leidde William Pitt de Engelse politiek naar de Zevenjarige Oorlog. 

Deze oorlog werd ook wel gezien als het vervolg op de Oostenrijkse Successieoorlog. Maria Theresia van 

Oostenrijk, aartshertogin van Oostenrijk, sloot een verdrag met de traditionele vijanden van Oostenrijk, het 

Russische rijk van tsarina Elisabeth en het Frankrijk van koning Lodewijk XV. Daardoor werden ook 

Rusland en Oostenrijk vijanden van Groot-Brittannië en Hannover. George II vreesde dat deze alliantie van 

Oostenrijk, Frankrijk en Rusland Hannover zou binnenvallen en daardoor sloot koning George II een 

verdrag met koning Frederik II van Pruisen. Groot-Brittannië, Hannover en Pruisen stonden tegenover de 

grote Europese mogendheden Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Zweden (waar Adolf Frederik koning was) en 

het Keurvorstendom Saksen onder keurvorst Frederik Augustus II, eveneens koning van Polen. Daarentegen 

echter sloot het Koninkrijk Portugal van koning Jozef I zich aan bij Groot-Brittannië. De oorlog werd niet 

alleen gevoerd in Europa, maar ook in Noord-Amerika (waar de oorlog beter bekendstaat als de Franse en 

Indiaanse Oorlog) en in India. 

George II stierf op 25 oktober 1760 nadat hij onwel geworden was op het toilet. Hij werd naar zijn bed 

gebracht en vroeg nog naar prinses Amelia, maar toen zij bij hem kwam was hij al overleden. Hij werd 

begraven inWestminster Abbey. Zijn kleinzoon volgde hem op als koning George III. 

 

 

Willem Frederik van Brandenburg-Ansbach. 

In 1703 volgde hij zijn halfbroer George Frederik II van Brandenburg-Ansbach op als markgraaf van 

Ansbach. 

 

 

 Johan Frederik van Brandenburg-Ansbach, zoon van Albrecht van 

Brandenburg-Ansbach (markgraaf van het Frankische vorstendom Ansbach van 1634 tot 1667) en 

Sophia Margaretha van Oettingen-Oettingen, trouwde (respectievelijk 18 en 21 jaar oud) (1) op 

zondag 5 februari 1673 in Durlach [Baden-Württemberg, Duitsland] met Johanna Elisabeth van 

Baden-Durlach, dochter van Friedrich VI markgraaf van Baden-Durlach en Christine Magdalena 



  

  

van Palts-Zweibrücken, geboren op donderdag 16 november 1651 in 

Durlach [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (28 jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1680 in 

Ansbach [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Leopold Frederik van Brandenburg-Ansbach, geboren in 1674, overleden (ongeveer 

2 jaar oud) in 1676. 

2. Christiaan Albrecht van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

woensdag 18 september 1675 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 1686 tot aan zijn 

dood markgraaf van Brandenburg-Ansbach, ongehuwd en kinderloos overleden (17 

jaar oud) op donderdag 16 oktober 1692 in Ansbach [Bavaria, Duitsland]. 

3. Dorothea Frederika van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

woensdag 12 augustus 1676 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], overleden (54 jaar oud) 

op dinsdag 13 maart 1731 in Hanau [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 

en 34 jaar oud) op donderdag 20 augustus 1699 in Hanau [Hessen, Duitsland] met 

Johan Reinhard III van Hanau, zoon van Johan Reinhard II van 

Hanau-Lichtenberg (graaf van Hanau Lichtenberg Bischofsheim) en Anna Magdalena 

van Palts-Birkenfeld-Bischweiler, geboren op vrijdag 31 juli 1665 in 

Bischofsheim [Hessen, Duitsland], gedoopt op zaterdag 1 augustus 1665 in 

Rheinau [Baden-Württemberg, Duitsland]. Van 1685 tot 1736 regeerde hij in het 

graafschap Hanau-Lichtenberg. In 1712 erfde hij het graafschap Hanau-Münzenberg 

en werd daardoor graaf van heel Hanau, overleden (70 jaar oud) op 

woensdag 28 maart 1736 in Kasteel Philippsruhe (Hanau) [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

4. George Frederik II van Brandenburg-Ansbach (de Jongere), geboren op 

dinsdag 3 mei 1678 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 1692 tot aan zijn dood 

markgraaf van Brandenburg-Ansbach, ongehuwd en kinderloos overleden (24 jaar 

oud) op donderdag 29 maart 1703 in Schmidmühlen [Bavaria, Duitsland]. 

5. Charlotte Sophia van Brandenburg-Ansbach, geboren in 1679, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1680. 

 

 Eleonora Erdmuthe Louise van Saksen-Eisenach, trouwde (respectievelijk 30 en 23 jaar oud) 

(2) op donderdag 17 april 1692 in Leipzig [Sachsen, Duitsland] met Johan George IV van Saksen, 

zoon van Johan George III van Saksen (XXIVo), op pagina 178 (was van 1680 tot aan zijn dood 

keurvorst van Saksen) en Anna Sophia van Denemarken. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVh. Johan Willem van Saksen-Eisenach, zoon van Johan George I van Saksen-Eisenach (XXIVe), op 

pagina 166 (hertog van Saksen-Eisenach) en Johannetta van Sayn-Wittgenstein, geboren op 

zondag 17 oktober 1666 in Friedewald [Hessen, Duitsland], van 1698 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach (hertog van Saksen Eisenach), overleden (62 jaar oud) op vrijdag 7 januari 1729 

in Eisenach [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 34 jaar oud) (1) op 

donderdag 28 september 1690 in de omgeving van Heerenveen op Landgoed Oranjewoud met 

Amalia van Nassau-Dietz, dochter van Willem Frederik van Nassau-Dietz (graaf van Nassau 

Dietz, stadhouder van Friesland) en Albertina Agnes van Oranje-Nassau (gravin van Nassau en 

Solms Braunfels, regentes in Friesland voor haar zoon van 1664 tot 1677), geboren op 

donderdag 25 november 1655 in 's-Gravenhage, gedoopt op zondag 9 januari 1656 aldaar in de 

Kloosterkerk aan het Lange Voorhout, overleden (39 jaar oud) op woensdag 16 februari 1695 in 

Allstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Willem Hendrik hertog van Saksen-Eisenach, geboren op 

zaterdag 10 november 1691 in Landgoed Oranjewoud (Heereveen), overleden (49 jaar 

oud) op zondag 16 juli 1741 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 14 jaar oud) (1) op dinsdag 14 februari 1713 in 

Idstein [Hessen, Duitsland] met Albertina Juliana van Nassau-Idstein, dochter van 

George August Samuel van Nassau-Idstein (graaf van Nassau-Idstein, een deel van 



  

  

het graafschap Nassau.) en Henrietta Dorothea van Oettingen-Oettingen, geboren op 

zaterdag 29 maart 1698 in Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op 

vrijdag 9 oktober 1722 in Eisenach [Thüringen, Duitsland] in het Jachtpaviljoen 

Wilhelmstal. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 31 

en 16 jaar oud) (2) op donderdag 3 juni 1723 met Anna Sophie Charlotte van 

Brandenburg-Schwedt, dochter van Albrecht Friedrich van Brandenburg (markgraaf 

van Brandenburg Schwedt) en Maria Dorothea van Koerland, geboren op 

vrijdag 24 december 1706, overleden (44 jaar oud) op zondag 3 januari 1751. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Albertine Johannetta van Saksen-Eisenach, geboren in 1693, overleden (ongeveer 7 

jaar oud) in 1700. 

 

Johan Willem van Saksen-Eisenach. 

Na de dood van zijn oudere broer Johan George II werd hij in 1698 hertog van Saksen-Eisenach. Op grond 

van het testament van zijn ouders had hij in 1686 ook de landshoogheid over het graafschap 

Sayn-Altenkirchen gekregen. Onder zijn regering kende Saksen-Eisenach een culturele bloei, die te herleiden 

was naar zijn hofkapel, waarvan het prominentste lid componist Georg Philipp Telemann was. 

 

 

Willem Hendrik hertog van Saksen-Eisenach. 

Beide huwelijken bleven kinderloos, waardoor de lijn Saksen-Eisenach uitstierf en het hertogdom 

terechtkwam bij de linie Saksen-Weimar, Ernst August I van Saksen-Weimar-Eisenach en het hertogdom 

Saksen-Weimar-Eisenach ontstond. 

 

 

 Johan Willem van Saksen-Eisenach, trouwde (respectievelijk 30 en 18 jaar oud) (2) op 

woensdag 27 februari 1697 met Christiane Juliana van Baden-Durlach, dochter van Karl Gustav 

van Baden-Durlach en Anna Sofie van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op 

maandag 12 september 1678, overleden (28 jaar oud) op zondag 10 juli 1707. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Johannetta Antoinette Juliana van Saksen-Eisenach, trouwde met Johan Adolf 

II hertog van Saksen-Weißenfels, zoon van Johan Adolf I hertog van 

Saksen-Weißenfels (XXIVq), op pagina 180 (was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan 

administrator van het aartsbisdom Maagdenburg) en Johanna Magdalena van 

Saksen-Altenburg (XXIVb), op pagina 164. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Carolina Christina van Saksen-Eisenach, geboren op woensdag 15 april 1699 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op donderdag 25 juli 1743 in 

Philippsthal [Hessen, Duitsland], volgt XXVIc, op pagina 226. 

3. Anton Gustaaf van Saksen-Eisenach, geboren in 1700, overleden (ongeveer 10 jaar 

oud) in 1710. 

4. Charlotte Wilhelmina Juliana van Saksen-Eisenach, geboren in 1703, overleden 

(ongeveer 71 jaar oud) in 1774. 

5. Johannetta Wilhelmina Juliana van Saksen-Eisenach, geboren in 1704, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1705. 

6. Karel August van Saksen-Eisenach, geboren in 1707, overleden (ongeveer 4 jaar oud) 

in 1711. 

 

 Johan Willem van Saksen-Eisenach, trouwde (respectievelijk 41 en 34 jaar oud) (3) op 

zaterdag 28 juli 1708 in Weißenfels [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Magdalena Sibylle van 

Saksen-Weißenfels (zie XXVa, op pagina 191). 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Johanna Magdalena Sophia van Saksen-Eisenach, geboren in 1710, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1711. 

2. Christiane Wilhelmina van Saksen-Eisenach, geboren op 



  

  

donderdag 3 september 1711 in Altenkirchen [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden 

(29 jaar oud) op zondag 27 november 1740 in Idstein [Hessen, Duitsland], volgt 

XXVIa, op pagina 221. 

 

 Johan Willem van Saksen-Eisenach, trouwde (respectievelijk 60 en 34 jaar oud) (4) op 

donderdag 29 mei 1727 met Maria Christina Felicitas 

Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Heidesheim, dochter van Johann Karel van 

Leiningen-Dagsburg en Johanna Magdalena van Hanau-Lichtenberg, geboren op 

zondag 28 december 1692, overleden (41 jaar oud) op donderdag 3 juni 1734. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Maria Christina Felicitas Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Heidesheim, dochter van Johann 

Karel van Leiningen-Dagsburg en Johanna Magdalena van Hanau-Lichtenberg, trouwde 

(respectievelijk 18 en 27 jaar oud) (1) op vrijdag 4 december 1711 met Christoffel van 

Baden-Durlach, zoon van Friedrich VII van Baden-Durlach (markgraaf van Baden Hochberg en 

Durlach) en Augusta Maria van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op maandag 9 oktober 1684 

in Durlach [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op zondag 2 mei 1723 in 

Karlsbad [KA, Czech Republic]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Christof van Baden-Durlach, geboren op zaterdag 5 juni 1717, markgraaf van Baden, 

overleden (72 jaar oud) op vrijdag 18 december 1789. 

2. Karl August van Baden-Durlach, geboren op maandag 14 november 1712, overleden 

(73 jaar oud) op zondag 31 september 1786. 

3. Karl Wilhelm Eugen van Baden-Durlach, geboren op maandag 13 november 1713, 

overleden (69 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1783. 

 

XXVi. Frederika Elisabeth van Saksen-Weimar (XXVi), hierboven, dochter van Johan George I van 

Saksen-Eisenach (XXIVe), op pagina 166 (hertog van Saksen-Eisenach) en Johannetta van 

Sayn-Wittgenstein, geboren op zondag 5 mei 1669, overleden (61 jaar oud) op 

zondag 12 november 1730, trouwde (respectievelijk 28 en 20 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1698 

in Jena [Thüringen, Duitsland] met Johan George van Saksen-Weißenfels (zie XXVb, op pagina 

191). 

 

XXVj. Anna Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg, dochter van Frederik I van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXIVi), op pagina 170 (was van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha) en 

Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels (XXIVp), op pagina 180, geboren op 

maandag 22 december 1670 in Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 28 december 1728 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 

23 jaar oud) op maandag 15 oktober 1691 in Gotha [Thüringen, Duitsland] met Lodewijk 

Frederik I vorst van Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Albrecht Anton van 

Schwarzburg-Rudolstadt en Amalia Juliana van Barby-Mühlingen, geboren op 

dinsdag 25 oktober 1667 of zaterdag 15 okt 1667 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], was vorst 

van Schwarzburg-Rudolstadt van 1710 tot 1718, overleden (50 jaar oud) op vrijdag 24 juni 1718 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Friedrich Anton vorst van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op 

donderdag 14 augustus 1692 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], was vorst van 

Schwarzburg-Rudolstadt van 1718 tot 1744, overleden (52 jaar oud) op 

dinsdag 1 september 1744 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde (1) met zijn 

achternicht Sophia Wilhelmina van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Johan 

Ernst van Saksen-Saalfeld (XXIVn), op pagina 176 en Charlotte Johanna van Waldeck 

(zie XXVq, op pagina 214). Uit dit huwelijk een zoon, trouwde (respectievelijk 36 en 

40 jaar oud) (2) op donderdag 6 januari 1729 met Christine van Oost-Friesland, 

dochter van Christian Eberhard van Oost-Friesland en Eberdine Sofie van 

Oettingen-Oettingen, geboren op dinsdag 16 maart 1688, overleden (62 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 31 maart 1750. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Wilhelm Ludwig van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op 

woensdag 15 februari 1696, overleden (61 jaar oud) op maandag 26 september 1757, 

trouwde (respectievelijk 30 en 19 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1726 met Henriette 

Caroline van Brockenburg, geboren op zaterdag 5 juni 1706, overleden (77 jaar oud) 

op dinsdag 9 maart 1784. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Anna Sophia van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op donderdag 9 september 1700 

in Rathsfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op 

maandag 11 december 1780 in Römhild [Thüringen, Duitsland], trouwde met haar 

achterneef Frans Jozias hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, zoon van Johan Ernst 

van Saksen-Saalfeld (XXIVn), op pagina 176 en Charlotte Johanna van Waldeck (zie 

XXVr, op pagina 214). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

4. Ludwig Gunther vorst van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op 

maandag 22 oktober 1708 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], overleden (81 jaar 

oud) op zondag 29 augustus 1790 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar 

oud) op donderdag 22 oktober 1733 in Greiz [Thüringen, Duitsland] met Sophie 

Henriette Reuss-Untergreiz, dochter van Hendrik III graaf Reuss-Untergreiz en 

Sophie Elisabeth van Stolberg-Ilsenburg, geboren op zaterdag 19 september 1711 in 

Greiz [Thüringen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1771 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Frans Jozias hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Het al decennia durende conflict over de nalatenschap van Saksen-Coburg werd in 1735 door keizerlijke 

interventie beslecht, waardoor Saksen-Saalfeld werd uitgebreid tot Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Frans Jozias regeerde tot 1745 samen met zijn halfbroer Christiaan Ernst. Hij resideerde in Coburg, zijn broer 

in Saalfeld. Na de dood van zijn broer voerde hij de primogenituur in. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 

Ernst Frederik. 

 

 

XXVk. Dorothea Maria van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVk), hierboven, dochter van Frederik I van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXIVi), op pagina 170 (was van 1575 samen met zijn zes broers hertog 

van Saksen-Gotha) en Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels (XXIVp), op pagina 180, 

geboren op maandag 22 januari 1674, overleden (39 jaar oud) op dinsdag 18 april 1713, trouwde 

(respectievelijk 30 en 31 jaar oud) op vrijdag 19 september 1704 met haar neef Ernst Lodewijk I 

van Saksen-Meiningen, zoon van Bernhard I van Saksen-Meiningen (XXIVk), op pagina 

173 (van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha) en Maria Hedwig van 

Hessen-Darmstadt (zie XXVm, op pagina 207). 

 

XXVl. Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg (van Saksen-Gotha), zoon van Frederik I van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXIVi), op pagina 170 (was van 1575 samen met zijn zes broers hertog 

van Saksen-Gotha) en Magdalena Sibylla van Saksen-Weißenfels (XXIVp), op pagina 180, 

geboren op dinsdag 28 juli 1676 in Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1691 tot aan zijn dood 

hertog van Saksen-Gotha-Altenburg (hertog van Saksen-Gotha-Altenburg), overleden (55 jaar 

oud) op zondag 23 maart 1732 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], zeemansgraf in 

Gotha [Thüringen, Duitsland] in de Fürstengruft van de Slotkerk van het kasteel Friedenstein, 

trouwde (respectievelijk 19 en 16 jaar oud) op zondag 17 juni 1696 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland] met zijn nicht Magdalena Augusta van Anhalt, dochter van Karel 

Willem van Anhalt en Sophie van Saksen-Weißenfels (XXIVr), op pagina 183. 

 Uit dit huwelijk 20 kinderen. 

1. Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1697, overleden (ongeveer 6 jaar 

oud) in 1703. 

2. Magdalena van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1698, overleden (ongeveer 14 

jaar oud) in 1712. 

3. Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op dinsdag 14 april 1699 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op dinsdag 10 maart 1772 



  

  

aldaar, volgt XXVIe, op pagina 226. 

4. Levenloos geboren zoon van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1700. 

5. Willem van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op zaterdag 12 maart 1701, overleden 

(70 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1771, trouwde (respectievelijk 41 en 33 jaar oud) op 

donderdag 8 november 1742 met Anna van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, dochter van 

Christiaan August van Sleeswijk-Holstein-Gottorp (van 1705 tot aan zijn dood 

prins-bisschop van Lübeck) en Albertina Frederica van Baden-Durlach, geboren op 

zondag 3 februari 1709, overleden (48 jaar oud) op woensdag 1 februari 1758. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Karel Frederik van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1702, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1703. 

7. Levenloos geboren dochter van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1703. 

8. Johan August van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op zondag 17 februari 1704 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op vrijdag 8 mei 1767 in 

Roda [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIf, op pagina 228. 

9. Christiaan van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren en overleden in 1705. 

10. Christian Wilhelm van Saksen-Gotha, geboren op vrijdag 28 mei 1706, overleden (42 

jaar oud) op vrijdag 19 juli 1748, trouwde (respectievelijk 36 en 16 jaar oud) op 

maandag 27 mei 1743 met zijn schoonzuster Louise Reuss-Schleiz, dochter van 

Hendrik I Reuss-Schleiz en Juliana Dorothea Luise van Lowenstein-Wertheim, 

geboren op woensdag 3 juli 1726 in Staffelstein [Bavaria, Duitsland], overleden (46 

jaar oud) op vrijdag 28 mei 1773. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

11. Lodewijk Erns van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1707, luitenant-generaal 

van Münster, overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 1763. 

12. Emanuel van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1709, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1710. 

13. Maurits van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1711, luitenant-generaal van 

Hessen-Kassel en regent in Saksen-Eisenach, overleden (ongeveer 66 jaar oud) in 1777. 

14. Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren en overleden in 1712. 

15. Karel van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1714, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1715. 

16. Frederica van Saksen-Gotha-Altenburg, trouwde met haar achterneef Johan Adolf 

II hertog van Saksen-Weißenfels, zoon van Johan Adolf I hertog van 

Saksen-Weißenfels (XXIVq), op pagina 180 (was van 1638 tot aan zijn dood diocesaan 

administrator van het aartsbisdom Maagdenburg) en Johanna Magdalena van 

Saksen-Altenburg (XXIVb), op pagina 164. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

17. Levenloos geboren zoon van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1716. 

18. Magdalena Sibylla van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren en overleden in 1718. 

19. Augusta van Saksen-Gotha, geboren op donderdag 30 november 1719 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1772 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXVIg, op pagina 228. 

20. Johan Adolf van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1721, luitenant-generaal van 

het keurvorstendom Saksen, overleden (ongeveer 78 jaar oud) in 1799. 

 

XXVm. Ernst Lodewijk I van Saksen-Meiningen, zoon van Bernhard I van Saksen-Meiningen 

(XXIVk), op pagina 173 (van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha) en Maria 

Hedwig van Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 7 oktober 1672 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], van 1706 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Meiningen, 

overleden (52 jaar oud) op vrijdag 24 november 1724 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 31 en 30 jaar oud) (1) op vrijdag 19 september 1704 met zijn nicht 

Dorothea Maria van Saksen-Gotha-Altenburg (zie XXVk, op pagina 206). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Jozef Bernhard van Saksen-Meiningen, geboren in 1706, erfprins van 

Saksen-Meiningen, overleden (ongeveer 18 jaar oud) in 1724. 



  

  

2. Frederik August van Saksen-Meiningen, geboren en overleden in 1707. 

3. Ernst Lodewijk II van Saksen-Meiningen, geboren op donderdag 8 augustus 1709 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], van 1724 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Meiningen, ongehuwd en kinderloos overleden (19 jaar oud) op 

donderdag 24 februari 1729 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

4. Louise Dorothea van Saksen-Meiningen, geboren op zondag 10 augustus 1710, 

overleden (57 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1767, volgt XXVId, op pagina 226. 

5. Karel Frederik van Saksen-Meiningen, geboren op maandag 18 juli 1712 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], van 1729 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Meiningen, overleden (30 jaar oud) op donderdag 28 maart 1743 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

 

Ernst Lodewijk I van Saksen-Meiningen. 

Hij kreeg een grondige opleiding en studeerde aan de Ridderacademie in Wolfenbüttel. 

In 1689 ging hij in militaire dienst van het Heilige Roomse Rijk en in de Negenjarige Oorlog vocht hij in drie 

regimenten tegen Frankrijk. Vanaf 1695 vocht hij onder markgraaf Lodewijk Willem van Baden-Baden en 

was hij betrokken bij de verovering van de citadel van Landau. Uiteindelijk werd hij benoemd tot 

veldmaarschalk-luitenant in het Keizerlijk Leger en tot generaal-veldtochtmeester in het leger van de Palts. 

In 1706 stierf zijn vader. Omdat in Saksen-Meiningen het eerstgeboorterecht niet gold, volgde Ernst 

Lodewijk I zijn vader op in gezamenlijke regering met zijn jongere broer Frederik Willem en zijn halfbroer 

Anton Ulrich. Ernst Lodewijk streefde naar de alleenheerschappij van zichzelf en zijn familie. Direct na zijn 

troonsbestijging vaardigde hij een verdrag uit waarin hij beweerde dat zijn broers de regering aan hem 

afstonden, wat tot een breuk met Anton Ulrich leidde. Ernst Lodewijk slaagde er echter niet in om het 

eerstgeboorterecht in te voeren en na zijn dood in 1724 regeerden zijn broers als voogden van zijn zoon. 

Door de interne twisten van Ernst Lodewijk en zijn broers kende Saksen-Meiningen een neergang. 

Ernst was betrokken bij talrijke militaire conflicten, met als doel om zijn heerschappijbereik te vergroten. Zo 

nam hij deel aan de successieoorlogen die uitbraken na de kinderloze overlijdens van zijn ooms Albrecht van 

Saksen-Coburg, Hendrik van Saksen-Römhild en Christiaan van Saksen-Eisenberg. Als compromis werden 

hun landerijen in 1714 verdeeld tussen Saksen-Meiningen, Saksen-Gotha-Altenburg, Saksen-Saalfeld en 

Saksen-Hildburghausen. 

Onder de regering van Ernst Lodewijk I groeide de schuldenberg van Saksen-Meiningen verder. Pogingen 

om binnenlandse hervormingen door te voeren bleven oppervlakkig of hadden vaak geen effect. De zeer 

vrome Ernst Lodewijk hield zich ook bezig met religieuze vraagstukken en met het bevorderen van het 

kerkleven. Hij schreef de teksten voor twee jaargangen kerkcantates. 

 

 

Ernst Lodewijk II van Saksen-Meiningen. 

In maart 1724 werd hij na het overlijden van zijn oudere broer Jozef Bernhard erfprins van 

Saksen-Meiningen. Enkele maanden later, in november 1724, volgde Ernst Lodewijk zijn vader op als hertog 

van Saksen-Meiningen. 

Zijn vader had het eerstgeboorterecht doorgevoerd in Saksen-Meiningen en zijn broer Frederik Willem en 

schoonbroer Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg aangesteld als regenten voor zijn minderjarige zoon. 

Hierbij werd de halfbroer van zijn vader, Anton Ulrich, gepasseerd, waardoor die tegen de regeling 

protesteerde. 

In februari 1729 stierf Ernst Lodewijk I op 19-jarige leeftijd, een jaar voor hij zijn meerderjarigheid bereikte. 

Door zijn jonge leeftijd was hij ongehuwd en kinderloos gebleven, waardoor hij opgevolgd werd door zijn 

jongere broer Karel Frederik. 

. 

 

 

 

Karel Frederik van Saksen-Meiningen. 

In 1729 volgde hij zijn oudere broer Ernst Lodewijk II op als hertog van Saksen-Meiningen. 

Zijn vader had het eerstgeboorterecht doorgevoerd in Saksen-Meiningen en zijn broer Frederik Willem en 

schoonbroer Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg aangesteld als regenten voor zijn zonen. Hierbij werd 



  

  

de halfbroer van zijn vader, Anton Ulrich, gepasseerd, waardoor die tegen de regeling protesteerde. Na het 

overlijden van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg in 1732 nam Anton Ulrich zijn plaats in als 

mederegent. 

Karel Frederik was weinig ambitieus en door zijn zware obesitas in veel handelingen beperkt. Hij kon amper 

lopen en moest overal heen gereden worden. Hij hield zich voornamelijk bezig met eten, slapen en plezier 

maken. Ook nadat hij in 1733 de meerderjarigheid had bereikt, liet de regering over aan zijn ooms en 

hofambtenaren. 

In maart 1743 stierf Karel Frederik op 30-jarige leeftijd, ongehuwd en kinderloos. Zijn ooms Frederik Willem 

en Anton Ulrich volgden hem op als hertogen van Saksen-Meiningen. 

 

 

 Ernst Lodewijk I van Saksen-Meiningen, trouwde (respectievelijk 41 en 40 jaar oud) (2) op 

zondag 3 juni 1714 met Elisabeth Sophie van Brandenburg, dochter van Frederik Willem I van 

Brandenburg (de Grote Keurvorst) (keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen) en 

Dorothea van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van 

Sleeswijk-Holstein-Glucksburg), geboren op donderdag 5 april 1674, overleden (74 jaar oud) op 

vrijdag 22 november 1748. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth Sophie van Brandenburg, dochter van Frederik Willem I van Brandenburg (de Grote 

Keurvorst) (keurvorst van Brandenburg en hertog van Pruisen) en Dorothea van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van Sleeswijk-Holstein-Glucksburg), 

trouwde (respectievelijk 17 en 40 jaar oud) (1) op zondag 29 april 1691 met haar neef Frederik 

Casimir van Kettler, zoon van Jacob Kettler (vanaf 1642 hertog van Koerland en Semgallen) en 

Louise Charlotte van Brandenburg, geboren op woensdag 6 juli 1650 in Jelgava [KL, Latvia], van 

1682 tot 1698 hertog van Koerland en Semgallen, overleden (47 jaar oud) op 

woensdag 22 januari 1698 in Jelgava [KL, Latvia]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Friedrich Wilhelm van Koerland, geboren op zaterdag 19 juli 1692, hertog van 

Koerland, overleden (18 jaar oud) op woensdag 21 januari 1711, trouwde 

(respectievelijk 18 en 17 jaar oud) op dinsdag 11 november 1710 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland] met Anna Iwanovna van Rusland, dochter van Iwan V 

Alexejewitsj tsaar van Rusland en Proskovia Feodorovna Soltykow, geboren op 

zondag 8 februari 1693 in Moskou [Rusland], tsarina van Rusland, overleden (47 jaar 

oud) op vrijdag 28 oktober 1740 in Sint-Petersburg [LG, Rusland]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth Sophie van Brandenburg, trouwde (2) met Christiaan Ernst van 

Brandenburg-Bayreuth, zoon van Erdman August markgraaf van 

Brandenburg-Bayreuth (erfprins van Brandenburg-Bayreuth) en Sophia van 

Brandenburg-Ansbach (zie XXIIIh, op pagina 155). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVn. Anton Ulrich van Saksen-Meiningen, zoon van Bernhard I van Saksen-Meiningen (XXIVk), op 

pagina 173 (van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha) en Elisabeth Eleonore 

van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op woensdag 22 oktober 1687 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], van 1743 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Meiningen, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 27 januari 1763 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) in januari 1711 in Amsterdam 

morganatisch met de hofdame van zijn zus Elisabeth Ernestina In 1727 probeerde hij dit huwelijk 

door de Rijkshofraad wettig te laten verklaren, maar dit mislukte. Ze kregen tien kinderen, die 

geen recht hadden op erfopvolging: met Philippine Elisabeth Cäsar, geboren in 1686, overleden 

(ongeveer 58 jaar oud) in 1744. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Philippine Antoinette van Saksen-Meiningen, geboren in 1712, overleden (ongeveer 



  

  

73 jaar oud) in 1785. 

2. Philippine Elisabeth van Saksen-Meiningen, geboren in 1713, overleden (ongeveer 

68 jaar oud) in 1781. 

3. Philippine Louise van Saksen-Meiningen, geboren in 1714, overleden (ongeveer 57 

jaar oud) in 1771. 

4. Philippine Wilhelmina van Saksen-Meiningen, geboren in 1715, overleden 

(ongeveer 3 jaar oud) in 1718. 

5. Bernhard Ernst van Saksen-Meiningen, geboren in 1716, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) in 1778. 

6. Antonie Auguste van Saksen-Meiningen, geboren in 1717, overleden (ongeveer 51 

jaar oud) in 1768. 

7. Sophie Wilhelmina van Saksen-Meiningen, geboren in 1719, overleden (ongeveer 4 

jaar oud) in 1723. 

8. Karel Lodewijk van Saksen-Meiningen, geboren in 1721, overleden (ongeveer 6 jaar 

oud) in 1727. 

9. Christine Frederica van Saksen-Meiningen, geboren en overleden in 1723. 

10. Frederik Ferdinand van Saksen-Meiningen, geboren en overleden in 1725. 

 

Anton Ulrich van Saksen-Meiningen. 

Hij maakte na zijn opleiding een grand tour door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 

Groot-Brittannië, het Oude Eedgenootschap en Italië. 

Omdat zijn vader er niet in geslaagd was om het eerstgeboorterecht in te voeren, had hij na de dood van zijn 

vader in 1706 recht op de medeheerschappij in Saksen-Meiningen. Zijn oudere halfbroer Ernst Lodewijk II, 

die naar de alleenheerschappij streefde, kon echter verkrijgen dat zijn jongere, zwakbegaafde broer Frederik 

Willem afstand deed van zijn regeringsaandeel. Anton Ulrich weigerde dit te doen en procedeerde jarenlang 

tegen Ernst Lodewijk om zijn regeringsaandeel op te eisen. 

Na de dood van Ernst Lodewijk I in 1724 werd zijn halfbroer Frederik Willem samen met hertog Frederik II 

van Saksen-Gotha-Altenburg aangesteld tot regent van diens minderjarige zonen Ernst Lodewijk II en Karel 

Frederik. Op die manier werd Anton Ulrich buitengesloten, waar hij zich tegen verzette. Na de dood van 

Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg nam hij in 1732 diens plaats in als mederegent van Karel Frederik. 

Na het overlijden van Karel Frederik in 1743 volgden Frederik Willem en Anton Ulrich hem op als hertogen 

van Saksen-Meiningen. Toen Frederik Willem in 1746 stierf, werd Anton Ulrich alleenheerser. 

Vanaf 1742 resideerde Anton Ulrich in Frankfurt am Main. Van daaruit oefende hij de regeringszaken van 

Saksen-Meiningen uit en hij was zelden aanwezig in zijn hertogdom. In 1747-1748 voerde hij een militair 

conflict met de hertogen van Saksen-Gotha-Altenburg. Hij kwam nogmaals in conflict met dit hertogdom 

toen hij het regentschap van de minderjarige hertog Ernst August II van Saksen-Weimar-Eisenach opeiste. 

 

 

 Anton Ulrich van Saksen-Meiningen, trouwde (respectievelijk 62 en 20 jaar oud) (2) op 

zaterdag 26 september 1750 met Charlotte Amalia van Hessen-Philippsthal, dochter van Karel 

I landgraaf van Hessen-Philippsthal en Carolina Christina van Saksen-Eisenach (XXVIc), op 

pagina 226, geboren op vrijdag 11 augustus 1730 in Philippsthal [Hessen, Duitsland], overleden 

(71 jaar oud) op maandag 7 september 1801 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Maria Charlotte Amalia Ernestina Wilhelmina Philippina van Saksen-Meiningen, 

geboren op zaterdag 11 september 1751 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], 

overleden (75 jaar oud) op woensdag 25 april 1827 in Genua [Liguria, Italië], volgt 

XXVIh, op pagina 235. 

2. Wilhelmina Louise Christiane (Luise) van Saksen-Meiningen, geboren op 

zondag 6 augustus 1752 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (52 jaar 

oud) op maandag 3 juni 1805 in Kassel [Hessen, Duitsland], volgt XXVIi, op pagina 

235. 

3. Elisabeth van Saksen-Meiningen, geboren in 1753, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1754. 

4. Karel Willem August Frederik van Saksen-Meiningen, geboren op 



  

  

dinsdag 19 november 1754 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], van 1763 tot 

aan zijn dood hertog van Saksen-Meiningen, overleden (27 jaar oud) op 

zondag 21 juli 1782 in Sonnenberg (Wiesbaden) [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 25 en 15 jaar oud) op maandag 5 juni 1780 in 

Gedern [Hessen, Duitsland] met Louise van Stolberg-Gedern, dochter van Christian 

Karl van Stolberg-Gedern en Eleonore Reuss-Lobenstein, geboren op 

zaterdag 13 oktober 1764 in Gedern [Hessen, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

zaterdag 24 mei 1834 in Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

5. Frederik Frans van Saksen-Meiningen, geboren in 1756, overleden (ongeveer 5 jaar 

oud) in 1761. 

6. Frederik Willem van Saksen-Meiningen, geboren in 1757, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1758. 

7. George I van Saksen-Meiningen, geboren op woensdag 4 februari 1761 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op 

zaterdag 24 december 1803 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIj, op 

pagina 236. 

8. Amalia van Saksen-Meiningen, geboren op donderdag 4 maart 1762, overleden (36 

jaar oud) op maandag 28 mei 1798, volgt XXVIk, op pagina 236. 

 

Karel Willem August Frederik van Saksen-Meiningen. 

Na de dood van zijn vader in 1763 nam zijn moeder het regentschap van Karel Willem en zijn jongere broer 

George I op. Hij werd zorgvuldig opgeleid in de geest van de Verlichting en ontwikkelde op jonge leeftijd 

een interesse voor kunst en wetenschappen. Ook had hij persoonlijk contact met Johann Wolfgang von 

Goethe en was hij lid van de vrijmetselaarsloge Charlotte zu den Drei Nelken. 

Nadat hij in 1775 volwassen verklaard was, begon Karel Willem zelfstandig te regeren als mederegent aan 

de zijde van zijn moeder. Door zijn hofhouding in te perken kon hij de financiële toestand van 

Saksen-Meiningen verbeteren. Ook begon hij aan de representatieve ombouw van zijn residentie in 

Meiningen.. 

In 1782 trok zijn moeder zich terug uit de regering van Saksen-Meiningen, waarna Karel gezamenlijk 

regeerde met zijn jongere broer George. Enkele maanden later stierf Karel Willem op 28-jarige leeftijd. 

 

 

XXVo. Christina van Saksen-Eisenberg, dochter van Christiaan van Saksen-Gotha (XXIVl), op pagina 

174 (was van 1575 samen met zijn zes broers hertog van Saksen-Gotha) en Christiana van 

Saksen-Merseburg (XXIVw), op pagina 187, geboren op zaterdag 4 maart 1679, overleden (44 jaar 

oud) op maandag 24 mei 1723, trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op 

zondag 15 februari 1699 met haar achterneef Filips Ernst van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, zoon van Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (van 1663 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) en Agnes Hedwig van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön, geboren op vrijdag 5 mei 1673, van 1698 tot aan zijn dood 

hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (hertog van Sleeswijk Holstein 

Sonderburg Glucksburg), overleden (56 jaar oud) op zaterdag 12 november 1729. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Christiane Ernestine van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren in 

1699, overleden (ongeveer 51 jaar oud) in 1750. 

2. Frederik van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op 

vrijdag 1 april 1701, overleden (65 jaar oud) op maandag 10 november 1766, trouwde 

(respectievelijk 44 en 20 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1745 in 

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Henriette Augusta van 

Lippe-Detmold, dochter van Simon Hendrik Adolf van Lippe-Detmold (graaf, later 

prins van Lippe Detmold) en Johannetta Wilhelmina van Nassau-Idstein, geboren op 

maandag 26 maart 1725 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (52 

jaar oud) op dinsdag 5 augustus 1777. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 



  

  

3. Christiaan Filips van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren in 1702, 

overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1703. 

4. Karel Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op 

woensdag 14 juli 1706, overleden (55 jaar oud) op zaterdag 12 september 1761, 

trouwde (respectievelijk 42 en 25 jaar oud) op vrijdag 13 juni 1749 met Anna 

Charlotte van Lippe-Detmold, dochter van Christoffel Lodewijk van 

Lippe-Detmold en Anna Suzanne Fontanier, geboren op vrijdag 7 april 1724, 

overleden (72 jaar oud) op woensdag 13 april 1796. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. Louise Sofie Friederike van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren 

op maandag 18 februari 1709, overleden (73 jaar oud) op woensdag 1 mei 1782. 

6. Charlotte Amalia van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op 

dinsdag 9 september 1710, overleden (ongeveer 66 jaar oud) omstreeks 1777. 

7. Sofia Dorothea van Holstein-Glucksburg, geboren op zondag 21 oktober 1714, 

overleden (21 jaar oud) op zaterdag 11 augustus 1736. 

 

Filips Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. 

Nadat hij een grand tour ondernam werd hij in 1692 officier in het Deense leger. Hierdoor verbleef hij vaak 

aan het hof van koning Frederik IV van Denemarken en was hij ook drager van de Orde van de Olifant. In 

1701 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal met een eigen dragondersregiment. Tijdens de Grote 

Noordse Oorlog leidde hij in 1710 een door Groot-Brittannië ter beschikking gestelde eenheid uit 

Vlaanderen. Ondanks zijn goede verhoudingen met de Deense koning, werd Filips Ernst nooit officieel 

beleend met zijn hertogdom. In plaats daarvan moest hij in 1721 de koning huldigen als edelman. Wel kon 

Filips Ernst zijn gebieden uitbreiden door verschillende landgoederen te kopen. 

 

 

 Filips Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, zoon van Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (van 1663 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) en Agnes Hedwig van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön, trouwde (respectievelijk 49 en 34 jaar oud) (2) (een 

morganatisch huwelijk) op woensdag 2 september 1722 met Catharine Christine van Ahlefeldt, 

geboren op vrijdag 14 november 1687, overleden (38 jaar oud) op woensdag 8 mei 1726. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Christiaan Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren in 1724, 

overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1726. 

2. Levenloos geboren zoon van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren 

in 1726. 

 

 Filips Ernst van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, trouwde (respectievelijk 53 en 29 

jaar oud) (3) op donderdag 17 oktober 1726 met zijn achternicht Charlotte Marie van 

Holstein-Sonderburg, dochter van Frederik Willem van 

Sleeswijk-Holstein-Augustenburg (hertog van Sleeswijk Holstein Sonderburg Augustenburg) en 

Sofie Amalia van Ahlefeldt, geboren op donderdag 5 september 1697, overleden (62 jaar oud) op 

woensdag 30 april 1760. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVp. Ernst Frederik I hertog van Saksen-Hildburghausen, zoon van Ernst van 

Saksen-Hildburghausen (XXIVm), op pagina 175 (was van 1575 samen met zijn zes broers hertog 

van Saksen-Gotha) en Sophia Henriëtte van Waldeck-Eisenberg, geboren op 

donderdag 21 augustus 1681 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], van 1715 tot aan zijn dood 

hertog van Saksen-Hildburghausen, overleden (42 jaar oud) op donderdag 9 maart 1724 in 

Kasteel Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

maandag 4 februari 1704 in Erbach [Hessen, Duitsland] met zijn achternicht Sophia 

Albertina gravin van Erbach-Erbach, dochter van Georg Ludwig graaf van Erbach en Amalia 

Catharina van Waldeck-Eisenberg, geboren op vrijdag 30 juli 1683 in Erbach [Hessen, Duitsland], 



  

  

overleden (59 jaar oud) op dinsdag 4 september 1742 in Eisfeld [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Ernst Lodewijk Hollandinus van Saksen-Hildburghausen, geboren en overleden in 

1704. 

2. Sophia Amalia Elisabeth van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1705, overleden 

(ongeveer 3 jaar oud) in 1708. 

3. Ernst Lodewijk Albrecht van Saksen-Hildburghausen, geboren en overleden in 

1707. 

4. Ernst Frederik II van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

zaterdag 17 december 1707 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (37 

jaar oud) op vrijdag 13 augustus 1745 in 

Kasteel Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIl, op pagina 237. 

5. Frederik August van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1709, overleden (ongeveer 

1 jaar oud) in 1710. 

6. Lodewijk Frederik van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

donderdag 11 september 1710 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], 

generaal-veldwachtmeester in het Keizerlijke leger en 

generaal-veldmaarschalk-luitenant in het Beierse leger, overleden (48 jaar oud) op 

zondag 10 juni 1759 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 38 en 35 jaar oud) op 

zondag 4 mei 1749 in Weikersheim [Baden-Württemberg, Duitsland] met Christine 

Luise van Holstein-Plon, dochter van Joachim Frederik hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön (van 1706 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön) en Julia Magdalena van 

Palts-Birkenfeld-Gelnhausen, geboren op maandag 27 november 1713 in 

Plön [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

maandag 6 april 1778 in Heilbronn [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Elisabeth Albertina van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

donderdag 3 augustus 1713 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (47 

jaar oud) op maandag 29 juni 1761 in 

Neustrelitz [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], volgt XXVIm, op pagina 238. 

8. Emanuel Frederik Karel van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1715, overleden 

(ongeveer 3 jaar oud) in 1718. 

9. Elisabeth Sophia van Saksen-Hildburghausen, geboren en overleden in 1717. 

10. George Frederik Willem van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1720, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1721. 

 

Ernst Frederik I hertog van Saksen-Hildburghausen. 

Nadat hij een grondige opleiding had genoten, ondernam Ernst Frederik een grand tour naar de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland en Frankrijk. Vanaf 1700 was hij in militaire dienst, eerst voor 

de Nederlanden en daarna voor het Heilige Roomse Rijk. Hij nam als kolonel deel aan het beleg van 

Tönning en vocht als cavaleriegeneraal in de Slag bij Schellenberg. Tijdens de Spaanse Successieoorlog kreeg 

hij bij de Slag bij Bentheim een schot in de arm. Wegens zijn campagnes in de Nederlanden, noemde hij zijn 

eerste zoon Hollandinus. In 1708 werd hij benoemd tot keizerlijk generaal-veldwachtmeester en in 1709 tot 

generaal-majoor van de Staten-Generaal. In 1721 werd hij door keizer Karel VI benoemd tot keizerlijk 

veldmaarschalk-luitenant. 

In 1715 volgde hij zijn vader op als hertog van Saksen-Hildburghausen. Wegens zijn enorme hoofse en 

militaire pronkzucht, waarin net als vele andere Duitse vorsten koning Lodewijk XIV van Frankrijk wilde 

nastreven, belandde zijn hertogdom in grote financiële moeilijkheden. Wegens de ondraaglijke belastinglast 

kwam in 1717 zelfs tot een open revolte in het land. 

Ernst Frederik legde in Lindenau een zoutpan aan en was eveneens verantwoordelijk voor de bouw van het 

nieuwe stadsgedeelte van Hildburghausen. Hier ondersteunde hij in 1721 de bouw van een kerk voor de 

Frans-gereformeerde gemeente. 

Omdat Ernst Frederik constant in geldnood zat, verhoogde hij de belastingen en verkocht hij bepaalde 

landsdelen. Zo verkocht hij het graafschap Culemborg, dat hij geërfd had van zijn moeder, in 1720 voor 



  

  

800.000 gulden aan de Staten-Generaal. Hij gebruikte dit geld echter niet om de schuldenlast te verminderen, 

maar om een uitgebreide slottuin met kanaal aan te leggen. In 1723 verkocht hij het ambt Schalkau aan het 

hertogdom Saksen-Meiningen. Deze verkoop werd tijdens de volgende regentenregering onder leiding van 

zijn vrouw als wederrechtelijk beschouwd, wat tot een oorlog met Saksen-Meiningen leidde. 

 

 

XXVq. Sophia Wilhelmina van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Johan Ernst van Saksen-Saalfeld 

(XXIVn), op pagina 176 en Charlotte Johanna van Waldeck, geboren op zondag 9 augustus 1693 

in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op donderdag 4 december 1727 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op 

donderdag 8 februari 1720 (dinsdag 8 okt 1720) in Saalfeld [Thüringen, Duitsland] met haar 

achterneef Friedrich Anton vorst van Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Lodewijk Frederik 

I vorst van Schwarzburg-Rudolstadt (was vorst van Schwarzburg-Rudolstadt van 1710 tot 

1718) en Anna Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVj), op pagina 205. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johan Frederik van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op woensdag 8 januari 1721 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], was vorst van Schwarzburg-Rudolstadt van 1744 

tot 1767, overleden (46 jaar oud) op vrijdag 10 juli 1767 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde met Bernardine Christiane Sophia van 

Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Ernst August I hertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIb), op pagina 224 (was van 1707 tot 1741 hertog van 

Saksen-Weimar) en Eleonore Wilhelmina van Anhalt (zie XXVIIb, op pagina 247). Uit 

dit huwelijk 2 dochters. 

 

 Friedrich Anton vorst van Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Lodewijk Frederik I vorst van 

Schwarzburg-Rudolstadt (was vorst van Schwarzburg-Rudolstadt van 1710 tot 1718) en Anna 

Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVj), op pagina 205, trouwde (2) met Christine van 

Oost-Friesland, dochter van Christian Eberhard van Oost-Friesland en Eberdine Sofie van 

Oettingen-Oettingen (zie XXVj, op pagina 205). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVr. Frans Jozias hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, zoon van Johan Ernst van Saksen-Saalfeld 

(XXIVn), op pagina 176 en Charlotte Johanna van Waldeck, geboren op 

woensdag 25 september 1697 in Saalfeld [Thüringen, Duitsland], van 1729 tot 1735 hertog van 

Saksen-Saalfeld en daarna tot 1764 hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, overleden (66 jaar oud) 

op zondag 16 september 1764 in Bad Rodach [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 

22 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1723 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland] met zijn achternicht 

Anna Sophia van Schwarzburg-Rudolstadt, dochter van Lodewijk Frederik I vorst van 

Schwarzburg-Rudolstadt (was vorst van Schwarzburg-Rudolstadt van 1710 tot 1718) en Anna 

Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVj), op pagina 205. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Ernst Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op woensdag 8 maart 1724 in 

Saalfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1800 

in Coburg [Bavaria, Duitsland], volgt XXVIn, op pagina 239. 

2. Johan Willem van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op zaterdag 11 mei 1726, 

overleden (19 jaar oud) op vrijdag 4 juni 1745. 

3. Anna Sophia van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1727, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1728. 

4. Christiaan Frans van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

woensdag 25 januari 1730, overleden (67 jaar oud) op maandag 18 september 1797. 

5. Charlotte Sophie van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

maandag 24 september 1731 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (78 jaar oud) 

op donderdag 2 augustus 1810 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

volgt XXVIo, op pagina 240. 

6. Frederika Magdalena van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1733, overleden 



  

  

(ongeveer 1 jaar oud) in 1734. 

7. Frederika Carolina van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op vrijdag 24 juni 1735, 

overleden (55 jaar oud) op vrijdag 18 februari 1791, trouwde (respectievelijk 19 en 18 

jaar oud) op vrijdag 22 november 1754 met Christiaan Frederik Karel Alexander van 

Brandenburg-Ansbach, zoon van Karel Willem Frederik van 

Brandenburg-Ansbach (de Wilde Markgraaf) (van 1723 tot aan zijn dood markgraaf 

van Brandenburg-Ansbach) en Frederika Louise van Pruisen, geboren op 

vrijdag 24 februari 1736 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], van 1769 tot 1791 markgraaf 

van Brandenburg-Bayreuth, overleden (69 jaar oud) op zondag 5 januari 1806 in 

Speen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. Frederik Jozias van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

donderdag 26 december 1737 in Kasteel Ehrenburg (Coburg) [Bavaria, Duitsland], 

overleden (77 jaar oud) op donderdag 26 januari 1815 aldaar, volgt XXVIp, op pagina 

241. 

 

Christiaan Frederik Karel Alexander van Brandenburg-Ansbach. 

Na het onverwachte overlijden van zijn oudere broer Karel Frederik werd hij in 1737 erfprins van 

Brandenburg-Ansbach. Van 1748 tot 1759 studeerde hij in Utrecht, waarna hij een reis ondernam naar Turijn 

en Savoye. Mogelijk liep Karel Alexander bij deze reis syfilis op, maar dat is niet honderd procent zeker. In 

ieder geval bleef hij ondanks twee huwelijken en meerdere relaties kinderloos. Op 22 november 1754 huwde 

hij met zijn eerste echtgenote Frederika Carolina (1735-1791), dochter van hertog Frans Jozias van 

Saksen-Coburg-Saalfeld. 

In augustus 1757 volgde hij zijn vader op als markgraaf van Brandenburg-Ansbach. Hij resideerde 

voornamelijk op zijn jachtslot in Triesdorf. Ook liet hij daar verschillende kastelen ombouwen voor zijn 

maîtresses. In 1758 stichtte hij de porseleinfabriek van Ansbach. Door de import van schapen wist hij de 

landeconomie ook een impuls te geven. In 1780 stichtte Karel Alexander zijn eigen bank: de Hoogvorstelijke 

Hofbank van Brandenburg-Ansbach-Bayreuth. Hij deed dit omdat hij zijn geldzaken niet wilde overlaten 

aan de toenmalige leidende Joodse bankfamilies, maar omdat hij als privaat bankier zijn inkomsten voor 

zichzelf wilde houden. Op die manier vond hij de financiële middelen om koning George III van 

Groot-Brittannië met hulptroepen te ondersteunen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Deze 

hulptroepen werden in 1781 onder meer ingezet in de Slag bij Yorktown. 

Karel Alexander droeg de titel van hoofd van het Dragondersregiment van de Frankische Kreits. Ook 

verhuurde hij zijn militaire troepen aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Met de inkomsten 

hieruit wist hij de staatsschuld van zijn domeinen sterk te reduceren: van 5 miljoen gulden bij zijn 

machtsovername tot 1,5 miljoen gulden aan het einde van zijn regering. 

In 1779 erfde na het kinderloze overlijden van markgraaf Frederik Christiaan het markgraafschap 

Brandenburg-Bayreuth. Op 16 januari 1791 stond de kinderloze Karel Alexander in een verdrag zijn 

vorstendommen af aan koning Frederik Willem II van Pruisen, omdat ze na zijn overlijden sowieso naar 

Pruisen zouden gaan. In ruil hiervoor kreeg Karel Alexander een jaarlijks rente van 300.000 gulden. In 1805 

stond Pruisen Ansbach af aan Frankrijk in ruil voor het keurvorstendom Hannover, waarna het in 1806 

toegewezen werd aan het koninkrijk Beieren. In 1810 ging ook Bayreuth naar Beieren. 

Karel Alexander was erelid van de Koninklijke Academie der Wetenschappen in München. Nadat zijn 

echtgenote Frederika Carolina in februari 1791 was overleden, huwde hij op 31 oktober 1791 in Lissabon met 

zijn minnares Elizabeth Craven (1750-1828), dochter van Augustus Berkeley, graaf van Berkeley, en weduwe 

van baron William Craven. Nadat hij op 2 december 1791 in Bordeaux officieel zijn aftreden als vorst van 

Brandenburg-Ansbach-Bayreuth had ondertekend, ging hij met haar in Groot-Brittannië wonen. Hij hield er 

zich bezig met het kweken van paarden. In januari 1806 stierf Karel Alexander na een korte longziekte op 

69-jarige leeftijd in Speen in het graafschap Berkshire. 

 

 

XXVs. August II van Polen (de Sterke), zoon van Johan George III van Saksen (XXIVo), op pagina 

178 (was van 1680 tot aan zijn dood keurvorst van Saksen) en Anna Sophia van Denemarken, 

geboren op maandag 12 mei 1670 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1694 tot 1733 als Frederik 

August I keurvorst van Saksen en in de periodes 1697-1704 en 1709-1733 als August II (de Sterke) 



  

  

koning" van Polen en grootvorst van Litouwen, keurvorst van Saksen, koning van Polen, 

overleden (62 jaar oud) op zondag 1 februari 1733 in Warschau [Warszawa, Poland], trouwde 

(respectievelijk 22 en 21 jaar oud) (1) op zaterdag 10 januari 1693 (dinsdag 20 jan 1693) in 

Bayreuth [Bavaria, Duitsland] met zijn achternicht Christiane Eberhardine van 

Brandenburg-Bayreuth, dochter van Christiaan Ernst van Brandenburg-Bayreuth (was van 1655 

tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Bayreuth) en Sophia Louise van Württemberg, 

geboren op zaterdag 19 december 1671 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], overleden (55 jaar oud) 

op vrijdag 5 september 1727 in Pretzsch. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. August III van Polen, geboren op woensdag 17 oktober 1696 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1763 

aldaar, volgt XXVIq, op pagina 242. 

 

August II van Polen (de Sterke). 

Hij leidde een libertijns leven met talrijke minnaressen bij wie hij talloze kinderen verwekte. Daarnaast was 

hij liefhebber van toneel, ballet en opera en een van de eersten die op systematische wijze schilderijen 

verzamelde. Zijn verzameling behoorde tot de belangrijkste en grootste in Europa. 

Leven. 

August was de enige overlevende zoon van Johan George III van Saksen en Anna Sophia van Denemarken. 

Hij werd (deels) opgevoed in Prettin en maakte een Grand tour, die twee jaar duurde. Hij bezocht Versailles, 

Madrid, Lissabon, Milaan, Venetië en Florence. In 1689 keerde hij terug en nam deel aan de Negenjarige 

Oorlog (1688-1697). In 1691 stierf zijn vader. In 1694, na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer 

Johan George IV aan de pokken, werd August keurvorst van Saksen. 

Na de dood van de Poolse koning Jan III Sobieski bekeerde August zich op 1 juni 1697 heimelijk tot het 

katholieke geloof in Baden bei Wien, zodat hij twee weken later kon worden gekozen tot koning van Polen 

in Warschau. Dit gebeurde met steun van Rusland en Oostenrijk en financiële steun van de joodse bankier 

Berend Lehmann, die voor dat doel steekpenningen uitdeelde. Zijn rivaal was François Louis de 

Bourbon-Conti. August werd op 15 september in Krakau gekroond, zonder dat zijn vrouw, die protestants 

bleef, daarbij aanwezig was. Voor het betreden van het Poolse grondgebied bij de Silezische grensovergang 

in Piekary Wielkie, Opper-Silezië, beleed hij publiekelijk in de bedevaartskerk van Piekary het 

rooms-katholiek geloof. Na zijn kroning tot koning van Polen en groothertog van Litouwen nam August 

deel aan de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk. 

Als een ambitieuze heerser hoopte August dat hij de Poolse troon voor zijn erfgenamen veilig kon stellen. 

Dit was een lastige kwestie omdat in Polen geen sprake was van erfopvolging, maar van een gekozen 

koning. Hij werd al snel afgeleid van deze zaak door de kans van territoriale veroveringen. August vormde 

een alliantie met Frederik IV van Denemarken en Peter I van Rusland om de jonge koning Karel XII van 

Zweden, van zijn Poolse bezittingen te beroven. Polen zou Zweeds Lijfland toebedeeld krijgen. Karel bleek 

echter een geduchte militaire bevelhebber en al snel werden de Denen uit de oorlog gedwongen, en ook de 

Russen werden bij Narva teruggedrongen. Zo kon Karel zich helemaal richten op zijn strijd met August. 

Deze beslissing zou rampzalig blijken voor zowel Zweden als Polen. Karel versloeg August op 17 juni 1701 

bij Riga en hij dwong het gezamenlijke Saksisch-Poolse leger terug uit Lijfland. Daarna rukte Karel op naar 

Polen. Hij veroverde Warschau op 14 mei 1702 waarbij hij het Saksisch-Poolse leger weer versloeg. Ook 

veroverde Karel Krakau. 

De Poolse Sejm. 

Dientengevolge wilde August vrede met Karel, maar Karel had andere plannen. Hij wilde zich verzekeren 

van niet nog zo'n oorlog door een andere kandidaat op de Poolse troon te zetten. Karel installeerde 

Stanislaus Leszczynski in 1704 en viel Saksen binnen in 1706, waarmee hij August dwong om de Poolse 

troon los te laten, wat vastgelegd werd in het verdrag van Altranstädt. 

In de tussentijd had tsaar Peter de Grote zijn leger gereorganiseerd en bezorgde de Zweden een 

vernietigende nederlaag in de Slag bij Poltava. Dit betekende het einde van het Zweedse imperium en de 

opkomst van het Russische Tsarenrijk. Het zwakkere Polen werd hierna gezien als een soort bufferstaat van 

Rusland. August keerde terug op de Poolse troon in 1709, onder toezicht van Rusland. Weer probeerde 

August zijn troon veilig te stellen voor zijn nageslacht, maar kreeg dit keer te maken met de tegenstand van 

de Poolse adel. In de resterende regeerperiode werd August vooral gecontroleerd door Rusland. Hij 

probeerde zijn Poolse rijk sterker te maken, vooral intern, maar slaagde daar niet in. In 1717 werd finaal een 



  

  

einde gemaakt aan zijn ambitie voor een gecentraliseerde Poolse staat tijdens de bijeenkomst van de Stille 

Sejm. 

In 1705 was hij aanwezig bij de inwijding van de Franciscus Xaveriuskathedraal. In 1713 gaf hij opdracht het 

Saksisch Paleis in Warschau te verbouwen. In 1711 werd hij benoemd tot rijksvoogd in verband met de 

kroning van keizer Karel VI. 

August de Sterke en de kunst. 

Omdat de bodem van zijn schatkist in zicht was, liet de prachtlievende August in 1701 de apothekersleerling 

Böttger opsluiten, die verkondigde dat hij goud kon maken. Ook zette hij de geoloog Ehrenfried Walther 

von Tschirnhaus in om te proberen innoverende industrie op te zetten. In 1705 werd aan een aantal 

geleerden opgedragen Chinees porselein na te maken. Uit heel Saksen werd Böttger klei aangeleverd voor 

zijn experimenten. In 1708 gelukte het iets te maken dat op porselein leek, het zogenaamde rode of bruine 

Böttgersteengoed. 

Von Tschirnhaus had in Leiden gestudeerd en was een specialist op het gebied van hoge temperaturen en 

lenzen. Hij had gecorrespondeerd met Spinoza en was in Delft geweest om het bakproces te bestuderen. Na 

zijn dood kwam Böttger met het eerste Europese porselein op de proppen en werd de eerste directeur van de 

Meissense porseleinfabriek in de Albrechtsburg, opgericht 23 januari 1710. Onder zijn leiding was de 

productie moeizaam en beperkt, omdat hij meer een uitvinder was dan een bedrijfsleider. August was de 

beschermheer en belangrijkste afnemer van de porseleinmanufactuur. 

August, die zich spiegelde aan Lodewijk XIV en concurreerde met de hoven van Wenen en München had 

een verzameling van 35.000 stuks Chinees en Japans porselein, opgesteld in het Holländische Palast, dat hij 

had aangekocht in 1716 en in het jaar daarop was ingewijd met een feestelijke maaltijd. Er werd er altijd 

opgediend in Chinees porselein. 

Bekend is het verhaal dat August de Sterke een heel regiment soldaten - dat hij wilde afdanken na de Grote 

Noordse Oorlog - ruilde tegen 117 vazen, kommen en schalen, want de soldatenkoning Frederik Willem I 

van Pruisen had een interessante collectie porselein in de kastelen in Oranienburg en Charlottenburg. 

Residenzschloss. 

August liet Dresden van een stad met veel bouwwerken in renaissancestijl omvormen tot een barokke stad. 

Dresden werd in de achttiende eeuw het Florence aan de Elbe genoemd. In 1701 werd het Residenzschloss 

opnieuw opgebouwd na een grote brand. Permoser ontwierp de Zwinger tussen de voormalige 

stadsfortificaties. Het complex is opgetrokken rond een grote binnenplaats die oorspronkelijk werd gebruikt 

voor toernooien, parades en feesten. Pöppelmann ontwierp de Augustusbrug over de Elbe. In 1720 begon hij 

met de verbouw van Schloss Pillnitz aan de Elbe, dat bekend is vanwege de chinoiserien. In 1723 liet hij 

indrukwekkende Moritzburg verbouwen tot een buitenverblijf. In 1726 werd een begin gemaakt met de 

bouw van de Frauenkirche. 

De stad was een centrum voor Italiaanse, Franse en Duitse muziek, een Parnassus voor schilders en musici. 

De hoboïst Johann Joachim Quantz kreeg in 1718 een aanstelling. Vivaldi probeerde er een betrekking te 

verkrijgen en Händel reisde in 1719 naar Dresden om vier zangers te contracteren. Hij speelde voor de 

keurvorst en de kroonprins, maar werd pas een jaar later betaald. De opera in Dresden sloot tijdelijk haar 

deuren vanwege het vertrek van de castraat Senesino naar Londen. Voor de Säksische Staatskapelle waren 

vele beroemde componisten actief: Johann David Heinichen, kapelmeester, Jan Dismas Zelenka, Francesco 

Maria Veracini, Antonio Lotti, Johann Georg Pisendel, Nicola Porpora, Johann Joachim Quantz, Johann 

Adolf Hasse en de gebroeders Johann Georg en Carl Heinrich Graun. Een mensenleven is niet genoeg om 

alles wat voor de keurvorst is gecomponeerd te bekijken, te ordenen en tot gehoor te brengen. 

August legde een grote verzameling aan van Leidse fijnschilders: in 1699 kocht hij zes schilderijen van Frans 

van Mieris de Oudere. Tussen 1708 en 1711 kocht hij 16 werken van o.a. Gerrit Dou, waaronder enkele 

zeldzame nachtstukken, Gabriël Metsu en Caspar Netscher. (De graveur Petrus Schenk had zich als 

kunsthandelaar in Leipzig gevestigd.) In 1710 schonk zijn minister August von Wackerbarth hem - na veel 

pressie - 80 schilderijen, waaronder enkele topwerken van Leidse schilders; sommige waren aangeleverd 

door Willem van Mieris en een nazaat van Pieter de la Court. In datzelfde jaar ging hij bij Adriaen van der 

Werff in Rotterdam op bezoek, maar ging met lege handen terug omdat al zijn schilderijen voor de keurvorst 

in Düsseldorf bestemd waren. Tussen 1722 en 1728 kocht August 26 werken van Philips Wouwerman. 

Tientallen schilderijen werden voorzien van een uniforme sierlijst en hingen in de privévertrekken. 

Schloss Pillnitz. 

In 1719 nam hij Heinrich von Brühl als kamerheer aan. In 1719 huwde zijn zoon August III van Polen, die in 

1717 katholiek was geworden, met de dochter van de Habsburgse keizer Keizer Jozef I. Iedereen moest "alla 



  

  

Turca" verschijnen. De kosten liepen uit de hand; de bouw van de Zwinger werd stilgelegd; de 

operazangers, zoals Senesino ontslagen. 

In 1727 werd August II ernstig ziek. In de zomer van 1730 organiseerde hij bij Riesa een grote parade om aan 

zijn buren de militaire en economische kracht van Saksen te demonstreren. 

Levenseinde. 

In 1733 stierf August de Sterke, een suikerpatiënt, die 110 kg woog, in Warschau. Hij ligt in Krakau 

begraven, maar zijn hart werd naar Dresden vervoerd en is later bijgezet in de HofkerkIn de rouwperiode 

van 3,5 maand mocht geen muziek worden uitgevoerd. De eerste versie van de Hohe Messe van J.S. Bach - 

bestaande uit Kyrie en Gloria - is toen ontstaan, met het oog op het verkrijgen van een hoftitel bij de nieuwe 

keurvorst, zoon van August, die evenals zijn vader koning van Polen zou worden onder de naam August III. 

Een aantal musici werd naar Frederik de Grote in Neuruppin gestuurd, waarschijnlijk Franz Benda en zijn 

broer Johann Benda, die in Dresden protestants waren geworden en veel commentaar over zich heen kregen. 

 

 

Christiane Eberhardine van Brandenburg-Bayreuth. 

Om koning van Polen te kunnen worden, bekeerde Frederik August I zich tot het katholicisme. Christiane 

Eberhardine weigerde echter het lutheraanse geloof los te laten en ging niet met haar man mee naar 

Dresden. In plaats daarvan verbleef ze in een soort vrijwillige ballingschap in Pretzsch aan de Elbe, hoewel 

ze voor officiële gelegenheden nog wel naar Dresden kwam. 

Haar weigering zich te laten bekeren tot het katholieke geloof, leverde haar in Saksen grote populariteit op. 

Na haar dood werd in Leipzig een rouwbijeenkomst georganiseerd. Voor deze gelegenheid werd door 

Johann Sebastian Bach (muziek) en Johann Christoph Gottsched (tekst) de cantate Laß Fürstin, laß noch 

einen Strahl geschreven. 

 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (2) tussen 1694 en 1696 met Maria 

Aurora van Konigsmarck, dochter van Conrad Christoffer van Konigsmarck en Christina 

Wrangel, geboren op vrijdag 28 april 1662 in Stade [Nedersaksen, Duitsland], overleden (65 jaar 

oud) op maandag 16 februari 1728 in Quedlinburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Maurits van Saksen, geboren op zondag 28 oktober 1696 in 

Goslar [Nedersaksen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op vrijdag 30 oktober 1750 

in Chambord [Loir-et-Cher, Frankrijk], volgt XXVIr, op pagina 246. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (3) tussen 1696 en 1699 met Johanna 

Theresia van Lamberg. 

 Uit deze relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (4) tussen 1698 en 1704 met Katharina 

van Altenbockum, geboren op maandag 25 november 1680 in Warschau [Warszawa, Poland], 

overleden (62 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1743. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Johan George van Saksen, geboren op donderdag 21 augustus 1704 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], generaal in het Saksische leger en was gouverneur van 

Dresden, overleden (69 jaar oud) op vrijdag 25 februari 1774 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 

Johan George van Saksen. 

Johann Georg van Saksen werd geboren als een onwettige zoon van koning August II van Polen en zijn 

maîtresse Katharina von Altenbockum. Nadat zijn vader hem erkende als zoon werd hij beleend met de titel: 

Chevalier de Saxe (Ridder van Saksen). Aanvankelijk koos Johann Georg van Saksen voor een spirituele 

carrière en werd hij lid van de Orde van Malta. Door de erkenning van zijn vader kon hij echter ook carrière 

maken in het Saksische leger. Hij maakte als eerste zijn opwachting als cavaleriecommandant tijdens de 

Eerste Silezische Oorlog. 

Johan Georg van Saksen was een van de Saksische legeraanvoers tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). 



  

  

Tijdens de Slag bij Lobositz, moest hij aan de kant van de Oostenrijkers capituleren. In 1763 werd hij tot 

veldmaarschalk benoemd. Een jaar later verkreeg Johann Georg van Saksen buiten de stad Dresden zijn 

eigen privépaleis. Onder zijn supervisie werd de tuin om het paleis in rococo-stijl ingericht, dit is 

tegenwoordig het Blüherpark. In 1770 ging hij met pensioen om optimaal te kunnen genieten van zijn leven. 

Vier jaar later overleed hij in Dresden. Hij ligt begraven in het Alter Katholischer Friedhof in Dresden. 

 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (5) tussen 1701 en 1706 met Maria Anna 

van Spiegel. 

 Uit deze relatie 2 kinderen. 

1. Frederik August Rutowski, geboren op maandag 19 juni 1702 in 

Warschau [Warszawa, Poland], Pools-Saksisch edelman en veldmaarschalk, 

overleden (61 jaar oud) op vrijdag 16 maart 1764 in Pillnitz [Sachsen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 36 en 16 jaar oud) op zondag 4 januari 1739 met Ludovika 

Amalia Lubomirska, geboren op zondag 3 mei 1722, overleden (56 jaar oud) op 

maandag 27 juli 1778. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Anna Katharina Rutowska, geboren in 1706, gravin Rutowska, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) in 1746, trouwde (ongeveer 22 jaar oud) (1) in 

1728, (gescheiden in 1732) met Michal Bielinski. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, relatie (2) met Claude Marie Noyel, geboren in 1700, graaf van 

Bellegarde en Entremont, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 

woensdag 26 februari 1755. Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (6) tussen 1704 en 1713 met Henriette 

Renárd. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Anna Orzelska, geboren in 1707, gravin Orzelska, overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 

1769. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (7) tussen 1706 en 1713 met Angélique 

Duparc, Franse danseres en actrice. 

 Uit deze relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (8) tussen 1706 en 1707 met Henriette 

Renard, geboren omstreeks 1670. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Anna Carolina van Saksen-Meissen, geboren op woensdag 23 november 1707, 

overleden (61 jaar oud) op woensdag 27 september 1769, volgt XXVIs, op pagina 246. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (9) tussen 1707 en 1715 met Anna 

Constantia van Brockdorff, geboren op donderdag 17 oktober 1680 in 

Depenau [Schleswig-Holstein, Duitsland], gravin van Cosel, overleden (84 jaar oud) op 

zondag 31 maart 1765 in Stolpen [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit deze relatie 3 kinderen. 

1. Augusta Anna Constantia van Polen, geboren op vrijdag 24 februari 1708, gravin van 

Cosel, overleden (19 jaar oud) op dinsdag 3 februari 1728, trouwde (respectievelijk 17 

en 43 jaar oud) op zondag 3 juni 1725 met Heinrich Friedrich graaf van Friesen, 

geboren op maandag 25 augustus 1681, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 8 december 1739. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Fredericka Alexandrine van Polen, geboren in 1709, gravin van Cosel, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) in 1784, trouwde (ongeveer 20 jaar oud) op 

zaterdag 18 februari 1730 met Johann Xantius Anton Moczynski, overleden op 

zaterdag 14 september 1737. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Frederick Augustus van Polen, geboren op zaterdag 27 augustus 1712, graaf van 

Cosel, overleden (58 jaar oud) op maandag 15 oktober 1770, trouwde (respectievelijk 



  

  

36 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 1 juni 1749 met Friederike Christiane van 

Holtzendorff, geboren in 1723, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1793. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 August II van Polen (de Sterke), Buitenechtelijke relatie (10) tussen 1713 en 1719 met Maria 

Magdalena van Bielinski, door haar eerste huwelijk gravin van Dönhoff en door het tweede 

prinses Lubomirska. 

 Uit deze relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVt. Maurits Willem hertog van Saksen-Merseburg, zoon van Christiaan II hertog van 

Saksen-Merseburg (XXIVu), op pagina 185 (van 1691 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Merseburg) en Erdmuthe Dorothea van Saksen-Zeitz (XXIVaa), op pagina 189, geboren 

op donderdag 5 februari 1688 in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1694 tot aan 

zijn dood hertog van Saksen-Merseburg, overleden (43 jaar oud) op zaterdag 21 april 1731 in 

Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 17 jaar oud) op 

woensdag 4 november 1711 in Idstein [Hessen, Duitsland] met Henriette Charlotte van 

Nassau-Idstein, dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein (graaf van 

Nassau-Idstein, een deel van het graafschap Nassau.) en Henrietta Dorothea van 

Oettingen-Oettingen, geboren op maandag 9 november 1693 in Idstein [Hessen, Duitsland], 

overleden (40 jaar oud) op donderdag 8 april 1734 in Delitzsch [Sachsen, Duitsland], begraven 

aldaar in de Stadskerk Sint Peter en Paul. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Frederica Ulrike van Saksen-Merseburg, geboren op zondag 23 juni 1720, op 

dezelfde dag overleden. 

 

Maurits Willem hertog van Saksen-Merseburg. 

Na de dood van zijn oudere broer Christiaan III Maurits, die amper 25 dagen regeerde, erfde hij in 1694 op 

zesjarige leeftijd het hertogdom Saksen-Merseburg. Tot in 1712 stond hij onder het regentschap van 

keurvorst Frederik August I van Saksen, maar het grootste deel van de regeringszaken werden uitgeoefend 

door zijn moeder Erdmuthe Dorothea en zijn oom August van Saksen-Zörbig. Maurits Willem werd 

opgevoed aan het keurvorstelijk hof in Dresden, van waaruit hij ook een grand tour ondernam. 

Als hertog van Saksen-Merseburg was hij een promotor van kunst en cultuur. Maurits Willem ondersteunde 

voornamelijk de muziekkunst, aangezien hij een uitstekende viola da gamba-speler was. Ook had hij een 

grote contrabasverzameling, wat hem de bijnaam Violenhertog opleverde. Bovendien had hij interesse in de 

wetenschap; zo liet hij het wiel van uitvinder Johann Bessler onderzoeken door een commissie met de meest 

gerenommeerde wetenschappers van zijn tijd. Tevens liet hij in het Slot van Merseburg een spiegel- en 

porseleinenkabinet bouwen en een tuinsalon en een paviljoen voor tuinfeesten aanleggen. 

In april 1731 overleed Maurits Willem op 43-jarige leeftijd, waarna hij bijgezet werd in de Dom van 

Merseburg. Omdat hij geen nakomelingen had en zijn jongere broer Frederk Erdmann reeds in 1714 was 

overleden, werd hij opgevolgd door zijn oom Hendrik. 

 

 

Henriette Charlotte van Nassau-Idstein. 

Na acht jaar kinderloos gebleven te zijn, schonk Henriette Charlotte op 23 juni 1720 het leven aan een 

dochter Frederica Ulrike, die echter binnen een paar uur overleed. Hoewel Frederica Ulrike formeel de 

dochter van Maurits Willem was, is het zeer waarschijnlijk dat ze het resultaat was van de affaire van haar 

moeder met Friedrich Carl von Pöllnitz, de hofmaarschalk en vele jaren de geliefde van Henriette Charlotte. 

Na het overlijden van haar echtgenoot in 1731 trok Henriette Charlotte zich terug in Slot Delitzsch, waar ze 

openlijk samenleefde met von Pöllnitz, tot haar overlijden drie jaar later, 40 jaar oud. 

 

 

XXVu. Dorothea Wilhelmina van Saksen-Zeitz, dochter van Maurits Willem van Saksen-Zeitz 

(XXIVab), op pagina 189 (was van 1681 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Zeitz) en Maria 

Amalia van Brandenburg, geboren op dinsdag 20 maart 1691 in 

Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op zondag 17 maart 1743 in 



  

  

Kassel [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 35 jaar oud) op 

maandag 27 september 1717 in Zeitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met haar achterneef Willem 

VIII landgraaf van Hessen-Kassel, zoon van Karel landgraaf van Hessen-Kassel en Maria Anna 

van Koerland, geboren op dinsdag 10 maart 1682 in Kassel [Hessen, Duitsland], was een Duits 

edelman en veldheer, overleden (77 jaar oud) op vrijdag 1 februari 1760 in 

Rinteln [Nedersaksen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Friedrich II landgraaf van Hessen-Kassel, geboren op woensdag 14 augustus 1720 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op maandag 31 oktober 1785 in 

Weissenstein [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 17 jaar oud) 

(1) op dinsdag 28 juni 1740 in Kassel [Hessen, Duitsland] met Maria van 

Engeland-Hannover, dochter van George II August van Groot-Brittannië (koning van 

Groot Brittannie, keurvorst van Hannover) en Wilhelmina Charlotte Caroline van 

Brandenburg-Ansbach, geboren op vrijdag 5 maart 1723 in 

Leicester [East Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (48 jaar oud) op 

dinsdag 14 januari 1772 in Hanau [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 zonen, 

trouwde (respectievelijk 52 en 27 jaar oud) (2) op zondag 10 januari 1773 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn achternicht Philippine van 

Brandenburg-Schwedt, dochter van Frederik Willem van Brandenburg-Schwedt (van 

1711 tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Schwedt) en Sophia Dorothea 

Maria van Pruisen, geboren op zondag 10 oktober 1745 in 

Schwedt An der Oder [Brandenburg, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 

donderdag 1 mei 1800 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Generatie XXVI 
 

 

XXVIa. Christiane Wilhelmina van Saksen-Eisenach, dochter van Johan Willem van Saksen-Eisenach 

(XXVh), op pagina 203 (van 1698 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Eisenach) en Magdalena 

Sibylle van Saksen-Weißenfels (XXVa), op pagina 191, geboren op donderdag 3 september 1711 

in Altenkirchen [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op 

zondag 27 november 1740 in Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar 

oud) op zondag 26 december 1734 in Eisenach [Thüringen, Duitsland] met Karel vorst van 

Nassau-Usingen, zoon van Willem Hendrik I vorst van Nassau-Usingen en Charlotte Amalia 

van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 1 januari 1712 in Usingen [Hessen, Duitsland], 

overleden (63 jaar oud) op woensdag 21 juni 1775 in 

Kasteel Biebrich (Wiesbaden) [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Karel Willem vorst van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 9 november 1735 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1803 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op 

woensdag 16 april 1760 in Heidesheim Am Rhein [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met 

Carolina Felicitas van Leiningen-Dagsburg, dochter van Christiaan van 

Leiningen-Dagsburg-Heidesheim en Catharina Polyxene van 

Solms-Rodelheim (gravin van Solms-Rodelheim-Assenheim), geboren op 

zaterdag 22 mei 1734 in Heidesheim Am Rhein [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

overleden (75 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1810 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Francisca van Nassau-Usingen, geboren op maandag 17 december 1736 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (5 jaar oud) op dinsdag 19 december 1741 

aldaar. 

3. Frederik August vorst van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 23 april 1738 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op zondag 24 maart 1816 aldaar, 



  

  

trouwde (respectievelijk 37 en 25 jaar oud) op zondag 23 april 1775 in 

Bad Arolsen [Hessen, Duitsland] met Louise van Waldeck-Pyrmont, dochter van 

Karel August van Waldeck-Pyrmont en Christiane van Zweibrucken-Birkenfeld, 

geboren op donderdag 29 januari 1750 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], overleden 

(66 jaar oud) op zondag 17 november 1816 in Biebrich [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 7 kinderen. 

4. Johan Adolf van Nassau-Usingen, geboren op dinsdag 19 juli 1740 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], generaal in Franse en Pruisische dienst, overleden (53 

jaar oud) op dinsdag 10 december 1793 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde 

met Carolina Wilhelmina van Reischach tot Reichenstein, geboren in 1740, 

overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 1804. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Karel vorst van Nassau-Usingen. 

Karel volgde in 1718, samen met zijn broer Willem Hendrik II, zijn vader op als vorst van Nassau-Usingen. 

Vanwege hun minderjarigheid nam hun moeder het regentschap waar, en zorgde voor een omvangrijke 

opleiding en een calvinistische opvoeding. Karel en zijn broer erfden in 1728 het graafschap 

Nassau-Saarbrücken en het vorstendom Nassau-Idstein van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler. Van 

1729 tot 1731 studeerde Karel aan de Universiteit van Gießen. Daarna ging hij naar Parijs en keerde in 1731 

via Lotharingen naar Usingen terug. 

Karel werd in 1733 meerderjarig verklaard. Karel verdeelde in 1735 met zijn broer hun bezittingen, Willem 

Hendrik verkreeg Nassau-Saarbrücken, en Karel verkreeg Nassau-Usingen. Op 11 augustus 1736 ontving hij 

de Orde van de Witte Adelaar. 

De residentie van het Huis Nassau-Usingen was sinds 1659 de stad Usingen in de Taunus. In 1744 verlegde 

Karel de residentie naar Slot Biebrich, dat voorheen reeds als zomerresidentie werd gebruikt. In het 

Wiesbadener Wald stichtte hij de Fasanerie en gaf opdracht voor de bouw van het plaatselijke jachtslot, dat 

in 1749 voltooid werd. In 1753-1754 was hij regent van Nassau-Weilburg voor Karel Christiaan van 

Nassau-Weilburg. In december 1768 ontving hij de Orde van de Olifant. 

Karel profiteerde tijdens zijn bewind van de 'moderne' wetten van zijn moeder. Ook hem ging het om het 

welzijn van zijn onderdanen. Met name steunde hij Wiesbaden, de zetel van de regering, die in het oude slot 

ondergebracht was. In Wiesbaden kon zich een boekdrukkerij vestigen, bovendien richtte hij een 

faiencefabriek op en organiseerde hij het gokspel opnieuw. Bijzonder vermeldenswaard is zijn verbod op 

koffie drinken. Daarbij speelden niet alleen gezondheidsaspecten een rol, maar ook zag hij het gevaar dat 

door de import van koffiebonen zeer veel geld naar het buitenland zou gaan. 

In 1773 werd Falkenstein verbonden aan zijn land en aan dat van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg. In 

1774 werd het ¾ deel van de 'Vierherrische' in het bezit van de familie Nassau verbonden met de 

'Dreiherrische' om een gebied te vormen waarvan ? deel aan Willem V van Oranje-Nassau en ? deel aan 

Karel Christiaan van Nassau-Weilburg kwam.. 

Karel werd begraven in de Laurentiuskerk te Usingen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Karel Willem. 

 

 

Karel Willem vorst van Nassau-Usingen. 

Karel Willem was sinds 1 juni 1770 luitenant-generaal der Staatse infanterie. Hij werd op 30 april 1789 

bevorderd tot generaal. Op 18 oktober 1790 werd hij benoemd tot kolonel van het Regiment Walen en 

kapitein der grenadiers.. 

Karel Willem volgde in 1775 zijn vader op als vorst van Nassau-Usingen. Hij kocht in 1777 van de familie 

von Galen hun deel van Kettenbach, en stond in 1778 zijn deel van Miehlen en Schönau af aan Karel 

Christiaan van Nassau-Weilburg. Van zijn kant stond de vorst van Nassau-Weilburg zijn deel van de 

gebieden die hem vier jaar eerder waren toegevallen af aan Karel Willem.. 

Karel Willem was lid van de vrijmetselaars, hij stichtte in 1778 in Slot Biebrich de nog steeds bestaande 

Wiesbadense vrijmetselaarsloge Plato. 

In 1783 sloot Karel Willem een erfverdrag (Erneuerte Nassauische Erbverein) met Lodewijk van 

Nassau-Saarbrücken, Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en Willem V van Oranje-Nassau om de eenheid 

van de Nassause gebieden te bewaren. Daarbij werd onder andere voor het gehele Huis Nassau het 

eerstgeboorterecht ingevoerd. 



  

  

Karel Willem stond in 1790 het 1/6 deel van het dorp Mensfelden dat hij bezat af aan Willem V van 

Oranje-Nassau en ontving in ruil daarvoor Schiesheim. Karel Willem eiste in 1797 de opvolging van zijn neef 

Hendrik van Nassau-Saarbrücken waarvan de gebieden sinds 1793 door Frankrijk waren bezet. Bij de Vrede 

van Lunéville (1801) verloor Karel Willem de gebieden links van de Rijn aan Frankrijk. 

Bij verdrag van 23 februari 1803 stond Karel Willem aan Frankrijk af: het vorstendom Nassau-Saarbrücken 

met Ottweiler en Wadgassen, zijn deel van Saarwerden (?), Jugenheim, Rosenthal en zijn deel van Wöllstein, 

en, aan Baden: het ambt Lahr. Karel Willem ontving als tegenprestatie:. 

1. Uit de bezittingen van de keurvorst van Mainz: de ambten Höchst, Königstein, Kronberg en 

Oberlahnstein, de Rheingau (met Eltville als hoofdplaats), de plaatsen Hochheim, Flörsheim, Eddersheim, 

Heddernheim, een deel van Bleidenstadt en tot slot Kostheim en Kastel, alsmede de plaatsen Hofheim, 

Oberursel, Harheim en Rüdesheim. 

2. Van de keurvorst van de Palts: het ambt Kaub. 

3. Van Hessen-Darmstadt: de ambten Katzenelnbogen, Braubach, Wallau, de delen van Bad Ems en 

Cleeberg, het dorp Weiperfelden en de heerlijkheid Eppstein. 

4. De rijksdorpen Sulzbach en Soden. 

5. Van de vorsten van Isenburg: het dorp Okriftel. 

6. Van de keurvorst van Keulen: de ambten Linz, Königswinter, Schönstein, Lahr, Vilich en Deuz. 

7. Het graafschap Sayn-Altenkirchen met de ambten Altenkirchen, Bendorf, Almersbach, Freusburg 

en Friedewald. 

8. Van Hessen-Homburg: het dorp Espa (tegenover Kirdorf). 

9. De abdijen Limburg, Rommersdorf en Sayn. 

. 

 

 

 

Frederik August vorst van Nassau-Usingen. 

Vanaf 1744 woonde hij met zijn ouders in Slot Biebrich bij Wiesbaden. In 1768 liet hij in Usingen het 

Prinzenpalais bouwen, dat hij tot 1803 bewoonde. 

Frederik August doorliep een militaire carrière in het keizerlijke leger. Hij onderscheidde zich in de 

Zevenjarige Oorlog (1756-63) aan de kant van Oostenrijk tegen Pruisen. Hij was sinds 13 april 1775 

luitenant-generaal der infanterie in het Staatse leger. Hij werd in 1790 gepromoveerd tot keizerlijk 

veldmaarschalk. 

Frederik August volgde in 1803 zijn broer Karel Willem op als vorst van Nassau-Usingen. Na het einde van 

het oude rijk lukte het hem de annexatie van zijn grondgebied door Napoleon te verhinderen, doordat hij in 

1806 tot de Rijnbond toetrad. Met zijn achterneef Frederik Willem van Nassau-Weilburg stond hij bij de 

formatie van deze Rijnbond (juli 1806) aan Frankrijk af: Kastel en Kostheim, en aan het groothertogdom 

Berg: Königswinter, Vilich, Deuz en Linz. Frederik August en Frederik Willem regeerden gemeenschappelijk 

het nieuwe hertogdom Nassau (Frederik August droeg als enige de titel hertog van Nassau), dat was 

gevormd door samenvoeging van hun verenigde vroegere gebieden en vergroot met de aanwinsten door 

hun toetreding tot de Rijnbond, te weten de soevereiniteit over: 

Het graafschap Holzappel en de heerlijkheid Schaumburg. 

Het deel van het graafschap Wied-Runkel ten zuiden van de Lahn en de ambten Dierdorf, Altenwied en 

Neuerburg. 

Het deel van het graafschap Diez dat bezit was van Willem VI van Oranje-Nassau (ambten Diez, Dauborn en 

Marienberg) en het deel dat Willem VI van Oranje-Nassau bezat van Nassau, Camberg, Wehrheim, 

Mensfelden, Eisenbach, Bad Ems, Kirberg, alsmede de ambten Burbach en Neunkirchen. 

Het graafschap Wied-Runkel (ambten Grenzhausen, Heddesdorf en de stad Neuwied). 

Bepaalde goederen van de vorsten van Solms: de ambten Braunfels, Greifenstein en Hohensolms. 

En tot slot: 

Van de graven von Bassenheim: de heerlijkheden Reifenberg en Kransberg. 

Van de vorsten von der Leyen: de heerlijkheden Fachbach, Müllen en Nievern. 

Van de baronnen von Stein: de heerlijkheden Frücht en Sweighausen. 

Van de familie von Boos-Waldeck: Wasenbach. 

Van de familie von Preuschen: Osterspai. 

Van de familie von Sickingen: Sauerthal. 



  

  

Van de familie von Marioth: Langenau. 

Van de familie von Coudenhove: Niederhofheim. 

Van de familie von Schönborn-Frankenstein: Dornassenheim.. 

Frederik August was een verlichte en liberale heerser die, door middel van hervormingen, zoals de 

afschaffing van belastingprivileges van de adel, de invoering van persvrijheid en de bepaling alle burgers 

voor de wet gelijk waren, een moderne staat stichtte. Hij schafte in 1808 de lijfeigenschap af, vaardigde in 

1811 een op gelijkheid van heffing gebaseerde belastingwet uit, en schonk zijn land op 1 en 2 september 1814 

als eerste Duitse vorst een grondwet die voorzag in een landdag. Zijn hof in Slot Biebrich werd door 

bezoekers wegens de gastvrijheid en sereniteit geprezen. In het slotpark liet hij de Mosburg bouwen, waar 

hij zich graag terugtrok. 

Na de zich aftekenende nederlaag van Napoleon kon hij door een tijdige wisseling van partij de 

soevereiniteit van zijn land ook in de Duitse Bond redden. Bij verdrag van 26 november 1813/14 juli 1814 gaf 

het hertogdom Nassau aan Willem VI van Oranje-Nassau (dan inmiddels soeverein vorst Willem Frederik 

der Nederlanden) de ambten Burbach en Neunkirchen en diens deel van het graafschap Diez terug en stond 

het het gehele ambt Kirberg en het dorp Mensfelden af alsmede een deel van het ambt Camberg. Als 

tegenprestatie erkende Willem Frederik het totale bezit van de ambten Nassau en Wehrheim door het 

hertogdom Nassau. Kasteel Nassau bleef gemeenschappelijk bezit van de Walramse en de Ottoonse Linie. 

Op 31 mei 1815 tekende Frederik August een verdrag met Pruisen over ruil van bezittingen. Nassause 

troepen namen op 18 juni 1815 onder het bevel van Arthur Wellesley, hertog van Wellington, deel aan de 

Slag bij Waterloo tegen Napoleon. Ter herdenking van deze gebeurtenis werd 50 jaar na de slag op de 

Luisenplatz in Wiesbaden een monument opgericht. 

Frederik August overleed op 24 maart 1816 zonder mannelijke nakomelingen, hij werd begraven in de 

Laurentiuskerk te Usingen. Het hertogdom Nassau viel na zijn dood aan zijn achterneef Willem, nadat diens 

vader Frederik Willem kort daarvoor op 16 januari 1816 bij een tragisch ongeluk in Slot Weilburg om het 

leven was gekomen. 

. 

 

 

 

Johan Adolf van Nassau-Usingen. 

In 1749 ging Johan Adolf met zijn oudere broers naar de Nederlanden. Hij verbleef drie jaar voor zijn 

opleiding in Utrecht. In 1752 trad hij in Franse dienst en werd kolonel. Hij ontving het regiment infanterie 

van de graaf von Fersen. In 1758 verruilde hij dat voor het regiment cavalerie Nassau-Saarbrücken. 

Tijdens de Zevenjarige Oorlog was hij van 1757 tot 1761 met de Franse troepen in Duitsland. Hij was 

aanwezig bij de veldslagen bij Hastenbeck, Sandershausen, Lutterberg, Bergen en Minden, verder bij de 

belegering van Kassel en Wolfenbüttel, evenals bij de gevechten bij Grüneberg en Amöneburg. In de Slag bij 

Sandershausen werd hij in de linkerschouder geraakt. 

In 1760 kreeg Johan Adolf de Orde Pour le Mérite militaire. In 1761 werd hij brigadegeneraal van de 

cavalerie en in 1762 maréchal de camp. In 1763 ontving hij de Paltse Hubertus Orde. 

In 1764 trad Johan Adolf in Pruisische dienst onder koning Frederik II. Johan Adolf werd generaal-majoor en 

ontving het regiment fuseliers nr. 47 (Grabow). In de Beierse Successieoorlog was hij bij het leger van prins 

Hendrik van Pruisen ingedeeld. Op 11 januari 1777 werd Johan Adolf luitenant-generaal. Hij werd 

beschuldigd van het verduisteren van legerfondsen, waarop hij op 25 november 1778 verontwaardigd de 

dienst verliet. 

 

 

 Karel vorst van Nassau-Usingen, zoon van Willem Hendrik I vorst van Nassau-Usingen en 

Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 30 

jaar oud) (2) (een morganatisch huwelijk) omstreeks 1760 met Maria Magdalena Gross, geboren 

omstreeks 1730, vrouwe van Bibrug, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1770. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Dochter van Nassau-Usingen, geboren in juni 1742, overleden (10 maanden oud) op 

vrijdag 19 april 1743 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 

2. Karel Philips van Nassau-Usingen, geboren omstreeks 1760, graaf van Weilnau, 

overleden (ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1795. 



  

  

3. Philippine van Nassau-Usingen, geboren omstreeks 1768, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) op zondag 9 maart 1806. 

 

XXVIb. Ernst August I hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Johann Ernst III hertog van 

Saksen-Weimar (XXVf), op pagina 194 en Sophia Augusta van Anhalt, geboren op 

maandag 19 april 1688 in Weimar [Thüringen, Duitsland], was van 1707 tot 1741 hertog van 

Saksen-Weimar en van 1741 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (59 

jaar oud) op vrijdag 19 januari 1748 in Eisenach [Thüringen, Duitsland], begraven in 

Weimar [Thüringen, Duitsland] in de Vorstelijke Crypte op het kerkhof, trouwde (respectievelijk 

27 en 19 jaar oud) (1) op vrijdag 24 januari 1716 in Nienburg [Nedersaksen, Duitsland] met 

Eleonore Wilhelmina van Anhalt, dochter van Emanuel Lebrecht van Anhalt en Gisela Agnes 

van Rath (sinds 1692 gravin van Nienburg) (zie XXIVu, op pagina 185). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Willem Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1717, overleden (ongeveer 2 

jaar oud) in 1719. 

2. Wilhelmina Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1717, overleden 

(ongeveer 35 jaar oud) in 1752. 

3. Johan Willem van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1719, overleden (ongeveer 

13 jaar oud) in 1732. 

4. Charlotte Agnes van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1720, overleden 

(ongeveer 4 jaar oud) in 1724. 

5. Johanna Eleonora van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1721, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1722. 

6. Ernestine Albertine van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

maandag 28 december 1722 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (46 jaar 

oud) op zaterdag 25 november 1769 in Alverdissen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

volgt XXVIIa, op pagina 247. 

7. Bernardine Christiane Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

vrijdag 5 mei 1724 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op 

zondag 5 juni 1757 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIIb, op pagina 

247. 

8. Emanuel Frederik van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1725, overleden 

(ongeveer 4 jaar oud) in 1729. 

 

Ernst August I hertog van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Rond 1706 studeerde hij aan de Universiteit van Jena. 

In 1707 volgde Ernst August I zijn vader op als hertog van Saksen-Weimar, in gezamenlijke regering met zijn 

oom Willem Ernst. Zolang zijn oom leefde, speelde Ernst August amper een rol in de regering van het 

hertogdom. Het was pas na het overlijden van Willem Ernst in 1728 dat Ernst August de facto de regering in 

Saksen-Weimar begon uit te oefenen. 

Hij was een pronkzuchtige barokheerser, die zijn land door zijn escapades in een financiële ruïne dreef. 

Ernst August was er om berucht voormalige vertrouwelingen, op wiens vermogen hij had gemunt, zonder 

geldige reden gevangen te zetten en hen pas vrij te laten als ze hem hun volledige financiële vermogen of 

een hoge som losgeld hadden betaald. Een aantal van zijn slachtoffers liet dat niet zomaar gebeuren en 

klaagden Ernst August aan bij het Rijkskamergerecht en de Rijkshofraad. Deze processen draaiden meestal 

in het nadeel uit van Ernst August en sleepten meestal jarenlang aan, wat zijn hertogdom nog meer 

financieel ruïneerde. 

Hij onderhield eveneens een staand leger, dat veel te groot was voor het inwonersaantal van het kleine land 

en de financiële mogelijkheden van Saksen-Weimar. Hierdoor werd de soldaten verhuurd aan het 

keurvorstendom Saksen of de keizer. Ook had hij een enorme bouwwoede dat de financiële toestand van 

Saksen-Weimar nog meer verslechterde. Zo liet hij het Slot Belvedère in Weimar en het rococoslot van 

Dornburg bouwen. Ook had een extravagante jachtpassie en had hij een harem die uit vijf vrouwen bestond. 

In 1741 stierf hertog Willem Hendrik van Saksen-Eisenach, waarna Ernst August dit hertogdom erfde. Hij 

verenigde Saksen-Weimar samen met Saksen-Eisenach tot het hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach en 

voerde het eerstgeboorterecht in. Vervolgens resideerde Ernst August voornamelijk in Eisenachse deel van 



  

  

zijn rijk. Ook probeerde hij het absolutisme door te voeren in zijn domeinen, wat echter op verzet van de 

Staten van Eisenach botste. Bij zijn dood waren zijn absolutistische plannen nog niet compleet, wat de 

escalatie van het conflict tussen Ernst August en de Staten van Eisenach kon vermijden. 

Ernst August werd bijgezet in de Vorstelijke Crypte op het kerkhof van Weimar. 

 

 

 Eleonore Wilhelmina van Anhalt, dochter van Emanuel Lebrecht van Anhalt en Gisela Agnes 

van Rath (sinds 1692 gravin van Nienburg), trouwde (1) met Frederik Erdmann van 

Saksen-Merseburg, zoon van Christiaan II hertog van Saksen-Merseburg (XXIVu), op pagina 

185 (van 1691 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg) en Erdmuthe Dorothea van 

Saksen-Zeitz (XXIVaa), op pagina 189. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Ernst August I hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, trouwde (respectievelijk 45 en 20 jaar oud) 

(2) op woensdag 7 april 1734 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland] met Sophie Charlotte Albertina 

van Brandenburg-Bayreuth, dochter van George Frederik Karel van Brandenburg-Bayreuth (van 

1708 tot aan zijn dood titulair markgraaf van Brandenburg-Kulmbach) en Dorothea van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck, geboren op donderdag 27 juli 1713 in 

Weferlingen [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op donderdag 2 maart 1747 in 

Ilmenau [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Karel August van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1735, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1736. 

2. Ernst August II Constantijn van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

zondag 2 juni 1737 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (20 jaar oud) op 

zondag 28 mei 1758 aldaar, volgt XXVIIc, op pagina 249. 

3. Ernestine Augusta Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

dinsdag 5 januari 1740 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op 

zaterdag 10 juni 1786 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIId, op 

pagina 250. 

4. Ernst Adolf van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1742, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1743. 

 

XXVIc. Carolina Christina van Saksen-Eisenach, dochter van Johan Willem van Saksen-Eisenach 

(XXVh), op pagina 203 (van 1698 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Eisenach) en Christiane 

Juliana van Baden-Durlach, geboren op woensdag 15 april 1699 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op donderdag 25 juli 1743 in 

Philippsthal [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 43 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1725 in Eisenach [Thüringen, Duitsland] met Karel I landgraaf van 

Hessen-Philippsthal, zoon van Philips van Hessen-Kassel (landgraaf van Hessen Kassel 

Philipstal) en Catharina Amalia van Solms-Laubach, geboren op woensdag 23 september 1682 in 

Philippsthal [Hessen, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1770 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Wilhelm landgraaf van Hessen-Philippsthal, geboren op 

donderdag 29 augustus 1726 in Philippsthal [Hessen, Duitsland], overleden (83 jaar 

oud) op woensdag 8 augustus 1810 aldaar, trouwde (respectievelijk 28 en 23 jaar 

oud) op zondag 22 juni 1755 met zijn nicht Ulrike Eleonore van Hessen-Philippsthal, 

dochter van Wilhelm van Hessen-Philippsthal (Landgraaf van Hessen Philipstal 

Barchfeld) en Charlotte Wilhelmina van Anhalt, geboren op zondag 27 april 1732, 

overleden (62 jaar oud) op maandag 2 februari 1795. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Charlotte Amalia van Hessen-Philippsthal, trouwde met Anton Ulrich van 

Saksen-Meiningen (zie XXVn, op pagina 209). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

 

XXVId. Louise Dorothea van Saksen-Meiningen (XXVId), hierboven, dochter van Ernst Lodewijk I van 

Saksen-Meiningen (XXVm), op pagina 207 (van 1706 tot aan zijn dood hertog van 



  

  

Saksen-Meiningen) en Dorothea Maria van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVk), op pagina 206, 

geboren op zondag 10 augustus 1710, overleden (57 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1767, 

trouwde (respectievelijk 19 en 30 jaar oud) op zaterdag 17 september 1729 met haar neef Frederik 

III van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVl), op 

pagina 206 (was van 1691 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Magdalena 

Augusta van Anhalt (zie XXVIe, hieronder). 

 

XXVIe. Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVl), op pagina 206 (was van 1691 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en 

Magdalena Augusta van Anhalt, geboren op dinsdag 14 april 1699 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], van 1732 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg, 

overleden (72 jaar oud) op dinsdag 10 maart 1772 in Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 30 en 19 jaar oud) op zaterdag 17 september 1729 met zijn nicht Louise Dorothea 

van Saksen-Meiningen (zie XXVId, op pagina 226). 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Frederik Lodewijk van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1735, erfprins van 

Saksen-Gotha-Altenburg, overleden (ongeveer 21 jaar oud) in 1756. 

2. Lodewijk van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren en overleden in 1735. 

3. Levenloos geboren zoon van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1735. 

4. Levenloos geboren zoon van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1739. 

5. Levenloos geboren zoon van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1739. 

6. Frederica Louise van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1741, overleden 

(ongeveer 35 jaar oud) in 1776. 

7. Ernst II van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op zaterdag 30 januari 1745 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op vrijdag 20 april 1804 aldaar, 

volgt XXVIIe, op pagina 250. 

8. Sophia van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren en overleden in 1746. 

9. August van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1747, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) in 1806. 

 

Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Hij kreeg een grondige opleiding en gold als goedaardig, maar weinig begaafd. Van 1718 tot 1724 ondernam 

hij een grand tour door de Nederlanden, Frankrijk, Engeland en Italië. In 1732 volgde hij zijn vader op als 

hertog van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Na een inval van de Franse troepen dreef hij vanaf 1734 een florerende soldatenhandel met keizer Karel VI, 

vorst Karel August van Waldeck-Pyrmont en koning Frederik Willem I van Pruisen. Dit gaf hem de kans om 

in eigen land de belastingen te verlagen. 

Zijn staat, en dan vooral het gedeelte van Altenburg, kreeg het zwaar te verduren tijdens de Zevenjarige 

Oorlog en Frederik III betrok ook zijn hertogdom bij een oorlog met hertog Anton Ulrich van 

Saksen-Meiningen. In 1744 had Frederik III er namelijk voor gezorgd dat de kinderen van Anton Ulrich uit 

diens eerste huwelijk met een vrouw van lagere stand onwettig waren verklaard, waardoor hij de erfgenaam 

werd van het hertogdom Saksen-Meiningen. Frederik III ging ook in conflict met Anton Ulrich over het 

regentschap van de minderjarige hertog Ernst August II van Saksen-Weimar-Eisenach, dat Frederik III 

uiteindelijk van 1748 tot 1755 uitoefende. 

Vanaf 1747 liet Frederik III door de Weimarse bouwmeester Gottfried Heinrich Krohne de Oranjerie van 

Gotha bouwen naar Frans voorbeeld. Ook liet hij verschillende ordes betreffende het kerkwezen 

uitvaardigen en ondersteunde hij de Evangelische Broedergemeente van Herrnhut in Neudietendorf, die 

zich daar sinds 1742 gevestigd had. 

Onder Frederiks bewind bleef Saksen-Gotha-Altenburg de machtigste staat van Thüringen en ontwikkelde 

zijn hof zich tot een centrum van de Verlichting. Dit laatste is terug te voeren tot zijn intellectueel sterkere 

echtgenote. 

In maart 1772 stierf Frederik III op 72-jarige leeftijd. Hij werd naast zijn vijf jaar daarvoor overleden 

echtgenote bijgezet in de Margarethakerk van Gotha. 

Zijn zus Augusta was gehuwd met prins Frederik van Wales en de moeder van koning George III van 

Groot-Brittannië. Frederik III was de dooppeter van George. 



  

  

 

 

August van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Hij werd op strenge wijze opgevoed en besteeg de troon op 12 april 1804. Zijn land loodste hij met succes 

door de daaropvolgende turbulente jaren. Hij was een groot bewonderaar van Napoleon Bonaparte en 

bewoog hem ertoe zijn land te ontzien en hem de oorlogsschatting kwijt te schelden. In 1806 trad hij toe tot 

de Rijnbond en zijn troepen streden aan Franse zijde in Spanje, Tirol en Rusland. Hij trad in 1815 toe tot de 

Duitse Bond. Ook na de restauratie werd hij bewonderd om zijn goed georganiseerde, verstandige en 

humane beleid, waardoor het volk hem zijn extravagantie en spilzucht graag vergaf. 

August was een groot kunstliefhebber die correspondeerde met Jean Paul en Madame de Staël, maar Goethe 

te pedant achtte. Hij bezat een uitstekende muziekkapel, componeerde klavierstukken en liederen 

(waaronder de oudst bekende toonzetting van Marienwürmchen) en schreef gedichten en verhalen, waarvan 

alleen de idyllische roman Kyllenion, oder: Auch ich war in Arkadien in druk verscheen. Enige andere 

werken, onder andere het sprookje Panedone en de autobiografische Emilianische Briefe, bleven onvoltooid. 

Het vrouwelijke prefereerde hij boven de mannelijkheid en hij schroomde niet zich - ook als provocatie - in 

vrouwenkleren te vertonen. 

Hij stierf plotseling op 17 mei 1822 en werd, daar hij geen zoons had, opgevolgd door zijn broer Frederik IV. 

Zijn enige dochter Louise was sinds 1817 gehuwd met Ernst III van Saksen-Coburg-Saalfeld en was de 

moeder van Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha en de Britse prins-gemaal Albert. 

 

 

XXVIf. Johan August van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVl), op pagina 206 (was van 1691 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en 

Magdalena Augusta van Anhalt, geboren op zondag 17 februari 1704 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], hertog van Saksen-Gotha-Altenburg en generaal-veldmaarschalk 

in het Keizerlijk Leger, overleden (63 jaar oud) op vrijdag 8 mei 1767 in 

Roda [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 47 en 25 jaar oud) op 

donderdag 6 januari 1752 met Louise Reuss-Schleiz, dochter van Hendrik I Reuss-Schleiz en 

Juliana Dorothea Luise van Lowenstein-Wertheim (zie XXVl, op pagina 206). 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Auguste van Saksen-Gotha, geboren op donderdag 30 november 1752, overleden (52 

jaar oud) op dinsdag 28 mei 1805 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 27 en 44 jaar oud) op dinsdag 28 november 1780 met haar achterneef 

Friedrich Carl van Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Ludwig Gunther vorst van 

Schwarzburg-Rudolstadt en Sophie Henriette Reuss-Untergreiz, geboren op 

donderdag 7 juni 1736 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. Vorst van Schwarzburg 

Rudolstadt, overleden (56 jaar oud) op zaterdag 13 april 1793 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Louise van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op dinsdag 9 maart 1756 in 

Roda [Thüringen, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1808 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], volgt XXVIIf, op pagina 251. 

 

Johan August van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Hij trad in 1725 in keizerlijke dienst en vocht in Italië en Hongarije. Na gewond te zijn geraakt in de Slag bij 

Grocka, onderdeel van de Russisch-Turkse Oorlog van 1735-1739, moest hij enige tijd revalideren in 

Altenburg. Daarna hervatte Johan August zijn militaire carrière en vocht hij mee in de Oostenrijkse 

Successieoorlog. Hierbij nam hij deel aan veldslagen in Silezië, Bohemen, Beieren en aan de Rijn. Johan 

August bracht het uiteindelijk tot Rijksgeneraal-veldmaarschalk en bezat ook een eigen dragondersregiment. 

Na zijn huwelijk leefde Johan August met zijn gezin in Roda. Kort voor zijn dood in mei 1767 kreeg hij er het 

bezoek van koning Frederik II van Pruisen. Hij was eveneens drager van de Orde van de Witte Adelaar. 

 

 

 Louise Reuss-Schleiz, dochter van Hendrik I Reuss-Schleiz en Juliana Dorothea Luise van 

Lowenstein-Wertheim, trouwde (2) met haar zwager Christian Wilhelm van Saksen-Gotha, 

zoon van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVl), op pagina 206 (was van 1691 tot aan 



  

  

zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Magdalena Augusta van Anhalt. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVIg. Augusta van Saksen-Gotha, dochter van Frederik II van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVl), op 

pagina 206 (was van 1691 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Magdalena 

Augusta van Anhalt, geboren op donderdag 30 november 1719 in Gotha [Thüringen, Duitsland], 

prinses van Wales als echtgenote van Frederik van Hannover, prins van Wales, overleden (52 jaar 

oud) op zaterdag 8 februari 1772 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 16 en 29 jaar oud) op vrijdag 27 april 1736 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de Koninklijke Kapel van het St. James's 

Palace met Frederik Lodewijk prins van Wales, zoon van George II August van 

Groot-Brittannië (koning van Groot Brittannie, keurvorst van Hannover) en Wilhelmina 

Charlotte Caroline van Brandenburg-Ansbach, geboren in februari 1707 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], prins van Wales, prins van Groot Brittannie en Hannover, 

hertog van Brunswijk Luneburg, overleden (44 jaar oud) op zaterdag 20 maart 1751 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Augusta van Engeland-Hannover, geboren op zondag 11 augustus 1737 in 

Londen, St Jame's Palace [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (75 

jaar oud) op donderdag 14 januari 1813 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 26 en 28 

jaar oud) op maandag 16 januari 1764 in 

Londen, St Jame's Palace [South East England, Verenigd Koninkrijk] met haar 

achterneef Karl II Willem Ferdinand hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, zoon van 

Karel I hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en Philippina Charlotte van Pruisen, 

geboren op zondag 9 oktober 1735 in 

Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], gesneuveld (71 jaar oud) op 

maandag 10 november 1806 in Altona [Victoria, Australië] in de slag bij Jena. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

2. George III Willem Frederik van het Verenigd Koninkrijk, geboren op 

woensdag 4 juni 1738 in 

Londen, Norfolk House [South East England, Verenigd Koninkrijk], koning van Groot 

Brittannie, keurvorst, later koning van Hannover, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 29 januari 1820 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 23 en 17 jaar oud) op dinsdag 8 september 1761 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] St. James's Palace met Sophia 

Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, dochter van Karel Lodewijk Frederik hertog van 

Mecklenburg-Strelitz en Elisabeth Albertina van Saksen-Hildburghausen (XXVIm), op 

pagina 238, geboren op dinsdag 19 mei 1744 in Mirow [BW, Congo], hertogin van 

Mecklenburg, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 17 november 1818 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in Kew Palace. Uit dit huwelijk 13 

kinderen. 

3. Eduard Augustus van Engeland-Hannover, geboren op woensdag 25 maart 1739 in 

Londen, Norfolk House [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (28 jaar 

oud) op donderdag 17 september 1767 in Monaco. 

4. Elisabeth Carolina van Engeland-Hannover, geboren op vrijdag 30 december 1740 in 

Londen, Norfolk House [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (18 jaar 

oud) op dinsdag 4 september 1759 in 

Kew Palace [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

5. Willem Hendrik van Gloucester, geboren op donderdag 14 november 1743 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (61 jaar oud) op 

zondag 25 augustus 1805 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 30 jaar oud) op 

zaterdag 6 september 1766 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met 

Mary Walpole, dochter van Edward Walpole en Dorothy Clements, geboren op 



  

  

dinsdag 10 juli 1736, gravin van Waldegrave en hertogin van Gloucester en 

Edinburgh, overleden (71 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1807. Uit dit huwelijk 2 

kinderen. 

6. Hendrik Frederik van Cumberland en Strathearn, geboren op 

zondag 7 november 1745 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], van 

1766 hertog van Cumberland en Strathearn, en graaf van Dublin, overleden (44 jaar 

oud) op zaterdag 18 september 1790 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 25 en 29 

jaar oud) op woensdag 2 oktober 1771 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] zonder toestemming van de 

koning met Anna Horton, geboren op woensdag 24 januari 1742 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 28 december 1808 in Triëst [Friuli Venezia Giulia, Italië]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

7. Louisa Anna van Engeland-Hannover, geboren op vrijdag 8 maart 1748 in 

Leicester [East Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (20 jaar oud) op 

maandag 23 mei 1768 in 

Carlton House (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

8. Frederick William van Engeland-Hannover, geboren op woensdag 13 mei 1750 in 

Leicester [East Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (15 jaar oud) op 

zondag 29 december 1765 aldaar. 

9. Carolina Mathilde van Wales, geboren op vrijdag 11 juni 1751 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (23 jaar oud) op 

woensdag 10 mei 1775 in Celle [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 

en 17 jaar oud) op zaterdag 8 november 1766 in 

Kasteel Christiansborg (Kopenhagen) [HO, Denemarken], (gescheiden) met haar neef 

Christiaan VII van Denemarken, zoon van Frederik V van Denemarken (koning van 

Denemarken en Noorwegen van 1746 tot zijn dood in 1766) en Louise van Hannover, 

geboren op woensdag 29 januari 1749 in Kopenhagen [HO, Denemarken], in 1766, op 

zeventienjarige leeftijd, koning van Denemarken en Noorwegen als opvolger van zijn 

vader, Frederik, overleden (59 jaar oud) op zondag 13 maart 1808 in 

Rendsburg [Schleswig-Holstein, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

Augusta van Saksen-Gotha. 

Ze arriveerde op zestienjarige leeftijd in Londen om te trouwen met de 28-jarige Frederik, prins van Wales. 

Augusta sprak op dat moment zeer gebrekkig Engels. Frederik was de oudste zoon van koning George II 

van Groot-Brittannië en koningin Caroline. De huwelijksvoltrekking vond plaats op 27 april 1736 in de 

Koninklijke Kapel van het St. James's Palace te Londen. 

Het huwelijk schijnt zeer goed te zijn geweest. Ze kregen uiteindelijk negen kinderen, de jongste werd 

geboren na de dood van prins Frederik. De geboorte van hun oudste dochter, prinses Augusta, op 31 

augustus 1737, vond plaats in het St. James's Palace. Toen de bevalling begon verbleven zij op het Hampton 

Court Palace, maar omdat Frederik niet wilde dat zijn ouders getuigen waren bij de geboorte, nam hij 

Augusta mee naar St. James's Palace. De relatie tussen Frederik en zijn ouders was altijd slecht geweest, net 

zoals de relatie tussen George II en diens vader, koning George I. Augusta koos duidelijk de kant van haar 

echtgenoot in zijn strijd tegen zijn ouders. Na de dood van Frederik speelde zij een belangrijke rol in de 

opvoeding van haar oudste zoon, George, die de nieuwe kroonprins en troonopvolger was geworden. 

 

 

Frederik Lodewijk prins van Wales. 

Frederik Lodewijk werd in februari 1707 geboren als prins van Brunswijk-Lüneburg. In 1714 betrad zijn 

grootvader, de keurvorst van Hannover, de Britse troon als George I. Dat jaar was Anna, de laatste koningin 

van het huis Stuart, overleden zonder nakomelingen. De Act of Settlement bepaalde dat George, het dichtste 

protestantse familielid van Anna, de troon zou erven. George I was echter al verre familie van Anna, omdat 

de dichtere familieleden allemaal katholiek waren. Katholieken mochten echter de Britse troon niet bestijgen. 

De toen zevenjarige Frederik bleef achter in Hannover, waar hij zijn opleiding moest verderzetten en waar 



  

  

hij deel moest nemen aan staatsceremonieën ter vervanging van zijn afwezige grootvader. 

Prins van Wales. 

Frederik, bijgenaamd 'Arme Fred', werd door zijn grootvader benoemd tot hertog van Gloucester en ridder 

in de Orde van de Kousenband. Nadat George I in 1727 overleed, betrad zijn vader de troon onder de naam 

George II. Vervolgens werd Frederik naar Engeland gezonden, waar hij zijn ouders voor het eerst sinds 

veertien jaar terug ontmoette. Op 8 januari 1729 werd hij benoemd tot prins van Wales. 

George II had een zeer moeilijk, niet aantrekkelijk karakter. Als iemand het niet eens was met zijn mening, 

had hij de neiging om kwaad te worden en gooide dan soms zijn jas of pruik op de grond. Zowel met zijn 

vader als met zijn zoon Frederik had hij geen goede band. George II en Frederik hadden afkeer van elkaar. 

Ook met zijn moeder had Frederik een slechte band. Zij beschreef hem eens met de woorden: "Mijn liefste 

oudste zoon is de grootste rat, de grootste leugenaar, het grootste gespuis en het grootste beest van de hele 

wereld en ik wens hartelijk dat hij dat afleert." Ze maakte er ook geen geheim van dat ze een voorkeur had 

voor haar zoon Willem, die generaal werd en meevocht in de Oostenrijkse Successieoorlog. George II zou 

zelfs van plan geweest zijn om Frederik uit te sluiten van de Britse troon en hem Hannover te laten besturen, 

zodat Willem de Britse troon zou erven. 

In december 1737 stierf koningin Caroline. Volgens getuigen zou Caroline op haar sterfbed over haar oudste 

zoon gezegd hebben: "Ik zal ten minste één voordeel hebben als ik mijn ogen definitief sluit, nu zal ik dat 

monster nooit meer moeten zien." George II liet zijn oudste zoon ook niet toe om zijn moeder te zien. 

Frederik begon met zijn vader ruzie te maken over de toelage die hij als kroonprins kreeg en nadat hij geen 

verhoging kreeg, overtuigde hij zijn politieke vrienden om in het House of Commons een motie 

geadresseerd aan de koning te dienen om zo een hogere toelage te eisen. In zijn residentie Leicester House 

verzamelde hij een hofhouding van voornamelijk Tories, die in die periode in de oppositie zaten. 

Frederik speelde cello, net zoals vele van zijn familieleden, en had in tegenstelling tot zijn vader een grote 

kennis van schilderen, kunsten en natuurlijke wetenschappen. 

Overlijden. 

Frederik zou nooit de Britse troon bestijgen, aangezien hij nog voor zijn vader stierf. Op 31 maart 1751 stierf 

hij in Leicester House aan de gevolgen van een borstabces in de long en werd op 13 april 1751 begraven in 

Westminster Abbey. Koning George II en de hele koninklijke familie waren afwezig en werden 

vertegenwoordigd door de hertog van Somerset. De dood van zijn zoon liet George II kennelijk koud. 

Voortaan was zijn oudste zoon George eerste troonopvolger en prins van Wales. George had een vriendelijk 

en goedaardig karakter en had in tegenstelling tot zijn vader een goede band met koning George II. 

 

 

George III van het Verenigd Koninkrijk. 

George III Willem Frederik was koning van Groot-Brittannië en koning van Ierland vanaf 25 oktober 1760. 

Na de vereniging van deze twee landen op 1 januari1801 was hij voortaan koning van het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland tot aan zijn dood. Hij was ook hertog van Brunswijk-Lüneburg 

en keurvorst van het keurvorstendom Hannover, gebieden die in hetHeilige Roomse Rijk lagen. Vanaf 12 

oktober 1814 werd het keurvorstendom verheven tot koninkrijk en voortaan was George koning van het 

koninkrijk Hannover. Hij was de derde telg uit het Huis Hannover, maar anders dan zijn twee voorgangers 

was hij in Engeland geboren en was zijn eerste taal Engels in plaats van Duits. Ondanks zijn lange leven en 

zijn 60-jarige regeringsperiode heeft hij Hannover nooit bezocht. 

De lange regering van George III werd overschaduwd door een reeks militaire conflicten waar zijn 

koninkrijken en landen aan mee deden. Deze oorlogen speelden zich af in Europa, Afrika, Amerika en Azië. 

In het begin van zijn regering versloeg Groot-Brittannië Frankrijk in de Zevenjarige Oorlog waardoor 

Groot-Brittannië de machtigste Europese natie in Noord-Amerika en India werd. Deze overwinning werd 

echter al snel gevolgd door het verlies van de Amerikaanse kolonies tijdens de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog. Deze oorlog leidde tot het ontstaan van de Dertien Koloniën en uiteindelijk tot de 

natie die we vandaag de dag kennen als deVerenigde Staten. Een periode van twintig jaar lang bevocht het 

Verenigd Koninkrijk Frankrijk: eerst de Franse Revolutie, daarna de Eerste Franse Republiek en daarna het 

Franse keizerrijk van Napoleon I. Dit eindigde uiteindelijk met de definitieve nederlaag van Napoleon in 

1815 tijdens de Slag bij Waterloo. 

Later in zijn leven kreeg George III te maken met een ernstige psychische aandoening. De medici van die tijd 

stonden voor een raadsel. Een hedendaagse wetenschappelijke theorie is dat hij leed aan de ziekte porfyrie. 

Deze theorie wordt echter in twijfel getrokken door onderzoekers van St. George's, University of London, 



  

  

die na een langdurige analyse van koning George III's handschrift concluderen dat hij zeer waarschijnlijk 

leed aan een stemmingsstoornis. Na een laatste terugval in 1810 werd zijn oudste zoon, George, Prins van 

Wales, benoemd tot Prince Regent. Toen George III stierf in 1820 volgde de Prince Regent hem op als koning 

George IV. Ook zijn derde zoon, Prins Willem, hertog van Clarence en Saint Andrews, werd koning van het 

Verenigd Koninkrijk als Willem IV (1830-1837). En ook zijn vijfde zoon werd koning. Prins Ernest Augustus, 

hertog van Cumberland en Teviotdale, werd na de dood van koning Willem IV in 1837 de koning van 

Hannover, tot 1851. 

Jeugd. 

George werd geboren in Londen te Norfolk House op 4 juni 1738. Hij was een kleinzoon van koning George 

II en koningin Caroline van Brandenburg-Ansbach (die onverwacht en plots overleed in 1737). Hij was een 

zoon van kroonprins Frederik, de prins van Wales en diens vrouw Augusta van Saksen-Gotha. Prins George 

werd twee maanden te vroeg geboren en er werd dan ook niet verwacht dat hij zijn eerste dagen zou 

overleven. Daarom werd hij nog dezelfde dag gedoopt door Thomas Secker, de bisschop van Oxford, later 

aartsbisschop van Canterbury. Een maand later werd hij publiekelijk gedoopt te Norfolk House en opnieuw 

door Secker. Zijn peetouders waren koning Frederik I van Zweden (Lord Charles Calvert, Baron van 

Baltimore nam zijn plaats in), zijn oom Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg (Henry Brydges, hertog van 

Chandos nam zijn plaats in) en zijn overgroottante koningin Sophia Dorothea van Pruisen (haar plaats werd 

ingenomen door Lady Charlotte Edwin, een dochter van de wijlen hertog van Hamilton).George had een 

moeilijke jeugd, waarin zijn geestelijke ontwikkeling geen gelijke tred hield met de emotionele. Zijn 

onzekerheid over zijn eigen bekwaamheden leidde totneuroses die hem soms onvoorspelbaar en agressief 

maakten. Anderzijds werd de koning, zeker toen hij ouder werd, wel gewaardeerd. Hij was een gezonde 

jongen en groeide op als zeer verlegen. De familie verhuisde naar Leicester Square waar George opgroeide 

samen met zijn broer, prins Eduard van York. Ze kregen een opleiding, verzorgd door verschillende leraren. 

Brieven uit die tijd tonen aan dat George zeer goed kon schrijven, zowel Engels als Duits, en dat hij al op de 

leeftijd van acht jaar zeer goed commentaar kon geven op de politieke gebeurtenissen van die tijd. Hij was 

de eerste Britse monarch die natuurwetenschappen studeerde. Behalve chemie en fysica kreeg George ook 

lessen in astronomie, wiskunde, Frans, Latijn, geschiedenis, muziek, aardrijkskunde, handel, de landbouw 

en het grondwettelijk recht. In aanvulling op de sportieve en sociale bezigheden kreeg hij ook les in dansen, 

schermen en paardrijden. Zijn religieuze opvoeding stond geheel in het teken van de Anglicaanse Kerk. 

De grootvader van George, koning George II, had een hekel aan zijn oudste zoon, de prins van Wales, en 

toonde weinig interesse in zijn kleinkinderen. Maar toen in 1751 de prins van Wales, Frederik, plotseling 

stierf, werd prins George de nieuwe erfgenaam en de vermoedelijke troonopvolger. Hij erfde één van zijn 

vaders titels en werd de hertog van Edinburgh. George II kreeg nu meer interesse in zijn kleinkind en drie 

weken na de dood van prins Frederick werd George door de koning verheven tot prins van Wales. In de 

lente van 1756 naderde George zijn achttiende verjaardag en kreeg hij door de koning grote appartementen 

in het St. James's Palace aangeboden, maar George weigerde het aanbod. In dit besluit werd hij geleid door 

zijn moeder en diens vertrouweling, John Stuart, 3e Graaf van Bute. De moeder van George, de 

douairière-Prinses van Wales, gaf er de voorkeur aan om George thuis te houden, waar ze hem haar strenge 

morele waarden kon inprenten. 

Hij was een aangenaam familieman, had grote interesse in cultuur en wetenschappen en ook de landbouw 

kon zich in zijn belangstelling verheugen. 

Huwelijk. 

In 1759 was George zeer verliefd op Lady Sarah Lennox, de dochter van de hertog van Richmond, maar 

Lord Bute adviseerde dat Lady Sarah geen goede huwelijkskandidaat zou zijn en George staakte zijn 

gedachten over een dergelijk huwelijk. "Ik ben geboren voor het geluk of voor het leiden van een grote 

natie," schreef George aan haar, "en dus moet ik vaak handelen in strijd met mijn passies." Pogingen die zijn 

grootvader, de koning, deed om George uit te huwelijken aan prinses Sophia Caroline van 

Brunswijk-Wolfenbüttel werden krachtig tegengewerkt door hem en zijn moeder. Uiteindelijk ging dit 

huwelijk niet door. 

Het jaar daarop werd George de nieuwe koning toen zijn grootvader overleed. George II stierf op 25 oktober 

1760, twee weken voor zijn 77e verjaardag. George, Prins van Wales, werd toen koning als George III. De 

zoektocht naar een geschikte vrouw voor George werd hierop ook versneld. Op 8 september 1761 trad de 

koning in de Koninklijke Kapel van het St. James's Palace in het huwelijk met hertogin Sophia Charlotte van 

Mecklenburg-Strelitz. Ze leerden elkaar pas kennen op hun huwelijksdag. Twee weken later werden beiden 

gekroond in de Westminster Abbey. Het mag wel opmerkelijk genoemd worden dat George geen maîtresses 



  

  

had, dit in zeer groot contrast met zijn voorgangers en zijn zoons, de latere George IV en Willem IV. Het 

echtpaar had een zeer gelukkig huwelijk. Er werden vijftien kinderen geboren, negen zoons en zes dochters. 

In 1761kocht de koning Buckingham House (later Buckingham Palace) voor zijn groeiende familie. Zijn 

andere residenties waren Kew Palace en Windsor Castle. St. James's Palace werd gebruikt voor officiële 

gebeurtenissen. George III reisde niet zeer veel, en bracht zijn hele leven door in Zuid-Engeland. Sinds 1790 

werden de jaarlijkse vakanties gehouden in Weymouth in Dorset, een van de eerste badplaatsen in 

Engeland. 

Regering. 

George had de ambitie het bestuur te verbeteren en zijn taakopvatting werd door zijn tijdgenoten ook wel 

gewaardeerd, maar zijn karakter belette hem verbeteringen echt door te voeren. Omdat hij veel invloed 

uitoefende op ministers en parlementariërs steunde die van hem afhankelijk waren, werd hij ervan 

beschuldigd terug te willen keren naar het absolutisme. In het parlement verzetten Edmund Burke en de 

Whig-partij zich tegen de King's men. Buiten het parlement was dat de beweging rond John Wilkes.Toen 

George III de troon besteeg, lag de politieke macht geheel in handen van de aristocratie, vooral bij de grote 

Whig-families. Zij beheersten ook het parlement. Het Lagerhuiswas eigenlijk niets anders dan een 

spreekbuis van de Whigpartij. George III wilde het koningschap bevrijden uit de machteloosheid waarin de 

kopstukken van de Whigpartij het hadden gebracht. Met deze plannen in gedachten riep hij de hulp in van 

graaf Bute. In 1762 benoemde hij zijn eerste kabinet, met graaf Bute als premier. De onervaren koning 

verklaarde de oude geslepen partijleiders de oorlog en dreef hen stap voor stap terug. Op die manier schiep 

George een machtsbasis voor de mannen die begrip toonden voor zijn plannen (merendeels Tories) en met 

wie hij dus liever wilde regeren. 

De aanvankelijke instabiliteit van het bestuur was echter vooral een gevolg van de politieke en sociale 

veranderingen in Engeland en de Noord-Amerikaanse kolonies. Toen de oorlog tegen de Amerikaanse 

kolonisten een ongunstige wending nam en de koninklijke familie in diskrediet raakte door het gedrag van 

de latere George IV, werd de stroom van kritiek de koning spoedig te machtig. 

Onder het premierschap van William Pitt de Oudere werd de Zevenjarige Oorlog tegen de Fransen 

gewonnen, waarmee Groot-Brittannië alle Franse kolonies in Noord-Amerika verwierf. De gevolgen van de 

oorlog waren echter desastreus op financieel gebied en de schulden liepen hoog op. Ook de kosten van het 

bestuur van het imperium waren enorm. Door extreme belastingheffingen droeg dit bij aan het ontstaan van 

de Amerikaanse Revolutie en het verlies van de koloniën in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog 

(1775-83). 

Australië moest de verloren Amerikaanse kolonies vervangen als plek waar gevangenen naartoe werden 

getransporteerd. In 1770 was het oostelijk deel van het eiland door James Cook opgeëist als Brits bezit. De 

eerste nederzetting ontstond in 1788 in Sydney. 

Onder het premierschap van William Pitt de Jongere (1783-1801 en 1804-06) herstelde de financiële situatie 

zich maar ontstond er ook weer oorlog met het revolutionaire Frankrijk(1793-1802) en later het Frankrijk van 

Napoleon (1803-1814). 

Door de snelle technologische vooruitgang kwam ook de industriële revolutie op gang, die grote 

veranderingen teweeg zou brengen in het Engelse landschap en de sociale structuur. Ook de handel kwam 

hierdoor tot grote bloei. 

Na aanneming van een tegen hem gerichte motie in het parlement verklaarde hij zich in 1782 bereid af te 

treden. Dit werd niet geaccepteerd, maar hij raakte wel op de achtergrond. Hij werd in feite steeds meer de 

gevangene van William Pitt de Jongere. 

Laatste jaren en dood. 

In 1788 werd duidelijk dat de geestesvermogens van de koning afnamen. Als gevolg hiervan werd hij 

uiteindelijk in 1811 van zijn taken ontheven. Zijn zoon trad op als regent, tot de koning in 1820 overleed. Hij 

was toen inmiddels doof en blind geworden en zijn geestelijke vermogens volledig kwijt. Tegenwoordig 

nemen sommigen aan dat dit ziektebeeld veroorzaakt werd door porfyrie, een erfelijke ziekte waaraan 

George mogelijk leed. 

Over deze periode in zijn leven gaat ook de film The madness of King George, waarin gesuggereerd wordt 

dat hij vergiftigd is door zijn zoon. In de film wordt hij behandeld door een arts met voor die tijd een 

vreemde handelwijze, want hij behandelde de koning als een normale patiënt. In de film geneest de koning 

van zijn vergiftiging door deze behandeling, nog voordat zijn zoon het regentschap krijgt toegewezen. De 

premier komt in de film overigens juist over als beschermer van de koning en zijn zoon als een slecht 

persoon. Ook de televisieserie Blackadder (Blackadder III) gaat over deze periode. 



  

  

George III werd begraven in Windsor. Zijn oudste zoon volgde hem op als George IV. 

 

 

Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz. 

Ze was een beschermvrouwe van Johann Christian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart en vele anderen. Ze 

was ook een amateur-plantkundige en ze was mede-oprichter van de Kew Gardens in Londen. 

 

 

Hendrik Frederik van Cumberland en Strathearn. 

endrik Frederik van Cumberland en Strathearn (1745-1790). 

In 1767 zou Hendrik in het geheim gehuwd geweest zijn met Olive Wilmot (later Mrs Payne). Zij zouden één 

kind gehad hebben, Olivia Wilmot (1772-1834), die landschapsschilderes werd, maar zijn vaderschap is niet 

bewezen. 

 

 

Carolina Mathilde van Wales. 

Christiaan VII leed onderwijl aan sterk verzwakte mentale vermogens en de regering van het land was 

feitelijk in haar handen, tezamen met konings lijfarts, Johann Friedrich Struensee, met wie ze een geheime 

verhouding had. Deze lijfarts trachtte de ideeën van de verlichting in Denemarken ingang te doen vinden. 

Dit stuitte op weerstand binnen het hof. In het bijzonder de stiefmoeder van de koning, koningin-weduwe 

Juliana Maria, had duidelijk andere plannen voor haar eigen zoon, erfprins Frederik. Zij zorgde ervoor dat 

de verhouding van Struensee met Caroline Mathilde bekend werd. Struensee werd op beschuldiging van 

majesteitsschennis onthoofd. 

Het huwelijk tussen Caroline Mathilde en Christiaan VII werd vervolgens ontbonden. Caroline Mathilde 

werd van het hof verbannen. Over haar lot werd langdurig onderhandeld tussen Engeland en Denemarken. 

Zij werd ten slotte naar Celle bij Hannover gebracht waar ze tot haar dood op het kasteel woonde. Op 10 mei 

1775 overleed ze onverwacht aan een besmettelijke koortsziekte. Ze was toen drieëntwintig jaar oud. Ze 

heeft haar kinderen nooit teruggezien. 

Deze periode wordt beschreven in de roman Het bezoek van de lijfarts, van de Zweedse schrijver Per Olov 

Enquist. Ook is er een film over gemaakt, genaamd En kongelig affære. 

 

 

Christiaan VII van Denemarken. 

Huwelijk. 

In 1766 trouwde hij met zijn nicht, prinses Caroline Mathilde, een zuster van koning George III van 

Groot-Brittannië en Ierland, toen vijftien jaar oud. Beiden waren kleinkinderen van George II van 

Groot-Brittannië. Christiaan was een zoon van Georges dochter Louise en Caroline Mathilde was een 

dochter van Georges zoon Frederik. Het jaar daarop werd hun zoon, de latere koning Frederik VI, geboren. 

Daarna werd nog een dochter Louise Augusta (1771-1843) geboren, die later huwde met hertog Frederik 

Christiaan II van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1765-1814). 

Struensee. 

In 1768 werd Johann Friedrich Struensee koninklijke lijfarts. Deze arts kreeg een steeds grotere invloed op de 

koning, die mentaal erg labiel was. Van 1770 tot 1772, toen hij ten val werd gebracht, regeerde Struensee als 

minister van Staat in feite alleen over Denemarken. In die periode probeerde hij de ideeën van de Verlichting 

in het Deense koninkrijk ingang te doen vinden. Hij schafte de censuur af, beperkte de eigendomsrechten, 

bezuinigde op het leger, verbood foltering en voerde in deze korte periode nog veel meer hervormingen 

door. Uiteindelijk riepen deze zoveel weerstand op dat hij ten val werd gebracht door het hof, op initiatief 

van koningin-weduwe Juliana Maria van Brunswijk, stiefmoeder van de koning, en Guldberg, de privéleraar 

van haar eigen zoon Frederik. Struensee werd wegens majesteitsschennis, vanwege een relatie met koningin 

Caroline, en machtsmisbruik ter dood veroordeeld. Hij werd onthoofd op Østre Fælled in Kopenhagen op 28 

april 1772. Ook zijn vriend Brandt (eveneens een verlicht denker) is daar onthoofd. Het huwelijk tussen 

Christiaan en Caroline Mathilde werd ontbonden. 

Over het lot van Caroline Mathilde werd langdurig onderhandeld tussen Engeland en Denemarken. Zij 

werd ten slotte naar Celle in Hannover gebracht waar ze tot haar dood op het kasteel woonde. Op 10 mei 

1775 overleed ze onverwacht aan een besmettelijke koortsziekte. Ze was toen drieëntwintig jaar oud. Ze 



  

  

heeft haar kinderen nooit teruggezien. 

Deze periode wordt beschreven in de roman Het bezoek van de lijfarts, van de Zweedse schrijver Per Olov 

Enquist. Ook is er een film over gemaakt, genaamd En kongelig affære. 

Nieuwe machthebbers. 

De macht werd overgenomen door een staatsraad, waarvan de koningin-weduwe Juliana Maria, haar zoon 

Frederik en Guldberg deel uitmaakten. De laatste werd de feitelijke machthebber en hij maakte een einde 

aan de meeste hervormingen van Struensee, tot hijzelf in 1784 ten val werd gebracht en kroonprins Frederik 

op 16-jarige leeftijd de macht naar zich toe trok, die alsnog allerlei verlichte ideeën doorvoerde. Christiaan 

VII, die formeel nog steeds de macht had, overleed op 13 maart 1808 aan een beroerte, waarop zijn zoon 

Frederik koning werd als Frederik VI. 

 

 

XXVIh. Maria Charlotte Amalia Ernestina Wilhelmina Philippina van Saksen-Meiningen 

(XXVIh), hierboven, dochter van Anton Ulrich van Saksen-Meiningen (XXVn), op pagina 

209 (van 1743 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Meiningen) en Charlotte Amalia van 

Hessen-Philippsthal, geboren op zaterdag 11 september 1751 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], via haar huwelijk hertogin van 

Saksen-Gotha-Altenburg, overleden (75 jaar oud) op woensdag 25 april 1827 in 

Genua [Liguria, Italië], trouwde (respectievelijk 17 en 24 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1769 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland] met haar achterneef Ernst II van Saksen-Gotha-Altenburg, 

zoon van Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVIe), op pagina 226 (van 1732 tot aan zijn 

dood hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Louise Dorothea van Saksen-Meiningen 

(XXVId), op pagina 226 (zie XXVIIe, op pagina 250). 

 

Maria Charlotte Amalia Ernestina Wilhelmina Philippina van Saksen-Meiningen. 

Net als haar echtgenoot was ze een mecenas voor astronomen. Ze berekende hulptabellen voor 

hofastronoom Franz Xaver von Zach, nam deel aan observaties en aan het Astronomencongres van 1798 op 

Seeberg-Sternwarte, en correspondeerde persoonlijk met bekende astronomen in haar tijd. Ook was Maria 

Charlotte artistiek actief; ze creëerde enkele muzikale composities, die als kopieën bewaard zijn gebleven in 

het Hessische Muziekarchief in Marburg. 

Na de dood van Ernst II in 1804 waren er strubbelingen met haar zoon August. Maria Charlotte verliet 

Gotha, nam Zach mee als opperhofmeester en leefde enige tijd in Eisenberg. Later reisden zij en Zach naar 

Zuid-Europa en leefde ze meerdere jaren in Marseille en daarna Genua, waar ze in april 1827 stierf. 

 

 

XXVIi. Wilhelmina Louise Christiane (Luise) van Saksen-Meiningen, dochter van Anton Ulrich van 

Saksen-Meiningen (XXVn), op pagina 209 (van 1743 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Meiningen) en Charlotte Amalia van Hessen-Philippsthal, geboren op 

zondag 6 augustus 1752 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op 

maandag 3 juni 1805 in Kassel [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 29 en 38 jaar oud) op 

donderdag 18 oktober 1781 in Meiningen [Thüringen, Duitsland] met haar achterneef Adolf van 

Hessen-Philippsthal, zoon van Wilhelm van Hessen-Philippsthal (Landgraaf van Hessen 

Philipstal Barchfeld) en Charlotte Wilhelmina van Anhalt, geboren op zaterdag 29 juni 1743 in 

Barchfeld [Thüringen, Duitsland], landgraaf van Hessen Philippsthal Barchfeld, overleden (60 

jaar oud) op zondag 17 juli 1803 in Barchfeld [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Karl August van Hessen-Philippsthal, geboren op zondag 27 juni 1784 in 

Barchfeld [Thüringen, Duitsland], landgraaf van Hessen Philippsthal Barchfeld, 

overleden (70 jaar oud) op maandag 17 juli 1854 in Barchfeld [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 32 en 22 jaar oud) (1) op vrijdag 19 juli 1816 met Augusta 

Charlotte van Hohenlohe-Oehringen, dochter van Friedrich Ludwig van 

Hohenlohe-Langenburg en Marianna van Hoym-Droyssig, geboren op 

zaterdag 16 november 1793 in Walluf [Hessen, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op 

vrijdag 8 juni 1821 in Herleshausen [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter, 

trouwde (respectievelijk 39 en 29 jaar oud) (2) op woensdag 10 september 1823 met 



  

  

Sophia Polyxena van Bentheim-Steinfurt, dochter van Lodewijk Willem Gelricus 

Ernst van Bentheim-Steinfurt (graaf van Tecklenburg en Limburg, heer van Rheda, 

Wewelinghoven, Hoya, Alpen en Helpenstein) en Juliana Wilhelmina 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op maandag 6 januari 1794 in 

Steinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (79 jaar oud) op 

dinsdag 6 mei 1873 in Herleshausen [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

2. Wilhelm van Hessen-Philippsthal, geboren op donderdag 10 augustus 1786 in 

Barchfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (48 jaar oud) op 

zondag 30 november 1834 in Kopenhagen [HO, Denemarken], trouwde 

(respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1812 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken] met Juliana Sophia van Denemarken, dochter van 

Frederik van Denemarken (erfprins van Denemarken) en Sophia Frederika van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op maandag 18 februari 1788 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden (62 jaar oud) op donderdag 9 mei 1850 in 

Steinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Ernst Friedrich van Hessen-Philippsthal, geboren op woensdag 28 januari 1789 in 

Barchfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op vrijdag 19 april 1850 in 

Herleshausen [Hessen, Duitsland]. 

 

XXVIj. George I hertog van Saksen-Meiningen, zoon van Anton Ulrich van Saksen-Meiningen 

(XXVn), op pagina 209 (van 1743 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Meiningen) en Charlotte 

Amalia van Hessen-Philippsthal, geboren op woensdag 4 februari 1761 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op zaterdag 24 december 1803 

in Meiningen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op 

woensdag 27 november 1782 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland] met Louise 

Eleonore van Hohenlohe-Langenburg, dochter van Christian Albrecht Ludwig van 

Hohenlohe-Langenburg en Caroline van Stolberg-Gedern, geboren op 

donderdag 11 augustus 1763 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (73 jaar 

oud) op zondag 30 april 1837 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Adelheid Louise Theresa Caroline Amelia van Saksen-Meiningen, geboren op 

maandag 13 augustus 1792 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (57 jaar 

oud) op zondag 2 december 1849 in 

Middlesex [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXVIIh, op pagina 256. 

2. Ida van Saksen-Meiningen, geboren op vrijdag 25 juli 1794 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op zondag 4 april 1852 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIIi, op pagina 257. 

3. Bernhard II van Saksen-Meiningen, geboren op woensdag 17 december 1800 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op 

zondag 3 december 1882 aldaar, volgt XXVIIj, op pagina 257. 

 

George I hertog van Saksen-Meiningen. 

Hij verloor reeds in 1763 zijn vader, waarna zijn moeder namens hem en zijn broer Karel Willem het land 

bestuurde. Hij groeide op te Meiningen en nam in 1781 dienst in het leger van Oostenrijk, maar verliet dit 

weer in 1782 om samen met zijn broer het land te regeren. 

George kreeg na Karel Willems dood in 1782 de regering alleen in handen. Hij voerde in zijn land de 

primogenituur in, waardoor hij slechts door zijn oudste zoon zou worden opgevolgd. Door zijn zuinige 

beleid en het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten werd de welstand van Saksen-Meiningen 

verhoogd en kon de niet onaanzienlijke staatsschuld worden afgelost. Hij stierf op 25 december 1803 en 

werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Bernhard II, namens wie zijn weduwe tot 1821 het land 

regeerde. 

 

 

Louise Eleonore van Hohenlohe-Langenburg. 



  

  

Toen haar man, die sinds 1782 regerend hertog van Saksen-Meiningen was geweest, in 1803 overleed, nam 

Louise Eleonore tot 1821 het regentschap ten behoeve van haar zoon Bernhard waar. Tijdens haar 

regentschap raakte het hertogdom betrokken bij de napoleontische oorlogen, ten gevolge waarvan ook een 

hongersnood in Saksen-Meiningen ontstond. Louise Eleonore trachtte de nood te ledigen door de import 

van graan te vergroten. In Meiningen richtte ze het Gymnasium Bernardinum op. Haar eigen kinderen 

bracht ze in contact met de Zwitserse pedagoog Johann Heinrich Pestalozzi. 

 

 

XXVIk. Amalia van Saksen-Meiningen, dochter van Anton Ulrich van Saksen-Meiningen (XXVn), op 

pagina 209 (van 1743 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Meiningen) en Charlotte Amalia van 

Hessen-Philippsthal, geboren op donderdag 4 maart 1762, overleden (36 jaar oud) op 

maandag 28 mei 1798, trouwde (respectievelijk 20 en 23 jaar oud) op maandag 10 februari 1783 

met Heinrich Karl Erdmann vorst van Carolath-Beuthen, zoon van Johan Karel Frederik van 

Carolath-Beuthen en Johanna Wilhelmina van Anhalt, geboren op zaterdag 3 november 1759, 

overleden (57 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1817. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Friedrich van Carolath-Beuthen, geboren op vrijdag 29 oktober 1790 in 

Carolath [Zielona Gora, Poland], overleden (69 jaar oud) op 

maandag 21 november 1859, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op 

maandag 25 augustus 1817 in Stonsdorf [Wroclaw, Poland] met Elisabeth Caroline 

Reuss-Köstritz, dochter van Hendrik XLIV Reuss-Köstritz (graaf, later Vorst van 

Reuss zu Kostritz) en Augusta van Riedesel Eisenbach, geboren op 

dinsdag 8 november 1796 in Brunswijk, overleden (32 jaar oud) op 

zaterdag 20 december 1828 in Saabor [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Dorothea van Carolath-Beuthen, geboren op maandag 16 november 1789 in 

Carolath [Zielona Gora, Poland], overleden (58 jaar oud) op donderdag 5 oktober 1848 

in Giersdorf, trouwde (respectievelijk 29 en 34 jaar oud) op zondag 2 mei 1819 in 

Carolath [Zielona Gora, Poland] met Hendrik LX Reuss-Köstritz, zoon van Hendrik 

XLIV Reuss-Köstritz (graaf, later Vorst van Reuss zu Kostritz) en Wilhelmina van 

Geuder Rabensteiner, geboren op zondag 4 juli 1784 in Berlijn [Berlin, Duitsland], 

overleden (48 jaar oud) op zondag 7 april 1833 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk een dochter. 

 

XXVIl. Ernst Frederik II hertog van Saksen-Hildburghausen, zoon van Ernst Frederik I hertog van 

Saksen-Hildburghausen (XXVp), op pagina 212 (van 1715 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Hildburghausen) en Sophia Albertina gravin van Erbach-Erbach, geboren op 

zaterdag 17 december 1707 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], van 1724 tot aan zijn 

dood hertog van Saksen-Hildburghausen, overleden (37 jaar oud) op vrijdag 13 augustus 1745 in 

Kasteel Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 25 jaar oud) op 

maandag 10 juni 1726 (woensdag 19 jun 1726) in Fürstenau [Nedersaksen, Duitsland] met zijn 

achternicht Carolina van Erbach-Furstenau (van Erbach-Fürstenau), dochter van Philipp Karl 

van Erbach-Furstenau en Charlotte Amalia van Kunowitz, geboren op 

woensdag 29 september 1700 in Fürstenau [Nedersaksen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op 

zondag 7 mei 1758 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

dinsdag 10 juni 1727 in Königsberg  (Beieren) [Bavaria, Duitsland], overleden (53 jaar 

oud) op zaterdag 23 september 1780 in Seidingstadt [Thüringen, Duitsland], volgt 

XXVIIk, op pagina 258. 

2. Albrecht van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1728, overleden (ongeveer 7 jaar 

oud) in 1735. 

3. Eugenius van Saksen-Hildburghausen, geboren op zondag 8 oktober 1730 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op 

vrijdag 4 december 1795 in Öhringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 47 en 16 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1778 in 



  

  

Öhringen [Baden-Württemberg, Duitsland] met zijn nicht Christiana Sophia Carolina 

van Saksen-Hildburghausen, dochter van Ernst Frederik III Karel van 

Saksen-Hildburghausen (XXVIIk), op pagina 258 (van 1724 tot aan zijn dood hertog 

van Saksen-Hildburghausen) en Ernestine Augusta Sophia van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIId), op pagina 250, geboren op 

donderdag 3 december 1761 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (28 

jaar oud) op zondag 10 januari 1790 in Öhringen [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Amalia van Saksen-Hildburghausen, geboren op zaterdag 21 juni 1732 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 19 juni 1799 in Öhringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 16 en 25 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1749 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland] met Ludwig Friedrich Karl van 

Hohenlohe-Oehringen, zoon van Johann Friedrich van Hohenlohe-Neuenstein (vorst 

van Hohenlohe Oehringen en Weikersheim) en Dorothea Sophie van 

Hessen-Darmstadt, geboren op zondag 23 mei 1723 in 

Öhringen [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

zaterdag 27 juli 1805 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ernst Frederik II hertog van Saksen-Hildburghausen. 

In 1724 volgde hij zijn vader op als hertog van Saksen-Hildburghausen. Omdat hij toen nog minderjarig was, 

werd hij van 1724 tot 1728 onder het regentschap geplaatst van zijn moeder. Die wist door 

besparingsmaatregelen de intussen verhoogde belastingen te halveren. 

Ernst Frederik II werd opgeleid in Jena, Genève en Utrecht en ondernam met zijn broer Lodewijk Frederik 

een reis naar Frankrijk, waar hij in 1722 aanwezig was bij de kroningsplechtigheid van koning Lodewijk XV. 

Ernst Frederik nam in 1728 de regering van het hertogdom Saksen-Hildburghausen over, een staat die 

ondanks het beleid van zijn moeder nog steeds hoge schulden had. Wegens geldnood m moest hij in 1729 

het gymnasium sluiten dat zijn grootvader Ernst van Saksen-Hildburghausen in 1715 had opgericht. Op 

voorspraak van zijn moeder gaf hij in 1730 de Joden in zijn hertogdom een bijzondere 

genadebeschermingsbrief, die hen uitgebreide rechten toekende. In 1732 gaf hij de Salzburgse emigranten 

het recht om nederzettingen te bouwen op zijn grondgebied. 

Bij een reis naar het hof van keizer Karel VI in Wenen werd hij in 1733 op voorspraak van zijn oudoom Jozef 

Frederik benoemd tot kolonel-veldwachtmeester in het Keizerlijk Leger. In 1743 kreeg hij van keurvorst 

Karel Theodoor van de Palts als luitenant-generaal een eigen infanterieregiment toegewezen. Ook werd hij 

door keizer Karel VII Albrecht benoemd tot generaal-veldtochtmeester. 

De ziekelijke Ernst Frederik II stond hulpeloos tegenover de problemen in zijn hertogdom. De schulden van 

het land werden zodanig hoog dat alle overheidsovereenkomsten de rente niet meer konden dekken. 

 

 

XXVIm. Elisabeth Albertina van Saksen-Hildburghausen, dochter van Ernst Frederik I hertog van 

Saksen-Hildburghausen (XXVp), op pagina 212 (van 1715 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Hildburghausen) en Sophia Albertina gravin van Erbach-Erbach, geboren op 

donderdag 3 augustus 1713 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (47 jaar oud) 

op maandag 29 juni 1761 in Neustrelitz [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 26 jaar oud) op zaterdag 5 februari 1735 in Eisfeld [Thüringen, Duitsland] 

met Karel Lodewijk Frederik hertog van Mecklenburg-Strelitz, zoon van Adolf Frederik 

II hertog van Mecklenburg-Strelitz (was van 1701 tot aan zijn dood hertog van 

Mecklenburg-Strelitz) en Emilia Christina Antonia van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op 

donderdag 23 februari 1708 in Strelitz [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (44 jaar 

oud) op maandag 5 juni 1752 in Mirow [BW, Congo]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Christiane van Mecklenburg-Strelitz, geboren op dinsdag 6 december 1735, 

overleden (58 jaar oud) op zondag 31 augustus 1794. 

2. Adolf Friedrich hertog van Mecklenburg-Strelitz, geboren op maandag 5 mei 1738, 

overleden (56 jaar oud) op maandag 2 juni 1794. 



  

  

3. Karel II groothertog van Mecklenburg-Strelitz, geboren op dinsdag 10 oktober 1741 

in Mirow [BW, Congo], overleden (75 jaar oud) op woensdag 6 november 1816 in 

Neustrelitz, [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] (in Neustrelitz 

[Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]), trouwde (respectievelijk 26 en 16 jaar oud) 

(1) op zondag 18 september 1768 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met Frederika 

Caroline Louise prinses van Hessen-Darmstadt, dochter van Georg Wilhelm van 

Hessen-Darmstadt en Maria Louise van Leiningen-Dagsburg, geboren op 

zondag 20 augustus 1752 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) 

op woensdag 22 mei 1782 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen, trouwde (respectievelijk 42 en 28 jaar oud) (2) op 

dinsdag 28 september 1784 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met zijn schoonzuster 

Charlotte Wilhelmina van Hessen-Darmstadt, dochter van Georg Wilhelm van 

Hessen-Darmstadt en Maria Louise van Leiningen-Dagsburg, geboren op 

woensdag 5 november 1755 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (30 jaar oud) 

op maandag 12 december 1785 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

4. Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, trouwde met George III van het 

Verenigd Koninkrijk, zoon van Frederik Lodewijk prins van Wales (prins van Wales, 

prins van Groot Brittannie en Hannover, hertog van Brunswijk Luneburg) en Augusta 

van Saksen-Gotha (XXVIg), op pagina 228 (prinses van Wales als echtgenote van 

Frederik van Hannover, prins van Wales). Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

5. Georg August van Mecklenburg-Strelitz, geboren op vrijdag 16 augustus 1748, 

overleden (37 jaar oud) op zondag 6 november 1785. 

 

Karel Lodewijk Frederik hertog van Mecklenburg-Strelitz. 

Hij kreeg van zijn vader in apanage de titel van vorst van Mirow toegewezen. 

Omdat zijn oudere halfbroer Adolf Frederik III geen mannelijke nakomelingen had, groeide de politieke 

beduiding van Karels nevenlinie aangezien zij het hertogdom Mecklenburg-Strelitz zouden erven. In de 

politieke strijd tussen Adolf Frederik III en de landadel zagen zij een bondgenoot in Karel, wat de relatie 

tussen beide halfbroers steeds meer bemoeilijkte. 

Vanaf het midden van de jaren 1730 verzamelde Karel in Mirow een groot aantal jonge edelen en academici 

rond zich, die in de tweede helft van de achttiende eeuw tot de intellectuele elite van het zuidoosten van 

Mecklenburg behoorden. Ook voerde hij contacten met de latere koning Frederik II van Pruisen. 

In juni 1752 stierf Karel van Mecklenburg-Strelitz op 44-jarige leeftijd, enkele maanden voor zijn oudere 

halfbroer Adolf Frederik III. 

 

 

Frederika Caroline Louise prinses van Hessen-Darmstadt. 

Zij is in rechte lijn de "grootmoeder" van zowel koningin Beatrix der Nederlanden, de overleden 

groothertogin Josephine Charlotte van Luxemburg, als koningin Margrethe II van Denemarken. Zelf was zij 

de dochter van George Wilhelm van Hessen-Darmstadt (1722-1782) en Maria Luise Albertine van 

Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (1729-1818). 

 

 

XXVIn. Ernst Frederik hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, zoon van Frans Jozias hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVr), op pagina 214 (van 1729 tot 1735 hertog van Saksen-Saalfeld) en 

Anna Sophia van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op woensdag 8 maart 1724 in 

Saalfeld [Thüringen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1800 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (beiden 25 jaar oud) op woensdag 23 april 1749 in 

Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk] met Sofie Antoinette van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, dochter van Ferdinand Albrecht van Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog 

van Brunswijk Bevern Wolfenbuttel) en Antoinette Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren 

op donderdag 13 januari 1724 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(78 jaar oud) op maandag 17 mei 1802 in Coburg [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 



  

  

1. Frans Frederik Anton van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

woensdag 15 juli 1750 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

dinsdag 9 december 1806 aldaar, volgt XXVIIl, op pagina 259. 

2. Karel Willem Ferdinand van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

zondag 21 november 1751, overleden (5 jaar oud) op woensdag 16 februari 1757. 

3. Frederika Juliana van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

donderdag 14 september 1752, overleden (10 dagen oud) op 

zondag 24 september 1752. 

4. Carolina Ulrike Amalia van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

vrijdag 19 oktober 1753, een non in de Abdij van Gandersheim, overleden (75 jaar 

oud) op donderdag 1 oktober 1829. 

5. Lodewijk Karel Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

donderdag 2 januari 1755 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op 

zondag 4 mei 1806 aldaar, volgt XXVIIm, op pagina 260. 

6. Ferdinand Augustus Hendrik van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

maandag 12 april 1756, overleden (2 jaar oud) op zaterdag 8 juli 1758. 

7. Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op zaterdag 4 maart 1758, overleden 

(3 maanden oud) op maandag 26 juni 1758. 

 

XXVIo. Charlotte Sophie van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Frans Jozias hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVr), op pagina 214 (van 1729 tot 1735 hertog van Saksen-Saalfeld) en 

Anna Sophia van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op maandag 24 september 1731 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], ertogin in Saksen, overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 2 augustus 1810 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 23 en 29 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1755 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met Lodewijk hertog van 

Mecklenburg-Schwerin, zoon van Christiaan Lodewijk II hertog van Mecklenburg-Schwerin en 

Gustave Karoline van Mecklenburg-Strelitz, geboren op maandag 6 augustus 1725 in 

Grabow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], was erfprins van Mecklenburg-Schwerin, 

overleden (53 jaar oud) op zaterdag 12 september 1778 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], begraven in Schweinfurt [Bavaria, Duitsland] 

in de Sint-Nicolaaskerk. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Frederik Frans I groothertog van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

vrijdag 10 december 1756 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], van 

1785 tot 1815 hertog en daarna tot 1837 groothertog van Mecklenburg-Schwerin, 

overleden (80 jaar oud) op woensdag 1 februari 1837 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde met Louise van 

Saksen-Gotha-Altenburg, dochter van Johan August van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIf), op pagina 228 (hertog van Saksen-Gotha-Altenburg en 

generaal-veldmaarschalk in het Keizerlijk Leger) en Louise Reuss-Schleiz (zie 

XXVIIf, op pagina 251). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

2. Sophia Frederika van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

donderdag 24 augustus 1758 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

overleden (36 jaar oud) op zaterdag 29 november 1794 in Norra Sorgenfri [Zweden], 

trouwde (respectievelijk 16 en 21 jaar oud) op vrijdag 21 oktober 1774 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken] met Frederik van Denemarken, zoon van Frederik V 

van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1746 tot zijn dood in 

1766) en Juliana Maria van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op 

donderdag 11 oktober 1753 in 

Paleis Christiansborg (Kopenhagen) [Staden Kobenhavn (City), Denemarken], 

erfprins van Denemarken, overleden (52 jaar oud) op zaterdag 7 december 1805 in 

Paleis Amalienborg (Kopenhagen) [Staden Kobenhavn (City), Denemarken]. Uit dit 

huwelijk 7 kinderen. 

 



  

  

Lodewijk hertog van Mecklenburg-Schwerin. 

Na de dood van zijn vader in 1756 werd zijn oudere broer Frederik II hertog van Mecklenburg-Schwerin. 

Het huwelijk van Frederik II bleef echter kinderloos, waardoor Lodewijk aangesteld werd tot erfprins van 

Mecklenburg-Schwerin. Hij stierf echter voor zijn broer, waardoor het uiteindelijk zijn oudste zoon Frederik 

Frans I was die in 1785 Frederik II opvolgde. 

Op 13 mei 1755 huwde hij in Schwerin met Charlotte Sophie (1731-1810), dochter van hertog Frans Jozias 

van Saksen-Coburg-Saalfeld. Samen met zijn echtgenote was Lodewijk actief als mecenas en promotor van 

de schone kunsten. In 1771 wijdde Eobald Toze zijn werk Geschiedenis van de Verenigde Nederlanden van 

de oudste tot de huidige tijden aan Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin. 

 

 

Frederik Frans I groothertog van Mecklenburg-Schwerin. 

Regering. 

Frederik Frans volgde op 24 april 1785 zijn oom Frederik II 'de Vrome' op als hertog van Mecklenburg. Hij 

kocht in 1787 vier aan Pruisen verpande gebieden terug en verwierf in 1803 zeven tot het Bisdom Lübeck 

behorende en door Mecklenburg omsloten dorpen alsmede de stad Wismar, Poel en Neukloster. In 1793 

stichtte hij op aanraden van zijn lijfarts Samuel Gottlieb Vogel de eerste Duitse zeebadplaats Heiligendamm 

(stadsdeel van Bad Doberan). 

Mecklenburg-Schwerin werd in 1806 door Napoleon bezet, maar na de Vrede van Tilsit (1807) werd de 

hertog op voorspraak van tsaar Alexander I in ere hersteld. Hij trad op 22 maart 1808 toe tot de Rijnbond en 

steunde Napoleon bij diens veldtocht van 1812 met 1700 man. 

Hij was op 14 maart 1813 echter de eerste vorst die de Rijnbond de rug toekeerde en liet zijn troepen tot 1815 

aan de strijd tegen Frankrijk en Denemarken deelnemen. Frederik Frans trad na het Congres van Wenen op 

17 juni 1815 toe tot de Duitse Bond en nam de titel van groothertog aan. Hij voerde economische en 

juridische verbeteringen door, maar gold als een van de meest reactionaire Duitse vorsten. 

Daar zijn oudste zoon Frederik Lodewijk reeds in 1819 was overleden, werd Frederik Frans I na zijn dood in 

1837 opgevolgd door zijn kleinzoon Paul Frederik. 

 

 

Louise van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Na de dood van haar moeder in 1773 erfde ze samen met haar zus Augusta de titel van co-gravin van 

Limpurg-Gaildorf, als een van de vele erfgenamen van de in 1690 overleden Willem Hendrik Schenk van 

Limpurg-Gaildorf. In 1780 verkochten beide zussen hun erfdeel van dit graafschap aan hertog Karel 

Eugenius van Württemberg. 

Ze werd bijgezet in het voor haar gebouwde Louise-mausoleum achter het Slot van Ludwigslust. 

 

 

Frederik van Denemarken. 

Toen zijn halfbroer Christiaan VII geestesziek was geworden, werd Frederik in 1772 regent. Het eigenlijke 

bestuur werd waargenomen door zijn grootmoeder Sophie Magdalene van Brandenburg-Kulmbach, zijn 

moeder Juliana Maria en minister Ove Høegh-Guldberg. Hij bleef regent tot 1784 toen Frederik (VI), de 

16-jarige zoon van koning Christiaan VII, de macht greep. 

 

 

XXVIp. Frederik Jozias van Saksen-Coburg-Saalfeld, zoon van Frans Jozias hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVr), op pagina 214 (van 1729 tot 1735 hertog van Saksen-Saalfeld) en 

Anna Sophia van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op donderdag 26 december 1737 in 

Kasteel Ehrenburg (Coburg) [Bavaria, Duitsland], een prins en een beroemde militair in het leger 

van het Heilige Roomse Rijk, overleden (77 jaar oud) op donderdag 26 januari 1815 in 

Kasteel Ehrenburg (Coburg) [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 51 en ongeveer 49 jaar 

oud) (een morganatisch huwelijk) op donderdag 24 december 1789 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] met Therese Strofek-Rohmann, geboren omstreeks 1740, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1800. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op donderdag 24 september 1789. 



  

  

 

Frederik Jozias van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Hij schreef zich in 1759 in voor het leger, waar hij begon als kolonel. Tijdens de Zevenjarige Oorlog behaalde 

hij de rang van luitenant-maarschalk in 1763. 

Militaire carrière. 

Tijdens de Russisch-Turks-Oostenrijkse Oorlog van 1788 had hij het bevel over een legerkorps onder Ernst 

Gideon von Laudon. Met dat legerkorps veroverde hij Moldavië, de stad Chotyn en deelde hij in de 

overwinning van Aleksandr Soevorov bij Foc?ani (1 augustus 1789). Nadat hij het complete leger van het 

Ottomaanse Rijkhad verslagen in de Slag bij Rymnik veroverde hij grote delen van Walachije, waaronder 

Boekarest. Hier werd hij ingehaald door de bevolking na het vluchten van prins Nicolaas Mavrogenes. Niet 

lang daarna werd Frederik Jozias benoemd tot veldmaarschalk. 

Tijdens de bezetting van Moldavië leerde Frederik Jozias Therese Stroffeck kennen, een gewone vrouw. Zij 

kreeg van hem een zoon, Frederik, op 24 september 1789. Therese en Frederik Jozias trouwden met elkaar bij 

hun terugkomst in Coburg op 24 december. Zijn zoon werd daarna ook in de adelstand verheven als 

Freiherr von Rohmann, maar Frederik kon geen aanspraak maken op de titels van zijn vader, omdat hij niet 

van twee adellijke ouders was. 

Na de Franse Revolutie. 

In 1793 en 1794 diende Frederik Jozias in het Zuid-Nederlandse leger. Hij behaalde tijdens de Franse 

Revolutionaire Oorlogen overwinningen bij de Eerste Slag bij Aldenhoven (1793), het opbreken van het 

Beleg van Maastricht (1793), de Slag bij Neerwinden (1793) en de Tweede Slag bij Aldenhoven (1794). 

Daarmee werd de Franse bezetting van deze gewesten ongedaan gemaakt en werden zij teruggebracht 

onder Habsburgs gezag. Daarna begon hij een campagne in Frankrijk, waarbij hij Condé, Valenciennes, Le 

Quesnoy en Landrecies veroverde. Desondanks werd hij door een slechte positionering van zijn leger en 

onenigheid onder de geallieerden langzaam teruggedreven, wat uiteindelijk leidde tot een beslissende 

nederlaag bij Fleurus op 26 juni. 

Na deze nederlaag verliet hij de Lage Landen, die Habsburgse diplomaten al hadden opgegeven. Frederik 

Jozias werd furieus toen hij dit hoorde en nam ontslag uit het leger. Hij trok zich terug naar zijn 

geboortestreek bij Coburg, waar hij ook stierf. 

 

 

XXVIq. August III als Frederik August II keurvorst van Saksen van Polen, zoon van August II van 

Polen (de Sterke) (XXVs), op pagina 215 (van 1694 tot 1733 als Frederik August I keurvorst van 

Saksen) en Christiane Eberhardine van Brandenburg-Bayreuth, geboren op 

woensdag 17 oktober 1696 in Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1733 tot 1763 koning van Polen 

en als Frederik August II keurvorst van Saksen en als Frederik August II keurvorst van Saksen, 

overleden (66 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1763 in Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 22 en 19 jaar oud) op zondag 20 augustus 1719 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met 

Maria Josepha Maria Josepha Benedikta Antonia Theresia Xaveria Philippine van Oostenrijk, 

dochter van Josef I keizer van Oostenrijk (keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van 

Hongarije) en Amalia Wilhelmina van Brunswijk-Lüneburg (prinses van Brunswijk), geboren op 

dinsdag 8 december 1699 in Wenen [Wien, Oostenrijk], aartshertogin van Oostenrijk, keurvorstin 

van Saksen en koningin van Polen, overleden (57 jaar oud) op donderdag 17 november 1757 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 14 kinderen. 

1. Frederik August van Saksen, geboren in 1720, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1721. 

2. Jozef van Saksen, geboren in 1721, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 1728. 

3. Frederik Christiaan Leopold Johan George Frans Xaverius van Saksen, geboren op 

zaterdag 5 september 1722 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (41 jaar oud) 

op zaterdag 17 december 1763 aldaar, volgt XXVIIn, op pagina 260. 

4. Maria Amalia van Saksen, geboren op vrijdag 24 november 1724 in 

Zwingerpaleis (Dresden) [Sachsen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op 

zaterdag 27 september 1760 in Madrid [Madrid, Spanje], volgt XXVIIo, op pagina 262. 

5. Maria van Saksen, geboren in 1727, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 1734. 

6. Maria Anna Sophia van Saksen, geboren op zondag 29 augustus 1728 in 



  

  

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1797 in 

München [Bavaria, Duitsland], bijgezet aldaar in de Theatinerkirche. Haar hart werd 

dan weer bijgezet in de Genadekapel in Altötting, trouwde (respectievelijk 18 en 20 

jaar oud) op zondag 9 juli 1747 in München [Bavaria, Duitsland] met haar neef 

Maximiliaan III Jozef keurvorst van Beieren, zoon van Karl VII Albert van 

Beieren (keurvorst van Beieren vanaf 1726 en Rooms-Duitse keizer van 24 januari 1742 

tot zijn dood in 1745.) en Maria Amalia Josefa Anna van Oostenrijk, geboren op 

vrijdag 28 maart 1727 in München [Bavaria, Duitsland], van 1745 tot 1777 keurvorst 

van Beieren, overleden (50 jaar oud) op dinsdag 30 december 1777 in 

München [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Franciscus Xaverius Albert August Lodewijk Benno van Saksen, geboren op 

vrijdag 25 augustus 1730 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 21 juni 1806 in Zabeltitz [Sachsen, Duitsland], volgt XXVIIp, op pagina 270. 

8. Maria Josepha Caroline van Saksen, geboren op zondag 4 november 1731 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1767 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XXVIIq, op pagina 271. 

9. Karl Christian Joseph Ignaz Eugen Franz Xaver van Polen en Saksen, geboren op 

maandag 13 juli 1733 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 16 juni 1796 aldaar, volgt XXVIIr, op pagina 290. 

10. Maria Christina Anna van Saksen, geboren op zaterdag 12 februari 1735, 

vorstin-abdis van Remiremont, overleden (47 jaar oud) op dinsdag 19 november 1782. 

11. Maria Elisabeth Apollonia van Saksen, geboren op donderdag 9 februari 1736, 

overleden (82 jaar oud) op donderdag 24 december 1818. 

12. Albert Casimir van Saksen-Teschen, geboren op vrijdag 11 juli 1738 in 

Moritzburg [Sachsen, Duitsland], overleden (83 jaar oud) op zondag 10 februari 1822 

in Wenen [Wien, Oostenrijk], volgt XXVIIs, op pagina 290. 

13. Clemens Wenceslaus August Hubertus Frans Xavier van Saksen, geboren op 

maandag 28 september 1739 in Wermsdorf [Sachsen, Duitsland], laatste keurvorst van 

Trier, ongehuwd en kinderloos overleden (72 jaar oud) op maandag 27 juli 1812 in 

Marktoberdorf [Bavaria, Duitsland]. 

14. Maria Kunigunde Dorothea van Polen, geboren op donderdag 10 november 1740 in 

Warschau [Warszawa, Poland], prinses van Polen, Litouwen en Saksen Ze was onder 

meer de laatste abdis van Thorn en Essen. Later ontpopte ze zich als handige 

zakenvrouw, overleden (85 jaar oud) op zaterdag 8 april 1826 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 

August III van Polen. 

Frederik August was zeer geïnteresseerd in muziek, vooral in opera, maar ook in schilderkunst. Hij reisde in 

1717 naar Venetië en haalde Antonio Lotti naar Dresden. Frederik August trouwde op 20 augustus 1719 met 

Maria Josepha van Oostenrijk, dochter van keizer Jozef I. Het huwelijk met een Habsburgse was al lang 

geregeld en bood misschien perspectieven op een keizerlijke troon. (Dat vooruitzicht veranderde toen Maria 

Theresia werd geboren). Maria Josepha werd op een Venetiaanse gondel aan de Elbe binnengehaald. De 

feestelijkheden duurden tot in september voort. Er werden meerdere opera's opgevoerd; er waren bals en 

jachtpartijen. 

De gasten bij het banket in de Turks aangeklede tenten moesten alla Turca verschijnen. Er waren 315 even 

grote, jonge infanteristen uitgezocht, die een Turkse snor moesten laten groeien, zodat ze eruitzagen als 

Janitsaren. Bij de première van de opera Teofane, gecomponeerd door Antonio Lotti, waren ook Georg 

Friedrich Händel en Georg Philipp Telemann aanwezig. In Teofane gaat het om een Byzantijnse prinses, die 

in alleen in een vreemd land terechtkomt als zij aan keizer Otto II wordt uitgehuwelijkt. 

De kosten voor de bouw van een speciale opera aan de Zwinger en van veeleisende zangers liepen zo uit de 

hand, dat August de Sterke alle Italiaanse zangers in het jaar daarop ontsloeg. De castraat Senesino reisde in 

1720 naar Londen om voor Georg Friedrich Händel te zingen. Johann Adolf Hasse probeerde in 1731 een 

vaste aanstelling te verkrijgen door Cleofide op het podium te brengen. In de opera zong zijn vrouw 

Faustina Bordoni de hoofdrol, die haar succesnummers uit Napels naar voren bracht. Voor het eerst trokken 

Saksische musici naar Sint-Petersburg. 



  

  

Na de dood van August II in 1733 schoof Frankrijk ex-koning Stanislaus Leszczynska (schoonvader van 

Lodewijk XV) naar voren als nieuwe koning. August III werd daarentegen gesteund door Rusland. Dit 

resulteerde in de Poolse Successieoorlog, die uiteindelijk in het voordeel van August III werd beslist. 

Frederik August werd op 17 januari 1734 gekroond, maar pas in 1736 in heel Polen erkend. Het parlement 

was door interne strijd inactief en Frederik August liet de staatszaken aan de toch al overheersende Russen 

over. Ernst Johann Biron werd met zijn toestemming hertog van Koerland. Er vond een bescheiden 

economische opleving plaats. In Meissen werd steeds fraaier porselein geproduceerd. In Leipzig floreerde de 

boekdrukkunst. Johann Sebastian Bach droeg diverse cantates op aan de keurvorst op of aan zijn vrouw: 

BWV 206, 213 en 214. De Venetiaanse schilder Canaletto maakte tientallen Veduti, te vergelijken met 

ansichtkaarten van het Florence aan de Elbe. 

In 1736 stichtte August III een ridderorde, de Militaire Orde van Sint-Hendrik. In 1742 gaf hij Francesco 

Algarotti opdracht schilderijen te kopen voor de Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Bovendien kwamen 

er honderd schilderijen binnen, die waren opgekocht van de bijna failliete Francesco III d'Este en meer dan 

tweehonderd uit de nalatenschap van de graaf van Wallenstein. In 1749 stelde hij Anton Raphael Mengs aan 

tot hofschilder. 

Graaf Heinrich von Brühl regeerde het land van 1738 tot 1756 (en sinds 1746 als premier) vrijwel alleen. Hij 

was een succesvol diplomaat en versterkte het bestuur. Ondanks nietsontziende financiële maatregelen 

stortte Saksen in een financiële crisis. Het toch al kleine leger moest als gevolg de bewapening verminderen. 

Frederik August keerde zich in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) tegen Maria Theresia, maar na 

1742 ging hij, vanwege de groeiende macht van de Pruisische Hohenzollerns, over naar de kant van de 

Habsburgers. 

In de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) werd het Saksische leger onder graaf Frederik August Rutowski 

(Augusts onechte halfbroer) verslagen door Frederik de Grote van Pruisen. August en zijn hofhouding 

verhuisden naar Warschau en zouden daar tot het eind van de oorlog blijven. Saksen, dat nu provisorisch 

door de Pruisen en enige ministers werd bestuurd, veranderde in een slagveld en Dresden werd bij een 

bombardement in 1760 zwaar verwoest. 

Toen de oorlog in 1763 met de Vrede van Hubertusburg aan zijn eind kwam was het vroeger welgestelde 

Saksen volledig geruïneerd en had sterk aan invloed ingeboet. Het land zou in de toekomst geen enkele 

zeggenschap meer hebben over de verstrekking van de Poolse kroon. 

Frederik August stierf op 5 oktober 1763 te Dresden. Hij werd in Saksen opgevolgd door zijn oudste zoon 

Frederik Christiaan. In Polen werd Stanislaus II August tot nieuwe koning gekozen. 

 

 

Maria Josepha van Oostenrijk. 

Ze trad op 20 augustus 1719 in Wenen in het huwelijk met keurvorst Frederik August II van Saksen, de 

latere koning August III van Polen. Door dit huwelijk was er een verbintenis gekomen tussen het huis 

Wettin en het huis Habsburg. Maria Josepha’s schoonvader, August II van Polen, aasde al langere tijd op een 

huwelijk tussen een aartshertogin en zijn zoon. Op die manier hoopte hij een betere positie te krijgen in een 

eventuele successieoorlog rondom de Oostenrijkse troon. Dit werd echter tenietgedaan door de geboorte van 

Maria Theresia van Oostenrijk. Maria Josepha werd op een venetiaanse gondel aan de Elbe binnengehaald. 

De feestelijkheden duurden tot in september voort. Er werden meerdere opera's opgevoerd; er waren bals en 

jachtpartijen. 

Op cultureel gebied bloeide Saksen in deze tijd op. Ook Maria Josepha droeg een steentje bij; zij was met 

haar echtgenoot verantwoordelijk voor de bouw van de Hofkerk in Dresden in 1751. Haar man was in 1712 

tot het katholicisme bekeerd, maar Maria Josepha was haar hele leven al katholiek sinds haar opvoeding 

door haar katholieke grootmoeder Eleonora van Palts-Neuburg (dochter van Filips Willem van de Palts). 

 

 

Maria Anna Sophia van Saksen. 

Het echtpaar kreeg geen kinderen, waardoor de hoofdlinie van het huis Wittelsbach bij het overlijden van 

Maximiliaan Jozef in 1777 in de mannelijke lijn uitstierf. Als weduwegoed kreeg Maria Anna Sophia het Slot 

van Fürstenried toegewezen. Ook was ze de stichtster van het Damesstift van München. 

 

 

Maximiliaan III Jozef keurvorst van Beieren. 



  

  

Hij werd in januari 1745 door zijn stervende vader mondig verklaard en besteeg na diens dood in diezelfde 

maand de troon van Beieren, dat in de Oostenrijkse Successieoorlog verwikkeld was. Reeds in april sloot hij 

met Oostenrijk de Vrede van Füssen, waarbij hij de Oostenrijkse erfopvolgingsregeling zoals bepaald in de 

Pragmatieke Sanctie erkende en beloofde geen aanspraak te maken op de keizerstroon. 

Hij verbeterde in zijn land de rechtspleging, verkleinde het leger en zijn hofhouding, hief vele kloosters op 

en bevorderde akkerbouw, nijverheid, wetenschap en kunst (voornamelijk literatuur). Tot zijn opvallendste 

daden behoren het invoeren van de algemene leerplicht en het stichten van de Bayerische Akademie der 

Wissenschaften. In het op orde brengen van de financiën was hij echter minder succesvol. Hij nam slechts 

beperkt deel aan de Zevenjarige Oorlog. Hoewel hij katholiek was, hief hij de jezuïetenorde in zijn land op 

en stond hij het protestanten in München toe hun godsdienst te beoefenen. 

Daar zijn huwelijk met Maria Anna Sophia van Polen en Saksen, dochter van Frederik August II van Saksen, 

kinderloos bleef, stierf met Max Jozef in 1777 de Beierse linie van het Huis Wittelsbach uit. Hij werd 

opgevolgd door Karel Theodoor van de Palts. 

 

 

Clemens Wenceslaus August Hubertus Frans Xavier van Saksen. 

Zijn katholieke vader had voor drie van zijn kinderen een kerkelijke loopbaan uitgestippeld die hen aan de 

regering van drie vorstendommen in het Heilige Roomse Rijk bracht. Clemens verloor zijn regeringsmacht 

over zijn keurvorstendom en de 280.000 inwoners in twee fasen. Tussen 1794 en 1801 gingen de bezittingen 

op de linker Rijnoever verloren aan Frankrijk. In 1803 werden de overgebleven gebieden geseculariseerd en 

aan Nassau-Weilburg gegeven. Ook zijn aartsbisdom werd opgeheven. Ook zijn zuster, Maria Cunigunde 

van Saksen die de meeste tijd niet doorbracht in haar vorstendommen, de abdijen Thorn en Essen waarvan 

zij de prinses-abdis was, maar bij haar broer in Trier verbleef, verloor haar bezittingen. Zij trokken zich terug 

aan de hoven van hun familieleden in Dresden. 

De Beierse keurvorst, later koning Maximiliaan I Jozef van Beieren was een trouw bondgenoot van de 

Fransen en het was Napoleon die van Beieren, en ook Saksen, een koninkrijk maakte. De Beierse neef 

ontving zijn afgezette oom met open armen en gaf hem een pensioen. Clemens kreeg zelfs een lijfwacht. 

Clemens August wordt beschreven als een groot bewonderaar van Napoleon I. 

Clemens August was een mecenas die kunstenaars aan zijn hof verbond. Hij benoemde Franz Joseph 

Noortwyck tot zijn hofminiaturist. 

 

 

Maria Kunigunde Dorothea van Polen. 

Na een gedegen opleiding, waarin zij onder andere Latijn, Frans en Pools leerde, zocht men een geschikte 

huwelijkspartner voor haar. In 1764 werd een geheime ontmoeting georganiseerd tussen haar en de latere 

Roomse keizer Jozef II. Dit liep uit op een mislukking en doordat dit nieuws in heel Europa bekend raakte, 

werd het onmogelijk om voor Maria Cunigunde nog een partner te vinden. 

Ter compensatie verlangde het Saksische hof van het Weense hof dat voor Maria Cunigunde een positie als 

abdis in een rijksonmiddellijke abdij beschikbaar gesteld werd, waarbij al snel de stiften van Munsterbilzen, 

Thorn en Essen in beeld kwamen. In 1766 trad Maria Cunigunde als stiftsdame (kanunnikes) in bij het Stift 

Munsterbilzen, waar de abdis Antoinette van Eltz-Kempenich bereid was af te treden, maar uiteindelijk 

weigerde dekanes Sofia von Stadion-Tannhausen mee te werken. Maria Cunigunde verbleef in die tijd 

meestal bij haar broer Clemens Wenceslaus (1739-1812), aartsbisschop en keurvorst van Trier, aan het 

prachtvolle hof in Koblenz, waar zij enige malen door de hofminiaturist Franz Joseph Noortwyck werd 

geportretteerd. 

Pas in 1775 lukte het om Maria Cunigunde als coadjutor van de abdis Francisca Christiana van 

Palts-Sulzbach van de stiften Thorn en Essen. In 1776 werd ze tot abdis van zowel Thorn als Essen benoemd, 

beide rijksabdijen met kapittels van hoogadellijke dames, die tevens ministaatjes vormden binnen het 

Heilige Roomse Rijk. Op 8 oktober 1777 hield ze haar intrede in Essen, maar was de volgende dag alweer 

vertrokken, waarschijnlijk vanwege de slechte staat van de abdijgebouwen en het provinciale karakter van 

de stad. In 1794 ondertekende zij in Essen, na jarenlange strijd, een document dat als de eerste (en enige) 

grondwet van het sticht gezien kan worden. Ook op andere gebieden ondervond zij in Essen weinig 

medewerking. 

Als abdis was Maria Cunigunde vorstin van het Heilige Roomse Rijk en had onder meer zitting in de Duitse 

Rijksdag. Zij kwam slechts eenmaal naar Thorn en wel om enkele Bokkenrijders vrij te laten. In 1794 verloor 



  

  

ze haar regeringsmacht in Thorn toen haar minuscule grondgebied, ingeklemd tussen het Prinsbisdom Luik, 

de Oostenrijkse Nederlanden en de Republiek der Nederlanden, werd veroverd door de troepen van het 

revolutionaire Frankrijk. De Abdij van Thorn werd opgeheven en het Abdijvorstendom Thorn 

gemediatiseerd. De stiftsdames vluchtten naar Essen, maar daar gebeurde korte tijd later hetzelfde (door de 

Pruisische veroveringen van 1801-1802) hetzelfde, waarmee Maria Cunigunde haar vooraanstaande positie 

kwijt was. Ze deelde dit lot met haar broer in Keur-Trier, waarmee ze daarna voornamelijk in het Beierse 

Marktoberdorf resideerde. Overigens ontving ze wel een jaarlijkse toelage van 6.500 rijksdaalders van de 

Pruisische staat voor het verlies van Essen. 

Als abdis had Maria Cunigonde zich al ontpopt als zakenvrouw. Zo liet zij op eigen kosten een steenweg 

(chaussee) aanleggen, die het Pruisische Graafschap Mark via Essen met het eveneens Pruisische Wesel 

verbond, waarna ze jaarlijks 1.700 rijksdaalders aan tol incasseerde. In 1803 verkocht ze de weg voor 45.000 

rijksdaalders aan het Koninkrijk Pruisen. Doordat ze investeerde in enkele hoogovens, geldt ze tevens als 

een pionier van de zware industrie in het Ruhrgebied. Haar aandeel hierin verkocht ze in 1805 voor 23.800 

rijksdaalders. 

Nadat haar broer Clemens Wenceslaus in 1812 was overleden, trok Maria Cunigunde zich terug aan het 

Dresdener hof, waar ze bij haar neef Frederik August I van Saksen logeerde. Op 30 juli 1819 benoemde de 

Spaanse koning haar tot Dame in de Maria-Louisa-orde. Ook was ze lid van de Orde van het Sterrenkruis. 

Op 8 april 1826 overleed Maria Cunigunde te Dresden, waar ze drie dagen later bij haar voorouders in de 

grote grafkelder van de Katholische Hofkirche werd bijgezet. 

Nalatenschap. 

In haar testament uit 1821 gaf Maria Cunigunde ervan blijk dat ze het stift in Essen, ondanks het feit dat ze 

daar sinds 1794 niet meer was geweest, niet was vergeten. Onder meer haar secretaris, haar lijfarts, de 

koetsier, de kok en de verzorgster van het linnengoed, kregen allen een ruimte toelage uit de erfenis. 

Op een groot kruisbeeld op de oude katholieke begraafplaats van Dresden staat de inscriptie "Maria 

Kunigunde Herzogin zu Sachsen, Äbtissin zu Essen und Thorn geboren am 10. November 1740 gestorben 

den 8. April 1826 bittet die Vorübergehenden für sie zu beten". 

In de kapittelzaal van de Sint-Michaëlskerk in Thorn hangt een geschilderd portret van Maria Cunigunde. 

Andere portretten bevinden zich in diverse collecties in Duitsland, waaronder een portret van haar op 

jeugdige leeftijd van Pietro Rotari uit ca. 1755 in de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. 

In september 2021 deed het Limburgs Museum in Venlo een aankoop van een schilderij van haar rond 1740. 

 

 

XXVIr. Maurits van Saksen, zoon van August II van Polen (de Sterke) (XXVs), op pagina 215 (van 1694 

tot 1733 als Frederik August I keurvorst van Saksen) en Maria Aurora van Konigsmarck, geboren 

op zondag 28 oktober 1696 in Goslar [Nedersaksen, Duitsland], een Saksisch veldheer in Franse 

dienst, overleden (54 jaar oud) op vrijdag 30 oktober 1750 in Chambord [Loir-et-Cher, Frankrijk], 

trouwde (ongeveer 17 jaar oud) (1) in 1714, (gescheiden in 1721) met Johanna Viktoria 

Tugendreich van Loeben. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Zoon van Saksen, op dezelfde dag overleden. 

 

 Maurits van Saksen, Buitenechtelijke relatie (2) in 1748 met Maria de Verrieres-Pintenau, 

geboren omstreeks 1730, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1775. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Maria Aurora van Saksen, geboren op vrijdag 20 september 1748 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (73 jaar oud) op woensdag 26 december 1821 

aldaar, volgt XXVIIt, op pagina 291. 

 

XXVIs. Anna Carolina van Saksen-Meissen, dochter van August II van Polen (de Sterke) (XXVs), op 

pagina 215 (van 1694 tot 1733 als Frederik August I keurvorst van Saksen) en Henriette Renard, 

geboren op woensdag 23 november 1707, overleden (61 jaar oud) op 

woensdag 27 september 1769, trouwde (respectievelijk 22 en 39 jaar oud) op 

donderdag 10 augustus 1730, (gescheiden in 1733) met Karel Lodewijk van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck, zoon van Frederik Lodewijk van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck (van 1719 tot aan zijn dood hertog van 



  

  

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck) en Louise Charlotte van Sleeswijk-Holstein-Augustenburg, 

geboren op maandag 18 september 1690, van 1757 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck, overleden (84 jaar oud) op donderdag 22 september 1774 in 

Koningsbergen [Rusland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Karel Frederik van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck, geboren op 

woensdag 25 juni 1732, overleden (39 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1772. 

 

Karel Lodewijk van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck. 

Hij was luitenant-generaal in het Pruisische leger en gouverneur van Reval. In 1723 bekeerde Karel Lodewijk 

zich tot het rooms-katholicisme. 

In 1757 volgde Karel Lodewijk zijn neef Frederik Willem III op als hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck. In 1762 benoemde tsaar Peter III van Rusland hem tot veldmaarschalk, 

een functie die Karel Lodewijk wegens zijn oude leeftijd weigerde te aanvaarden. 

In 1774 stierf hij op 84-jarige leeftijd. Omdat hij zonder mannelijke nakomelingen stierf, werd hij als hertog 

van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck opgevolgd door zijn jongere broer Peter August. 

 

 

Generatie XXVII 
 

 

XXVIIa. Ernestine Albertine van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Ernst August I hertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIb), op pagina 224 (was van 1707 tot 1741 hertog van 

Saksen-Weimar) en Eleonore Wilhelmina van Anhalt, geboren op maandag 28 december 1722 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op zaterdag 25 november 1769 in 

Alverdissen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 33 en 32 jaar oud) op 

donderdag 6 mei 1756 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Filips II Ernst graaf van 

Schaumburg-Lippe, zoon van Frederik Ernst van Lippe-Alverdissen en Elisabeth van 

Friesenhausen, geboren op maandag 5 juli 1723 in Rinteln [Nedersaksen, Duitsland], graaf van 

Schaumburg-Lippe van 1777 tot 1787, overleden (63 jaar oud) op dinsdag 13 februari 1787 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Karel Willem Frederik Ernst van Schaumburg-Lippe, geboren op 

woensdag 18 juli 1759 in Alverdissen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (21 

jaar oud) op donderdag 7 september 1780 in Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland]. 

 

 Filips II Ernst graaf van Schaumburg-Lippe, zoon van Frederik Ernst van Lippe-Alverdissen en 

Elisabeth van Friesenhausen, trouwde (respectievelijk 57 en 19 jaar oud) (2) op 

dinsdag 10 oktober 1780 in Philippsthal [Hessen, Duitsland] met Juliana van 

Hessen-Philippsthal, dochter van Wilhelm landgraaf van Hessen-Philippsthal en Ulrike 

Eleonore van Hessen-Philippsthal, geboren op maandag 8 juni 1761 in 

Philippsthal [Hessen, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op zaterdag 9 november 1799 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Wilhelmina Charlotte van Schaumburg-Lippe, geboren op zondag 18 mei 1783 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

vrijdag 6 augustus 1858 in Binder [Duitsland], trouwde (respectievelijk 31 en 48 jaar 

oud) op maandag 7 november 1814 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met Ernst van 

Munster, geboren op zaterdag 1 maart 1766, overleden (73 jaar oud) op 

maandag 20 mei 1839 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. George Willem vorst van Schaumburg-Lippe, geboren op 

maandag 20 december 1784 in Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (75 

jaar oud) op woensdag 21 november 1860 aldaar, trouwde (respectievelijk 31 en 19 

jaar oud) op zondag 23 juni 1816 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland] met Ida Caroline 



  

  

Louise van Waldeck-Pyrmont, dochter van Georg vorst van Waldeck-Pyrmont en 

Albertine Charlotte Auguste (Auguste) van Schwarzburg-Sondershausen, geboren op 

maandag 26 september 1796 in Rhoden (Am Fallstein) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], 

overleden (72 jaar oud) op maandag 12 april 1869 in 

Menton [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

3. Caroline Louise van Schaumburg-Lippe, geboren op woensdag 29 november 1786 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op woensdag 1 juli 1846 

in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. 

 

XXVIIb. Bernardine Christiane Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Ernst August I hertog 

van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIb), op pagina 224 (was van 1707 tot 1741 hertog van 

Saksen-Weimar) en Eleonore Wilhelmina van Anhalt, geboren op vrijdag 5 mei 1724 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op zondag 5 juni 1757 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 23 jaar oud) op 

donderdag 19 november 1744 in Eisenach [Thüringen, Duitsland] met Johan Frederik van 

Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Friedrich Anton vorst van Schwarzburg-Rudolstadt (was 

vorst van Schwarzburg-Rudolstadt van 1718 tot 1744) en Sophia Wilhelmina van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVq), op pagina 214. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Friedrike Sophie Auguste (Auguste) van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op 

dinsdag 17 augustus 1745 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. Prinses van 

Schwarzburg Rudolstadt, overleden (32 jaar oud) op maandag 26 januari 1778 in 

Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde met haar achterneef Friedrich Carl van 

Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Ludwig Gunther vorst van 

Schwarzburg-Rudolstadt en Sophie Henriette Reuss-Untergreiz (zie XXVIf, op pagina 

228). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Wilhelmina Sofia van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op vrijdag 22 januari 1751, 

overleden (29 jaar oud) op maandag 17 juli 1780, trouwde (respectievelijk 15 en 21 jaar 

oud) op donderdag 30 oktober 1766 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met 

Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, zoon van Willem Hendrik van 

Nassau-Saarbrücken (vorst van Nassau-Saarbrucken, Saarwerden, Herdesheim, 

Homburg) en Sophia Christina van Erbach-Reichenberg, geboren op 

zondag 3 januari 1745 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], vorst van 

Nassau-Saarbrucken, overleden (49 jaar oud) op zondag 2 maart 1794 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Lodewijk van Nassau-Saarbrücken. 

Net als zijn vader werd hij opgeleid aan de Universiteit van Straatsburg. Op 20 maart 1758 werd hij 

benoemd tot kolonel van het regiment Nassau-Infanterie. Een vormingsreis bracht hem van 1759 tot 1766 

naar Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden. In 1760 werd hem de Hubertusorde verleend. Op 30 

oktober 1766 keerde Lodewijk terug in Saarbrücken. 

Lodewijk volgde in 1768 zijn vader op als vorst van Nassau-Saarbrücken. Hij zette het economische beleid 

grotendeels voort, maar was in toenemende mate onderworpen aan bezuinigingen, zodat hij zijn 

heerlijkheid Jugenheim in Rheinhessen van 1769 tot 1777 aan het vorstendom Nassau-Usingen verpandde. 

In 1770 vroeg hij bij keizer Jozef II de inzet van een schuldaflossingcommissie aan, die tot 1782 bestond. Tot 

spaarzaamheid bij de hofhouding verplicht, verplaatste hij zijn regeringszetel naar de kleinere jachthuizen in 

de omgeving van Saarbrücken. 

Ondanks een beleid van zuinigheid lukte het Lodewijk om bouwkundig actief te blijven. Hij liet in 1769 het 

paleis en de tuinen Ludwigsberg op de Malstatter Bann aanleggen. De onder zijn vader door Friedrich 

Joachim Stengel begonnen Ludwigskirche in Saarbrücken liet hij in 1775 voltooien. Ook liet hij in 

Saarbrücken een theater bouwen. 

In 1769 benoemde koning Lodewijk XV van Frankrijk Lodewijk tot brigadegeneraal van de infanterie. In 

1770 volgde de benoeming tot kolonel van het huzarenregiment Royal Nassau en in 1771 de benoeming tot 

maréchal de camp. In de periode 1773-1775 sloten Frankrijk en Nassau-Saarbrücken verdragen over het recht 

van vrije vestiging van hun inwoners. 



  

  

Lodewijk kocht in 1778 de heerlijkheid Püttlingen (in Saarland) waarvan zijn vader in 1766 de soevereiniteit 

had verkregen.. 

Als heerser van het verlichte absolutisme zette Lodewijk talrijke interne reorganisaties in de zin van de 

Verlichting door: van de land- en bosbouw (in 1783), het onderwijs (20 november 1783), en de procesorde, 

inclusief de afschaffing van marteling (in 1778). Op 9 november 1777 kondigde hij een verordening af die 

openbare dronkenschap, het kaart- en dobbelspel, en het dansen verbood. 

Lodewijk was vrijmetselaar en lid van de op 7 augustus 1779 gestichte St. Heinrichs-Loge (Les Braves 

Maçons de Saint-Henri) in Saarbrücken. 

In 1783 sloot Lodewijk een erfverdrag (Erneuerte Nassauische Erbverein) met Karel Willem van 

Nassau-Usingen, Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en Willem V van Oranje-Nassau om de eenheid van 

de Nassause gebieden te bewaren. Daarbij werd onder andere voor het gehele Huis Nassau het 

eerstgeboorterecht ingevoerd. In 1788 stichtte Lodewijk de Orde van de Ware Trouw. 

Op 31 oktober 1791 vielen Franse revolutionaire troepen onder generaal Ligneville Saarbrücken binnen. Op 

13 mei 1793 vluchtte Lodewijk, die in slechte gezondheid was, met zijn vrouw en kinderen via Mannheim 

naar Aschaffenburg in Keur-Mainz, waar hij in ballingschap ging. Daar overleed hij in 1794. Hij werd 

begraven in de Laurentiuskerk te Usingen. Zijn gebeente werd op 23 november 1995 in de Slotkerk te 

Saarbrücken herbegraven. 

 

 

XXVIIc. Ernst August II Constantijn hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Ernst August 

I hertog van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIb), op pagina 224 (was van 1707 tot 1741 hertog van 

Saksen-Weimar) en Sophie Charlotte Albertina van Brandenburg-Bayreuth, geboren op 

zondag 2 juni 1737 in Weimar [Thüringen, Duitsland], In 1748 volgde hij op tienjarige leeftijd zijn 

vader op als hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (20 jaar oud) op zondag 28 mei 1758 

in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 16 jaar oud) op 

dinsdag 16 maart 1756 in Brunswijk met Anna Amalia van Brunswijk, dochter van Karel 

I hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en Philippina Charlotte van Pruisen, geboren op 

zaterdag 24 oktober 1739 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (67 

jaar oud) op vrijdag 10 april 1807 in Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Karel August van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op zaterdag 3 september 1757 

in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1828 in 

Torgau [Sachsen, Duitsland], volgt XXVIIIa, op pagina 291. 

2. Frederik Ferdinand Constantijn van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

vrijdag 8 september 1758 in Weimar [Thüringen, Duitsland], prins van 

Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (34 jaar oud) op vrijdag 6 september 1793 in 

Wiebelskirchen. 

 

Ernst August II Constantijn hertog van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Tijdens zijn minderjarigheid namen de hertogen Frederik III van Saksen-Gotha-Altenburg en Frans Jozias 

van Saksen-Coburg-Saalfeld het regentschap waar. Vanaf 1755 regeerde hij zelfstandig. 

 

 

Anna Amalia van Brunswijk. 

Daar zijzelf nog als minderjarig gold, moest zij van de keizer een meerderjarigheidsverklaring verkrijgen om 

te mogen regeren. Nadat dit was geschied, nam de 19-jarige hertogin op 9 juli 1759 de regering op zich. 

Anna Amalia zette zich in voor de onderwijs en de armen, maar verwierf met name bekendheid door haar 

steun van de kunst en wetenschap. In 1772 haalde zij voor de opleiding van Karel August de 

filosofieprofessor en dichter Christoph Martin Wieland naar Weimar. In de hieropvolgende jaren verbleven 

ook Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried von Herder, Daniel Schubart en Friedrich von Schiller 

aan haar hof. Tevens stichtte ze onder andere het museum in Weimar. 

Hoewel ze zichzelf niet als componist beschouwde, beschikte ze over een solide muzikale vorming (zij 

bespeelde het klavecimbel, de piano, gitaar en harp) en een uitgesproken stijlgevoel, dat in haar muziek 

duidelijk tot uiting komt. Zij componeerde bijvoorbeeld de muziek voor Erwin und Elmire een zangspel van 

Johann Wolfgang von Goethe en muziek voor Das Jahrmarkts-fest zu Plundersweilern (1778) eveneens een 



  

  

zangspel. Erwin und Elmire ging op 24 mei 1776 in het privé-theater in Weimar in première en de uitvoering 

werd in de volgende twee jaren nog zes keer herhaald. 

Bij de meerderjarigheid van Karel August trok Anna Amalia zich terug uit de regering. Ze besteedde nu nog 

meer tijd aan kunst en muziek en maakte reizen naar Italië en Frankrijk, waar ze beeldende kunst en muziek 

studeerde. Haar eigenzinnige zuster Elisabeth van Brunswijk-Wolfenbüttel was, na enkele jaren huwelijk 

met prins Frederik Willem II van Pruisen en diverse schandalen, verbannen naar Stettin en zou haar nooit 

meer zien. 

De op 3 september 2004 deels afgebrande Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar is naar haar 

vernoemd. 

 

 

Frederik Ferdinand Constantijn van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Hij was generaal-majoor in het leger van het keurvorstendom Saksen. Hij kreeg dysenterie toen hij met 

Pruisische troepen naar de Rijn trok en overleed in Wiebelskirchen (nu een stadsdeel van Neunkirchen). Hij 

had van 1790 tot 1793 een verhouding met Johanna Rosine Pätz (1774-1848), die later de moeder van de 

componist Richard Wagner zou worden. 

 

 

XXVIId. Ernestine Augusta Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIId), hierboven, dochter van 

Ernst August I hertog van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIb), op pagina 224 (was van 1707 tot 

1741 hertog van Saksen-Weimar) en Sophie Charlotte Albertina van Brandenburg-Bayreuth, 

geboren op dinsdag 5 januari 1740 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op 

zaterdag 10 juni 1786 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 

31 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1758 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland] met Ernst Frederik III Karel 

van Saksen-Hildburghausen, zoon van Ernst Frederik II hertog van Saksen-Hildburghausen 

(XXVIl), op pagina 237 (van 1724 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Hildburghausen) en 

Carolina van Erbach-Furstenau (zie XXVIIk, op pagina 258). 

 

XXVIIe. Ernst II (Ernst Lodewijk) van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Frederik III van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXVIe), op pagina 226 (van 1732 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Gotha-Altenburg) en Louise Dorothea van Saksen-Meiningen (XXVId), op pagina 226, 

geboren op zaterdag 30 januari 1745 in Gotha [Thüringen, Duitsland], van 1772 tot 1804 hertog 

van Saksen-Gotha-Altenburg, overleden (59 jaar oud) op vrijdag 20 april 1804 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 17 jaar oud) op 

dinsdag 21 maart 1769 in Meiningen [Thüringen, Duitsland] met zijn achternicht Maria Charlotte 

Amalia Ernestina Wilhelmina Philippina van Saksen-Meiningen (zie XXVIh, op pagina 235). 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Ernst van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren in 1770, overleden (ongeveer 9 jaar oud) 

in 1779. 

2. Emiel Leopold August van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op 

maandag 23 november 1772 in Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (49 jaar oud) 

op vrijdag 17 mei 1822 aldaar, volgt XXVIIg, op pagina 255. 

3. Frederik IV van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op maandag 28 november 1774 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], was van 1822 tot 1825 de laatste hertog van 

Saksen-Gotha-Altenburg, ongehuwd overleden (50 jaar oud) op 

vrijdag 11 februari 1825 in Gotha [Thüringen, Duitsland]. 

4. Lodewijk van Saksen-Gotha-Altenburg, geboren en overleden in 1777. 

 

Ernst II van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Hij volgde in 1772 zijn vader op als staatshoofd van een land dat werd geteisterd door grote schulden en 

prijsstijgingen. Pas toen hij deze situatie door bezuinigingen op zijn hofhouding en verkleining van zijn leger 

met succes had verbeterd, begon hij met het aanleggen van een verzameling kunstschatten. Als 

wetenschappelijk geïnteresseerd vorst onderhield hij bij Gotha een sterrenwacht, die onder Franz Xaver von 

Zach naam maakte. In zijn testament liet hij 40.000 taler na ten gunste van astronomisch en natuurkundig 

onderzoek. 



  

  

Hij regeerde op liberale en verlichte wijze. Hij verbeterde de armenzorg, hief de lotto op en wijdde zich aan 

het onderwijs en het steunen van kunstenaars. Wat betreft zijn buitenlandse politiek sloot hij zich bij de 

vorstenbond van Frederik de Grote aan. Hij stierf op 20 april 1804 en werd opgevolgd door zijn oudste zoon 

August. 

 

 

Frederik IV van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Na een militaire opleiding streed hij in de veldtochten van Napoleon. Hij raakte daarbij zo zwaargewond dat 

hij nooit meer geheel genas. 

Hij volgde in 1822 zijn oudere broer August, die geen zoons naliet, op als hertog van 

Saksen-Gotha-Altenburg. Omdat hij zich in 1807 tot het katholicisme had bekeerd, moest hij zijn kerkelijke 

macht aan de synode afstaan. Hij stierf na een lang ziekbed op 11 februari 1825 ongehuwd. Daar hij de 

laatste mannelijke telg uit het huis Saksen-Gotha-Altenburg was, werd zijn land in 1826 opgedeeld in 

Saksen-Gotha, dat met Saksen-Coburg werd samengevoegd tot Saksen-Coburg en Gotha, en 

Saksen-Altenburg, dat zelfstandig werd. 

 

 

XXVIIf. Louise van Saksen-Gotha-Altenburg, dochter van Johan August van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIf), op pagina 228 (hertog van Saksen-Gotha-Altenburg en generaal-veldmaarschalk in het 

Keizerlijk Leger) en Louise Reuss-Schleiz, geboren op dinsdag 9 maart 1756 in 

Roda [Thüringen, Duitsland], van 1785 tot aan haar dood hertogin-gemalin van 

Mecklenburg-Schwerin, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1808 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 18 jaar 

oud) op woensdag 31 mei 1775 in Gotha [Thüringen, Duitsland] met Frederik Frans 

I groothertog van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Lodewijk hertog van 

Mecklenburg-Schwerin (was erfprins van Mecklenburg-Schwerin) en Charlotte Sophie van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIo), op pagina 240 (ertogin in Saksen). 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 13 juni 1778 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], erfgroothertog van 

Mecklenburg Schwerin, overleden (41 jaar oud) op maandag 29 november 1819 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 

14 jaar oud) (1) op woensdag 23 oktober 1799 in Gatsjina [Rusland] met Helena 

Paulowna van Rusland, dochter van Paul I Petrovitsj van Rusland en Sophia 

Dorothea Augusta Louisa van Württemberg, geboren op vrijdag 24 december 1784 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (18 jaar oud) op zaterdag 24 september 1803 

in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 kinderen, 

trouwde (2) met Caroline Louise prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van 

Karel August groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIIIa), op pagina 291 (van 

1758 tot 1815 hertog en daarna tot 1828 groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en 

Louise van Hessen-Darmstadt (zie XXIXb, op pagina 330). Uit dit huwelijk 3 kinderen, 

trouwde (respectievelijk 39 en 41 jaar oud) (3) op vrijdag 3 april 1818 in 

Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Augusta Friedrike van 

Hessen-Homburg, dochter van Friedrich V Ludwig Wilhelm landgraaf van 

Hessen-Homburg en Caroline prinses van Hessen-Darmstadt, geboren op 

donderdag 28 november 1776 in Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

overleden (94 jaar oud) op zaterdag 1 april 1871 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Louise Charlotte van Mecklenburg-Schwerin, geboren op vrijdag 19 november 1779 

in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], van 1797 tot aan haar dood 

erfprinses van Saksen-Gotha-Altenburg, zij is in het kraambed overleden (21 jaar oud) 

op zondag 4 januari 1801 in Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde met haar 

achterneef Emiel Leopold August hertog van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van 

Ernst II van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVIIe), op pagina 250 (van 1772 tot 1804 



  

  

hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Maria Charlotte Amalia Ernestina 

Wilhelmina Philippina van Saksen-Meiningen (XXVIh), op pagina 235 (via haar 

huwelijk hertogin van Saksen-Gotha-Altenburg) (zie XXVIIg, op pagina 255). Uit dit 

huwelijk een dochter. 

3. Gustav van Mecklenburg-Schwerin, geboren op woensdag 31 januari 1781 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

vrijdag 10 januari 1851 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. 

4. Karl August Christian van Mecklenburg-Schwerin, geboren op dinsdag 2 juli 1782 

in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op 

woensdag 22 mei 1833 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. 

5. Charlotte Friedrike van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

zaterdag 4 december 1784 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

overleden (55 jaar oud) op maandag 13 juli 1840 in Rome [Lazio, Italië], trouwde 

(respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1806 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], (gescheiden in 1810) met haar 

neef Christiaan VIII van Denemarken, zoon van Frederik van Denemarken (erfprins 

van Denemarken) en Sophia Frederika van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

maandag 18 september 1786 in 

Kasteel Christiansborg (Kopenhagen) [HO, Denemarken], van 1839 tot 1848 koning 

van Denemarken en in 1814 als Christiaan Frederik koning van Noorwegen, 

overleden (61 jaar oud) op donderdag 20 januari 1848 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken]. Uit dit huwelijk een zoon. 

6. Adolf van Mecklenburg-Schwerin, geboren op zondag 18 december 1785 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op 

dinsdag 8 mei 1821 aldaar. 

 

Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin. 

Na de troonsbestijging van zijn vader werd hij in 1785 erfprins van Mecklenburg-Schwerin. 

Nadat hij op 30 september 1792 zijn vormsel had ontvangen, studeerde de erfprins tot in 1795 aan de 

Universiteit van Rostock. Nadien maakte hij onder begeleiding van zijn gouverneur Friedrich Wilhelm von 

Lützow een lange opleidingsreis door Midden-Duitsland, Oostenrijk en Beieren. Op zijn negentiende 

verjaardag kreeg hij een eigen hofhouding en in 1797 begon Frederik Lodewijk zijn militaire opleiding. Op 

15 november dat jaar werd hij bevorderd tot luitenant-generaal en kwam hij aan het hoofd van een eigen 

regiment. De erfprins had echter beperkte militaire vaardigheden en al gauw werd duidelijk dat hij meer 

getalenteerd was in politiek en diplomatie. 

In 1806 werd Mecklenburg-Schwerin veroverd door het Franse leger en op 22 december dat jaar moesten 

Frederik Lodewijk en zijn familie hun landerijen verlaten. Ze vonden een nieuw onderkomen in 

Hamburg-Altona, dat toen bezet werd door de Denen. Na de Vrede van Tilsit kon de familie in juli 1807 

terugkeren naar Mecklenburg-Schwerin. 

Nog voor de Franse bezetting was de erfprins benoemd tot voorzitter van het Hertogelijke Kamer- en 

Vorstencollege en in december 1808 werd hij ook minister van Financiën. Beide titels behield hij tot aan zijn 

dood in 1819. Tijdens de Napoleontische periode was hij ook zeer actief als diplomaat. Toen zijn vader zich 

voor Zweeds-Pommeren begon te interesseren, reisde hij naar Parijs en ook naar de door Napoleon 

bijeengeroepen vorstendag in Erfurt. In september 1808 overhandigde hij aan de Russische minister van 

Buitenlandse Zaken Nikolaj Roemjantsev een memorandum waarin hij de rang- en vergoedingswensen van 

zijn familie opsomde. Doel van de memo was om tsaar Alexander I van Rusland bij Napoleon te laten 

interveniëren, aangezien het bezoek van de erfprins aan de Franse keizer in Parijs niet het gewenste effect 

had. De diplomatieke pogingen om Zweeds-Pommeren te verwerven duurden tot in 1813, maar bleven 

uiteindelijk zonder gevolg. 

Tijdens de Duitse bevrijdingsoorlog commandeerde Frederik Lodewijk de Mecklenburgse landweer en van 

februari tot april 1814 de vierde Zweedse divisie van het Noordleger. Na de val van Napoleon werd het 

Congres van Wenen gehouden, waaraan Frederik Lodewijk deelnam en waar tsaar Alexander I van Rusland 

kon bekomen dat Frederik Lodewijks vader tot groothertog van Mecklenburg-Schwerin werd bevorderd. 

Frederik Lodewijk zelf zou nooit groothertog van Mecklenburg-Schwerin worden. De 41-jarige 

erfgroothertog stierf in november 1819 in Ludwigslust, achttien jaar voor zijn vader. Hij werd bijgezet in het 



  

  

Helena Pawlowna-mausoleum in Ludwigslust, dat hij had laten bouwen ter ere van zijn eerste, vroegtijdig 

overleden, echtgenote. Delen van de bibliotheek van erfprins Frederik Lodewijk worden bewaard in de 

Universiteitsbibliotheek van Rostock. 

 

 

Caroline Louise prinses van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Caroline was de enige overlevende dochter van groothertog Karel August van Saksen-Weimar-Eisenach uit 

diens huwelijk met Louise, dochter van landgraaf Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt. De prinses kreeg een 

zorgvuldige opvoeding; Henriette von Knebel stond in voor het grootste deel van haar opvoeding, het 

religieuze aspect werd toevertrouwd aan theoloog Johann Gottfried von Herder. In 1807 schonk dichter 

Johann Wolfgang von Goethe haar zijn Reise-, Zerstreuungs- und Trostbüchlein met 88 landschappen van 

zijn hand en na haar vroege overlijden dichtte hij voor Caroline het logelied An dem öden Strand des 

Lebens. 

Op 1 juli 1810 huwde ze in Weimar met de erfgroothertog Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin 

(1778-1819), die reeds kinderen had uit een eerder huwelijk. Frederik Lodewijk schonk zijn echtgenote het 

gastenhuis van zijn vader in Ludwigslust, dat vanaf dan Hotel de Weimar werd genoemd. Ze 

correspondeerde met alle grote intellectuelen in Weimar, waaronder Charlotte von Lengefeld, de weduwe 

van dichter Friedrich Schiller. 

De bevalling van haar derde kind in 1815 ondermijnde haar gezondheid en ze stierf in januari 1816 in Slot 

Ludwigsburg, amper 29 jaar oud. Caroline gaf op haar sterfbed haar echtgenoot het bevel om te hertrouwen 

met haar nicht Augusta van Hessen-Homburg, hetgeen hij in 1818 effectief deed. 

 

 

Helena Paulowna van Rusland. 

Nadat ze huwde, met de erfgenaam van de groothertog van Mecklenburg-Schwerin, deed ze afstand van 

haar Russische titels. 

Jonge jaren. 

Grootvorstin Helena Paulowna werd geboren in Sint-Petersburg, de toenmalige hoofdstad van het Keizerrijk 

Rusland. De komst van een tweede dochter was gelukkig nieuws voor haar vader, tsarevitsj Paul Petrovitsj, 

die zijn eerste echtgenote, Natalia Aleksejevna van Rusland, was verloren in het kraambed acht jaar 

daarvoor. Helena werd beschreven als zeer beeldschoon en dus vernoemde Catharina II, die toen tsarina van 

Rusland was, haar naar Helena, de dochter van Zeus. 

Helena was een jongere zuster van grootvorst Alexander (1777-1825), de latere tsaar Alexander I, die huwde 

met Louise van Baden, van grootvorst Constantijn (1779-1831), die huwde met Juliana van 

Saksen-Coburg-Saalfeld, en van grootvorstin Alexandra (1783-1801), die huwde met Jozef van Oostenrijk. Ze 

was een oudere zuster van grootvorstin Maria (1786-1859), die huwde met Karel Frederik van 

Saksen-Weimar-Eisenach, van grootvorstin Catharina (1788-1819), die eerst huwde met George van 

Oldenburg en na diens dood met koning Willem I van Württemberg, van grootvorstin Olga (1792-1795), van 

grootvorstin Anna (1795-1865), die huwde met koning Willem II der Nederlanden, van grootvorst Nicolaas 

(1796-1855), de latere tsaar Nicolaas I, die huwde met prinses Charlotte van Pruisen en van grootvorst 

Michaël (1798-1849), die huwde met Helena Charlotte van Württemberg. 

Als meisje kreeg Helena privéonderwijs in het paleis, de eerste jaren van het onderwijs werden gegeven 

onder leiding van haar grootmoeder, tsarina Catharina de Grote. Zoals de opleiding van vele andere 

prinsesjes van haar tijd kreeg ze les in kunst, literatuur en muziek. Haar grote doel was om uiteindelijk een 

goede partij te huwen en kinderen te krijgen. Helena was in haar jeugd het meest gehecht aan haar oudere 

zus, Alexandra. 

Huwelijk. 

In de geschiedenis staan de mannen bekend om hun politieke en militaire beslissingen. Vrouwen staan juist 

bekend om hun rol in het binden van de Europese koninklijke en keizerlijke families door huwelijken. Zo 

ook de moeder van Helena, Sophia Dorothea Augusta Louisa van Württemberg (beter bekend onder haar 

naam Maria Fjodorovna die ze had aangenomen tijdens haar bekering tot de Russisch-Orthodoxe Kerk), die 

bekendstond om haar uitstekende huwelijkspolitiek. Ook al stierf een van haar dochters als kind 

(grootvorstin Olga), de rest van haar kinderen werd uitgehuwelijkt aan de meest vooraanstaande families in 

Europa. 

Rond het jaar 1795 werd Helena verloofd met prins en erfgenaam Frederik Lodewijk van 



  

  

Mecklenburg-Schwerin (1778-1819). Hij was de oudste zoon van groothertog Frederik Frans I van 

Mecklenburg-Schwerin en Louise van Saksen-Gotha-Roda. Rond dezelfde tijd trad grootvorstin Alexandra, 

die op vele manieren erg op Helena leek, in het huwelijk met Jozef van Oostenrijk. 

Het was een traditie voor de Europese prinsessen om naar het vaderland van hun nieuwe man te reizen en 

daar te trouwen, de Russische prinsessen waren echter een uitzondering, zij trouwden allen in Rusland. Op 

23 oktober 1799 trad Elena Paulowna in het huwelijk met Frederik Lodewijk in het paleis van Gatsjina. 

Alexandra volgde haar en huwde een week later in hetzelfde paleis. 

Leven in Mecklenburg-Schwerin. 

Grootvorstin Elena Paulowna (nu prinses Elena) verhuisde met haar man naar Schwerin. Daar werd ze 

voorgesteld aan het nieuwe hof, een hele verandering ten opzichte van het weelderige hof in 

Sint-Petersburg. Elena was zeer tevreden met haar huwelijk en werd al snel zwanger. In september 1800 

beviel Elena van een zoon, Paul Frederik, hertog van Mecklenburg-Schwerin vanaf 1837 tot 1842. Hij was 

vernoemd naar zijn beide grootvaders. Paul stond voor tsaar Paul I van Rusland en Frederik stond voor 

Frederik Frans I van Mecklenburg-Schwerin. Het jaar 1801 was een zwart jaar voor Elena, ze verloor twee 

leden van haar familie met wie ze een hechte band had. Op 16 maart stierf haar zuster Alexandra in de stad 

Boeda. Ze stierf aan de gevolgen van de geboorte van haar dochter, Alexandrine, die een paar dagen 

daarvoor was overleden. Slechts acht dagen later werd haar vader, de tsaar, vermoord door een groepje 

Russische officieren, waarschijnlijk geleid door zijn eigen zoon, de latere tsaar Alexander I van Rusland. Het 

jaar daarop werd Elena opnieuw zwanger en in maart 1803 beval Elena van een dochter die ze de naam 

Maria gaf, naar Elena's moeder, de oud-tsarina van Rusland. 

Overlijden. 

In september 1803 werd Elena Paulowna ernstig ziek en stierf plotseling op 24 september. Ze werd begraven 

in het Helena Paulovna Mausoleum te Ludwigslust, het mausoleum werd in haar naam en ter nagedachtenis 

aan haar gebouwd. Vele leden van de Mecklenburg-Schwerin dynastie, waaronder de tweede echtgenote 

van haar man liggen hier begraven. 

 

 

Louise Charlotte van Mecklenburg-Schwerin. 

In 1795 werd ze verloofd met koning Gustaaf IV Adolf van Zweden (1778-1837), maar een jaar later verbrak 

die de verloving. Haar vader was hier niet over te spreken en eiste een compensatie. Uiteindelijk sloten 

Zweden en Mecklenburg-Schwerin in 1803 het verdrag van Malmö, waarbij Gustaaf Adolf Wismar - een 

Duitse stad die toen in bezit was van Zweden - aan Frederik Frans I schonk. 

Uiteindelijk huwde Louise op 21 oktober 1797 in Ludwigslust met erfprins August van 

Saksen-Gotha-Altenburg (1772-1822). Het huwelijk was ongelukkig; haar echtgenoot misbruikte haar en 

Louise Charlotte wilde van hem scheiden, maar haar familie dwong haar om bij haar echtgenoot te blijven. 

Ze werd omschreven als heel blond, niet erg aantrekkelijk, maar ook als geestig, getalenteerd, gecultiveerd 

en prettig gemanierd. 

In december 1800 schonk ze het leven aan haar enige dochter Louise (1800-1831), die in 1817 huwde met 

hertog Ernst I van Saksen-Coburg en Gotha, van wie ze in 1826 alweer scheidde. Louise Charlotte zou nooit 

echt herstellen van de bevalling en stierf begin januari 1801 op 21-jarige leeftijd. Haar echtgenoot werd drie 

jaar later hertog van Saksen-Gotha-Altenburg. 

 

 

Emiel Leopold August hertog van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Hij trad in 1797 in het huwelijk met Louise Charlotte, dochter van Frederik Frans I van 

Mecklenburg-Schwerin. Na haar dood in het kraambed in 1801 hertrouwde hij in 1802 met Caroline Amalia, 

dochter van Willem IX (I) van Hessen-Kassel. 

Hij werd op strenge wijze opgevoed en besteeg de troon op 12 april 1804. Zijn land loodste hij met succes 

door de daaropvolgende turbulente jaren. Hij was een groot bewonderaar van Napoleon Bonaparte en 

bewoog hem ertoe zijn land te ontzien en hem de oorlogsschatting kwijt te schelden. In 1806 trad hij toe tot 

de Rijnbond en zijn troepen streden aan Franse zijde in Spanje, Tirol en Rusland. Hij trad in 1815 toe tot de 

Duitse Bond. Ook na de restauratie werd hij bewonderd om zijn goed georganiseerde, verstandige en 

humane beleid, waardoor het volk hem zijn extravagantie en spilzucht graag vergaf. 

August was een groot kunstliefhebber die correspondeerde met Jean Paul en Madame de Staël, maar Goethe 

te pedant achtte. Hij bezat een uitstekende muziekkapel, componeerde klavierstukken en liederen 



  

  

(waaronder de oudst bekende toonzetting van Marienwürmchen) en schreef gedichten en verhalen, waarvan 

alleen de idyllische roman Kyllenion, oder: Auch ich war in Arkadien in druk verscheen. Enige andere 

werken, onder andere het sprookje Panedone en de autobiografische Emilianische Briefe, bleven onvoltooid. 

Het vrouwelijke prefereerde hij boven de mannelijkheid en hij schroomde niet zich - ook als provocatie - in 

vrouwenkleren te vertonen. 

Hij stierf plotseling op 17 mei 1822 en werd, daar hij geen zoons had, opgevolgd door zijn broer Frederik IV. 

Zijn enige dochter Louise was sinds 1817 gehuwd met Ernst III van Saksen-Coburg-Saalfeld en was de 

moeder van Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha en de Britse prins-gemaal Albert. 

 

 

Charlotte Friedrike van Mecklenburg-Schwerin. 

Charlotte en Christiaan VIII hadden één kind, de latere koning Frederik VII van Denemarken. Na een affaire 

met haar zangleraar Jean Baptiste Édouard Du Puy, scheidde ze in 1810 van kroonprins Christiaan VIII. 

Charlotte werd eerst verbannen naar Altona, later naar Jutland, voordat ze katholiek werd in 1830 in 

Vicenza. Ze vestigde zich begin 1833 in Rome, runde een drukbezochte salon en verzorgde vooral de Denen 

in Rome. Ze leefde er nog zeven jaren. 

Charlotte Frederika stierf na een lang ziekbed en werd begraven op de Campo Santo dei Teutonici e dei 

Fiamminghi in een viervoudige kist. Haar graf is versierd met een vredesengel gemaakt door Jens Adolf 

Jerichau. Op 11 juli 2019 werd haar graf, in verband met het onderzoek naar de verdwijning van de destijds 

15-jarige Emanuela Orlandi, geopend, tegelijk met het graf van de in 1836 overleden prinses Sophie van 

Hohenlohe. Beide graven werden onverwacht volledig leeg gevonden. 

. 

 

 

 

Christiaan VIII van Denemarken. 

Hij erfde de talenten van zijn begaafde moeder en zijn liefdevolle en knappe uiterlijk maakten hem erg 

geliefd in Kopenhagen. Zijn onfortuinlijke eerste huwelijk met zijn nicht Charlotte Frederika van 

Mecklenburg-Schwerin eindigde in een scheiding in 1810. 

In mei 1813 werd hij als troonopvolger naar Noorwegen gezonden om de inwoners weer enthousiast te 

maken voor zijn koningschap, dat onder druk lag door de adhesie van Frederik VI na het uiteenvallen van 

Napoleons rijk. Christiaan deed wat hij kon om de band tussen Noorwegen en het Deense koningshuis weer 

aan te halen. Hoewel zijn pogingen werden tegengewerkt door de zogenaamde Zweedse partij, die een 

dynastieke unie wilde van Noorwegen en Zweden, toch werd hij als regent van Noorwegen gekozen op 16 

februari 1814, en niet veel later werd hij als Christiaan Frederik koning van Noorwegen. Onder druk van de 

internationale gemeenschap, en van Zweden, moest hij echter al snel afstand doen van de Noorse troon. Hij 

werd opgevolgd door Karel XIII van Zweden (Karel II in Noorwegen). 

Hij keerde terug naar Denemarken, waar hij voor de tweede keer trouwde, nu met Caroline Amalia, dochter 

van Frederik Christiaan II van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg in 1815. Pas in 1839 besteeg hij 

de Deense troon als Christiaan VIII. Omdat hij inzag dat zijn zoon, de latere Frederik VII, geen kinderen zou 

krijgen, benoemde hij de latere Christiaan IX tot erfprins in 1843. 

In 1848 stierf hij aan bloedvergiftiging. 

 

 

XXVIIg. Emiel Leopold August hertog van Saksen-Gotha-Altenburg, zoon van Ernst II van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXVIIe), op pagina 250 (van 1772 tot 1804 hertog van 

Saksen-Gotha-Altenburg) en Maria Charlotte Amalia Ernestina Wilhelmina Philippina van 

Saksen-Meiningen (XXVIh), op pagina 235 (via haar huwelijk hertogin van 

Saksen-Gotha-Altenburg), geboren op maandag 23 november 1772 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], van 1804 tot 1822 hertog van Saksen-Gotha-Altenburg, overleden 

(49 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1822 in Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 

en 17 jaar oud) (1) op zaterdag 21 oktober 1797 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met zijn achternicht Louise Charlotte van 

Mecklenburg-Schwerin, dochter van Frederik Frans I groothertog van 

Mecklenburg-Schwerin (van 1785 tot 1815 hertog) en Louise van Saksen-Gotha-Altenburg 



  

  

(XXVIIf), op pagina 251 (van 1785 tot aan haar dood hertogin-gemalin van 

Mecklenburg-Schwerin.). 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Louise Dorothea Pauline Charlotte Frederieke Auguste van 

Saksen-Gotha-Altenburg, geboren op zondag 21 december 1800 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op dinsdag 30 augustus 1831 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XXVIIIc, op pagina 294. 

 

 Emiel Leopold August hertog van Saksen-Gotha-Altenburg, trouwde (respectievelijk 29 en 30 

jaar oud) (2) op zaterdag 24 april 1802 in Kassel [Hessen, Duitsland] met Caroline Amalia van 

Hessen-Kassel, dochter van Wilhelm IX van Hessen-Kassel (van 1785 tot 1803 landgraaf) en 

Wilhelmina Carolina van Denemarken, geboren op donderdag 11 juli 1771 in 

Hanau [Hessen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1848 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVIIh. Adelheid Louise Theresa Caroline Amelia van Saksen-Meiningen, dochter van George I hertog 

van Saksen-Meiningen (XXVIj), op pagina 236 en Louise Eleonore van Hohenlohe-Langenburg, 

geboren op maandag 13 augustus 1792 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], koningin van het 

Verenigd Koninkrijk als vrouw van koning Willem IV. Voordien werd ze aangesproken als Hare 

Koninklijke Hoogheid de hertogin van Clarence, overleden (57 jaar oud) op 

zondag 2 december 1849 in Middlesex [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 25 en 52 jaar oud) op zaterdag 11 juli 1818 in 

Kew Palace [South East England, Verenigd Koninkrijk] met William IV Henry van 

Engeland-Hannover, zoon van George III van het Verenigd Koninkrijk (koning van Groot 

Brittannie, keurvorst, later koning van Hannover) en Sophia Charlotte van 

Mecklenburg-Strelitz (hertogin van Mecklenburg), geboren op woensdag 21 augustus 1765 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (71 jaar oud) 

op dinsdag 20 juni 1837 in Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Charlotte Augusta Louisa van Engeland-Hannover, geboren op 

zaterdag 27 maart 1819, op dezelfde dag overleden. 

2. Elizabeth Georgiana Adelheid van Engeland-Hannover, geboren op 

zondag 10 december 1820, overleden (2 maanden oud) op zondag 4 maart 1821. 

 

Adelheid Louise Theresa Caroline Amelia van Saksen-Meiningen. 

Adelheid was geliefd bij het Britse volk door haar vroomheid, haar sympathiek voorkomen en 

liefdadigheidswerk maar ook door de tragische dood van haar kinderen en geschiedenis van 

zwangerschappen. Een groot gedeelte van haar inkomen werd weggegeven aan liefdadigheidsinstellingen. 

Ze behandelde de jonge prinses Victoria van Kent (Willems waarschijnlijke opvolger en de latere koningin 

Victoria) aardig, hoewel ze zelf geen kinderen kon krijgen. Ze zorgde ook voor een goede band tussen 

Willem en Victoria’s moeder, de hertogin van Kent. 

Adelheid was een overtuigd aanhanger van de Tories (de conservatieven) en probeerde op politiek gebied 

de koning te beïnvloeden. 

Laatste jaren en dood. 

Adelheid overleefde haar man twaalf jaar. In 1836 werd bij de stichting de Australische stad Adelaide naar 

haar vernoemd. Ze stierf tijdens de regering van haar nichtje koningin Victoria op 2 december 1849 aan een 

natuurlijke dood in het Bentley Priory in Middlesex en werd bijgezet in de St. George's Kapel in Windsor. 

Ze had vanaf 1831 gewoond in het voor haar gebouwde Adelaide Cottage op het terrein van Windsor Castle. 

In 2022 werd dat huis de woning van William & Kate, de hertog en hertogin van Cambridge. 

 

 

William IV Henry van Engeland-Hannover. 

Koning van Engeland en Hannover. Hij had 10 buitenechtelijke kinderen. 

Na zijn troonsbestijging verhief hij de oudste zoon tot Earl of Munster. 



  

  

(Ierland). 

 

 

 William IV Henry van Engeland-Hannover, zoon van George III van het Verenigd 

Koninkrijk (koning van Groot Brittannie, keurvorst, later koning van Hannover) en Sophia 

Charlotte van Mecklenburg-Strelitz (hertogin van Mecklenburg), Buitenechtelijke relatie (2) in 

1793 met Dorothea Bland, geboren op zondag 22 november 1761 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (54 jaar oud) op 

maandag 5 augustus 1816 in Saint-Cloud [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit deze relatie 8 kinderen. 

1. George August Frederick FitzClarence, geboren omstreeks 1794, zelfdoding gepleegd 

(ongeveer 48 jaar oud) omstreeks 1842. 

2. Sophia FitzClarence, geboren omstreeks 1796, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

maandag 10 april 1837, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar 

oud) op zaterdag 13 augustus 1825 met Philip Charles Sidney, geboren 

omstreeks 1790, baron d'Isle. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Mary FitzClarence, geboren op woensdag 19 december 1798, overleden (60 jaar oud) 

op zondag 18 december 1859, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 27 jaar oud) op 

zaterdag 19 juni 1824 met Charles Richard Fox, zoon van Henry Richard Fox en 

Elisabeth Vasall, geboren omstreeks 1796, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

zaterdag 13 september 1873. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Frederick FitzClarence, geboren omstreeks 1799, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

donderdag 30 november 1854. 

5. Elisabeth FitzClarence, geboren omstreeks 1801, overleden (ongeveer 55 jaar oud) 

omstreeks 1856, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 19 jaar oud) op 

maandag 4 december 1820 met William George Hay, geboren op 

zaterdag 21 februari 1801, overleden (45 jaar oud) op zondag 19 april 1846. Uit dit 

huwelijk 2 dochters. 

6. Adolphus FitzClarence, geboren omstreeks 1802, overleden (ongeveer 52 jaar oud) 

omstreeks 1854. 

7. Augusta FitzClarence, geboren omstreeks 1803, overleden (ongeveer 51 jaar oud) 

omstreeks 1854. 

8. August FitzClarence, geboren omstreeks 1805, overleden (ongeveer 49 jaar oud) 

omstreeks 1854. 

 

XXVIIi. Ida van Saksen-Meiningen (XXVIIi), hierboven, dochter van George I hertog van 

Saksen-Meiningen (XXVIj), op pagina 236 en Louise Eleonore van Hohenlohe-Langenburg, 

geboren op vrijdag 25 juli 1794 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op 

zondag 4 april 1852 in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 24 jaar 

oud) op donderdag 30 mei 1816 in Meiningen [Thüringen, Duitsland] met Karel Bernhard van 

Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel August groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach 

(XXVIIIa), op pagina 291 (van 1758 tot 1815 hertog en daarna tot 1828 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Louise van Hessen-Darmstadt (zie XXIXc, op pagina 332). 

 

XXVIIj. Bernhard II hertog van Saksen-Meiningen, zoon van George I hertog van Saksen-Meiningen 

(XXVIj), op pagina 236 en Louise Eleonore van Hohenlohe-Langenburg, geboren op 

woensdag 17 december 1800 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], van 1803 tot 1866 hertog van 

Saksen-Meiningen, overleden (81 jaar oud) op zondag 3 december 1882 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 20 jaar oud) op 

woensdag 23 maart 1825 in Kassel [Hessen, Duitsland] met Marie Frederike Wilhelmina prinses 

van Hessen-Kassel, dochter van Wilhelm II keurvorst van Hessen-Kassel en Auguste Christine 

Friederike van Pruisen, geboren op donderdag 6 september 1804 in Kassel [Hessen, Duitsland], 

overleden (83 jaar oud) op zondag 1 januari 1888 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. George II van Saksen-Meiningen, geboren op zondag 2 april 1826 in 



  

  

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (88 jaar oud) op donderdag 25 juni 1914 

in Bad Wildungen [Hessen, Duitsland], volgt XXVIIId, op pagina 295. 

2. Auguste Louise Adelheid van Saksen-Meiningen, geboren op 

zondag 6 augustus 1843 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) 

op dinsdag 11 november 1919 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIIIe, op 

pagina 297. 

 

Bernhard II hertog van Saksen-Meiningen. 

Nadat zijn vader op 24 december 1803 was gestorven kwam hij op driejarige leeftijd onder regentschap van 

zijn moeder op de troon. Hij nam in 1821 de regering over en schonk zijn land in 1823 een liberale 

constitutie. 

Na het uitsterven van de linie Saksen-Gotha-Altenburg verkreeg hij door het verdrag van 12 november 1826 

Saksen-Hildburghausen, het Saalfeldse deel van Saksen-Coburg-Saalfeld, Camburg, Themar en delen van 

Saksen-Römhild. Zijn vergrote gebied stond hij in 1829 een nieuwe constitutie toe. In het revolutiejaar 1848 

gaf hij, voordat het tot ongeregeldheden kwam, toe aan de eisen van het volk. 

Hij was een aanhanger van de Groot-Duitse richting en protesteerde tegen de door Saksen-Coburg en Gotha 

afgesloten militaire conventie met Pruisen. In de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 verklaarde hij 

Pruisen de oorlog. Na de Pruisische zege hierin trad hij na lange onderhandelingen op 20 september onder 

druk van Otto von Bismarck af ten gunste van zijn Pruisisch gezinde zoon George II. 

Bernhard was in 1833 een van de drie stichters van de Saksisch-Ernestijnse Huisorde. 

 

 

XXVIIk. Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen, zoon van Ernst Frederik II hertog van 

Saksen-Hildburghausen (XXVIl), op pagina 237 (van 1724 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Hildburghausen) en Carolina van Erbach-Furstenau, geboren op dinsdag 10 juni 1727 in 

Königsberg  (Beieren) [Bavaria, Duitsland], van 1724 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Hildburghausen, overleden (53 jaar oud) op zaterdag 23 september 1780 in 

Seidingstadt [Thüringen, Duitsland] in het jachtslot, trouwde (beiden 22 jaar oud) (1) op 

woensdag 1 oktober 1749 in Hørsholm [HO, Denemarken] met Louise van Denemarken, dochter 

van Christiaan VI van Denemarken (koning van Denemarken en Noorwegen van 1730 tot 

1746.) en Sophia Magdalena van Brandenburg-Bayreuth, geboren op woensdag 16 oktober 1726 

in Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden (29 jaar oud) op zondag 8 augustus 1756 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Frederika Sophia Juliana Carolina van Saksen-Hildburghausen, geboren in 1755, 

overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1756. 

 

Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen. 

Na de dood van zijn vader in 1745 erfde hij het hertogdom Saksen-Hildburghausen. Wegens zijn 

minderjarigheid stond hij tot in 1748 onder het regentschap van zijn moeder. In 1744 werd hij reeds op 

17-jarige leeftijd door keurvorst Karel Theodoor van de Palts toegelaten tot de Hubertusorde en in 1746 

kreeg hij van koning August III van Polen het lidmaatschap van de Orde van de Witte Adelaar verleend. 

Ernst Frederik stond bij zijn tijdgenoten bekend als intelligent, talentvol en geïnteresseerd in kunsten en 

wetenschappen, maar werd ook beschouwd als een van de mooiste vorsten van zijn tijd. In de stad 

Hildburghausen stichtte hij een nieuwe bibliotheek en in 1748 verwierf hij het landgoed en het Slot van 

Hellingen, die hij als apanage toewees aan zijn oom Lodewijk Frederik van Saksen-Hildburghausen. In 1750 

liet hij het oude Balhuis omvormen tot hoftheater, waar hij gratis voorstellingen liet spelen. Ook liet hij vanaf 

1755 de Waisenkerk van Hildburghausen bouwen. Het jaar daarna probeerde hij het proces tegen het 

hertogdom Saksen-Meiningen om de andere helft van het ambt Schalkau te versnellen, maar toch duurde 

het nog tot in 1789 dat er een einde kwam aan de zaak. 

Nadat er bij Brattendorf zilver werd ontdekt, maakte Ernst Frederik III in 1757 gebruikt van de Muntregel, 

wat hem echter een klacht opleverde van de Rijksfiscus. Naar verluidt was de kwaliteit van de munten 

zodanig slecht dat ze bij aflevering al zwart geworden waren en weer omgesmolten moesten worden. De 

hertog liet de munthuizen over aan zijn broer Eugenius en vanaf 1760 hield hij zich bezig met alchemie. Hij 

werkte daarbij hoogstpersoonlijk en kostenintensief in de kelder van het Slot van Hildburghausen aan 



  

  

experimenten om de Steen der Wijzen te ontdekken. 

De buitensporige spilzuchtigheid en overdreven hoofse en militaire pracht en praal zorgden ervoor dat zijn 

hertogdom in 1769 bijna bankroet was. Keizer Jozef II stelde vervolgens een debetcommissie aan onder 

leiding van Charlotte Amalia van Hessen-Philippsthal, de weduwe van hertog Anton Ulrich van 

Saksen-Meiningen, zijn broer Eugenius en zijn grootoom Jozef Frederik van Saksen-Hildburghausen om de 

vorderingen van schuldeisers te onderzoeken en de inkomsten en uitgaven te regelen. De financiële situatie 

in het hertogdom was zodanig slecht, dat zelfs de 35 jaar bestaande debetcommissie er niet in slaagde de 

situatie volledig op te lossen. 

Na de grote brand van de stad Hildburghausen in augustus 1779 vestigde Ernst Frederik III zich definitief in 

zijn nevenresidentie, het jachtslot van Seidingstadt. 

 

 

 Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen, trouwde (respectievelijk 29 en 23 jaar 

oud) (2) op donderdag 20 januari 1757 in Kopenhagen [HO, Denemarken] met Christiana Sophia 

Charlotte van Brandenburg-Bayreuth, dochter van Frederik Christiaan van 

Brandenburg-Bayreuth (van 1735 tot aan zijn dood markgraaf van Brandenburg-Bayreuth.) en 

Viktoria Charlotte van Anhalt, geboren op donderdag 15 oktober 1733 in Neustadt/Aisch, 

overleden (23 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1757 in Seidingstadt [Thüringen, Duitsland] in het 

kinderbed. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Frederika Sophia Juliana Carolina van Saksen-Hildburghausen, geboren en 

overleden in 1757. 

 

 Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen, trouwde (respectievelijk 31 en 18 jaar 

oud) (3) op zaterdag 1 juli 1758 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland] met Ernestine Augusta Sophia 

van Saksen-Weimar-Eisenach (zie XXVIId, op pagina 250). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Ernestina Frederica Sophia van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

vrijdag 22 februari 1760 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (16 jaar 

oud) op maandag 28 oktober 1776 in Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde met Frans 

Frederik Anton hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, zoon van Ernst Frederik hertog 

van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIn), op pagina 239 en Sofie Antoinette van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (zie XXVIIl, hieronder). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Christiana Sophia Carolina van Saksen-Hildburghausen, trouwde met haar oom 

Eugenius van Saksen-Hildburghausen, zoon van Ernst Frederik II hertog van 

Saksen-Hildburghausen (XXVIl), op pagina 237 (van 1724 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Hildburghausen) en Carolina van Erbach-Furstenau. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

3. Frederik van Saksen-Altenburg, geboren op vrijdag 29 april 1763 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op 

maandag 29 september 1834 in Hummelshain [Thüringen, Duitsland], volgt 

XXVIIIb, op pagina 293. 

 

Frans Frederik Anton hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Toen Frans de hertogelijke troon besteeg, werd hij geconfronteerd met de enorme schuld van 1.261.441 

gulden die zijn vader had nagelaten. Hij benoemde de Pruis Theodor von Kretschmann tot premier. Deze 

hervormde het bestuur en richtte een staatsbank op, maar bracht het land door zijn weinig competente 

beleid in nog grotere financiële problemen. Onvrede over het wanbeleid en de oorlog van 1805/1806 leidde 

in dat jaar tot een volksopstand, die echter door Saksische troepen werd onderdrukt. Frans stierf op 9 

december van dat jaar en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Ernst, die later de eerste hertog van 

Saksen-Coburg en Gotha zou worden. 

Kunst. 

Hij was een groot kunstkenner en -liefhebber en gold als de grootste verzamelaar van boeken en prenten van 

zijn geslacht. In 1775 legde hij de grondslag voor een verzameling van 300.000 kopergravures, die heden ten 



  

  

dage nog in Coburg te bezichtigen is, en voorzag de slotbibliotheek van een omvangrijke verzameling 

boeken. In 1805 kocht hij het Slot Rosenau als zomerresidentie voor zijn famili. 

 

 

XXVIIl. Frans Frederik Anton (Frans) hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (Saksen-Coburg, van), zoon 

van Ernst Frederik hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIn), op pagina 239 en Sofie 

Antoinette van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op woensdag 15 juli 1750 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], van 1800 tot 1806 hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, overleden (56 

jaar oud) op dinsdag 9 december 1806 in Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 

en 16 jaar oud) (1) op woensdag 6 maart 1776 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland] met 

Ernestina Frederica Sophia van Saksen-Hildburghausen, dochter van Ernst Frederik III Karel 

van Saksen-Hildburghausen (XXVIIk), op pagina 258 (van 1724 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Hildburghausen) en Ernestine Augusta Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach 

(XXVIId), op pagina 250. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Frans Frederik Anton (Frans) hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (Saksen-Coburg, van), 

trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) (2) op vrijdag 13 juni 1777 in 

Ebersdorf Bei Coburg [Bavaria, Duitsland] met Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, dochter 

van Hendrik XXIV graaf Reuss-Ebersdorf en Karoline Ernestine van Erbach-Schonberg, geboren 

op woensdag 19 januari 1757 in Ebersdorf Bei Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (74 jaar 

oud) op woensdag 16 november 1831 in Coburg [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Sophie Frederike Karoline Luise van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

zondag 16 augustus 1778 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 8 juli 1835 in Tuschimitz, volgt XXVIIIf, op pagina 297. 

2. Antoinette Ernestine Amalia van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

zaterdag 28 augustus 1779 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

zondag 14 maart 1824 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], volgt XXVIIIg, op pagina 298. 

3. Juliana Henriette Ulrike van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

zondag 23 september 1781 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op 

woensdag 15 augustus 1860 in Bern [Bern, Zwitserland], volgt XXVIIIh, op pagina 

300. 

4. Ernst I van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op vrijdag 2 januari 1784 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op maandag 29 januari 1844 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], volgt XXVIIIi, op pagina 301. 

5. Ferdinand George August van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry, geboren op 

maandag 28 maart 1785 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 27 augustus 1851 in Wenen [Wien, Oostenrijk], volgt XXVIIIj, op pagina 

302. 

6. Marie Louise Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren op 

donderdag 17 augustus 1786 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (74 jaar oud) 

op zaterdag 16 maart 1861 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXVIIIk, op 

pagina 304. 

7. Marianne Charlotte van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1788, overleden 

(ongeveer 6 jaar oud) in 1794. 

8. Leopold I van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op donderdag 16 december 1790 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op zondag 10 december 1865 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], volgt XXVIIIl, op pagina 312. 

9. Frans Maximiliaan Lodewijk van Saksen-Coburg-Saalfeld, geboren in 1792, 

overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1793. 

 

XXVIIm. Lodewijk Karel Frederik van Saksen-Coburg-Saalfeld, zoon van Ernst Frederik hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIn), op pagina 239 en Sofie Antoinette van Brunswijk-Wolfenbüttel, 



  

  

geboren op donderdag 2 januari 1755 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op 

zondag 4 mei 1806 aldaar, Buitenechtelijke relatie voor 1779 met Mademoiselle de la Brutel 

Riviére. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Lodewijk Frederik Emiel van Coburg, geboren in 1779, overleden (ongeveer 48 jaar 

oud) in 1827. 

 

XXVIIn. Frederik Christiaan Leopold Johan George Frans Xaverius van Saksen, zoon van August III van 

Polen (XXVIq), op pagina 242 (van 1733 tot 1763 koning van Polen en als Frederik August II 

keurvorst van Saksen) en Maria Josepha van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, 

keurvorstin van Saksen en koningin van Polen), geboren op zaterdag 5 september 1722 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], van 5 oktober 1763 tot zijn dood keurvorst van Saksen, overleden 

(41 jaar oud) op zaterdag 17 december 1763 in Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op dinsdag 20 juni 1747 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met 

zijn nicht Maria Antonia Walpurgis Symphorosa van Beieren, dochter van Karl VII Albert van 

Beieren (keurvorst van Beieren vanaf 1726 en Rooms-Duitse keizer van 24 januari 1742 tot zijn 

dood in 1745.) en Maria Amalia Josefa Anna van Oostenrijk, geboren op dinsdag 18 juli 1724 in 

München [Bavaria, Duitsland], van oktober tot december 1763 keurvorstin en van 1763 tot 1768 

regentes van Saksen, overleden (55 jaar oud) op zondag 23 april 1780 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Kind van Saksen, geboren op zondag 9 juni 1748, op dezelfde dag overleden. 

2. Frederik August I van Saksen, geboren op vrijdag 23 januari 1750 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op zaterdag 5 mei 1827 aldaar, 

volgt XXVIIIm, op pagina 319. 

3. Karel Maximiliaan van Saksen, geboren op zondag 24 september 1752, overleden (28 

jaar oud) op zaterdag 8 september 1781. 

4. Jozef Maria van Saksen, geboren in 1754, overleden (ongeveer 9 jaar oud) in 1763. 

5. Anton Clemens Theodoor van Saksen, geboren op zaterdag 27 december 1755 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op maandag 6 juni 1836 in 

Kasteel Pillnitz (Pillnitz) [Sachsen, Duitsland], volgt XXVIIIn, op pagina 321. 

6. Marie Amelia van Saksen, geboren op maandag 26 september 1757 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op woensdag 20 april 1831 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], volgt XXVIIIo, op pagina 322. 

7. Maximiliaan van Saksen, geboren op vrijdag 13 april 1759 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op woensdag 3 januari 1838 

aldaar, volgt XXVIIIp, op pagina 323. 

8. Maria Josepha Magdalena van Saksen, geboren op vrijdag 27 februari 1761, 

overleden (59 jaar oud) op zondag 26 november 1820. 

9. Levenloos geboren kind van Saksen, geboren in 1762. 

 

Frederik Christiaan Leopold Johan George Frans Xaverius van Saksen. 

Frederik Christiaan besteeg de keurvorstelijke troon na de dood van zijn vader op 5 oktober 1763. Hierop 

ontsloeg hij premier Heinrich von Brühl en liet beslag leggen op diens vermogen. Hij begon uit 

zuinigheidsoverwegingen aan omvangrijke hervormingen van het bestuur en hervormingen ter 

vereenvoudiging van zijn hofhouding. Slechts 74 dagen na zijn troonsbestijging stierf hij echter aan de 

pokken. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Frederik August III, namens wie zijn broer Frans 

Xavier tot 1768 het land bestuurde. 

 

 

Maria Antonia Walpurgis Symphorosa van Beieren. 

Ze behoorde tot het Huis Wittelsbach. Daarnaast was ze actief als mecenas, componiste, operazangeres en 

schilderes. 

Als oudste dochter die haar jeugd overleefde was ze een begeerde prinses, waardoor ze een opvoeding 

kreeg die bij haar stand paste. Zo leerde ze schilderen, poëzie en het bespelen van instrumenten. 



  

  

Op 29 juni 1747 huwde ze in Dresden met keurprins Frederik Christiaan van Saksen (1722-1763), haar neef in 

de eerste graad. Tijdens de Zevenjarige Oorlog moest het echtpaar in 1759 wegvluchten voor de Pruisen, 

waarna ze enkele jaren in Praag en München woonden. In oktober 1763 volgde Frederik Christiaan zijn 

vader Frederik August II op als keurvorst van Saksen. Na een bewind van tien weken overleed hij in 

december 1763 echter aan de pokken. Aangezien de oudste zoon van Frederik Christiaan en Maria Antonia, 

Frederik August III, nog minderjarig was, regeerde Maria Antonia tot 1768 als regent over het 

keurvorstendom Saksen, samen met haar schoonbroer Frans Xavier van Saksen. In 1765 gaf Frans Xavier 

namens zijn neef de rechten op de Poolse troon op, wat op zware tegenstand van Maria Antonia stuitte, 

gezien het prestigeverlies wat dit veroorzaakte. 

Maria Antonia was tevens actief als onderneemster. In 1763 stichtte ze nabij Naundorf een katoenfabriek en 

vanaf 1766 bezat ze een Beierse brouwerij in Dresden. Ook was ze lid van de Orde van de Slavinnen van de 

Deugd, in wiens ordegewaad ze werd begraven. Aan het einde van haar leven schreef ze een verhandeling 

over het omgaan met de dood: Von der Befestigung des Gemütes gegen die Schrecken des Todes. 

Ze overleed in april 1780 op 55-jarige leeftijd en werd bijgezet in de Katholische Hofkirche van Dresden. 

Maria Antonia als kunstenares. 

Haar ouders vierden de geboorte van Maria Antonia met de opvoering van de opera Amadis de Grecia van 

Pietro Torri. In haar jeugd kreeg ze muzieklessen van de gerenommeerde operacomponisten Giovanni 

Battista Ferrandini en Nicola Porpora. Op haar huwelijksfeest weerklonken de opera's Le nozze d'Ercole et 

d'Ebe van Christoph Willibald Gluck en La Spartana van Johann Adolf Hasse. In Dresden zette ze haar 

muziekopleiding voort bij Hasse en Porpora. Ze hield voornamelijk van het genre van de opera seria en bij 

de opvoering van haar eigen werken aan het hof trad ze op als zangeres en cimbeliste. In 1747 werd Maria 

Antonia bovendien opgenomen in de Accademia dell'Arcadia in Rome, een internationale literaire academie 

en instelling voor de hervorming van de opera. 

Ze was de mecenas van verschillende kunstenaars en wetenschappers, maar ook van kapelmeester Johann 

Gottlieb Naumann en de schildersfamilie Mengs. 

 

 

XXVIIo. Maria Amalia van Saksen, dochter van August III van Polen (XXVIq), op pagina 242 (van 1733 

tot 1763 koning van Polen en als Frederik August II keurvorst van Saksen) en Maria Josepha van 

Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, keurvorstin van Saksen en koningin van Polen), 

geboren op vrijdag 24 november 1724 in Zwingerpaleis (Dresden) [Sachsen, Duitsland], koningin 

van Napels en Sicilië en later van Spanje, overleden (35 jaar oud) op zaterdag 27 september 1760 

in Madrid [Madrid, Spanje], trouwde (respectievelijk 13 en 22 jaar oud) op 

donderdag 19 juni 1738 in Gaeta [Lazio, Italië] met Karel III koning van Spanje, zoon van Filips 

V van Bourbon-Spanje (was koning van Spanje van 15 november 1700 tot 15 januari 1724) en 

Elisabetta Maria Farnese, geboren op maandag 20 januari 1716 in Madrid [Madrid, Spanje], was 

van 1759 tot 1788 als Karel III koning van Spanje Voorheen was hij als Karel I hertog van Parma 

(1731-1735), als Karel VII koning van Napels en als Karel V koning van Sicilië (1735-1759), 

overleden (72 jaar oud) op zondag 14 december 1788 in Madrid [Madrid, Spanje]. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen. 

1. Maria Isabella van Bourbon, geboren op dinsdag 6 september 1740, overleden (2 jaar 

oud) op vrijdag 2 november 1742. 

2. Maria Josepha van Bourbon, geboren op zaterdag 20 januari 1742, overleden (2 

maanden oud) op zondag 1 april 1742. 

3. Maria Isabella van Bourbon, geboren op dinsdag 30 april 1743, overleden (5 jaar oud) 

op woensdag 5 maart 1749. 

4. Maria Josepha van Bourbon, geboren op maandag 6 juli 1744, overleden (57 jaar oud) 

op dinsdag 8 december 1801. 

5. Maria Luise van Bourbon, geboren op woensdag 24 november 1745 in 

Portici [Campania, Italië] (in Napels [Campania, Italië]), overleden (46 jaar oud) op 

dinsdag 15 mei 1792 in Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 19 en 18 

jaar oud) op maandag 5 augustus 1765 in Innsbruck [Tirol, Oostenrijk] met Leopold 

II Peter Leopold Valentijn Jozef Anton Joachim Pius van Habsburg-Lotharingen, 

zoon van Frans I Stephan van Lotharingen (hertog van Lotharingen, groothertog van 

Toscane, Rooms Duits Keizer) en Maria Theresia keizerin van Habsburg-Oostenrijk, 



  

  

geboren op vrijdag 5 mei 1747 in Wenen [Wien, Oostenrijk], rooms Duits Keizer, 

overleden (44 jaar oud) op donderdag 1 maart 1792 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit 

dit huwelijk 16 kinderen. 

6. Filips Anton van Bourbon, geboren op dinsdag 13 juni 1747 in 

Napels [Campania, Italië], hertog van Calabria uitgesloten van de opvolging wegens 

debiliteit, overleden (30 jaar oud) op vrijdag 19 september 1777 in 

Napels [Campania, Italië]. 

7. Karel IV Karel Anton Pascal Frans Xavier Johan Nepomuceen Jozef Januarius Serafijn 

Didacus koning van Spanje, geboren op maandag 11 november 1748 in 

Portici [Campania, Italië], overleden (70 jaar oud) op woensdag 20 januari 1819 in 

Rome [Lazio, Italië], trouwde (respectievelijk 16 en 13 jaar oud) op 

woensdag 4 september 1765 in San Ildefonso [Castillay Leon, Spanje] met zijn nicht 

Maria Louise van Parma, dochter van Filips van Spanje (hertog van Parma) en Marie 

Louise Elisabeth van Frankrijk, geboren op donderdag 9 december 1751 in 

Parma [Emilia Romagna, Italië], overleden (67 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1819 in 

Rome [Lazio, Italië]. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

8. Maria Theresia van Spanje, geboren op dinsdag 2 december 1749, overleden (5 

maanden oud) op zaterdag 2 mei 1750. 

9. Ferdinand I Ferdinand Anton Pascal Johan Nepomuk Serafijn Januarius Benedictus 

der Beide Siciliën, geboren op dinsdag 12 januari 1751 in Napels [Campania, Italië], 

van 1759 tot 1806 als Ferdinand IV koning van Napels van 1759 tot 1816 als Ferdinand 

III koning van Sicilië en van 1816 tot 1825 als Ferdinand I koning der Beide Siciliën, 

overleden (73 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1825 in Napels [Campania, Italië], 

trouwde (respectievelijk 17 en 15 jaar oud) op donderdag 12 mei 1768 in 

Caserta [Campania, Italië] met Maria Carolina van Oostenrijk Maria Carolina Louise 

Josephe Johanna Antonie van Habsburg-Lotharingen, dochter van Frans I Stephan 

van Lotharingen (hertog van Lotharingen, groothertog van Toscane, Rooms Duits 

Keizer) en Maria Theresia keizerin van Habsburg-Oostenrijk, geboren op 

zondag 13 augustus 1752 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 8 september 1814 in Hetzendorf [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

10. Gabriel van Spanje, geboren op donderdag 11 mei 1752 in Portici [Campania, Italië], 

overleden (36 jaar oud) op zondag 23 november 1788 in Madrid [Madrid, Spanje], 

trouwde (respectievelijk 33 en 16 jaar oud) op zaterdag 21 mei 1785 in 

Aranjuez [Madrid, Spanje] met zijn achternicht Maria Anna van Portugal, dochter 

van Peter III koning van Portugal en Maria I Francisca van Portugal (koningin van 

Portugal, Brazilie en de Algarve), geboren op donderdag 15 december 1768 in 

Queluz [Lisboa, Portugal], overleden (19 jaar oud) op woensdag 5 november 1788 in 

Escorial [Madrid, Spanje]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

11. Maria Anna van Spanje, geboren op woensdag 3 juli 1754, overleden (10 maanden 

oud) op zondag 11 mei 1755. 

12. Antonio van Spanje, geboren op woensdag 31 december 1755 in 

Caserta [Campania, Italië], overleden (61 jaar oud) op zondag 20 april 1817 in 

Madrid [Madrid, Spanje], trouwde (respectievelijk 39 en 16 jaar oud) op 

dinsdag 25 augustus 1795 in Madrid [Madrid, Spanje] met zijn nicht Maria Amalia 

van Spanje, dochter van Karel IV koning van Spanje en Maria Louise van Parma, 

geboren op zondag 10 januari 1779 in El Pardo [Madrid, Spanje], overleden (19 jaar 

oud) op vrijdag 27 juli 1798 in Madrid [Madrid, Spanje]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

13. Frans Xavier van Spanje, geboren op donderdag 17 februari 1757, overleden (14 jaar 

oud) op woensdag 10 april 1771 in Aranjurez [Madrid, Spanje]. 

 

Maria Amalia van Saksen. 

Ze was de oudste dochter van de latere keurvorst Frederik Augustus II van Saksen, als Augustus III, koning 

van Polen-Litouwen. Haar moeder was aartshertogin Maria Josepha van Oostenrijk, een dochter van keizer 



  

  

Jozef I en keizerin Amalia Wilhelmina van Brunswijk-Lüneburg. Haar grootouders aan vaderskant waren: 

koning Augustus II de Sterke van Polen en diens vrouw koningin Christiane Eberhardine van 

Brandenburg-Bayreuth. Haar volledige naam was: Maria Amalia Christina Francisca Xaveria Flora 

Walburga von Sachsen, ze had zeven broers en zes zussen. Haar broers waren onder andere: prins Frederik 

Christiaan (1722-1763), de latere keurvorst van Saksen, huwde Maria Antonia van Beieren. Prins Xaverius 

(1730-1806), regent van Saksen, huwde de Italiaanse gravin Maria Chiara Spinucci. Prins Albert Casimir 

(1738-1822), huwde aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk. En prins Clemens (1739-1812). Haar 

zussen waren onder andere: prinses Maria Anna (1728-1797), huwde keurvorst Maximiliaan III Jozef van 

Beieren. Prinses Maria Josepha (1731-1767), huwde Lodewijk Ferdinand van Frankrijk. En prinses Maria 

Cunigunde (1740-1826), bleef ongehuwd, hoewel zij korte tijd in beeld was als echtgenote van de Franse 

hertog Lodewijk Filips II van Orléans. 

Huwelijk. 

In 1737 werd Maria Amalia uitgehuwelijkt aan Karel VII, koning van Napels en Sicilië, de latere Carlos III 

van Spanje. Het huwelijk werd op 31 oktober van datzelfde jaar goedgekeurd. Maria Amalia trad bij 

volmacht in het huwelijk te Dresden, waar haar broer, Frederik Christiaan, de rol van Karel vervulde. Het 

huwelijk werd ook goedgekeurd door de Heilige Stoel, onder Paus Clemens XII. Dit huwelijk betekende het 

einde voor een paar politieke meningsverschillen tussen de Paus en Karel. In 1738 toen Maria Amalia 14 jaar 

was zagen ze elkaar voor het eerst en traden ze voor een tweede keer in het huwelijk. Ondanks het feit dat 

het een gearrangeerde verbintenis was, werd het een zeer gelukkig huwelijk, en ze kregen vele kinderen. De 

trouwdag was voor de bruidegom de aanleiding om de Orde van Sint-Januarius in te stellen. 

Maria Amalia en Karel zagen elkaar voor het eerst op 19 juni 1738 te Portella, een dorp in het grensgebied 

van het Koninkrijk Napels, dicht bij Fondi. Aan het hof werden feesten gevierd tot 3 juli, toen creëerde Karel 

de Insigne e reale ordine di San Gennaro, de meest belangrijke orde voor ridderlijkheid binnen het 

Koninkrijk. Later creëerde hij op 19 september 1771 een vergelijkbare orde in Spanje, beter bekend als de 

Muy Distinguida Orden de Carlos III, de Orde van Karel III. 

Maria Amalia was een zeer gecultiveerde vrouw, zij speelde een zeer grote rol in de bouw van het Paleis van 

Caserta. De eerste steen werd gelegd op de verjaardag van haar man, op 20 januari 1752, te midden van veel 

festiviteiten. Ook had ze een bepalende rol in de bouw van het Paleis van Portici, het Teatro San Carlo, 

gebouwd in slechts 270 dagen, het Paleis van Capodimonte. Ook werd het Koninklijk Paleis van Napels 

gerenoveerd. In haar vertrekken van het Paleis van Portici, werd het beroemde Capodimonte Porselein 

bewaard. Daardoor werd het porselein in Napels geïntroduceerd, en begon in 1743 met de productie van 

Napels' porselein. Ook was Maria Amalia zeer verslaafd aan het roken van tabak. Ze was de 

beschermvrouwe van Gian Francesco Fortunati, die een zeer graag geziene gast was aan het hof. 

Tegen het einde van 1758 werd de toestand van Karels halfbroer, koning Ferdinand VI van Spanje, zeer 

kritiek. Hij leed aan dezelfde symptomen van neerslachtigheid als hun vader, koning Filips V. Ferdinand 

had zijn geliefde vrouw, Koningin Maria Barbara, in augustus 1758 verloren, en was in zeer diepe depressie 

terechtgekomen. Omdat koning Ferdinand en koningin Barbara geen kinderen hadden gekregen werd Karel 

werd op 10 december 1758 door Ferdinand VI benoemd tot erfgenaam. Koning Ferdinand verliet Madrid 

voor goed om in Villaviciosa de Odón te verblijven. Hier stierf hij op 10 augustus 1759 op 46-jarige leeftijd. 

Koningin van Spanje. 

Op dat moment werd Karel de koning van Spanje, en nam hij de naam Karel III van Spanje (Carlos III de 

España) aan. Vanwege een eerder verdrag van Wenen, waarin stond dat hij niet koning van Spanje, Napels 

en Sicilië mocht worden, deze staten mochten niet dezelfde koning hebben. Later kreeg hij de titel Heer der 

Beide Siciliën. 

In het jaar waarin het gezin Napels voor Madrid verruilde lieten ze twee kinderen achter. Hun derde zoon, 

Ferdinand (1751-1825), die werd onder de naam Ferdinand IV, koning van Napels en als Ferdinand III, 

koning van Sicilië. Zijn oudere broer, Karel (1748-1819) moest mee naar Spanje, om daar als erfgenaam van 

zijn vader te leven. Het andere kind dat in Napels bleef, was infant Filips, de hertog van Calabrië. Deze 

oudste zoon was uitgesloten van de opvolging wegens debiliteit, en werd daarom niet opgenomen in de lijn 

van troonopvolging. Hij stierf uiteindelijk, vergeten en rustig in Portici in 1777, hij werd 30 jaar. 

 

 

Karel III koning van Spanje. 

Jeugd en familie. 

Hij was de oudste zoon van koning Filips V van Spanje en zijn tweede vrouw, koningin Elisabetta Farnese. 



  

  

Zijn grootouders aan vaderskant waren Lodewijk le Grand Dauphin van Frankrijk, oudste zoon van koning 

Lodewijk XIV van Frankrijk en koningin Maria Theresia van Spanje, en diens vrouw Dauphine Maria Anna 

Victoria van Beieren. Zijn grootouders aan moederskant waren Odoardo II, erfhertog van Parma, en 

Dorothea Sophia van Palts-Neuburg. Dorothea Sophia was een jongere zus van Maria Anna van Beieren de 

tweede vrouw van koning Karel II van Spanje. 

Karel was een jongere halfbroer van twee andere koningen van Spanje. De jonggestorven koning Lodewijk 

was de oudste en was koning in 1724. De andere was koning Ferdinand VI die regeerde van 1746 tot 1759. 

Karel had twee jongere broers: infant Filips (1720-1765), die later hertog van Parma werd en huwde met 

prinses Louise Elisabeth van Frankrijk, en infant Lodewijk Anton (1727-1785). Karel had drie jongere zussen: 

infante Marianne Victoria (1718-1781) die huwde met koning Jozef I van Portugal en moeder werd van 

koningin Maria I van Portugal, infante Maria Teresa (1726-1746) die huwde met de Franse dauphin Lodewijk 

Ferdinand en infante Maria Antonieta (1729-1785) die door haar huwelijk met koning Victor Amadeus III 

van Sardinië koningin van Sardinië werd. 

Karel trad op 19 juni 1738 in het huwelijk met prinses Maria Amalia van Saksen. Zij was een dochter van 

koning August III van Polen, als Frederik Augustus II ook heerser van Saksen, en koningin Maria Josepha 

van Oostenrijk, een dochter van keizer Jozef I van het Heilige Roomse Rijk. Hoewel het huwelijk 

gearrangeerd was, was het koppel zeer gehecht aan elkaar en hadden ze vele kinderen. Toen ze in het 

huwelijk traden was Karel 22 jaar en Maria Amalia was 14 jaar. 

Koning van Napels en Sicilië. 

Karel werd op 16-jarige leeftijd hertog van Parma. Tijdens de Poolse Successieoorlog veroverde hij het 

koninkrijk Napels en het koninkrijk Sicilië, beide kwijtgespeeld met de Vrede van Utrecht (1713). Tijdens de 

Oostenrijkse Successieoorlog werd hij door de Britten gedwongen neutraal te blijven (niét kiezen voor 

neutraliteit betekende het bombarderen van Napels door de Britten). Dit gegeven zal later bepalend worden 

tijdens zijn Spaanse regeerperiode. Hij was geen groots koning, maar was wel toegewijd aan zijn taak. Onder 

hem werden de Romeinse steden Herculaneum en Pompeï herontdekt. Mede uit grootheidswaanzin 

bouwde hij het Paleis van Caserta, een gebouw zo groot en majestueus als Versailles, een project dat het van 

oudsher arme Napels nauwelijks kon opbrengen. 

Koning van Spanje. 

In 1759 overleed zijn halfbroer Ferdinand VI en werd Karel zijn opvolger. Op 6 oktober deed hij in Napels en 

Sicilië troonsafstand ten gunste van zijn derde zoon Ferdinand (IV van Napels en III van Sicilië). Als koning 

van Spanje was zijn buitenlandse politiek desastreus. Zijn haat tegenover de Britten leidde hem tot het 

Familiaal Verbond met Frankrijk. Spanje werd daardoor in de Zevenjarige Oorlog betrokken, hetgeen geen 

goede gevolgen had voor het land. In 1770 werd hij bijna betrokken in een andere oorlog met de Britten over 

de Falklandeilanden. 

Op 2 april 1766 schafte Karel III de Orde van de Jezuïeten af in Spanje en alle Spaanse gebieden, een jaar na 

de opstand Emeute des Chapeaux (in verband met breedgerande hoeden, die criminelen droegen om zich te 

verbergen). Zesduizend jezuïeten werden per schip naar Civita Vecchia in de pauselijke staat gebracht, maar 

mochten er niet aan land gaan, evenmin in Leghorn, Genua en Corsica. Pas na zes maanden konden de 

monniken, gedecimeerd, in Corsica aan land gaan. De koning van Napels en de hertog van Parma volgden 

Karel III van Spanje en Lodewijk XV van Frankrijk en verbanden de jezuïeten uit hun landen. Paus Clemens 

XIII gaf daarop een 'monitorium' uit, waarin hij schreef dat de hertog van Parma zijn gebied verloor. De 

Fransen namen daarop Avignon in, de Napolitanen Pontecorvo en Benevento, die tot de Roomse staat 

behoorden. Gezamenlijk eisten de Spanjaarden, Fransen en Napolitanen dat de paus de orde van de 

jezuïeten zou afschaffen. De paus stierf in 1769, de volgende paus Clemens XIV schafte in 1773 de orde af, 

waarna paus Pius VII haar pas weer in 1814 herstelde. 

In 1779 werd hij, met tegenzin, betrokken bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en sloot zich aan bij 

Frankrijk en de Amerikaanse opstandelingen. Een Amerikaanse zege (en dus ook een Spaanse) zou op 

termijn leiden tot de ontmanteling van het eigen Spaanse imperium, vandaar dat hij met tegenzin meevocht. 

Zijn binnenlandse politiek daarentegen was een zegen voor Spanje. Hij moderniseerde Madrid en liet er tal 

van openbare werken uitvoeren (vandaag is zijn bijnaam nog steeds de burgemeester van Madrid). Hij 

perkte ook de macht van de Spaanse Inquisitie enorm in. In het land werd de infrastructuur gemoderniseerd 

en oude wetten en regels die de handel beperkten werden afgeschaft. Hij is de stichter van de Spaanse loterij. 

De Spaanse militaire orden, die na het verjagen van de Moren eeuwenlang nutteloos op hun grote 

bezittingen hadden geteerd werden hervormd en een deel van hun bezit werd overgedragen aan de ook nu 

nog bestaande Orde van Karel III. 



  

  

Hij stierf op 14 december 1788 aan de vooravond van de Franse Revolutie en werd opgevolgd door zijn 

tweede zoon Karel IV. Na zijn dood werd in Spanje alom gerouwd en hij ging de geschiedenis in als de 

meest populaire koning ooit van Spanje. Zijn opvolger koning Karel IV was daarentegen niet bijster 

populair. 

 

 

Maria Luise van Bourbon. 

Jeugd. 

Maria Louisa werd geboren in Portici in Campania een regio in het zuiden van Italië dat vroegertoe 

behoorde tot het koninkrijk Napels. Ze was de dochter van koning Karel III van Spanje en diens vrouw 

koningin Maria Amalia van Saksen. Haar grootouders aan vaderskant waren koning Filips V van Spanje en 

koningin Elisabetta Farnese. Marie Louise's grootouders aan moederskant waren koning August III van 

Polen (Frederik Augustus II van Saksen) en koningin Maria Josepha van Oostenrijk. Maria Louisa was de 

vijfde dochter van haar ouders en het tweede kind dat haar eerste dagen overleefde. Haar vader werd op 10 

augustus 1759koning van Spanje als Carlos III daarna verhuisde ze met haar familie naar Madrid. In Napels 

werd toen haar jongere broer, Ferdinand, koning. Maria Louisa was ook een oudere zus van de latere koning 

Karel IV van Spanje. 

Huwelijk met Leopold. 

Op 16 februari 1764 trouwde ze door volmacht in Madrid met aartshertog Peter Leopold, de tweede zoon 

van keizer Frans I Stefan en keizerin Maria Theresia. Peter Leopold was de erfgenaam van het hertogdom 

Toscane (waartoe ook Florence behoorde). Het jaar daarop op 5 augustus trad Maria Louisa in persoon in het 

huwelijk te Innsbruck. Niet veel later op 18 augustus werd Maria Louisa de nieuwe groothertogin van 

Toscane, dit kwam doordat keizer Frans I was overleden. Daardoor werd Peter Leopold de nieuwe 

groothertog van Toscane en verhuisde het gezin naar Florence. De volgende vijfentwintig jaar woonde het 

paar in deze stad. 

Op 20 februari 1790 stierf de kinderloze broer van Peter Leopold, keizer Jozef II, daardoor erfde Maria 

Louisa's man alle Habsburgse landen in Centraal-Europa en niet lang daarna werd hij officieel erkend als 

keizer van het Heilige Roomse Rijk. De nieuwe keizer, Leopold II, verhuisde samen met zijn familie naar 

Wenen, waar Maria Louisa de rol aannam van keizerlijke gemalin (of keizerin van het Heilige Roomse Rijk). 

Nog geen twee jaar later, op 1 maart 1792, stierf haar man op de leeftijd van 45 jaar. Ruim twee maanden 

later, op 15 mei, stierf Maria Louisa zelf. Ze kon niet meer meemaken dat haar oudste zoon, Frans, werd 

gekozen tot keizer. 

 

 

Leopold II van Habsburg-Lotharingen. 

Aartshertog van Oostenrijk, was groothertog van Toscane (1765-1790; als Leopold I), vorst van de Zuidelijke 

Nederlanden, koning van Bohemen en als Leopold II keizer van het Heilige Roomse Rijk (1790-1792).'. 

Zijn eerste voornaam Peter is niet typisch Habsburgs. Via zijn peetmoeder Elisabeth van Rusland - de 

dochter van tsaar Peter de Grote - heet hij Peter. Het Habsburgse Hof verkiest zijn tweede voornaam 

Leopold, de naam van de stamvader van het aartshertogdom Oostenrijk, de heilige Leopold (III) van 

Babenberg, wel een typische Oostenrijkse voornaam. 

Jeugdjaren. 

Aanvankelijk werd Leopold verplicht een kerkelijke carrière te maken. Deze verplichting zou Leopold 

antiklerikale gevoelens bijgebracht hebben. Na de dood van zijn oudere broer Karel veranderde zijn vader 

de plannen voor Leopold. Leopold moest huwen met de Spaanse prinses Marie Louise van Bourbon (1764) 

en groothertog van Toscane worden (1765). Leopold kreeg les van onder meer de Oostenrijkse jurist Karl 

Anton von Martini, die hem tijdens de lessen van rechtsfilosofie, de principes van de Verlichting bijbracht. 

Voor het groothertogdom Toscane voerden de Oostenrijkers het principe van de secundogenituur in, dit wil 

zeggen Leopold kreeg, als tweede levende zoon, het groothertogdom van zijn vader in zijn bezit. Dit was 

overigens een voorwaarde van de Spanjaarden voor de huwelijkssluiting. 

Groothertog van Toscane. 

Terwijl zijn oudste broer Jozef II als Rooms-Duits keizer heerste, bestuurde Leopold het groothertogdom 

Toscane. In het begin liet hij nog de bemoeienis van zijn moeder-weduwe toe doch meer en meer wordt hij 

de echte bestuurder in Firenze. Hij was ervan overtuigd de principes van de Verlichting één na één uit te 

voeren tijdens zijn lange regeringsduur van Toscane (1765-1790). Hij studeerde op een grondwet voor 



  

  

Toscane, in een periode dat de constitutionele monarchie taboe was bij de adel. Leopold snoeide in de 

privileges van de machtige familie de' Medici, waarmee hij nog minder vrienden maakte. Hij schafte het 

kerkasiel af, vormde kerkelijke gevangenissen om tot staatsgevangenissen en wenste de kloosterorden af te 

schaffen. Dat laatste lukt hem niet. De doodstraf en folteringen afschaffen lukte hem dan weer wel. 

Rooms-Duits keizer. 

Na het overlijden van zijn broer Jozef II in 1790, werd Leopold verkozen tot nieuwe Rooms-Duitse keizer. 

Die verkiezing liep niet zo vlot als gedacht. De tijdsgeest was overigens woelig en onstabiel, na de Franse 

Revolutie van 1789. Leopold werd te Frankfurt am Main gekroond op 9 oktober 1790. Zijn Rijksdevies was 

'pietate et concordia' of door vroomheid en eendracht. Leopolds ideeën over 'souvereniteit van volkeren' 

trokken grote ogen, niet in het minst door de Hongaren in zijn rijk. Leopold werd gekroond in Presburg tot 

koning van Hongarije en in Praag tot koning van Bohemen. Hij werd eveneens de regerende aartshertog van 

Oostenrijk. 

- Aan de oostgrenzen van zijn rijk moest zijn regering druk onderhandelen met Pruisen, Rusland en de 

Ottomanen om een nieuwe oorlog te vermijden. 

- Zijn zus, de afgezette Franse koningin Marie Antoinette, deed meermaals beroep op hem om te hulp te 

komen in Parijs. Leopold onderschatte de revolutionaire krachten in Frankrijk aangezien hij een aanhanger 

was van de Verlichting. Franse inwijkelingen en royalisten in Oostenrijk reageerden agressief toen bleek dat 

Leopold niet militair ingreep. Volgens sommige bronnen kwam er geen Oostenrijks(-Pruisische) invasie in 

Frankrijk, omdat Leopold een Russisch manoeuvre vreesde in Polen en in het Ottomaanse Rijk. Toen zijn 

schoonbroer de Franse koning Lodewijk XVI trouw zwoer aan de Franse grondwet in oktober 1791, meende 

Leopold even dat de Franse Revolutie was afgesloten. 

- Leopold kreeg het Britse Rijk aan zijn kant, door te dreigen de Oostenrijkse Nederlanden af te staan aan 

Frankrijk. 

- Na de Brabantse Omwenteling en het uitroepen van de Verenigde Nederlandse Staten, zag Leopold II zich 

gedwongen de Conventie van Reichenbach met de Pruisen, die de opstandelingen steunden, te 

ondertekenen. Zodoende herstelde Leopold het gezag van de Habsburgers in de Zuidelijke Nederlanden en 

dat van de prins-bisschop in Luik. Op 27 augustus 1791 kwamen de Oostenrijkse keizer Leopold II en de 

Pruisische koning Frederik Willem II bijeen en tekenden de Verklaring van Pillnitz. Hierbij riepen ze de 

andere Europese grote mogendheden op om in te grijpen als de Franse koning Lodewijk XVI in gevaar zou 

komen. De Nationale Grondwetgevende Vergadering van Frankrijk zag de verklaring van Pillnitz als een 

verkapte oorlogsverklaring, en greep dit argument aan om op 20 april 1792 de oorlog te verklaren aan 

Oostenrijk en zijn bondgenoten, de Coalitieoorlogen. 

Overlijden. 

Zijn regering als keizer duurde kort, slechts twee jaar: van 1790 tot 1792. Over zijn dood in 1792 gingen 

talrijke geruchten van vergiftiging, met vage beschuldigingen aan het adres van jezuïeten, Franse agenten en 

vrijmetselaars. Hij werd begraven in de Toskanagruft binnen in de keizerlijke grafkelder Kapuzinergruft in 

Wenen. Leopold werd opgevolgd door zijn oudste zoon Frans II, die zich volledig afkeerde van de 

hervormingspolitiek van zijn vader (en van zijn oom Jozef II). Frans II zou de laatste keizer van het Heilige 

Roomse Rijk worden. 

 

 

Ferdinand I der Beide Siciliën. 

Kindertijd. 

Ferdinand werd op 6 oktober 1759 koning van Napels en Sicilië toen zijn vader - die kort tevoren koning van 

Spanje was geworden - te zijner gunste troonsafstand had gedaan (het was volgens diplomatieke verdragen 

niet toegestaan Spanje met Napels-Sicilië te verenigen). Aangezien hij pas acht jaar oud was nam een 

regentschap onder de Toscaanse markies Bernardo Tanucci de regering waar. Deze heerste in de geest van 

de Verlichting. De kundige en ambitieuze Tanucci wilde de regering zo veel mogelijk in eigen hand houden 

en verwaarloosde met opzet het onderwijs van de jonge koning. Hij stimuleerde hem in diens genotzucht, 

het nietsdoen en zijn grote liefde voor sport. Ferdinand was atletisch maar onwetend, slecht opgevoed en 

verslaafd aan de laagste vormen van vermaak. Hij verkeerde graag in het gezelschap van de lazzaroni, de 

laagste klasse van de Napolitanen, en nam hun dialect en gewoontes over. Hij verkocht zelfs vis op de markt 

en kibbelde over de prijs. Aan zijn opvallend grote neus dankt Ferdinand zijn Italiaanse bijnaam "Il Ré 

nasone", de "Koning met de neus". 

Regering. 



  

  

Ferdinand werd in 1767 meerderjarig en het eerste wat hij deed was het verbannen van de jezuïeten. Het jaar 

daarop trouwde hij met Maria Carolina, dochter van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. In het 

huwelijkscontract was bedongen dat zij na de geboorte van haar eerste zoon een stem zou hebben in de Raad 

van State. De intelligente en wrede koningin had zich ten doel gesteld het koninkrijk Napels tot een grote 

macht maken en zij beheerste haar domme en indolente echtgenoot al snel volledig. 

Tanucci probeerde haar tegen te werken, maar werd in 1777 ontslagen. De Engelsman Sir John Acton, die 

sinds 1779 de marine leidde, steunde Maria Carolina in haar plan om Napels te ontdoen van Spaanse 

invloed en het herstellen van de goede relaties met Oostenrijk en Engeland. Hiermee palmde hij haar 

zodanig in dat hij de facto de macht in handen kreeg en later ook officieel premier werd. Acton was 

grotendeels verantwoordelijk voor de verwording van het landsbestuur tot een systeem van spionage, 

corruptie en wreedheden. 

Het Napolitaanse hof stond niet vijandig tegenover de in 1789 uitgebroken Franse Revolutie en de koningin 

sympathiseerde zelfs met de revolutionaire ideeën. Toen de Franse monarchie echter werd afgeschaft en het 

koninklijk paar werd onthoofd, werden Ferdinand en Maria Carolina - zuster van Marie Antoinette - 

overvallen door angst en afgrijzen en besloten ze in 1793 mee te doen met de Eerste Coalitie tegen Frankrijk. 

Franse bezetting. 

In 1796 sloot Ferdinand vrede met Frankrijk, maar de eisen van het Directoire, waarvan de troepen Rome 

bezetten, joegen hem angst aan. Op aandringen van Maria Carolina maakte hij gebruik van Napoleons 

afwezigheid in Egypte en de overwinningen van Horatio Nelson om ten strijde e te trekken. Hij trok op 

tegen de Fransen en marcheerde op 29 november Rome binnen, maar nadat enige van zijn militairen werden 

verslagen haastte hij zich terug naar Napels. Toen de Fransen naderden vluchtte hij aan boord van Nelsons 

schip de HMS Vanguard naar Sicilië en liet Napels in chaos achter. 

Ondanks hevige tegenstand van de koningsgezinde lazzaroni bezetten de Fransen met hulp van de adel en 

de bourgeoisie de stad en vestigden op 23 januari 1799 de Parthenopeïsche Republiek. Toen een aantal 

weken later de Franse troepen werden teruggeroepen naar het noorden van Italië zond Ferdinand een 

expeditie uit, bestaande uit Calabriërs, bandieten en bajesklanten, onder leiding van kardinaal Ruffo om zijn 

koninkrijk op het vasteland te heroveren. Ruffo's overwinning was compleet en hij bereikte Napels in mei 

1800. Het leger en de lazzaroni gingen zich te buiten aan onnoemelijke gruweldaden, die hij overigens 

oprecht had geprobeerd te voorkomen. De Parthenopeïsche Republiek stortte in. 

Ferdinand en - vooral - Maria Carolina zagen er strikt op toe dat er tegenover de rebellen geen genade werd 

getoond en zij maakte gebruik van Nelsons minnares Lady Emma Hamilton om Nelson haar vreselijke 

wraak te doen uitvoeren. Als enige excuus voor haar gedrag zou kunnen gelden dat - als zuster van Marie 

Antoinette - alles wat maar republikeins of jacobijns was haar met haat en walging vervulde. 

Derde Coalitie. 

Kort daarna keerde de koning terug naar Napels en beval de arrestatie en executie van alle vermeende 

liberalen. Dit ging door totdat de Franse successen hem dwongen akkoord te gaan met een verdrag waarin 

onder andere amnestie werd verleend aan leden van de Franse partij. Toen in 1805 oorlog uitbrak tussen 

Frankrijk en Oostenrijk, tekende hij een neutraliteitsverdrag met Frankrijk, maar hij voegde zich enkele 

dagen later bij Oostenrijk en stond de Engels-Russische strijdmacht toe bij Napels te landen (zie ook Derde 

Coalitieoorlog). 

Na de Franse overwinning van de Slag bij Austerlitz van 2 december kon Napoleon een leger naar 

Zuid-Italië zenden. Ferdinand vluchtte op 23 januari 1806 overhaast naar Palermo, snel gevolgd door zijn 

vrouw en zoon, en op 14 februari vielen de Fransen opnieuw Napels binnen. Napoleon verklaarde dat de 

Napolitaanse kroon het huis van Bourbon was afgenomen en maakte zijn broer Jozef Bonaparte koning van 

Napels en Sicilië. Ferdinand bleef echter onder Britse bescherming regeren over Sicilië. Het eiland werd al 

sinds lang op feodale wijze geregeerd en Lord William Bentinck stond erop dat de grondwet werd 

hervormd naar Frans en Engels voorbeeld. De koning deed inderdaad afstand van zijn macht en wees zijn 

zoon Frans aan als regent. De koningin werd verbannen naar Oostenrijk, waar ze in 1814 stierf. 

Koning der Beide Siciliën. 

Na de val van Napoleon versloeg Ferdinand Jozefs opvolger Joachim Murat in de Slag bij Tolentino op 3 mei 

1815 en keerde terug naar Napels. Het Congres van Wenen had hem al zijn rechten teruggegeven. Een 

geheim verdrag verplichtte hem niet verder een constitutionele richting op te gaan dan Oostenrijk zou 

toestaan, maar in feite handelde hij in overeenstemming met Metternichs beleid van het bewaren van de 

status quo en hield Murats wetten en regeringssysteem vrijwel geheel aan. Hij maakte gebruik van de 

situatie door - in tegenstelling tot wat hij had beloofd - de Siciliaanse grondwet af te schaffen en zijn twee 



  

  

koninkrijken op 12 december 1816 samen te voegen tot het Koninkrijk der Beide Siciliën (zie dat lemma voor 

de verklaring van de naam). Hij noemde zich nu Ferdinand I. 

Ferdinand gehoorzaamde nu totaal aan Oostenrijk en de Oostenrijkse Graaf Nugent leidde zelfs het leger. 

Vier jaar lang regeerde hij op despotische wijze en onderdrukte genadeloos elke uiting van liberale 

meningen. Resultaat daarvan was een enorme groei van de invloed en activiteit van de geheime organisatie 

de Carbonari - ook op het leger hadden ze grote invloed. In juli 1820 brak onder generaal Guglielmo Pepe 

een militaire opstand uit en Ferdinand werd gedwongen een grondwet naar het onwerkbare Spaanse model 

van 1812 aan te nemen. Een revolutie in Sicilië met het doel de onafhankelijkheid te herstellen werd door 

Napolitaanse troepen onderdrukt. 

Door het succes van de revolutie in Napels vreesde de Heilige Alliantie dat deze zich naar de andere 

Italiaanse staten zou uitbreiden en zou leiden tot het Europese inferno dat ze nu juist wilden voorkomen. Na 

lange onderhandelingen werd besloten in oktober 1820 het Congres van Troppau te houden dat resulteerde 

in het Protocol van Troppau, dat alleen werd getekend door Oostenrijk, Pruisen en Rusland, en een 

uitnodiging voor Ferdinand om het Congres van Laibach (1821) bij te wonen. Daar kreeg hij het voor elkaar 

de verachting te wekken van de partijen die hem weer absolute macht wilden geven. Hij had tweemaal 

plechtig gezworen de nieuwe grondwet te handhaven maar hij was nauwelijks Napels uit of hij nam afstand 

van zijn eed en verklaarde in brieven aan alle Europese heersers dat zijn daden van nul en generlei waarde 

waren geweest. Dit schandelijke gedrag bedreigde de doelen van de reactionaire krachten en Friedrich von 

Gentz bood aan in naam van de koning een brief te schrijven waarin werd gezegd dat die zijn eed onder 

grote druk en met tegenzin had gebroken. Onder deze omstandigheden kostte het Metternich echter weinig 

moeite Ferdinand over te halen een Oostenrijks leger in Napels toe te laten "om de orde te herstellen". 

De strijd die volgde was zowel voor de Oostenrijkers als de Napolitanen weinig eervol. De Napolitanen, 

geleid door generaal Pepe, werden na een halfhartige strijd bij Rieti op 7 maart 1821 verslagen en de 

Oostenrijkers gingen Napels binnen. Het parlement werd heengezonden en Ferdinand begon een tijdperk 

van meedogenloze vervolgingen, gesteund door spionnen en informanten, van liberalen en Carbonari. De 

Oostenrijkse commandant protesteerde vergeefs tegen de barbarij die door zijn aanwezigheid mogelijk werd 

gemaakt. 

Na zijn kroning als koning van Napels gaf hij opdracht om, de onder zijn vader Karel VII begonnen, bouw 

van het Paleis van Caserta af te maken. Het door Luigi Vanvitelli ontworpen bouwwerk werd zijn 

woonpaleis. 

Ferdinand stierf op 4 januari 1825. Weinig vorsten hebben een zo slechte herinnering nagelaten. Hij werd 

opgevolgd door zijn zoon Frans I. Zijn dochter Marie Amélie werd de echtgenote van koning Lodewijk 

Filips van Frankrijk, Maria Theresia van keizer Frans II van het Heilige Roomse Rijk en Louisa Maria van 

groothertog Ferdinand III van Toscane. 

. 

 

 

 

Maria Carolina van Oostenrijk. 

Maria Carolina werd in 1752 aan het Weense hof geboren. Bij haar geboorte kreeg ze de titels "aartshertogin 

van Oostenrijk", "prinses van Toscane" en "prinses van Hongarije en Bohemen". Net als haar broers en 

zussen werd Maria Carolina onderworpen aan een streng scholingsprogramma dat haar moeder had 

opgesteld voor haar zestien kinderen. Door middel van vakken als handwerken, geschiedenis, 

conversatieles, wiskunde en staatskunde werden Maria Carolina en haar broers en zussen voorbereid op 

hun toekomstige rollen als leiders en echtgenotes. Keizerin Maria Theresia gebruikte haar veertien levende 

kinderen om de banden met landen als Frankrijk, Spanje, Sicilië en Parma te versterken. 

Familie. 

Het eerste 'huwelijksproject' van de keizerin was het huwelijk tussen haar zoon, de latere keizer Jozef II en 

infanta Maria Isabella van Bourbon (kleindochter van koning Filips V van Spanje). Vervolgens werden 

huwelijken gesloten tussen Leopold en prinses Maria Louisa van Spanje (dochter van Karel III van Spanje) 

en tussen Ferdinand en hertogin Maria Beatrice d'Este (dochter van Ercole III d'Este). 

De huwelijken van Maria Carolina's broers waren gemakkelijk te regelen. De keizerin wist echter niet zo snel 

geschikte echtgenoten voor haar dochters te vinden: haar oudste dochter Maria Anna had bijvoorbeeld een 

slechte gezondheid en bleef hierdoor ongehuwd, en Maria Elisabeth overleed nog voordat haar huwelijk met 

koning Lodewijk XV van Frankrijk rond was. Maria Christina had als enige zelf haar echtgenoot uit kunnen 



  

  

kiezen, maar aartshertogin Maria Amalia werd met veel weerstand gedwongen de hertog van Parma te 

huwen. Johanna Gabriela werd vervolgens uitgehuwelijkt aan koning Ferdinand I der Beide Siciliën, maar 

stierf aan de pokken. Dus werd een verloving tussen Ferdinand en aartshertogin Maria Josepha geregeld. 

Deze stierf echter ook aan de pokken, waardoor Maria Carolina uiteindelijk werd aangewezen als de 

toekomstige koningin van Beide Siciliën. Als laatste werd een huwelijk tot stand gebracht tussen Maria 

Carolina's lievelingszus Maria Antonia en de Franse koning Lodewijk XVI. 

Marie Antoinette en Maria Carolina waren elkaar van al de kinderen van Maria Theresia het naast. Zij 

correspondeerden veel.. 

Koningin van de Beide Siciliën. 

In tegenstelling tot haar twee zusters overleefde Maria Carolina haar verloving wel. Op 12 mei 1768 trouwde 

ze met Ferdinand I, koning van Napels en de Beide Siciliën. In tegenstelling tot haar echtgenoot was Maria 

Carolina zeer intelligent, evenzo als haar moeder. Van haar intelligentie maakte zij handig gebruik en wist 

via haar echtgenoot het koninkrijk te besturen. In het huwelijkscontract was vastgelegd dat Maria Carolina 

na de geboorte van haar eerste zoon een stem zou krijgen in de Raad van State. Dit gebeurde in 1777, toen ze 

een erfgenaam baarde; de latere koning Frans I der Beide Siciliën. In haar nieuwe positie als lid van de Raad 

van State genoot ze nog meer politieke macht. Maria Carolina had zich onder meer ten doel gesteld Napels 

van de invloed van Spanje te ontdoen en de goede banden met Oostenrijk en Engeland te herstellen. 

De Toscaanse markies Bernardo Tanucci zag de invloed van Maria Carolina als een grote bedreiging voor 

het koninkrijk en probeerde deze dan ook in te perken. Hij werd dan ook in 1777 ontslagen. De Engelsman 

John Acton, die sinds 1779 de marine leidde, steunde de koningin in haar plannen met betrekking tot haar 

buitenlandse politiek. Op die manier wist hij veel invloed op haar te krijgen, waardoor hij veel politieke 

macht verkreeg. Hij werd uiteindelijk ook officieel premier en was verantwoordelijk voor het politieke 

verval van het koninkrijk. 

Maria Carolina en de regering stonden niet negatief tegenover de in 1789 uitgebroken Franse Revolutie, 

sterker nog; de revolutionaire ideeën stonden de koningin wel aan. Dit veranderde echter toen de Franse 

koning werd afgezet en gevangengenomen. Haar haatgevoelens tegen de revolutionairen werden 

vervolgens alleen maar versterkt toen de koning én zijn echtgenote, Maria Carolina's zuster, werden 

vermoord. Maria Carolina was diep geschokt door de moord op haar zus en gebruikte haar echtgenoot dan 

ook om het land mee te laten doen aan de Eerste Coalitie tegen Frankrijk. In 1796 sloten de landen weer 

vrede. 

In 1799 vond er in Napels een kleine revolutie plaats. Ferdinand werd met de hulp van de adel en de 

bourgeoisie van de troon gestoten door de Fransen. Vervolgens werd in januari de Parthenopeïsche 

Republiek uitgeroepen. De revolutie was echter van korte duur; in juni wist het leger Napels weer te 

veroveren. De koning en vooral koningin zorgden ervoor dat de rebellen geen genade werd getoond; door 

gebruik te maken van Lady Emma Hamilton, de minnares van de Britse admiraal Horatio Nelson, wisten ze 

de admiraal zover te krijgen dat hij honderden rebellen aan hen overdroeg. De meesten werden na hun 

gevangenname opgehangen. 

In 1806 werd Ferdinand afgezet als koning van Napels door de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Tot 1812 

wist ze wat van haar macht in Sicilië te behouden. In dat jaar trad haar echtgenoot namelijk af en wees hun 

zoon Frans als koning aan, waardoor Maria Carolina haar invloed verloor. Ze werd verbannen naar haar 

moederland Oostenrijk, waar ze in 1814 stierf. Met haar dood verloor haar echtgenoot zijn belangrijkste 

adviseur. 

. 

 

 

 

Gabriel van Spanje. 

Van de kinderen van Karel III, was Gabriel de meest intelligente en ijverige. Hij was ontwikkeld en was een 

uitstekend vertaler van Sallustius en een echte mecenas. Zijn muziekleraar was Padre Antonio Soler, die 

verschillende sonates voor harpsichord componeerde voor zijn talentrijke leerling, evenals concerten voor 

twee orgels die ze samen uitvoerden in de kerk van het Escorial. 

Gabriel was grootprior van de Orden Hospitalaria de San Juan in Castilië en León. In 1771 gaf hij Juan de 

Villanueva de opdracht om de Casita del Infante te bouwen. 

 

 



  

  

XXVIIp. Franciscus Xaverius Albert August Lodewijk Benno van Saksen, zoon van August III van Polen 

(XXVIq), op pagina 242 (van 1733 tot 1763 koning van Polen en als Frederik August II keurvorst 

van Saksen) en Maria Josepha van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, keurvorstin van 

Saksen en koningin van Polen), geboren op vrijdag 25 augustus 1730 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], graaf van Lausitz, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1806 

in Zabeltitz [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 en 23 jaar oud) (een morganatisch 

huwelijk) op zaterdag 9 maart 1765 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Maria Chiara Spinucci, 

geboren op woensdag 30 augustus 1741 in Fermo [Marche, Italië], overleden (51 jaar oud) op 

vrijdag 23 november 1792 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Ludwig Ruprecht Joseph Xavier van Saksen, geboren op donderdag 27 maart 1766 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (16 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1782 

in Pont-Sur-Seine. 

2. Clara Maria Augusta Beatrice van Saksen, geboren op donderdag 27 maart 1766 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (7 maanden oud) op 

dinsdag 18 november 1766 aldaar. 

3. Joseph Xavier Karl Raphael Philipp Benno van Saksen, geboren op 

zondag 23 augustus 1767 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op 

zaterdag 26 juni 1802 gedood tijdens een duel in Teplitz. 

4. Elisabeth Ursula Anna Cordula Xaveria van Saksen, geboren op 

zaterdag 22 oktober 1768 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

vrijdag 3 mei 1844 aldaar. 

5. Maria Anna Violante Katharina Martha Xaveria van Saksen, geboren op 

zaterdag 20 oktober 1770 in Siena, overleden (75 jaar oud) op 

woensdag 24 december 1845 in Rome [Lazio, Italië]. 

6. Beatrix Marie Françoise Brigitte van Saksen, geboren op zaterdag 1 februari 1772 in 

Chaumot [Nièvre, Frankrijk], overleden (34 jaar oud) op donderdag 6 februari 1806 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

7. Kunigunde Anna Helena Maria Josepha van Saksen, geboren op 

vrijdag 18 maart 1774 in Chaumot [Nièvre, Frankrijk], overleden (54 jaar oud) op 

zaterdag 18 oktober 1828 in Rome [Lazio, Italië]. 

8. Maria Christina Sabina van Saksen, geboren op zaterdag 30 december 1775 in 

Pont-Sur-Seine, overleden (61 jaar oud) op zondag 20 augustus 1837 in 

Rome [Lazio, Italië]. 

9. Levenloos geboren zoon van Saksen, geboren op maandag 22 december 1777 in 

Pont-Sur-Seine. 

10. Cecilie Marie Adelaide Augustine van Saksen, geboren op vrijdag 17 december 1779 

in Pont-Sur-Seine, overleden (1 jaar oud) op zondag 24 juni 1781 aldaar. 

 

Franciscus Xaverius Albert August Lodewijk Benno van Saksen. 

Na de dood van zijn oudste broer, keurvorst Frederik Christiaan, die slechts 74 dagen had geregeerd (van 5 

oktober tot zijn dood op 17 december 1763), nam Frans Xavier samen met zijn schoonzuster, Maria Antonia 

van Beieren, het regentschap van het keurvorstendom waar voor zijn neefje, de nieuwe keurvorst Frederik 

August III, en zette hij de hervormingen van zijn broer voort. In oktober 1765 deed Frans Xavier – tegen de 

wil in van Maria Antonia en in uitvoering van het verdrag tussen Pruisen en Rusland van 1764 – formeel 

afstand van de Poolse kroon in naam van de jonge keurvorst ten voordele van Stanislaus Poniatowski. De 

invoering ven een legerhervorming naar Pruisisch model door Frans Xavier stuitte op zware tegenstand 

wegens de hoge uitgaven die eraan verbonden waren. In 1768 werd keurvorst Frederik August III officieel 

meerderjarig verklaard en eindigde het regentschap van Frans Xavier. Vlak voor het einde van het 

regentschap herstelde Frans Xavier de Militaire Orde van Sint-Hendrik. 

Frans Xavier was in 1765 in het geheim en morganatisch gehuwd met de hofdame van zijn schoonzuster, de 

Italiaanse gravin Maria Chiara Spinucci. 

 

 

XXVIIq. Maria Josepha Caroline van Saksen, dochter van August III van Polen (XXVIq), op pagina 



  

  

242 (van 1733 tot 1763 koning van Polen en als Frederik August II keurvorst van Saksen) en 

Maria Josepha van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, keurvorstin van Saksen en koningin 

van Polen), geboren op zondag 4 november 1731 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (35 

jaar oud) op vrijdag 13 maart 1767 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 15 en 

17 jaar oud) op donderdag 9 februari 1747 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk] met 

Lodewijk Ferdinand van Frankrijk, zoon van Lodewijk XV van Frankrijk (de Geliefde) en Maria 

Carolina Sophia Felicitas Leszezynska, geboren op zondag 4 september 1729 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], overleden (36 jaar oud) op vrijdag 20 december 1765 

in Fontainebleau [Seine-et-Marne, Frankrijk] Tuberculose. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Marie Zéphyrine van Frankrijk, geboren op woensdag 26 augustus 1750, overleden 

(5 jaar oud) op dinsdag 2 september 1755. 

2. Lodewijk Jozef Xavier van Frankrijk, geboren op maandag 13 september 1751 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], gedoopt (9 jaar oud) op 

zaterdag 29 november 1760 (getuigen: zijn grootvader Lodewijk XV van Frankrijk (de 

Geliefde) en zijn grootmoeder Maria Carolina Sophia Felicitas Leszezynska), 

overleden (9 jaar oud) op zondag 22 maart 1761 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk]. 

3. Levenloos geboren dochter van Frankrijk, geboren in 1752. 

4. Xavier Marie Joseph van Frankrijk, geboren op zaterdag 8 september 1753, overleden 

(5 maanden oud) op vrijdag 22 februari 1754. 

5. Lodewijk XVI Auguste van Frankrijk (33de Koning van Frankrijk in het Huis 

Bourbon, zijtak van het Huis Capet van 1774 tot 1792), geboren op 

vrijdag 23 augustus 1754 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], ter dood 

gebracht (38 jaar oud) op maandag 21 januari 1793 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] 

geguilotineerd, trouwde (respectievelijk 15 en 14 jaar oud) op woensdag 16 mei 1770 

met Marie Antoinette van Oostenrijk, dochter van Frans I Stephan van 

Lotharingen (hertog van Lotharingen, groothertog van Toscane, Rooms Duits 

Keizer) en Maria Theresia keizerin van Habsburg-Oostenrijk, geboren op 

zondag 2 november 1755 in Wenen [Wien, Oostenrijk], ter dood gebracht (37 jaar oud) 

op woensdag 16 oktober 1793 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] geguilotineerd. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

6. Lodewijk XVIII Stanislaus van Frankrijk (34de Koning van Frankrijk in het Huis 

Bourbon, zijtak van het Huis Capet van 1815 tot 1824), geboren op 

maandag 17 november 1755 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], overleden 

(68 jaar oud) op donderdag 16 september 1824 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 15 en 17 jaar oud) op dinsdag 16 april 1771 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk] met Maria Josephine Louisa van Savoye, 

dochter van Victor Amadeus III koning van Sardinië (was van 1773 tot 1796 koning 

van Sardinië) en Maria Antonia van Bourbon (was koningin van Sardinië), geboren op 

zondag 2 september 1753 in Turijn [Piemonte, Italië], prinses van Sardinië en 

Piedmont, overleden (57 jaar oud) op dinsdag 13 november 1810 in 

Hartwell House (Buckinghamshire) [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Karel X Philippe van Frankrijk (35de Koning van Frankrijk in het Huis Orléans, 

zijtak van het Huis Capet van 1824 tot 1830), geboren op zondag 9 oktober 1757 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], graaf van Artois, koning van Frankrijk en 

Navarra van 16 september 1824 tot 2 augustus 1830, overleden (79 jaar oud) op 

zondag 6 november 1836 in Goriza [Friuli Venezia Giulia, Italië], trouwde 

(respectievelijk 16 en 17 jaar oud) op dinsdag 16 november 1773 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk] met Maria Theresia van Savoye, dochter 

van Victor Amadeus III koning van Sardinië (was van 1773 tot 1796 koning van 

Sardinië) en Maria Antonia van Bourbon (was koningin van Sardinië), geboren op 

zaterdag 31 januari 1756 in Turijn [Piemonte, Italië], overleden (49 jaar oud) op 

zondag 2 juni 1805 in Graz [Steiermark, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 



  

  

8. Marie Adélaïde Clothilde Xavière van Frankrijk, geboren op 

zondag 23 september 1759 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], overleden 

(42 jaar oud) op zondag 7 maart 1802 in Napels [Campania, Italië], trouwde 

(respectievelijk 15 en 24 jaar oud) op woensdag 6 september 1775 in 

Chambéry [Savoie, Frankrijk] met Karel Emanuel IV koning van Sardinië, zoon van 

Victor Amadeus III koning van Sardinië (was van 1773 tot 1796 koning van 

Sardinië) en Maria Antonia van Bourbon (was koningin van Sardinië), geboren op 

maandag 24 mei 1751 in Turijn [Piemonte, Italië], koning van Sardinië Karel Emanuel 

IV (of II) Ferdinand Maria (Turijn, 24 mei 1751 - Rome, 6 oktober 1819) was van 1796 

tot 1802 koning van Sardinië, overleden (68 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1819 in 

Rome [Lazio, Italië]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Elisabeth Philippine Marie Hélène van Bourbon, geboren op donderdag 3 mei 1764 

in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], ongehuwd en kinderloos overleden (30 

jaar oud) op zaterdag 10 mei 1794 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] door de guillotine. 

 

Maria Josepha Caroline van Saksen. 

De nieuwe dauphine was Madame de Pompadour dankbaar voor haar rol in het opzetten van haar huwelijk. 

Zij was nadien altijd vriendelijk naar haar toe en had een goede verhouding met de koninklijke maîtresse. Ze 

werd in Frankrijk vooral bekend onder de naam Marie-Josèphe, de Franse vertaling van Maria Josepha. 

Marie-Josèphe had een heel goed huwelijk met de dauphin en was erg gelukkig in Frankrijk. In politieke 

zaken was zij erg geïnteresseerd. Zij wendde haar eigen invloed enkel eenmaal aan, in 1762 en uiteindelijk 

tevergeefs, voor het redden van de Sociëteit van Jezus (de jezuïeten) in Frankrijk, die op last van het 

Parlement van Parijs ontbonden was. Net zoals haar echtgenoot, was Marie-Josèphe heel vroom en samen 

met de koningin vormde zij in dit gebied een tegengewicht voor het liberale, in haar ogen onzedelijk gedrag, 

van het hof met koning Lodewijk XV aan het hoofd. 

Het eerste kind van het koppel was een dochter, Marie Zéphyrine genaamd en geboren in 1750, die echter al 

stierf in 1755. Hun eerste zoon werd geboren op 15 september 1751 en kreeg de naam Lodewijk Jozef Xavier. 

Hij kreeg de titel 'hertog van Bourgondië'. De vader van koning Lodewijk XV was de vorige drager van die 

titel. In totaal hadden Lodewijk Ferdinand en Marie-Josèphe elf kinderen, van wie er drie in de toekomst 

koning zouden worden. Niettemin was hun gemeenschappelijke voorliefde voor hun eerste zoon; zijn talent 

baarde vroege en grote hoop, en niet alleen bij zijn ouders, maar bij het hele Franse hof. De andere kinderen 

van het koppel werden door deze voorkeur verwaarloosd. Lodewijk Jozef Xavier stierf echter op 22 maart 

1761 aan tuberculose. Nadat hun zoon Xavier, de hertog van Aquitanië, geboren in 1753, was gestorven na 

één jaar, nam Lodewijk Augustus, hertog van Berry (de latere Lodewijk XVI) geboren op 23 augustus 1754, 

de tweede plaats in als tweede erfgenaam voor de Franse troon, na zijn vader. 

De dood van haar man op 20 december 1765, trof Maria Josepha als een verwoestende slag waarvan zij nooit 

herstelde, en ze zonk in een diepe depressie voor de rest van haar leven. Om haar van het verdriet te redden, 

dat ze had in de appartementen waar haar leven en huwelijk zich hadden afgespeeld, mocht ze van haar 

schoonvader Lodewijk XV intrek nemen in de appartementen van de in 1764 overleden Madame de 

Pompadour. Daar bezocht Lodewijk XV haar vaak en bespraken ze de huwelijksplannen van de nieuwe 

Dauphin. Maria Josepha was niet erg blij met de huwelijksplannen die werden genomen voor haar oudste 

zoon met aartshertogin Marie Antoinette van Oostenrijk, maar ze begon samen met de koning in 1766 

onderhandelingen met Wenen. Haar gezondheid werd steeds slechter. Ze leed aan dezelfde ziekte als wijlen 

haar man: tuberculose. Ze stierf uiteindelijk op 13 maart 1767 en werd bijgezet in de Koninklijke Crypte in de 

Basiliek van Saint-Denis. Het huwelijk van haar oudste zoon met aartshertogin Marie Antoinette van 

Oostenrijk werd drie jaar later gesloten, op 16 mei 1770. 

 

 

Lodewijk Ferdinand van Frankrijk. 

Lodewijk werd geboren op het kasteel van Versailles. De geboorte van een erfgenaam voor de troon was 

lang verwacht sinds de tragische dood van vele leden van de Franse koninklijke familie rond 1710. Rond die 

tijd stierven onder andere een Lodewijk, de grote dauphin, een andere Lodewijk, hertog van Bourgondië en 

zijn jonggestorven oom, ook met de naam Lodewijk. Toen de derde zwangerschap van Maria Leszczynska 

resulteerde in een zoon in 1729 was er bij het Franse volk grote vreugde. In alle belangrijke steden van 

Frankrijk was er vuurwerk. In Rome en aan andere Europese hoven waren ook feesten ter ere van de Franse 



  

  

troonopvolger. Omdat hij de erfgenaam was van de Franse troon kreeg hij de traditionele titel 'dauphin van 

Frankrijk'. 

Volgens de gewoonte van de Franse koninklijke familie werd Lodewijk Ferdinand privé en zonder een naam 

door kardinaal Armand de Rohan gedoopt. Op 27 april 1737 toen hij zeven jaar oud was, vond er een 

openbare doop plaats. Het was tijdens deze ceremonie dat hij de naam Lodewijk kreeg. Zijn peetouders 

waren Lodewijk, hertog van Orléans (Lodewijk IV van Orléans) en de douairière hertogin van Bourbon 

(weduwe van Lodewijk III van Bourbon-Condé). 

Lodewijk kreeg dezelfde gouvernante als zijn vader, 19 jaar daarvoor, de bejaarde hertogin de Ventadour. 

Toen hij zeven jaren oud was, werd de hertog van Châtillon zijn gouverneur, de Graaf van Muy werd 

benoemd tot tweede gouverneur en Jean François Boyer, de vroegere bisschop van Mirepoix, werd tot 

leermeester benoemd. 

Vanaf jonge leeftijd had Lodewijk een grote interesse in militaire kunst. Hij werd bitter teleurgesteld toen 

zijn vader hem niet toestond deel te nemen aan een campagne in 1744 tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog. Toen zijn vader ziek werd in Metz en er voor diens leven gevreesd werd, gehoorzaamde 

Lodewijk zijn vader niet en hij zocht, in plaats van de regeringszaken op zich te nemen, zijn vader op. Zijn 

overhaaste actie, die in de dood van zowel Lodewijk Ferdinand als zijn vader had kunnen resulteren, 

resulteerde in een permanente verandering in de relaties tussen vader en zoon. Tot aan die gebeurtenis was 

de relatie tussen Lodewijk XV en zijn zoon goed en erg hecht, maar doordat de dauphin de monarchie in 

gevaar had gebracht, was deze relatie vanaf dat moment tot Lodewijks dood erg slecht. 

Eerste huwelijk. 

In 1744 onderhandelde Lodewijk XV over een huwelijk voor zijn vijftien jaar oude zoon en de negentien jaar 

oude infante Maria Theresia van Spanje, dochter van koning Filips V van Spanje en diens Italiaanse vrouw, 

koningin Elisabetta Farnese. Het huwelijkscontract werd op 13 december 1744 ondertekend; het huwelijk 

werd door volmacht in Madrid gesloten op 18 december 1744 en in persoon te Versailles op 23 februari 1745 

gevierd. 

Lodewijk Ferdinand en Maria-Theresia pasten goed bij elkaar en hadden een echte affectie voor elkaar. Zij 

hadden één dochter: 

Drie dagen na de geboorte van hun dochter stierf Lodewijks vrouw, Maria-Theresia op 22 juli 1746. 

Lodewijk Ferdinand was, amper zestien jaren oud, een weduwnaar. Hij treurde intens om het verlies van 

zijn vrouw, maar zijn verantwoordelijkheid om voor een troonopvolger voor de Franse troon te zorgen 

vereiste dat hij vlug opnieuw trouwde. 

In 1746 ontving Lodewijk de Orde van het Gulden Vlies van zijn schoonvader de Spaanse koning Filips V. 

Tweede huwelijk. 

Op 10 januari 1747 hertrouwde Lodewijk bij volmacht in Dresden met prinses Maria Josepha van Saksen, de 

vijftien jaar jonge dochter van Frederik Augustus II, keurvorst van Saksen en koning van Polen en diens 

vrouw aartshertogin Maria Josepha van Oostenrijk. Een tweede huwelijksceremonie vond plaats in 

Versailles op 9 februari 1747. 

Persoonlijkheid en politieke rol. 

Lodewijk Ferdinand was vrij stevig. Hij werd goed opgevoed: een leergierige man, gecultiveerd en een groot 

liefhebber van muziek, hij had liever een goed gesprek dan dat hij ging jagen (een wereld van verschil met 

zijn vader, Lodewijk XV, en zijn zoon, Lodewijk XVI, die wel een zwak hadden voor jagen). Ook ging hij 

liever niet naar een bal of andere feestjes. Met een scherpe zin voor redelijkheid was hij heel erg toegewijd 

aan zijn vrouw, Maria Josepha, en zij aan hem. Hij was erg vroom en een vurige aanhanger van de jezuïeten, 

zoals zijn moeder en zussen, en werd door hen geleid deel te nemen aan de Heilig Hartverering. Hij was in 

de ogen van zijn zusters en moeder het ideale beeld van een christelijke prins, in scherp contrast met hun 

vader die een beruchte vrouwenjager was. 

Hij werd door zijn vader van regeringszaken gehouden en onder meer daardoor was Lodewijk het 

middelpunt van de Dévots, een groep van godsdienstige mannen die de weg hoopte vrij te maken voor 

Lodewijk naar de absolute macht en de troon van Frankrijk. 

Overlijden. 

Lodewijk stierf aan tuberculose in Fontainebleau op 20 december 1765, op de leeftijd van 36 jaar, terwijl zijn 

vader nog steeds leefde; hij werd dus nooit koning van Frankrijk. Zijn moeder, koningin Maria Leszczynska, 

en zijn grootvader aan moederskant, Stanislaus Leszczynska, voormalig koning van Polen, overleefden hem 

ook. Zijn oudste zoon die zijn jeugd overleefde was Lodewijk August, hertog van Berry; hij werd de nieuwe 

Dauphin en later, na het overlijden van zijn grootvader Lodewijk XV in 1774, koning van Frankrijk onder de 



  

  

naam Lodewijk XVI. Lodewijk Ferdinands tweede echtgenote Maria Josepha stierf op 13 maart 1767. 

Lodewijk Ferdinand ligt begraven in de Kathedraal van Sens. Zijn hart werd bijgezet in de Kathedraal van 

Saint-Denis. 

 

 

Lodewijk Jozef Xavier van Frankrijk. 

Hij werd beschouwd als het favoriete kind van zijn ouders. Zijn grootvader Lodewijk XV verleende hem na 

zijn geboorte de titel van hertog van Bourgondië en zijn zorg werd toevertrouwd aan Marie Isabelle de 

Rohan. 

In 1759 werd de jonge hertog door een van zijn speelkameraden van een houten paard geduwd. De jongen, 

die bekendstond om zijn vriendelijkheid, besloot het aan niemand te vertellen, om zijn kameraad niet in de 

problemen te brengen. Na dit incident begon de gezondheid van de hertog van Bourgondië snel achteruit te 

gaan, het bleek om een extrapulmonale tuberculose aan het been te gaan. De lijfarts van de Bourbons, Dr. 

Barbier, besliste om de jongen in 1760 te opereren, zonder verdoving. Wetende dat hij ging sterven, lieten 

zijn ouders hem op 29 november 1760 dopen, met Lodewijk XV en zijn echtgenote Maria Leszczynska als 

peetouders. Rond 1761 werd de hertog aan zijn bed gebonden, omdat hij niet meer in staat was om zijn 

benen te bewegen. 

 

 

Lodewijk XVI Auguste van Frankrijk. 

Lodewijk XVI August van Frankrijk regeerde als koning van Frankrijk en Navarra van 1774 tot 1791 en 

daarna als koning der Fransen van 1791 tot 1792. Hij werd geschorst en gearresteerd na de Bestorming van 

de Tuilerieën tijdens de Franse Revolutie. Hij werd berecht door de Nationale Conventie, schuldig bevonden 

aan hoogverraad en geëxecuteerd door de guillotine op 21 januari 1793 als een ontheiligde Franse burger 

"citoyen Louis Capet". Hij is de enige koning van Frankrijk die ooit geëxecuteerd werd. 

Zijn pogingen om het Ancien Régime te hervormen kenden een beperkt succes. Hij werd tegengewerkt door 

de geprivilegieerde standen (adel en geestelijkheid), en de parlementen, adellijke rechtbanken die de 

koninklijke besluiten moesten toetsen aan de soms ongeschreven "Fundamentele Wetten". Gedwongen door 

de financiële omstandigheden moest hij de Staten-Generaal samenroepen. In die - consultatieve - 

vergadering riepen de leden zich uit tot Grondwetgevende Vergadering en in een proces dat Franse 

Revolutie wordt genoemd, waarin de koning de regie verloor, en het grootste deel van zijn macht, vormden 

ze Frankrijk om tot een constitutionele monarchie. Een machtsgreep van de extremisten en de republikeinen 

in 1792 leidde tot afzetting, gevangenneming en doodstraf. 

Jonge jaren. 

De toekomstige Lodewijk XVI werd geboren als Lodewijk-August in het Kasteel van Versailles op 23 

augustus 1754, als zoon van de Franse erfgenaam, de dauphin Lodewijk Ferdinand. Lodewijk Ferdinand 

was de enige zoon van koning Lodewijk XV en koningin Maria Leszczynska. De vader van Lodewijk XVI 

stierf op de leeftijd van 35 jaar en werd nooit koning van Frankrijk. Lodewijks moeder was Maria-Josepha 

van Saksen, de tweede vrouw van Lodewijk Ferdinand en dochter van Frederik Augustus II van Saksen, 

keurvorst van Saksen en koning van Polen als August III. 

Lodewijk had geen gemakkelijke jeugd. Zijn ouders negeerden hem voor het grootste gedeelte en gaven de 

meeste aandacht aan Lodewijks oudere en knappere broer Louis Joseph Xavier, de hertog van Bourgondië. 

Zijn oudere broer stierf echter op 10-jarige leeftijd in 1761. Het verdriet dat zijn ouders hadden was erg 

groot. En ze vonden het beiden erg moeilijk om na de dood van Louis Joseph Xavier, Lodewijk August de 

aandacht en liefde te geven die hij nodig had. Hij was een sterke en gezonde jongen, maar hij was wel erg 

verlegen. Hij groeide op als een slimme jongen en blonk vooral uit in vakken zoals Latijn, geschiedenis, 

geografie en astronomie. Naast Frans kon hij ook vloeiend Italiaans en Engels spreken. Ook had hij veel 

interesse in het maken van sloten. Hij ging ook graag jagen met zijn grootvader, koning Lodewijk XV en hij 

speelde graag met zijn jongere broers, Louis-Stanislas, de graaf van Provence en Charles Philippe, de graaf 

van Artois. 

Toen zijn vader stierf aan tuberculose op 20 december 1765, werd de elfjarige Lodewijk August de nieuwe 

dauphin van Frankrijk. Zijn moeder, die de dood van haar man nooit heeft kunnen verwerken, overleed ook 

aan tuberculose op 13 maart 1767. Lodewijk August en zijn twee jongere broers en twee jongere zusjes 

bleven achter als weeskinderen. Hij kreeg een strakke en zeer conservatieve opvoeding van Paul François de 

Quelen de la Vauguyon. Deze man werd gouverneur des Enfants de France (gouverneur van de Kinderen 



  

  

van Frankrijk). Paul François de Quelen was Lodewijks leraar vanaf 1760 tot aan zijn huwelijk in 1770. Hoe 

goed de bedoelingen van Paul François de Quelen ook waren, zijn lessen en opvoeding bereidden Lodewijk 

August niet voor op de taak die hij erfde in 1774 bij het overlijden van zijn grootvader. Lodewijks jongere 

zusjes waren: madame Marie-Clothilde en madame Elisabeth. Marie-Clothilde werd de vrouw van koning 

Karel Emanuel IV van Sardinië. 

Huwelijk en kinderen. 

Op 16 mei 1770 trouwde de vijftienjarige Lodewijk August met de veertienjarige Oostenrijkse aartshertogin 

Maria Antonia van Habsburg-Lotharingen, die na haar huwelijk bekend werd als Marie-Antoinette. Zij was 

de jongste dochter van keizer Frans I Stefan van het Heilige Roomse Rijk en keizerin Maria Theresia. Bij het 

huwelijk werd een opera van Jean-Jacques Rousseau opgevoerd. De dauphin schreef aan Lodewijk XV in 

1772 dat hij "van de dauphine zijn vrouw had gemaakt", maar ze bleven aanvankelijk kinderloos. 

Marie-Antoinette leed daar erg onder. Het paar groeide naar elkaar en ze kregen uiteindelijk een zeer goede 

band. Nadat Lodewijk August een kleine operatie ondergaan had, werden uit het huwelijk vier kinderen 

geboren: 

Zijn grootvader, koning Lodewijk XV, werd plotseling ziek op 27 april 1774. Op 4 mei werd de maîtresse van 

de koning, Madame du Barry, weggestuurd van Versailles. En uiteindelijk op 10 mei 1774 rond drie uur in 

de middag stierf de 64 jaar oude koning aan de pokken, waarna Louis Auguste koning werd op 

negentienjarige leeftijd als Lodewijk XVI (Louis XVI, in het Frans: Louis Seize). Zijn jongere broer, Lodewijk 

Stanislaus, werd de erfgenaam van de Franse troon tot de geboorte van Lodewijks oudste zoon in 1781. Op 

11 juni 1775 werd Lodewijk in de Kathedraal van Reims gezalfd en gekroond. Zijn vrouw werd niet 

gekroond maar stond wel de gehele dienst aan zijn zijde. 

Eerste jaren van zijn regering. 

Het plotse overlijden van Lodewijk XV gebeurde op een inopportuun moment. Frankrijk had de Zevenjarige 

Oorlog verloren, tegen een steeds agressiever Engeland en Pruisen. Lodewijk XV was volop - en succesvol - 

aan het werken aan het financieel herstel, met de hulp van ministers Joseph Marie Terray en kanselier René 

Nicolas de Maupeou. De saboterende Parlementen, die probeerden de koning onder de voogdij van de 

adellijke Rechterlijke Macht te brengen, en die de belastinginning en de modernisering tegenwerkten 

(Lodewijk XV wilde de belastingen spreiden over alle Fransen, en een eind maken aan de fiscale privileges 

van de Kerk en de Adel), waren net afgeschaft en vervangen door gewone rechtbanken. Niet meer 

gehinderd door de protesten van de Parlementen had Terray de financiën schoksgewijs onder controle 

gebracht - met een gedeeltelijk bankroet. Lodewijk XV was immens impopulair geworden. 

De onervaren Lodewijk XVI beging meteen zijn eerste vergissing. Hij riep oud-minister Maurepas terug aan 

het hof. Maurepas, oneervol ontslagen en verbannen door Lodewijk XV, had geen ander politiek programma 

dan afrekenen met de nalatenschap van Lodewijk XV. Terray en Maupeou werden uitgeschakeld. De 

Parlementen werden weer ingesteld. De verbitterde oud-magistraten werden uit hun ballingschap 

teruggehaald en begonnen opnieuw te saboteren en te werken aan het neerhalen van het absolutisme ten 

voordele van de adel. Lodewijk XVI werd dankzij deze maatregelen gevierd als een nieuwe Hendrik IV. 

Onder Maurepas benoemde de koning een bekwame minister van Financiën ("contrôleur général des 

finances"), Anne Robert Jacques Turgot, die spoedig adel en kerk tegen zich in het harnas joeg met een aantal 

hervormingen. Turgot probeerde de belastingdruk af te wentelen van het volk naar de grondbezitters. Hij 

schafte de Gilden en Ambachten af en de corvée (gedwongen werk). Hij stichtte de Caisse de l'Escompte, een 

voorloper van de Banque de France. Langzaam verminderde de staatsschuld. Turgot verzette zich - op 

financiële gronden - tegen een Franse interventie in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd. Hij 

liberaliseerde de graanhandel, echter op een ongelukkig moment: de misoogst van 1774 veroorzaakte 

schaarste die hem werd aangewreven. Ondiplomatiek en gehaat werd de bekwame Turgot twee jaar na zijn 

benoeming afgevoerd door Maurepas. De koning kon zijn minister niet overeind houden tegen een bijna 

unanieme oppositie van regering, hof en koningin, zeker niet omdat Frankrijk onvermijdelijk mee moest 

doen aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, onder druk van de publieke opinie, en sterk door de 

nieuw uitgebouwde vloot. 

De populaire controleur-generaal van financiën Jacques Necker leent enorme bedragen in plaats van de 

belastingen te verhogen. 

Om de oorlog te financieren trad de belangrijkste opposant van Turgot aan, bankier Jacques Necker. Deze 

voerde een groot aantal kleine maatregelen door om de financiën te saneren. Zijn prestige was groot genoeg 

om de kredietwaardigheid van de Franse Staat op te vijzelen. Achteraf bekeken een grote vergissing: de 

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland werd grotendeels door leningen gefinancierd. 



  

  

Nochtans was de oorlog bij de Fransen populair, en een financiering door belastingverhoging was wellicht 

geaccepteerd geweest. De enorme schuld legde een tijdbom onder de staatsfinanciën. Necker maakte ook 

vijanden: de slachtoffers van de bezuinigingen (de fermiers of uitbaters van de belastingen, de traditionele 

staatsfinanciers, het Hof). Zonder toestemming van de koning verdedigde hij zijn resultaten van 1781 in een 

Compte-rendu au Roi die hij liet drukken en uitgeven. Hij beweerde daarin dat het staatsbudget een 

overschot vertoonde (Necker rekende de uitzonderlijke oorlogsuitgaven weg), en gaf ook een kijk op de 

kosten van het hof. Door de uitgave van deze quasi-officiële fabeltjeskrant nam zijn populariteit nóg toe. 

Maurepas en de regering beseften dat ze met een oplichter te maken hadden. Toen het parlement één van 

zijn hervormingen wegstemde, vroeg hij aan de koning de verbreking van het Parlementair arrest, én 

zeggenschap over de financiën van Marine en Oorlog, plus een zetel in de Regeringsraad. De koning 

weigerde, waarop Necker zijn ontslag aanbood, tot grote consternatie van de publieke opinie. Hij liet zijn 

opvolgers, d'Ormesson en daarna Charles Alexandre de Calonne, achter met de onmogelijke taak om de 

gigantische schuld op te ruimen. 

Calonne probeerde eerst een politiek van uitgaven in plaats van bezuinigingen, in de hoop de 

kredietwaardigheid te behouden. Hij durfde het bij zijn aantreden niet aan om een degelijke audit te eisen 

van Neckers geretoucheerde staatsboekhouding in de Compte-rendu au Roi. Later zou het enorme verschil 

op Calonne's conto geschreven worden. 

Revolutie. 

Niet alleen moest de economie er weer bovenop geholpen worden, ook de vrijheid en rechtsgelijkheid van 

de gewone burgers moesten worden bevorderd. Eind 1786 legden minister Calonne en Lodewijk XVI 

vergaande democratiseringsplannen voor aan een Assemblée des Notables, samengesteld uit leden van de 

hoge adel, die de plannen afwees. De fantasierijke Compte-rendu au roi van Necker kwam in de Assemblée 

steeds weer ter sprake: hoe kon men in zó'n korte periode in zó'n diep financieel gat gegraven hebben? 

Calonne werd voor verspiller en leugenaar uitgemaakt. 

Calonne en de koning deden vervolgens indirect beroep op het volk, door het hervormingsplan te 

publiceren. Het volk bleef ijskoud voor de ideeën die het twee jaar later met geweld zou opeisen. Pogingen 

om kleinere hervormingen (vooral met betrekking tot de belastingen) voor het Parlement (een adellijke 

rechtbank, die meende het Volk te vertegenwoordigen) door te drukken, mislukten en mondden uit in een 

eis om de Staten-Generaal samen te roepen. Het was duidelijk dat de koning zijn macht en prestige verloren 

was. Één van zijn weinige medestanders, de Graaf van Artois, zijn broer, werd zelfs in het Parlement 

bedreigd. 

Ontgoocheld liet de koning zijn moderniseringsplannen varen: hij stuurde de Assemblée naar huis, gaf toe 

aan de druk om Calonne te ontslaan, en benoemde de aartsbisschop van Toulouse, Étienne-Charles de 

Loménie de Brienne, tot minister, met een beperkt en eerder aristocratisch programma. Geconfronteerd met 

voortdurende parlementaire protesten tegen de hervormingen, gaf ook Brienne toe en implementeerde een 

lapmiddel: nieuwe leningen, die het Parlement goedkeurde onder voorwaarde dat de Staten-Generaal bijeen 

werd geroepen. Brienne en de koning joegen adel, hof en kerk (en het volk) nog méér tegen zich in het 

harnas, onder meer door godsdienstvrijheid toe te staan en te korten op de ruime pensioenen van de 

hovelingen. De allang smeulende pamflettenoorlog brandde nog heviger los, waarbij de koning als een tiran 

werd afgeschilderd, en koningin Marie-Antoinette als Madame Déficit ("Mevrouw Tekort") werd genoemd. 

De koning gaf de hervormingen niet op. Met justitieminister Chrétien Guillaume de Lamoignon de 

Malesherbes slaagde hij erin het Parlement van Parijs te hervormen - terugdringen tot zijn rol als rechtbank - 

en legde opnieuw een juridische hervorming voor (onder meer de afschaffing van de martelingen). Ook 

werden de modaliteiten van de Samenroeping van de Staten-Generaal voorgelegd: de burgerij (de derde 

stand) zou evenveel stemmen krijgen als de adel en kerk samen, en er zou samen gestemd worden - de 

burgerij zou dus aan de macht deelnemen. De hervorming stuitte op hevig protest van het volk, opgezweept 

door de oude parlementairen en de hoge adel. De kerk weigerde de koning de Vrijwillige Gift. De 

kredietwaardigheid van de staat verminderde drastisch. De Staat kon zijn rekeningen niet meer betalen. 

Uiteindelijk moest de koning Brienne de laan uitsturen ten voordele van de populaire financier Jacques 

Necker, de enige die de kredietwaardigheid kon terugbrengen. Necker was zó populair dat hij zijn 

comeback politiek duur liet betalen: voor Necker was het herstel van de rust een voorwaarde om de 

schuldencrisis op te lossen. Necker liet de Parlementen terugkomen en draaide de juridische hervorming 

volledig terug. Het volk was uitzinnig van vreugde over de terugkeer van het Parlement en verbrandde in 

de stad poppen die de nu ontslagen minister van Justitie Malesherbes voorstelden. De ontgoochelde en 

gedeprimeerde koning trok zich hoe langer hoe meer terug en liet de staatszaken vaak aan de koningin over. 



  

  

In zijn grootheidswaan na de triomfantelijke terugkeer liet het adellijke Parlement zijn masker vallen: het 

bepaalde dat de Staten-Generaal volgens de regels van 1612 zou verlopen, de drie Standen gelijke 

vertegenwoordiging zouden krijgen, en apart zouden stemmen. Daardoor kwam de meerderheid opnieuw 

bij kerk (Eerste Stand) en adel (Tweede Stand) te liggen. Het volk was ontgoocheld en sommige 

parlementairen werden met stenen bekogeld. De koning trachtte de beslissing van het Parlement te 

verbreken door een nieuwe Assemblée des Notables samen te roepen. Maar ook daar spanden kerk en adel 

samen, en de samenstelling van de Staten-Generaal bleef ongewijzigd. Uiteindelijk deed de koning een 

derde poging: hij liet zijn regering zelf beslissen om de besluiten van het Parlement en de Assemblée des 

Notables naast zich neer te leggen, de vertegenwoordiging van de Derde Stand te verdubbelen, en liet zijn 

besluit gedrukt publiceren. Opvallend was de aanwezigheid van koningin Marie-Antoinette in de 

regeringsraad. Het was nu duidelijk dat de koning mét de koningin alleen stonden aan de kant van het 

wispelturige volk en tégen zijn eigen hof, adel en kerk. 

Hof, adel en kerk - nu allemaal vijanden van de koning - wachtten dus op de Staten-Generaal, die, naar ze 

hoopten in hun naïviteit, de koninklijke macht aan banden zou leggen en de oude adellijke feodale 

voorrechten in ere zou herstellen. De koning zelf hoopte op een oplossing van de patstelling met het 

Parlement, of de uitschakeling daarvan: toen Necker een Parlementaire delegatie bij de koning 

introduceerde, zei die: "ik geef aan mijn Parlement geen antwoord; ik zal met de vertegenwoordiging van de 

Natie overleggen over de maatregelen voor het herstel van de orde en de voorspoed". Lodewijk wist dat de 

veranderingen die zouden komen fundamenteel zouden zijn, en dat de adellijke muiters van het Parlement 

daarin geen rol meer zouden spelen. 

Op 5 mei 1789 kwam de Staten-Generaal dan eindelijk samen. Spoedig verzandden de debatten in gekibbel 

over de manier waarop gestemd moest worden. De adel verzette zich tegen het samen stemmen. Bij 

verschillende gelegenheden werd de Derde Stand vernederd. De koning, gedeprimeerd (ook al door de 

dood op 4 juni van zijn oudste zoon Lodewijk Jozef), liet lang betijen en ging niet in op de rechtstreekse 

toenaderingspogingen van de Derde Stand. Nochtans was de koning op een toppunt van populariteit, en het 

zou volstaan hebben de hand te reiken aan de Derde Stand om een nieuw staatsbestel te creëren volgens zijn 

wens. Minister Charles Louis François de Paule de Barentin schermde de koning echter af van de 

afgevaardigden en de alliantie tussen koning en Derde Stand kwam er niet. 

Toen het geduld van de Derde Stand op was, verloor de koning elke controle op de gebeurtenissen. De 

Derde Stand nodigde de twee andere standen uit om samen een Assemblée te vormen, en een meerderheid 

van de Eerste Stand, de geestelijkheid, ging hier op in, evenals enkele opportunisten uit de adel, zoals de 

Hertog van Orléans. De koning (in rouw wegens het overlijden van zijn zoon) liet de zaal sluiten en 

kondigde een koninklijke zitting af. De nieuwe Assemblée Nationale interpreteerde, wellicht onterecht, de 

sluiting als een poging van de koning om de Assemblée op te heffen en verplaatste zich naar de kaatsbaan, 

waar de afgevaardigden op 20 juni een eed - de Eed op de Kaatsbaan - zwoeren dat ze niet uit elkaar zouden 

gaan vóór ze een Grondwet zouden hebben gestemd. 

De koning in Revolutionair Frankrijk. 

Uit de retoriek van de nieuwe Assemblée was meteen duidelijk dat er een nieuw staatsbestel gecreëerd was, 

waarin alle macht zich samenbalde in de Wetgevende macht. De Uitvoerende macht en de Rechterlijke 

macht waren vanaf nu ondergeschikt aan de Assemblée, die vond dat ze als vertegenwoordigers van de 

Natie een onbeperkte legitimiteit had. Het nieuwe bestel was helemaal anders dan het absolutisme van het 

Ancien Régime, waarin verschillende krachten (koning, Parlementen, Adel, Kerk, de onwrikbare 

fundamentele wetten) elkaar controleerden. Hier was een totalitair regime in de maak, dat door geen enkele 

macht in balans werd gehouden. In de Assemblée zouden retoriek, demagogie en opbod spoedig de haantjes 

aan de macht brengen. Wie het niet eens was met de luidst roependen, werd meteen als "vijand van het 

volk" beschouwd, hetgeen bijvoorbeeld afgevaardigde Joseph Martin-Dauch al van de eerste zitting mocht 

meemaken - toen hij de eed niet wilde zweren moest hij door een achterdeur vluchten om aan zijn collega's 

te ontkomen. Spoedig werd de misdaad van majesteitsschennis vervangen door die van Natie-schennis. De 

Terreur vanaf 1792 was het eindstadium van deze onbeperkte macht. 

De geschokte koning sprak op 23 juni de vergadering toe: een mengsel van toegevingen en afkeuringen. Hij 

eiste dat de Standen weer apart zouden vergaderen. Maar de Assemblée wilde niet wijken. Tijdens de zitting 

kwam Necker niet opdagen, en na afloop vernam de koning dat Necker ontslag had genomen. Een 

woedende menigte kwam tot bij het paleis betogen, en de koningin nam het initiatief Necker te vragen op 

zijn beslissing terug te komen, wat deze dan ook deed, onder toejuichingen van het volk. Maar Necker kon 

de onlusten, die al maanden aan de gang waren, niet doen ophouden. 



  

  

De koning verbeet de vernederingen. Hij wilde evenwel de orde herstellen en trok troepen samen rond 

Parijs. Maar in plaats van te wachten tot de troepen positie hadden ingenomen, ontsloeg hij Necker en een 

aantal andere ministers, en installeerde een kabinet van de Harde Lijn, onder baron Louis Auguste Le 

Tonnelier de Breteuil. 

De voorafgaande jaren had de economische politiek van liberalisatie de economie sterk doen groeien. Net 

buiten de oude stadsmuren van Parijs (onder meer in de Faubourg Saint-Antoine) had zich een arm 

industrieel proletariaat gevestigd, dat in precaire toestand verkeerde, niet beschermd of geregeld door 

gilden en ambachten (want buiten de stadsmuren) en dat bereid was rellen te schoppen. Het was niet 

moeilijk voor agitatoren - onder meer wordt de hand van de hertog van Orléans vermoed - om het grauw op 

te zwepen tot gewelddaden. Vanaf het einde van de regering De Brienne waren er constant onlusten; tijdens 

de tweede termijn van Necker vrijwel permanent. De zeer strenge winter van 1788-'89 veroorzaakte een 

grote hongersnood in het land. Ook de oogsten van 1789 waren slecht, dus een nieuwe hongersnood werd 

gevreesd. 

De rellen verergerden, en de troepen (die onder invloed van revolutionaire toespraken vaak verbroederden 

met het grauw) konden het gepeupel niet meester. Op 14 juli veroverde een menigte op geweld beluste 

relschoppers het Hôtel des Invalides - een wapenarsenaal - en maakte geweren en kanonnen buit. Zij 

trokken naar de Bastille om kruit te veroveren, en vermoordden de gouverneur van de Bastille Bernard-René 

de Launay, een officier, en de provoost op beestachtige manier. Hun hoofden werden op pieken gestoken. 

De staat stortte in elkaar: politiek, sociaal, economisch. Toen overal in het land onlusten uitbraken, 

plunderingen plaatsvonden, de belastinginners en koninklijke intendanten verjaagd of vermoord werden, 

had de Assemblée geen antwoord dan een reeks moties, die onder meer de belastingen illegaal verklaarden 

en de adellijke voorrechten afschaften. Voor de Uitvoerende Macht werden geen modaliteiten beslist: men 

bekommerde zich niet om de koning. Nogmaals werd een regering-Necker geïnstalleerd, maar Necker 

slaagde er niet in om geld te lenen. In plaats van met de koning samen te werken om de totale instorting te 

stuiten, bekommerden de Afgevaardigden zich om belangrijkere dingen: zij stemden de Verklaring van de 

rechten van de mens en de burger. De Staat kon niet meer lenen noch belastingen heffen. Parijs had geen 

brood meer. De Assemblée stemde, onder voortdurend onderling ruziën, bedreigen, intimideren, de ene 

gewichtige beslissing na de andere. Het staatsapparaat om die beslissingen uit te voeren - bemand door de 

adel - was er niet meer. De adel was geëmigreerd naar de Oostenrijkse Nederlanden of de Duitse Staten, al 

vanaf de val van de Bastille. 

Op 5 oktober van dat jaar werd vanuit Parijs een mars gehouden om "de bakker, de bakkersvrouw en het 

bakkerszoontje" op te halen en naar Parijs te brengen. Bedoeld werd dat de massa de koninklijke familie in 

Parijs wilde hebben. Men ging ervan uit dat als de koning in de stad was, er zeker geen hongersnood zou 

zijn. De mars van de vrouwen van Parijs (de meute bestond uit vrouwen van het gewone volk en mannen 

met jurken aan) begon naar Versailles. De koning negeerde edelen die aanboden om het volk onder de voet 

te lopen en liet niet op het volk schieten. 

Toen de meute bij het paleis was aangekomen, werd de zeer explosieve situatie gesust door de Markies De la 

Fayette (aanvoerder van de garde) en de groep besloot zich terug te trekken voor de nacht. Er waren wel 

afgevaardigden van de meute uitgenodigd om met de koning te praten over brood maar eenmaal in 

Versailles, overdonderd door de weelde van het paleis, konden deze afgevaardigden geen woord meer 

uitbrengen. Midden in de nacht kwam de groep toch weer terug en bestormde het paleis via een open 

gelaten hek. Er zijn aanwijzingen dat de Hertog van Orléans, Filips van Orléans (1747-1793), neef van de 

koning, maar diens grote vijand, voor de bestorming en het openlaten van het hek, verantwoordelijk was. 

De groep drong het paleis binnen en moordde de Zwitserse garde uit. Doel was de koningin, Marie 

Antoinette, te doden. Doordat de garde de meute lang genoeg ophield, wist zij te ontsnappen. De 

gebeurtenissen volgden elkaar nu snel op en de volgende dag verliet de familie en het hele hof het Kasteel 

van Versailles. Ze namen toen hun intrek in het Tuilerieënpaleis in Parijs. 

Hoewel de Assemblée de koning beroofd had van vrijwel alle prerogatieven - hij leidde nog de Buitenlandse 

Zaken en benoemde de ministers, maar was niet eens hoofd van de administratie of het leger - werd het 

Lodewijk nog gegund een schitterende hofhouding te voeren, in het belang van Frankrijks prestige. Toen, 

een jaar na de bestorming van de Bastille, het hervormde leger een parade hield in Parijs (Fête de la 

Fédération), werd de koning uitzinnig toegejuicht. Machtiger dan een absolute vorst ooit was geweest, weer 

in de volksgunst, bevrijd van adel, Kerk, Parlement, hofintriges, en met minister Necker wanhopig 

machteloos en steeds minder populair, had Lodewijk de Assemblée kunnen afzetten. Graaf de Mirabeau 

raadde de koning aan naar Rouen uit te wijken en vandaar uit een Verklaring te publiceren - een staatsgreep. 



  

  

De revolutionair Antoine Barnave schreef achteraf over de populariteit van de koning in 1790 "als de koning 

toen van de situatie geprofiteerd had, waren wij verloren geweest". De koning greep deze kans echter niet. 

De Assemblée had veel geld nodig om uit de chaos te geraken, en vond dit uiteindelijk door de bezittingen 

van de Kerk te confisqueren. In afwachting van de geleidelijke en ordelijke liquidatie werd een Caisse 

gecreëerd die assignaten uitgeeft, papieren geld dat in feite een vordering is op de liquidatie van de 

kerkelijke bezittingen. Door te veel assignaten in omloop te brengen veroorzaakte de Assemblée een 

hyperinflatie. De kerk werd geherstructureerd en de priesters en bisschoppen moesten een eed van trouw 

aan de Natie zweren. Kloosterorden werden afgeschaft. Wie geen eed zwoer, mocht geen priesterambt 

uitoefenen. Kardinaal Bernis, ambassadeur in Rome, beïnvloedde de Paus - tegen de wil van de koning - om 

elk vergelijk met Frankrijk onmogelijk te maken. De Paus veroordeelde de nieuwe regeling in strenge 

termen en bracht daardoor de vrome Lodewijk XVI in gewetensnood. Toen deze probeerde tijd te winnen 

voor een vergelijk met Rome, werd hij door een woedende massa bedreigd. Het grauw werd steeds 

agressiever, opgezweept door agitatoren en de laster van de rioolpers. Toen de koning voor een uitje van de 

Tuilerieën naar het kasteel van Saint-Cloud probeerde te gaan, werd zelfs deze kleine verplaatsing 

tegengehouden door de bewapende massa. De Gardes-Françaises, die voor zijn veiligheid moesten instaan, 

sympathiseerden met het grauw en de koninklijke koets moest terugkeren. De koning was nu effectief 

gevangene in de Tuilerieën. 

De vlucht, de oorlog en het einde van zijn regering. 

In de winter van 1790-91, moegetergd door de extreme posities van de Assemblée, de bedreigingen en de 

gewelddadige betogingen bij de Tuilerieën, vatte Lodewijk een vluchtplan op. Hij wilde vanuit de citadel 

van Montmédy, vanuit een machtspositie, de Assemblée onder druk zetten om zijn posities te matigen (in 

het bijzonder de agressieve anti-kerkelijke elementen in de Assemblée) en een grondwettelijke, evenwichtige 

plaats te laten aan de Uitvoerende Macht - een constitutionele monarchie. Een belangrijke factor was 

overigens het overlijden in april 1791 van de graaf de Mirabeau, die de koning in het zadel wilde houden als 

hoofd van een constitutionele monarchie. In juni van dat jaar vluchtten Lodewijk en zijn familie incognito 

richting Montmédy, maar bij de plaats Varennes-en-Argonne werden ze door de postmeester Jean-Baptiste 

Drouet op de 21e ontmaskerd, tegengehouden en vernederd teruggevoerd naar Parijs. De rioolpers maakte 

gul gebruik van het incident om de haat tegen de koning aan te wakkeren. 

De Assemblée was geschrokken en een monarchistische meerderheid kwam er uiteindelijk toe de koning een 

zekere plaats in het staatsbestel te geven, en toe te staan 1200 lijfwachten zelf te organiseren. De onder 

voogdijstelling van de clerus werd uit de grondwet geschrapt, maar bleef van kracht. In ruil voor deze 

aanpassingen accepteerde de koning uit vrije wil de Constitutie en werd Constitutioneel monarch. 

Er werden opnieuw verkiezingen gehouden en een Assemblée Législative trad aan. Een andere politieke 

configuratie. De adel werd vrijwel uitgewist. De Assemblée splitste zich op in een gematigde vleugel 

(Feuillants), een deel "onbeslisten", de girondijnen, en de rabiate jacobijnen (montagnards, sansculotten). In 

de nieuwe assemblée was geen sympathie voor de koning. Girondijnen en jacobijnen streefden naar een 

nieuwe, republikeinse grondwet. 

Voor de girondijnen was oorlog een oplossing. De financiële chaos (de hyperinflatie veroorzaakt door 

assignaten, het papiergeld) zou tijdelijk opzij kunnen gezet worden, de koning zou verdacht kunnen worden 

van collaboratie met de vijand en, in geval van veroveringen, zouden de veroverde gebieden geplunderd 

kunnen worden ten voordele van de staatskas. De koning was het niet eens, maar bood geen weerwerk tot 

het uiterste - hij rekende erop dat het chaotische Franse leger na een paar nederlagen zijn toevlucht tot 

hemzelf zou zoeken, opdat hij als Sterke Man de situatie zou redden. 

Op 9 augustus 1792 maakten de Parijse sansculotten gebruik van de dreigende nadering van het 

Oostenrijkse leger om de burgemeester en het gemeentebestuur van Parijs af te zetten en te vervangen door 

een "Commune insurrectionnelle", een eerste deel van een gewelddadige staatsgreep. Op 10 augustus 1792 

werden de Tuilerieën bestormd en geplunderd, waarna de koning en zijn familie in het oude Tour du 

Temple gevangen werden gezet. Het oproer was goed voorbereid: de gardes-françaises die het paleis 

moesten bewaken, keerden zich tegen de Zwitserse lijfwachten. De Commune had nu de macht 

daadwerkelijk in handen, en beschikte blijkbaar over de Gardes-Françaises. De Assemblée werd gedwongen 

de Koning af te zetten (wat zij wettelijk niet kon doen, tenzij in een aantal grondwettelijk voorziene 

gevallen), zich te ontbinden en een nieuwe grondwetgevende vergadering, de Nationale Conventie, te doen 

verkiezen. 

Gevangen in de Temple. 

De verkiezingen verliepen onder druk van bedreigingen en intimidatie (er werd niet geheim gestemd) door 



  

  

de extremisten: jacobijnen en girondijnen. De jacobijnen, sterk door de Parijse Commune van 1792 en de 

gardes-françaises, organiseerden massamoorden op gevangenen, wellicht om hun macht te tonen en door 

terreur de verkiezingen te winnen. Dat lukte ook: de girondijnen en de jacobijnen bleven in de Nationale 

Conventie over als enige politieke groeperingen, samen met een grote groep onbeslisten - de gematigde 

Feuillanten waren verdreven. De voorheen extremistische girondijnen bevonden zich nu rechts van het 

(resterende) politieke spectrum. 

In de middeleeuwse Tour du Temple werd de koninklijk familie uiterst streng bewaakt, en bovendien 

ge(pest) en vernederd. Men mocht geen bezoek ontvangen of kranten lezen, en schrijfmateriaal werd 

afgenomen - op den duur ook scharen en messen. De familie bestond uit de Koning, de Koningin, haar 

schoonzuster Madame Elisabeth, hun 14-jarige dochter Madame Royale en de 7-jarige Dauphin (kroonprins). 

De prinses van Lamballe, die de familie vrijwillig vergezelde in de gevangenis, werd na enige tijd 

verwijderd, en werd opgesloten in La Force, om vervolgens te worden verminkt en vermoord. Haar hoofd 

werd op een piek gestoken en zo naar de Temple gevoerd om de Koningin te kwellen. 

In december van dat jaar organiseerde de Nationale Conventie een schijnproces voor de koning, waarbij alle 

rechtsregels met voeten getreden werden. Jean-Christian Petitfils somt in Louis XVI (2005) de 

rechtsovertredingen op: de Convention trad op als onderzoeksrechter, aanklager én rechter; de deliberaties 

waren niet geheim (jouwend publiek op de tribunes, bedreigingen); het 'vonnis' was niet gemotiveerd; de 

meerderheid was niet de driekwart meerderheid die wettelijk was vastgelegd voor doodstraffen; er was 

geen hoger beroep mogelijk; de advocaten van de koning kregen slechts een paar dagen de tijd om hem te 

verdedigen; er werden geen getuigen gehoord; het was niet mogelijk diegenen die zich reeds vóór het proces 

voor schuld en veroordeling hadden uitgesproken te wraken. Bovendien kon men de constitutionele koning 

niets verwijten: de grondwet bepaalde dat de beslissingen van de koning door de verantwoordelijke 

ministers gedekt waren. Bovendien bepaalde de Verklaring van de Rechten van de Mens dat wetten niet 

retroactief konden worden toegepast (voor gebeurtenissen onder het Ancien Régime). 

Een paar moedigen durfden de jacobijnen te trotseren. Afgevaardigde Jean-Denis Lanjuinais oreerde in het 

publiek: "Ik zie hier slechts gezworen vijanden van de koning, tegelijkertijd aanklager, getuige, jurylid en 

rechter, voor misdaden die jullie zélf begaan hebben". Bij deze gelegenheid werd de Koning door de van 

gelijkheid bezeten revolutionairen aangeduid als "burger Louis Capet" (naar zijn afstamming van Hugo 

Capet). Marat had vlak voor het proces van de koning nog geregeld dat iedere afgevaardigde van de 

conventie naar voor zou moeten komen en zijn stem publiekelijk moest uitbrengen, wat de hoop van de 

gematigden in rook deed opgaan omdat twijfelaars nooit publiekelijk durfden te stemmen tégen de 

Jakobijnen (de aanhangers van de Jakobijnen hadden zich opgesteld op de tribunes en buiten de Conventie). 

De spelregels werden nóg eens aangepast toen het pleidooi van de advocaat van de Koning, Raymond de 

Sèze, diepe indruk gemaakt had (men onthield vooral Ik zoek rechters in uw midden, ik zie slechts 

aanklagers.). Te diepe indruk: de Convention had dus tijd nodig om het pleidooi te vergeten en het vonnis, 

dat bij decreet van 6 december 1792 onmiddellijk na het pleidooi van de Koning was voorzien, werd 

uitgesteld. 

Op 16-17 januari 1793 stemde de Conventie vóór de doodstraf (met overigens een kleine meerderheid van 

maar 10 stemmen). Voor waren onder anderen Jean-Paul Marat, Georges Danton, Maximilien de 

Robespierre; tegen stemden Nicolas de Condorcet (die uit principe tegen de doodstraf was, maar wél voor 

de schuld en de zwaarst mogelijke straf stemde), Jacques Pierre Brissot (bestreed eerst de doodstraf met 

redevoering, maar stemde uiteindelijk vóór de doodstraf met uitstel) en Thomas Paine. Het publiek - en zelfs 

Robespierre - was geschokt door het opportunisme van Philippe van Orléans, lid van de koninklijke familie, 

die vóór de doodstraf stemde. De ex-koning vroeg drie dagen uitstel en op 18 en 19 januari werd met 380 

tegen 310 stemmen besloten tégen opschorting van de doodstraf. Hij vroeg toestemming zijn familie te zien, 

en een biechtvader, zonder het bijzijn van ambtenaren. Dat werd toegestaan. 

De doodstraf werd op maandag de 21e op de Place de la Révolution (tegenwoordig Place de la Concorde) 

voltrokken met de guillotine. De 39-jarige Louis Capet werd 's ochtends om 9 uur in een glazen koets naar 

de gerechtsplaats gevoerd (de vernedering van de kar van de beul werd hem bespaard). Naast hem zat de 

burgemeester, tegenover hem twee biechtvaders. Er waren 50.000 militairen op de been om de stoet te 

bewaken. Bij het schavot aangekomen werd het hem niet toegestaan nog een redevoering te houden. Toen 

werden de trommels geroerd. Zijn echtgenote Marie-Antoinette onderging op 16 oktober hetzelfde lot. 

Primair bronmateriaal is nauwelijks voorhanden. Tijdens de chaos die ontstond na de bestorming van de 

Tuilerieën (10 augustus 1792) werd het koninklijk paleis geplunderd. Daarbij zijn grote delen van de 

correspondentie, persoonlijke aantekeningen en dagboeken van Lodewijk XVI verloren gegaan. Tussen de 



  

  

ontdekking van de "ijzeren kast" met documenten en de bekendmaking daarvan lag een zekere tijd, waarin 

de revolutionairen de gelegenheid hadden om voor hun belastende documenten te doen verdwijnen (over 

corruptie) en mogelijk andere toe te voegen. De reeds overleden en in het Pantheon plechtig bijgezette 

Mirabeau kon dat niet: de verbijsterde revolutionairen konden lezen dat hij steekpenningen van de koning 

had ontvangen in ruil voor politieke steun. 

Begraven. 

Lodewijk XVI werd meteen begraven in een kist op het kerkhof van de Madeleine, vandaag Square Louis 

XVI. Later, op 16 oktober 1793, werd ook de Koningin op hetzelfde kerkhof begraven. 

Tijdens de Restauratie liet Lodewijk XVIII het kerkhof onderzoeken en de stoffelijke overschotten opgraven. 

Zij werden plechtig bijgezet in de Kathedraal van Saint-Denis. Op de plaats van het oude kerkhof liet 

Lodewijk XVIII een boetekapel (Chapelle expiatoire) optrekken, die nog steeds bezocht kan worden. Op 21 

januari wordt er traditioneel een gedenkmis voor de koninklijke familie gehouden. Ook in andere kerken 

herdenkt men de koning, vaak volgens de tridentijnse ritus en in aanwezigheid van traditionalisten en oude 

adel. 

Van de leden van de Convention kwamen in de kort daaropvolgende tijd 70 door geweld om het leven 

(guillotine na een summier proces, zelfmoord op de vlucht, in de gevangenis, moord). Hoewel een aantal 

overblijvers een mooie carrière maakten onder Napoleon Bonaparte, bleef hun geluk niet duren: na de 

Restauratie werden verkiezingen gehouden die een overweldigende parlementaire meerderheid bezorgden 

aan de contrarevolutionairen, die vergelding zochten. Er werd een wettelijk kader gecreëerd voor de 

verwijdering van revolutionairen en bonapartisten uit het staatsapparaat. Een wet van 1816 verbande alle 

koningsmoordenaars uit Frankrijk. 

 

 

Marie Antoinette van Oostenrijk. 

Kinderjaren. 

Marie Antoinette werd op 2 november 1755 geboren in het keizerlijk paleis te Wenen, de Hofburg, als 

aartshertogin van Oostenrijk. Ze was de jongste dochter en het op één na jongste kind van keizer Frans I 

Stefanus van het Heilige Roomse Rijk en keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. Haar overgrootvader aan 

vaderszijde was hertog Filips I van Orléans. Daardoor was Marie Antoinette, evenals haar latere echtgenoot, 

een nakomeling van koning Lodewijk XIII van Frankrijk. Via haar overgrootmoeder Liselotte van de Palts 

(1652-1722) stamde ze af van Willem de Zwijger (1533-1584). Ze bouwde een goede band op met haar broers 

en zussen, alleen met haar dertien jaar oudere zus aartshertogin Maria Christina, de favoriete dochter van 

keizerin Maria Theresia, kon Madame Antoine (zoals ze aan het Oostenrijkse hof bekendstond) het minder 

goed vinden. 

In augustus 1765 overleed de vader van Marie Antoinette, keizer Frans I, na een onverwachte beroerte. Zijn 

dood was een grote schok voor de keizerlijke familie. Met name de keizerin was in diepe rouw gedompeld. 

Marie Antoinettes oudste broer Jozef werd de nieuwe keizer van het Heilige Roomse Rijk. Na zijn 

troonsbestijging werden enkele zussen van Marie Antoinette uitgehuwelijkt, vooral ter bekrachtiging van de 

vrede die kort voordien was gesloten na de Zevenjarige Oorlog tussen Oostenrijk en Napels, Parma, Rusland 

en in het bijzonder de aartsvijand van Oostenrijk, Frankrijk. Aartshertogin Maria Josepha (1751-1767) werd 

beloofd aan koning Ferdinand van Napels. De latere hertog Ferdinand van Parma mocht kiezen uit de 

overgebleven aartshertoginnen. 

In 1767 braken de pokken uit in de keizerlijke familie. Marie Antoinette had deze ziekte al in haar jeugd 

gehad en was er dus immuun voor. De eerste die stierf was de vrouw van keizer Jozef II, Maria Josepha van 

Beieren. Ook Jozef zelf overleed bijna aan de pokken. Later stierf Marie Antoinettes oudere zus Maria 

Josepha. Een andere zus, Elisabeth, overleefde de pokken maar hield er ernstige littekens in haar gezicht aan 

over, waardoor ze niet meer uitgehuwelijkt kon worden. Om de koning van Napels niet teleur te stellen, 

kreeg hij een andere zus van Marie Antoinette, aartshertogin Maria Carolina. Aartshertogin Maria Amalia 

werd uiteindelijk uitgehuwelijkt aan Ferdinand van Parma. Door deze huwelijken bleef alleen Marie 

Antoinette nog over als toekomstige bruid voor de Franse dauphin, Lodewijk Augustus. 

Huwelijk. 

Na vele onderhandelingen trouwde Marie Antoinette uiteindelijk op 19 april 1770 bij volmacht met de 

Franse dauphin (kroonprins). De kleine huwelijksceremonie vond plaats in Wenen. Aangezien de dauphin 

zelf niet aanwezig kon zijn, speelde haar broer, aartshertog Ferdinand, voor bruidegom. Na de ceremonie 

werd Marie Antoinette (nu officieel kroonprinses van Frankrijk) naar de Franse grens gebracht, waar ze op 7 



  

  

mei 1770 officieel aan de Fransen werd overgedragen. Bij de officiële overdracht waren de Comte en 

Comtesse de Noailles aanwezig. Deze laatste werd later door koning Lodewijk XV van Frankrijk 

aangewezen als hoofd van de hofhouding van Marie Antoinette. Een week na de overdracht aan de Fransen 

maakte Marie Antoinette voor het eerst kennis met haar echtgenoot en diens tantes (Mesdames Tantes de 

France), de dochters van Lodewijk XV. Voordat ze in Versailles aankwam, maakte ze ook kennis met de 

jongere broers van Lodewijk Augustus, Lodewijk Stanislaus Xavier, de graaf van Provence en Karel Filips, 

de graaf van Artois. Deze broers zouden later een belangrijke rol spelen in het leven van Marie Antoinette. 

Eenmaal in Versailles ontmoette ze de rest van de familie, onder wie ook Madame Élisabeth, de jongere zus 

van haar echtgenoot, die aan het eind van het leven van Marie Antoinette haar beste vriendin bleek. 

Het ceremoniële huwelijk tussen de dauphin en Marie Antoinette vond plaats op 16 mei 1770 op het kasteel 

van Versailles. 

De Franse koninginnen werden soms gekroond, maar deze ceremonie werd ook wel eens achterwege 

gelaten. Marie Antoinette was aanwezig bij de kroning van Lodewijk XVI, maar werd zelf niet gekroond of 

gezalfd. 

Persoonlijkheid. 

De persoonlijkheid van Marie Antoinette is een veelbesproken onderwerp. Er zijn schrijvers die in haar 

karakter de oorzaak van de val van de Franse monarchie zoeken. In haar eigen tijd werd zij op grote schaal 

bekritiseerd en belasterd. Voor anderen gold en geldt ze als een heilige en martelares. 

Aan de opvoeding, het huwelijksleven en het karakter van Marie Antoinette zijn veel studies gewijd. Het is 

bekend dat ze als nakomertje in het grote keizerlijke gezin weinig aandacht kreeg en dat ze werd overheerst 

door haar oudere zusters. Dat leverde een blijvende verwijdering op met aartshertogin Maria Christina. De 

in Napels woonachtige Maria Carolina was haar favoriete zus. De jonge prinses Marie Antoinette hield, zo 

bekende zij later, niet van haar heerszuchtige moeder, die haar beschouwde als een pion in het politieke spel 

dat zij speelde en haar altijd voorhield dat ze voor alles de belangen van de Habsburgse dynastie diende te 

dienen. 

Marie Antoinette was een attente en zorgzame moeder. Toen haar jongste dochtertje en oudste zoontje 

stierven, in respectievelijk 1787 en 1789, was zij ontroostbaar. Ook kon ze attent zijn voor vreemdelingen, 

blijkens aan aantal bewaard gebleven getuigenissen. 

Marie Antoinette had geen diepgaande belangstelling voor politiek, cultuur of maatschappij en was slecht 

opgeleid. Ze sprak slecht Duits en tot aan haar huwelijk matig Frans. Haar Italiaans was daarentegen 

voortreffelijk, en verder speelde ze uitstekend klavecimbel. Pogingen om boeken te lezen mislukten omdat 

ze snel was afgeleid. Oppervlakkige pleziertjes trokken haar meer dan serieuze zaken en in gesprekken 

sprong ze van de hak op de tak. Ze kon zich moeilijk concentreren. 

Hoewel haar politieke interesse beperkt was, had zij er al vanaf de troonsbestijging van haar echtgenoot 

Lodewijk XVI bemoeienissen mee. Vooral vanaf 1781 was haar invloed op de koninklijke beslissingen zeer 

groot. Daarbij werd haar vaak verweten dat ze ten faveure van Oostenrijk handelde in plaats van ten faveure 

van haar nieuwe vaderland. In de loop der jaren werd ze in verband gebracht met talrijke schandalen. Ook 

verscheen ze veelvuldig op anti-monarchistische pamfletten. Marie Antoinette was nooit echt populair bij de 

Fransen. 

Stefan Zweig stelt haar in zijn psychologische biografie voor als een leeghoofd die pas na de loutering van 

het verlies van twee van haar kinderen en onder de dreiging van de revolutie volwassen werd. Haar 

hofdame Lucy Dillon, markiezin de la Tour du Pin, beschreef haar gebrek aan tact en haar slecht 

ontwikkelde mensenkennis. Volgens Dillon vertrouwde Marie Antoinette vaak de verkeerde mensen en 

wantrouwde ze degenen die haar echt konden helpen. Daardoor was haar bemoeienis met de politiek 

rampzalig, ook al omdat zij vanuit haar geïsoleerde positie op het kasteel van Versailles de Fransen en 

Frankrijk slecht kende. 

Reputatie. 

Op oudere hovelingen maakte Marie Antoinette een slechte indruk. Ze vermaakte zich het liefst met een 

groepje jonge mensen die vooral knap en amusant moesten zijn. Zo nam zij de oudere dames en heren, die 

nu werden genegeerd, tegen zich in, wat zich uiteindelijk tegen haar keerde. 

Als dauphine en koningin werd Marie Antoinette geacht de toon in de mode aan te geven, maar haar 

overdreven hoge kapsels en haar hartstocht voor sieraden met diamanten, kostbaar Japans lakwerk, meubels 

met ingelegde parelmoer en versteend hout en haar hoge kleermakersrekeningen wekten ergernis in een 

land dat aan de rand van een bankroet stond. Marie Antoinette gaf veel meer geld uit dan in haar toelage 

was voorzien, maar de koning betaalde altijd haar schulden. Pas toen ze als 'Madame Déficit' (Mevrouw 



  

  

Staatsschuld) verafschuwd werd, kwam ze tot inkeer. Toen was het echter te laat. 

De koningin was zeer modebewust en keek niet op geld. Zo verscheen er van haar een gravure in 'Galerie 

des Modes' als modebewuste vorstin. Ook besteedde ze het nodige geld aan projecten op haar landgoed. 

Van haar echtgenoot kreeg ze het Petit Trianon, waar ze haar eigen kleine theater liet bouwen. In Versailles 

liet ze ook Le Hameau de la Reine oprichten: een nagemaakte (luxe) uitvoering van een boerendorpje, waar 

ze ver weg van het protocol boerin kon spelen. Met dit speeldorpje volgde Marie Antoinette het voorbeeld 

van andere edellieden; ook haar aangetrouwde tantes bezaten zulke dorpjes op hun landgoederen. In 

tegenstelling tot wat wel beweerd wordt, heeft de koningin echter nooit koeien gemolken. 

De koningin stond ook bekend om haar schitterende collectie juwelen. Veel stukken zijn in de loop der tijd 

verloren gegaan en zijn alleen nog te bewonderen op indrukwekkende portretten. Sommige juwelen hebben 

eeuwige roem verworven, zoals het diamanten halssnoer dat het onderwerp was van een groot schandaal, 

maar dat Marie Antoinette nooit in haar bezit heeft gehad. 

Na haar dertigste begon Marie Antoinette, nu corpulenter en volgens de normen van haar tijd van 

middelbare leeftijd, veel rustiger en bedachtzamer te leven. Haar laatste grote aanschaf, voor 6 miljoen 

livres, was het kasteel van Saint-Cloud, waar ze veel mensen tegen zich in het harnas joeg door de lakeien 

háár kleuren te laten dragen, in plaats van die van haar echtgenoot. De dure aankoop en de breuk met de 

traditie dat de koning de heer des huizes is, waren een bron van ergernis voor de Fransen. 

Geruchten dat Marie Antoinette lesbisch, biseksueel of nymfomane zou zijn geweest, zijn nooit bewezen. 

Haar tegenstanders brachten roddels over haar in omloop waarin zij zich te buiten ging aan seks met Jan en 

alleman, met haar zwager en met de prinses de Lamballe. Daarvoor ontbreekt elk bewijs. Wel is bekend dat 

ze tegen het einde van haar leven, met medeweten van de koning, een relatie had met Axel von Fersen. De 

prins de Ligne, een Zuid-Nederlandse edelman die een tijd aan het Franse hof doorbracht, spreekt in zijn 

memoires terloops van 'een aantal minnaars uit het buitenland', maar noemt geen namen. 

Proces. 

Tijdens de Franse Revolutie werd de koninklijke familie weggehaald uit Versailles en in de Tuilerieën 

ondergebracht als constitutionele monarchen. In de praktijk hadden ze geen bewegingsvrijheid. De poging 

om naar de vesting van Montmédy te vluchten (ze werden in Varennes opgepakt) werd hun door de 

extremistische pers zwaar aangerekend. Naarmate de oorlog met Oostenrijk ten nadele van Frankrijk uitviel 

en de vijand de hoofdstad naderde werd het gepeupel in Parijs steeds extremer. In augustus 1792 vielen de 

extremistische Sansculotten de Tuilerieën aan, brachten de Assemblée Nationale ten val en sloten de 

koninklijke familie op in de Tour du Temple in Parijs. Al snel werd duidelijk dat hun lot bezegeld was. De 

nieuw verkozen Convention zette de koning af, hield een schijnproces waarbij alle rechtsregels met voeten 

getreden werden en koos ervoor om de koning geen verbanning of verdere opsluiting te gunnen. Op 21 

januari 1793 werd Lodewijk XVI terechtgesteld. In oktober van dat jaar begon de rechtszaak tegen Marie 

Antoinette, waarin zij van samenzwering tegen de Franse Republiek en nog een samenraapsel van 

verzonnen aanklachten, waaronder incest met haar zoontje, werd beschuldigd. De jury kreeg uiteindelijk 

slechts vier vragen voorgelegd: 

1. Hebben er manoeuvers en contacten bestaan met buitenlandse mogendheden en externe vijanden 

van de Republiek, om hun geld te geven en hun de toegang tot het Franse grondgebied te verschaffen, en 

hun legers te helpen?. 

2. Heeft Marie-Antoinette van Oostenrijk (…) meegewerkt aan deze manoeuvers en contacten?. 

3. Heeft er een complot en samenzwering bestaan om een burgeroorlog te ontketenen in de 

Republiek?. 

4. Heeft Marie-Antoinette deelgenomen aan dit complot?. 

De aanklager had geen enkel bewijs. Om de jury over de streep te krijgen, voegde Robespierre de dokter van 

Marie-Antoinette aan de jury toe, die hen wijsmaakte dat de koningin hoe dan ook niet lang meer te leven 

had. Zij werd schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Pogingen om haar broer, de nieuwe keizer 

Leopold II, te hulp te roepen, mislukten. Tijdens haar gevangenschap in de Conciergerie wachtte de 

koningin gelaten op haar lot. 

Haar gevangenschap in de Conciergerie was zeer zwaar, ondanks het feit dat ze een aantal goede mensen 

om zich heen had. Zo was er het dienstmeisje Rosalie, dat ervoor zorgde dat er achter het bed een wandtapijt 

kwam te hangen, zodat het niet al te vochtig was. Ook zorgde Rosalie voor redelijk eten, dat ze vaak had 

gekregen van Parijse marktvrouwen die zo langzamerhand wel medelijden hadden met hun voormalige 

vorstin. Wel was er in de cel van Marie Antoinette voortdurend bewaking. De twee bewakers namen plaats 

achter een kamerscherm dat daaropgesteld was. Veel privacy was er dus niet voor de koningin, en Marie 



  

  

Antoinette beklaagde zich daar meermaals over. Voordat ze de gevangenis verliet om onthoofd te worden, 

kreeg ze een priester toegewezen, die ze echter weigerde. In haar bijbel schreef ze 's nachts om vijf uur dat ze 

geen tranen meer had om voor haar arme kinderen te huilen. Verder stelde ze haar testament op. Dit 

testament, dat bestemd was voor haar schoonzusje Madame Elisabeth, bereikte nooit de geadresseerde en 

werd jaren later in de paperassen van Robespierre teruggevonden. In dit document vroeg Marie Antoinette 

haar kinderen de dood van hun vader en moeder niet te wreken. Ook kwam zij terug op de pijnlijke 

beschuldiging van incest, niet alleen van haarzelf maar ook van Madame Elisabeth. Marie Antoinette schreef 

dat haar schoonzus het voorval snel moest vergeten en dat zij (Elisabeth) ook wel wist hoe gemakkelijk 

kinderen woorden in de mond gelegd konden worden. 

De executie van Marie Antoinette op 16 oktober 1793. 

Nadat haar haren waren afgeknipt, zodat de valbijl ongehinderd zijn werk kon doen, werd Marie Antoinette 

op 16 oktober 1793 naar de guillotine gebracht. Voorafgaand aan de executie waren veel Parijzenaars 

uitgelopen om getuige te zijn van dit zeldzame spektakel. Langs de hele route stonden de mensen te 

wachten. Om Marie Antoinette nog meer te vernederen, werd ze niet in een afgesloten koets maar op een 

mestkar naar het schavot gebracht. In de Rue du Faubourg St. Honoré zat op een balkon van een 

bovenwoning de schilder Jacques-Louis David. Bij het langstrekken van de kar schetste hij de laatste 

tekening die van Marie Antoinette bekend is. Hij tekende haar met haar Habsburgse onderlippen, die 

minachtend samengeknepen waren. Gedurende de tocht naar het schavot toonde Marie Antoinette niet één 

keer angst, wat de Parijzenaars enigszins tegenviel. Anders zou dit zijn bij de voormalige maîtresse van 

Lodewijk XV, Madame du Barry, die zo hard zou schreeuwen dat de mensen straten verderop nog 

kippenvel hadden. 

Op het schavot werd ze door het Parijse volk nogmaals vernederd en bespot. Toen de Parijse meester-beul 

Charles-Henri Sanson haar gebood op het schavot te komen, deed ze dit zo gehaast dat ze per ongeluk op de 

voet van Sanson stapte. In haar laatste ogenblikken verontschuldigde ze zich hiervoor tegenover de beul. 

Nadat haar hoofd gevallen was, doopten veel mensen hun mouwen in haar bloed. De dienstdoende 

ambtenaar van de stad Parijs meldde later dat het lichaam van Marie Antoinette met het hoofd tussen de 

benen begraven was op het kerkhof van het klooster Madeleine. Tevens waren haar stoffelijke resten bedekt 

met een laag ongebluste kalk. Het kerkhof, dat een bescheiden grootte had, bevond zich vlak bij de grote 

boulevards (o.a. Boulevard Haussmann). Het is inmiddels geruimd. Op de plek waar de koninklijke 

lichamen gevonden zijn, staat nu een boetekapel (chapelle expiratoire). Op de plek waar de koning 29 jaar 

lang begraven lag, staat nu een sarcofaag. Op de pilaren staan de laatste wilsbeschikkingen van het 

koninklijk paar. Marie Antoinette en Lodewijk XVI zelf werden 29 jaar na hun oneervolle begrafenis 

opgegraven en bijgezet in de crypte van de basiliek van Saint-Denis. Dit gebeurde in opdracht van de broer 

van Lodewijk, Lodewijk XVIII. Op de Place de la Concorde (waar tijdens de Revolutie de guillotine stond) 

bevindt zich een gedenkplaat ter herinnering aan de onthoofding van het koninklijk paar. 

"Dan eten ze toch cake". 

Een bekend verhaal rondom Marie Antoinette is dat toen ze vernam dat het Franse volk geen brood had om 

te eten, ze zou hebben gezegd "S'ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche!" (meestal vertaald als Als 

ze geen brood hebben, dan eten ze toch cake!), daarmee duidelijk makend dat ze geen flauw benul had van 

de ware situatie waarin het volk verkeerde. 

Of ze deze woorden ooit echt gezegd heeft, en in deze context, is historisch twijfelachtig, en wordt 

tegenwoordig dan ook gezien als een broodjeaapverhaal. De betreffende zin komt voor het eerst naar voren 

in Jean-Jacques Rousseau's autobiografie Les Confessions gepubliceerd in 1769. Daarin wordt de uitspraak 

toegeschreven aan een niet bij naam genoemde prinses. Marie Antoinette verbleef nog niet in Frankrijk toen 

dit boek werd gepubliceerd. Het was Alphonse Karr die in 1843 de zin aan Marie Antoinette toeschreef. De 

zin is nadien ook aan andere prinsessen uit de Franse koninklijke familie toegeschreven. Ondanks de 

historische onjuistheid ervan blijven de woorden toch onlosmakelijk met Marie Antoinette verbonden. 

Een soortgelijk verhaal doet de ronde in China omtrent een keizer, maar dan met rijst en vlees als de 

voedselproducten. 

 

 

Lodewijk XVIII Stanislaus van Frankrijk. 

Situering. 

Hij was een jongere broer van koning Lodewijk XVI en een oom van koning Lodewijk XVII. Vanaf 1791 tot 

1814 leefde hij achtereenvolgens in ballingschap in Pruisen, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. In de 



  

  

Eerste Franse Republiek schafte men de monarchie af. Koning Lodewijk XVI werd op 21 september 1792 

afgezet. Hoewel de monarchie nu officieel was opgeheven volgde Lodewijk XVIII zijn neefje, Lodewijk XVII, 

als titulair koning op, dit nadat de kleine jongen in juni 1795 in gevangenschap was gestorven. 

Nadat de legers van de coalitie in 1814 Parijs op Napoleon veroverden, werd Lodewijk XVIII officieel als 

koning erkend. In het tijdvak dat de Franse Restauratie wordt genoemd, regeerde Lodewijk XVIII iets 

minder dan een decennium. In tegenstelling tot het Ancien Régime (absolutisme) was de Restauratie een 

constitutionele monarchie. Als constitutioneel monarch werd het koninklijke gezag van Lodewijk XVIII aan 

banden gelegd door het Charter van 1814, de nieuwe Franse grondwet. Lodewijk had geen kinderen; dus na 

zijn dood werd de kroon overgedragen aan zijn jongere broer, Karel, graaf van Artois. Lodewijk XVIII was 

de laatste Franse monarch die in functie overleed. 

Jeugd en huwelijk. 

Lodewijk Stanislaus Xaverius werd geboren op 17 november 1755 in het Kasteel van Versailles in Frankrijk, 

als vierde zoon van de Franse dauphin Lodewijk Ferdinand van Frankrijk en diens twee vrouw dauphine 

Marie-Josèphe van Saksen. Zijn grootouders aan vaderskant waren koning Lodewijk XV van Frankrijk en 

diens vrouw koningin Maria Leszczynska. Als kleinzoon van de koning kreeg hij de titel petit-fils de France. 

Zijn grootouders aan moederskant waren Frederik Augustus II, keurvorst van Saksen en koning van Polen 

en diens vrouw de aartshertogin Maria Josepha van Oostenrijk, de dochter van keizer Jozef I van het Heilige 

Roomse Rijk. Na zijn geboorte kreeg Lodewijk de titel graaf van Provence. Maar na de dood van zijn twee 

oudere broers, en de bestijging van zijn enig overgebleven oudere broer als Lodewijk XVI van Frankrijk in 

1774, werd hij de waarschijnlijke troonopvolger en kreeg hij de titel monsieur, de traditionele titel voor de 

oudste broer van de koning. Door de latere geboorte van zijn neefjes (de twee zonen van koning Lodewijk 

XVI) werd Lodewijk derde in lijn voor de troon. Lodewijk-Stanislaus was een oudere broer van prins Karel 

Filips de graaf van Artois. Ook had hij twee jongere zusjes: madame Clothilde (1759-1802), trad in het 

huwelijk met de latere koning Karel Emanuel IV van Sardinië en madame Élisabeth (1764-1794), zij werd 

tijdens de Franse Revolutie vermoord. 

Op 14 mei 1771 trad Lodewijk in het huwelijk met Marie Josephine Louise van Savoye, prinses van Sardinië 

en van Piëmont (1753-1810), derde kind en tweede dochter van koning Victor Amadeus III van Sardinië en 

koningin Maria Antonia van Bourbon, infante van Spanje. Haar grootouders aan moederskant waren koning 

Filips V van Spanje en koningin Elisabetta Farnese. Marie Josephine werd tweemaal zwanger maar beide 

zwangerschappen eindigden in miskramen, eentje in 1774 en één in 1781. Hierna bleef het koppel 

kinderloos. Van Marie Josephine werd gezegd dat ze lesbisch was, omdat zij een relatie zou hebben gehad 

met één van haar hofdames. 

Revolutie en ballingschap. 

Lodewijk XVI werd onthoofd in 1793 tijdens deze revolutie. Lodewijk XVIII was toen reeds gevlucht naar 

Brussel en daarna naar het Westfalen en verklaarde zich tot regent van Frankrijk voor zijn minderjarige neef 

Lodewijk XVII. Dit kind was een gevangene van de revolutionairen en zou nooit regeren. Toen Lodewijk 

XVII in 1795 op tienjarige leeftijd overleed, verklaarde Lodewijk XVIII zichzelf tot koning. 

Hij leefde achtereenvolgens in Pruisen en in Verona in Italië en hand te kampen met eenzaamheid en 

geldzorgen. Waar hij kwam moest hij smeken om gastvrijheid en financiële hulp. Uiteindelijk bood tsaar 

Paul van Rusland hem een paleis aan te Mittau in Koerland, vanwaar hij tevergeefs probeerde bij 

buitenlandse hoven belangstelling voor zijn zaak te wekken. Hij kon er wel een mini hofhouding met een 

honderdtal trouwe hovelingen op na houden. In 1807, bij de Vrede van Tilsit tussen Napoleon en de nieuwe 

tsaar Alexander, werd hij gedwongen het vasteland van Europa te verlaten. Hij besefte dat hij nu slechts de 

keuze hand tussen een ballingschap in Amerika of één in het Verenigd Koninkrijk en bovendien was zijn 

relatie met zijn broer Karel die reeds in Engeland woonde slecht. De Britse regering had Lodewijk het liefst 

gehuisvest in Schotland, ver van Londen, om te voorkomen dat hij politieke invloed zou uitoefenen, maar 

dankzij de Britse koninklijke familie kon hij in het noorden van Essex blijven, op voorwaarde dat hij niet aan 

politiek zou doen. Zelfs werd hem verboden te titel van koning van Frankrijk te gebruiken. In Essex werd hij 

vergezeld door zijn vrouw Marie-Josephine. Het paleis was te klein voor zijn gehele hofhouding; de 

bedienden moesten in de bibliotheek slapen. 

Koning van Frankrijk. 

Met de hulp van Charles-Maurice de Talleyrand (een Franse diplomaat die nog onder zijn broer én onder 

Napoleon had gediend) en Joseph Fouché kwam Lodewijk XVIII weer aan de macht in 1814. Op 1 maart 

1815 landde Napoleon echter met een klein aantal soldaten te Golfe-Juan op de zuidkust van Frankrijk en 

rukte hij op naar Parijs. Na het overlopen van Michel Ney ontvluchtte de koning haastig Parijs, en verbleef 



  

  

enkele maanden in het Hotel d'Hane-Steenhuyse in de Veldstraat te Gent, waar hij bezorgd de politieke en 

militaire gebeurtenissen afwachtte. 

Lodewijk XVIII kwam pas goed in het zadel na de Slag bij Waterloo. Hoewel hij zich op achttiende-eeuwse 

wijze presenteerde, nam hij genoegen met minder dan de absolute macht. De regering van Lodewijk XVIII 

liet maarschalk Ney in december 1815 fusilleren wegens hoogverraad. 

De koning overleed in 1824 en werd opgevolgd door zijn broer Karel X, daar zijn huwelijk met Marie 

Josephine van Savoye (1753-1810), dochter van Victor Amadeus III van Sardinië, kinderloos was gebleven. 

 

 

Maria Josephine Louisa van Savoye. 

Haar jongste zuster, Maria Theresia, was getrouwd met Karel Filips, graaf van Artois, Marie Josephine's 

schoonbroer. Marie Josèphe de Savoie, zoals ze in Frankrijk bekendstond, trouwde op 16 april 1771 met 

Lodewijk Stanislaus van Bourbon, graaf van Provence, de toekomstige Lodewijk XVIII met wie ze in 1791 

naar Groot-Brittannië vluchtte. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort. Marie Josephine werd wel 

twee keer zwanger, in 1774 en in 1781 maar beide zwangerschappen liepen uit op miskramen. 

Lodewijk Karel beter bekend als Lodewijk XVII van Frankrijk, tweede zoon van koning Lodewijk XVI en 

koningin Marie-Antoinette stierf tijdens zijn gevangenschap in de Temple op 8 juni 1795. Lodewijk, Marie 

Josephine's man benoemde zichzelf koning van Frankrijk als Lodewijk XVIII (16 juni 1795). Op dat moment 

werd Marie Josephine tituliar koningin. 

Titulair koningin Marie Josephine stierf in Hartwell House op 13 november 1810, en werd bijgezet in de 

kathedraal van Cagliari de hoofdstad van het Italiaanse eiland Sardinië. Marie Josephine had drie broers die 

koning werden van Sardinië, Karel Emanuel IV, Victor Emanuel I en Karel Felix. Ze was ook de schoonzus 

van twee Franse koningen van Lodewijk XVI en Karel X. Een ander jonger zusje, Maria Carolina, was de 

eerste vrouw van prins Anton van Saksen, van 1827 tot 1836 de koning van Saksen. Echter stierf Maria 

Carolina al op jonge leeftijd in 1782. 

 

 

Karel X Philippe van Frankrijk. 

Karel X (Frans: Charles Philippe) graaf van Artois, was koning van Frankrijk en Navarra van 16 september 

1824 tot 2 augustus 1830. Hij was een jongere broer van de voormalige koningen Lodewijk XVI en Lodewijk 

XVIII. In ballingschap steunde hij Lodewijk XVIII en uiteindelijk volgde hij hem op. Aan zijn bijna zes jaar 

durende heerschappij kwam in 1830 door de Julirevolutie een einde. In plaats van de oudste tak van het 

Huis Bourbon werd Lodewijk Filips, hertog van Orléans, uit het Huis Bourbon-Orléans tot koning verkozen. 

Karel X werd opnieuw verbannen en stierf zes jaar na zijn afzetting in de toen Oostenrijkse stad Gorizia. 

Jonge jaren. 

Karel Filips werd geboren op 9 oktober 1757 in het Kasteel van Versailles, dicht bij Parijs. Hij was de vijfde 

zoon van Lodewijk-Ferdinand, die op dat moment Dauphin van Frankrijk was, en diens tweede echtgenote 

Maria Josepha van Saksen. Hij was de jongste broer van Lodewijk XVI en van Lodewijk XVIII. Zijn 

grootouders aan vaderskant waren koning Lodewijk XV en diens echtgenote koningin Maria Leszczynska. 

Zijn grootouders aan moederskant waren, koning Augustus III van Polen die ook keurvorst was van Saksen 

en diens echtgenote aartshertogin Maria Josepha, dochter van keizer Jozef I van het Heilige Roomse Rijk. Bij 

zijn geboorte kreeg Karel de titel graaf van Artois (Artesië). Toen Karel acht jaar oud was stierf zijn vader en 

nog geen twee jaar later ook zijn moeder. Karel en zijn broers werden na de dood van hun moeder opgevoed 

door hun grootmoeder, koningin Maria Leszczynska, die stierf echter een jaar later in 1768. Na de dood van 

hun grootmoeder werd de verdere opvoeding verzorgd door hun tantes: Adélaïde, Victoire, Sophie en 

Louise-Marie. Tijdens de regering van zijn oudste broer, koning Lodewijk XVI, was hij de vierde in lijn van 

de troonopvolging. Boven hem stonden Lodewijk Jozef (oudste zoon van de koning), Lodewijk Karel 

(tweede zoon van de koning) en Karels oudere broer, Lodewijk, graaf van Provence. Nadat de graaf van 

Provence koning werd, als Lodewijk XVIII in 1814, werd Karel de nieuwe troonopvolger, en kreeg hij de titel 

Monsieur, de traditionele titel voor de oudste (maar wel jongere) broer van de koning. 

Karel was aantrekkelijk, hartelijk en een grappige verteller. Ondanks het feit dat hij een levensgenieter was, 

was hij ook een gelovig man. Hij had een sterk geloof in de Rooms-Katholieke Kerk, wat een sterke 

gehechtheid bevorderde tussen hem en zijn jongere zuster, Madame Elisabeth. Karel woonde de Franse en 

Spaanse belegering van Gibraltar bij als toeschouwer 1782. 

Als jonge prins stond hij bekend als een rokkenjager, populair, goed gemanierd en vermakelijk. Hij kreeg 



  

  

een sterke band met zijn schoonzus, Marie Antoinette van Oostenrijk. De relatie tussen de twee werd zo 

hecht dat er werd geroddeld dat Karel, Marie Antoinette zou hebben verleid. Karel werd toegelaten tot de 

vriendengroep van Marie Antoinette en verscheen vaak aan haar zijde en in haar privétheater, Petit Trianon. 

Er werd van beiden gezegd dat ze graag als amateur acteerden, waarbij Marie Antoinette rollen speelde als 

melkmeisje, schaapherder en boerenvrouw. Karel speelde rollen als minnaar, lijfknecht en boer. Een 

beroemd verhaal waarin de twee een rol speelden was de bouw van het Château de Bagatelle. In 1775 kocht 

Karel een klein jachtkasteel in het Bois de Boulogne. Hij had plannen om het bestaande château te slopen en 

er een nieuw voor in de plaats te zetten. Marie Antoinette ging een weddenschap aan met Karel dat het 

nieuwe château niet binnen drie maanden af kon zijn. Karel nam de architect François-Joseph Bélanger, die 

een specialist was op het gebied van neoclassicisme, aan om het nieuwe château te ontwerpen. Karel won de 

weddenschap. Bélanger kon in drieënzestig dagen het château afmaken. Er zijn berekeningen gedaan dat het 

project, inclusief tuinen, meer dan twee miljoen livres heeft gekost. 

Karel werd beschouwd als het knapste familielid van de koninklijke familie: hij had talrijke affaires. De graaf 

van Hezecques heeft gezegd: "maar weinig vrouwen konden hem weerstaan". Later begon hij een 

levenslange liefdesrelatie met de beeldschone Louise de Polastron (1764-1804). Zij was de schoonzuster van 

Marie Antoinettes vriendin, de hertogin van Polignac. Madame de Polastron bleef haar hele leven bij Karel. 

Op 16 november 1773 trouwde Karel met Maria Theresia, prinses van Sardinië en Piedmont. Zij was de 

derde dochter van Victor Amadeus III van Sardinië. Karel werd voor het eerst vader in 1775. Zijn favoriete 

zoon was zijn jongste, Karel Ferdinand, hertog van Berry, die het meest in uiterlijk en persoonlijkheid op zijn 

vader leek. De relatie met zijn oudste zoon, Lodewijk Anton, hertog van Angoulême, was geforceerd. 

Lodewijk Anton was stil, slap en een in zichzelf gesloten liberale man met een nerveus karakter. 

Karels vrouw en zijn oudste drie kinderen. Van links naar rechts: Lodewijk Anton, madame Sophie, Maria 

Theresia en Karel Ferdinand. 

Als graaf van Artois oefende hij al vóór de Revolutie een noodlottige invloed uit op Lodewijk XVI, door zijn 

verzet tegen minister Jacques Necker (die voorstelde dat de Derde Stand in de Staten-Generaal een dubbele 

vertegenwoordiging zou krijgen, maar zijn visie niet kon doorzetten dat er hoofdelijk in plaats van per stand 

zou worden gestemd). 

Revolutie en ballingschap. 

Op 14 juli 1789, werd de Bastille bestormd en was de Franse Revolutie een feit. Karel werd op 17 juli van 

datzelfde jaar door zijn broer Frankrijk uitgestuurd. Koning Lodewijk, die inzag dat Karel een gevaar voor 

de monarchie was vanwege zijn conservatieve houding, was bang dat Karel het slachtoffer zou worden van 

een moordaanslag. Lodewijk had ook het idee om van Karel zijn vertegenwoordiger te maken. Op 17 juli 

week Karel reeds uit, en begon vanuit het buitenland heftig tegen de revolutie te agiteren, hetgeen de zaak 

van zijn broer veel schade toebracht. Karel vestigde zich eerst in Duitsland en later in Italië. Karel vreesde 

dat zijn oudere broer, de graaf van Provence, een compromis wilde maken met de revolutie en de monarchie 

zou verraden. Hij nam een desastreuze beslissing door de staatsman Charles Alexandre de Calonne in zijn 

raad op te nemen. Dit beledigde Marie Antoinette weer, en betekende het einde van hun diepe vriendschap. 

Hij werd achtergelaten met een schuldgevoel in 1793 toen Marie Antoinette werd geëxecuteerd. Karels 

grootste buitenlandse bondgenoot was Catharina II, keizerin van Rusland. De graaf van Artois emigreerde 

later naar Engeland, waar koning George III hem toestemming gaf om te wonen op Holyrood Palace, een 

koninklijk paleis in Edinburgh. In 1795 probeerde hij vruchteloos, geruggensteund door een Engels leger, 

Frankrijk binnen te vallen via het eiland Yeu. Hij moest echter wachten tot de val van Napoleon, vooraleer 

hij met het geallieerde leger opnieuw het Franse territorium kon betreden. Karels oudste zoon, de hertog van 

Angoulême, trouwde in 1799 met zijn nicht Marie Thérèse Charlotte van Frankrijk, enige overlevende kind 

van Lodewijk XVI en Marie Antoinette. Karels tweede zoon, de hertog van Berry, trouwde rond 1801 in het 

geheim met de Engelse protestantse burger, Amy Brown. Toen het huwelijk bekend werd, werd het 

waarschijnlijk door Karel geannuleerd. In 1816 trouwde de hertog van Berry met Caroline Ferdinande 

Louise, oudste dochter uit het eerste huwelijk van koning Frans I der Beide Siciliën. Uit het huwelijk van de 

hertog van Berry kwam Henri d'Artois voort, die later onder de naam koning Hendrik V bekend zou 

worden als de Franse legitimistische troonpretendent. 

Restauratie. 

Na een kortstondig regentschap in 1814, was hij tijdens de regering van Lodewijk XVIII de drijvende kracht 

achter de ultrareactionairen. Nadat hij in 1824 zijn broer was opgevolgd, liet hij zich op 29 mei 1825 te Reims 

zalven tijdens een indrukwekkende plechtigheid volgens de middeleeuwse tradities, en regeerde daarna als 

een autoritair vorst, met de steun van hoge adel en hoge geestelijkheid, alsof er nooit een revolutie had 



  

  

bestaan. Met een paar antiliberale wetten probeerde hij het Ancien Régime te herstellen, maar kwam daarbij 

in botsing met de Kamer. Zijn benoeming van de ultra-royalistische prins de Polignac tot eerste minister (in 

augustus 1829) was een regelrechte uitdaging aan de liberale Kamermeerderheid. In plaats van toe te geven, 

verstarde Polignac nog in zijn houding: zonder goedkeuring van de Kamer vaardigde hij zijn Ordonnanties 

van 26 juli uit. Deze schending van de grondwet betekende zonder meer een staatsgreep, waarop dan ook 

onvermijdelijk de Julirevolutie volgde, die de koning binnen drie dagen tot troonsafstand dwong (31 juli 

1830). Karel X vluchtte naar het buitenland. Hij vestigde zich achtereenvolgens in Schotland, Praag, en 

uiteindelijk op Palazzo Lantieri in Gorizia (Illyrië) waar hij overleed aan cholera. Zijn belangrijkste fout was 

dat hij het vorstelijk absolutisme wilde herstellen en daarmee aantoonde alle voeling met de historische 

realiteit te zijn kwijtgeraakt. 

Karel was in 1773 gehuwd met Maria Theresia van Savoye (1756-1805), dochter van Victor Amadeus III van 

Sardinië, uit welk huwelijk Lodewijk Anton, hertog van Angoulême, en de in 1820, door een republikein, 

vermoorde Karel Ferdinand, hertog van Berry, werden geboren. Naar aanleiding van deze moord schreef 

Chateaubriand: Le poignard qui a tué le duc de Berry est une idée républicaine. 

 

 

Karel Emanuel IV koning van Sardinië. 

Hij besteeg de troon in 1796, maar werd in 1797 geconfronteerd met verschillende republikeinse opstanden. 

Als reactie liet hij revolutionairen, onder wie veel jakobijnen, executeren, hetgeen hem ongeliefd maakte. 

Voor het overige toonde hij weinig slagvaardigheid. Als tegenstander van de Franse Revolutie werden zijn 

bezittingen op het vasteland in 1798 door Frankrijk bezet. Hierna restte hem slechts het eiland Sardinië. 

Toen de Fransen in 1799 ook Napels onder de voet liepen, gaf hij de hoop op herstel van zijn macht op en 

ging naar Rome. De dood van zijn echtgenote Marie Clothilde, een zuster van Lodewijk XVI van Frankrijk, 

trof hem zo, dat hij in 1802 troonsafstand deed ten gunste van zijn broer Victor Emanuel I. 

Hij leefde hierna te Rome en Frascati. Daar was hij geregeld te gast bij zijn achterneef Hendrik Benedictus 

Stuart, de laatste telg uit het Huis Stuart en Brits troonpretendent. Na diens dood werd hij als oudste 

legitieme afstammeling van Karel I door de jacobieten als rechtmatig koning van Engeland (Karel IV), 

Schotland, Frankrijk en Ierland beschouwd. Deze tronen heeft hijzelf overigens nooit publiekelijk opgeëist. 

Huwelijk. 

Hij trad op 6 september 1775 in Chambéry in het huwelijk met Marie Clothilde. Ook al schonk zij haar 

echtgenoot geen kinderen, toch was het stel goed met elkaar bevriend. Ze respecteerden elkaar en waren 

elkaar trouw. Marie Clothilde werd in 1796 koningin van Sardinië. Ze stierf in 1802 op 42-jarige leeftijd. 

Karel trad in 1815 in de jezuïetenorde en bracht de rest van zijn leven door te Rome. Hij stierf op 6 oktober 

1819, kinderloos en blind. 

 

 

Elisabeth Philippine Marie Hélène van Bourbon. 

Elisabeth Philippine Marie Hélène van Bourbon, prinses van Frankrijk, was de zus van de Franse koningen 

Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en. 

Jeugd. 

Prinses Elisabeth werd in 1764 geboren als de jongste dochter van dauphin Lodewijk van Frankrijk en 

dauphine Maria Josepha, dochter van koning August III van Polen. Ze was de kleindochter van koning 

Lodewijk XV. Elisabeth had drie oudere broers, de latere koningen Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en Karel 

X, en één zuster, de latere koningin Clothilde van Sardinië. Ze verloor haar vader al toen ze één jaar oud was 

en twee jaar later volgde haar moeder. Het driejarige weesmeisje werd toevertrouwd aan de Gravin van 

Marsan, die al de gouvernante was van haar zus Clothilde, die bijna vijf jaar ouder was dan Elisabeth. Als 

klein meisje was Elisabeth al een dwingeland, die om het minste of geringste boos kon worden op haar 

gouvernantes. Ook kon ze nogal jaloers reageren op haar oudere zus. De relatie tussen de twee zussen 

verbeterde echter, toen Elisabeth een tijdje ziek was. Clothilde had de zorg op zich genomen en haar jongere 

zusje dingen als het alfabet geleerd. 

Later kreeg Elisabeth Madame Mackau, de echtgenote van een oud-minister, aangewezen als verzorgster. 

Madame Mackau kon een stuk beter omgaan met het temperament van Elisabeth en veranderde het 

eigenzinnige en trotse prinsesje in een slim en religieus meisje met een goed karakter. Ze stond bekend om 

haar vriendelijkheid en vroomheid. 

Franse Revolutie. 



  

  

Tijdens haar jeugd was Elisabeth erg gehecht geraakt aan haar broer Karel. Ze weigerde dan ook om te 

trouwen in de hoop dat ze bij hem kon blijven. In tegenstelling tot Karel weigerde ze het land te verlaten, 

toen de revolutionaire onrust in Frankrijk duidelijke vormen aan begon te nemen. In plaats daarvan bleef zij 

bij haar familie in Versailles. Ze nam tijdens de Revolutie deel aan de mislukte vluchtpoging van haar broer 

Lodewijk XVI en schoonzus Marie-Antoinette. Ze werden herkend en gearresteerd in Varennes en terug 

naar Parijs gebracht. 

Samen met de koninklijke familie werd Elisabeth gevangengezet in Tour du Temple te Parijs. Na de executie 

van de koning op 21 januari 1793 en de verplaatsing van haar neefje, de dauphin, was Elisabeth alleen met 

haar schoonzus Marie-Antoinette en haar nichtje Marie-Thérèse-Charlotte. De koningin werd op 2 augustus 

1793 naar de Conciergerie overgebracht en op 16 oktober geëxecuteerd. De laatste brief van 

Marie-Antoinette was geadresseerd aan Elisabeth, maar is nooit aangekomen. Het werd jaren later in de 

paperassen van Robespierre teruggevonden. In dit document vroeg zij haar kinderen de dood van hun 

vader en moeder niet te wreken. 

Executie. 

Op 9 mei 1794 werd Elisabeth ook naar de Conciergerie overgebracht en werd ze berecht voor het 

Revolutionaire Tribunaal. Ze werd o.a. beschuldigd van het helpen van de koning tijdens zijn vlucht, het 

financieel steunen van adellijke vluchtelingen en bovendien het mishandelen van haar neefje, de dauphin. 

De laatste aanklacht, die aan de dauphin was onttrokken tijdens folteringen, zorgde alleen maar voor 

sympathie voor Elisabeth onder het volk. Desondanks werd Elisabeth ter dood veroordeeld. 

De volgende dag werd Elisabeth, die een paar dagen eerder dertig was geworden, met een aantal andere 

veroordeelden naar het schavot geleid. Ze werd als laatste geëxecuteerd en zag dus hoe al haar lotgenoten 

onder de guillotine stierven. Elisabeth werd, net als veel andere slachtoffers van de guillotine, waarschijnlijk, 

"begraven" op de Cimetière des Errancis in Parijs. Na de Revolutie werden de stoffelijke resten uit deze 

begraafplaats verplaatst naar de Catacomben van Parijs. 

Er zijn verschillende boeken over haar leven geschreven. 

 

 

 Lodewijk Ferdinand van Frankrijk, zoon van Lodewijk XV van Frankrijk (de Geliefde) en Maria 

Carolina Sophia Felicitas Leszezynska, trouwde (respectievelijk 15 en 18 jaar oud) (1) op 

dinsdag 23 februari 1745 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk] met zijn achternicht Maria 

Theresa Antonia Rafaela van Bourbon-Spanje, dochter van Filips V van Bourbon-Spanje (was 

koning van Spanje van 15 november 1700 tot 15 januari 1724) en Elisabetta Maria Farnese, 

geboren op dinsdag 11 juni 1726 in Madrid [Madrid, Spanje], overleden (20 jaar oud) op 

vrijdag 22 juli 1746 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Marie-Thérèse van Frankrijk, geboren op dinsdag 19 juli 1746 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk], overleden (1 jaar oud) op 

zaterdag 27 april 1748 aldaar. 

 

XXVIIr. Karl Christian Joseph Ignaz Eugen Franz Xaver van Polen en Saksen, zoon van August III van 

Polen (XXVIq), op pagina 242 (van 1733 tot 1763 koning van Polen en als Frederik August II 

keurvorst van Saksen) en Maria Josepha van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, 

keurvorstin van Saksen en koningin van Polen), geboren op maandag 13 juli 1733 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], hertog van Koerland en Semgallen die hij van 1758 tot 1763 voerde 

en was ridder in de Orde van de Witte Adelaar en de Pools-Saksische Militaire Orde van 

Sint-Hendrik, overleden (62 jaar oud) op donderdag 16 juni 1796 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 18 jaar oud) op 

dinsdag 25 maart 1760 in Warschau [Warszawa, Poland] morganatisch huwelijk met Francisca 

van Krasinska, geboren op vrijdag 9 maart 1742 in Maleszow [Wroclaw, Poland], overleden (54 

jaar oud) op zaterdag 30 april 1796 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria Christine van Saksen, geboren op dinsdag 7 december 1779 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op maandag 24 november 1851 

in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XXVIIIq, op pagina 327. 

 



  

  

XXVIIs. Albert Casimir van Saksen-Teschen, zoon van August III van Polen (XXVIq), op pagina 242 (van 

1733 tot 1763 koning van Polen en als Frederik August II keurvorst van Saksen) en Maria Josepha 

van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, keurvorstin van Saksen en koningin van Polen), 

geboren op vrijdag 11 juli 1738 in Moritzburg [Sachsen, Duitsland], hertog van Teschen, was 

landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden, overleden (83 jaar oud) op zondag 10 februari 1822 

in Wenen [Wien, Oostenrijk] aan tyfus, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 8 april 1766 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met zijn achternicht Maria Christine (Maria 

Christina Johanna Josepha Antonia) van Oostenrijk, dochter van Frans I Stephan van 

Lotharingen (hertog van Lotharingen, groothertog van Toscane, Rooms Duits Keizer) en Maria 

Theresia keizerin van Habsburg-Oostenrijk, geboren op zondag 13 mei 1742 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (56 jaar oud) op zondag 24 juni 1798 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria Theresia van Saksen, geboren op zaterdag 16 mei 1767 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (één dag oud) op zondag 17 mei 1767 aldaar. 

 

Albert Casimir van Saksen-Teschen. 

Hij nam als vrijwilliger dienst in het Oostenrijkse leger en werd in 1760 luitenant-generaal. In 1766 trad hij in 

het huwelijk met aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk, dochter van keizer Frans I Stefanus en Maria 

Theresia. Omdat Frans Stefan kort tevoren was overleden werd er tijdens de bruiloft zwart gedragen. Het 

huwelijk, dat als gelukkig te kenmerken is, bracht Albert Casimir uit de nalatenschap van zijn schoonvader 

diens bezittingen rond Teschen in Silezië, waaraan de titel hertog van Teschen werd verbonden. 

Na van 1765 tot 1780 te Presburg stadhouder van Hongarije te zijn geweest, werd hij in dat laatste jaar door 

Maria Theresia samen met zijn echtgenote tot landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden benoemd. Deze 

functie bracht echter geen politieke verantwoordelijkheid met zich mee. Tussen 1782 en 1784 werd voor het 

paar als buitenverblijf te Brussel het Kasteel van Laken gebouwd. 

Albert ontvluchtte Brussel bij de Brabantse Omwenteling in 1789 met zijn vrouw en keerde pas in 1791 terug. 

In de oorlog tegen Frankrijk voerde hij in 1792 het bevel over het leger voor Rijsel. Hij moest het beleg echter 

opgeven en, nadat hij bij Jemappes was verslagen, de Nederlanden andermaal verlaten. Hij streed in 1794 als 

rijksveldmaarschalk nog samen met Pruisen, maar verliet het leger op 25 mei 1795. 

Hierna vestigde hij zich samen met zijn vrouw in Wenen. Daar gaf hij grote sommen geld uit aan schetsen 

van grote meesters als Albrecht Dürer, Rafaël en Peter Paul Rubens en aan kopergravures. Deze 

verzameling, die na zijn dood overging op zijn neef en adoptiefzoon aartshertog Karel, heet naar hem 

Albertina, bestaat nog steeds en is ondergebracht in zijn voormalige residentie. Na Maria Christina's dood 

aan tyfus (1798) liet hij Antonio Canova voor haar een grafmonument bouwen. 

 

 

Maria Christine van Oostenrijk. 

Omdat haar vader (Frans Stefan) kort daarvoor was overleden werd er tijdens de bruiloft zwart gedragen. 

Het huwelijk, dat als gelukkig kan worden bestempeld, bracht Albert Casimir uit de nalatenschap van zijn 

schoonvader diens bezittingen rond Teschen in Silezië, waaraan de titel hertog van Teschen werd 

verbonden. 

Tussen 1782 en 1784 werd het Kasteel van Laken te Brussel als buitenverblijf voor het paar gebouwd. Na 

enkele moeilijke jaren (Brabantse Omwenteling en de oorlog tegen de Fransen) vestigde het paar zich in 1795 

te Wenen. Maria Christina overleed aldaar, ruim een maand na haar 56e verjaardag aan tyfus. 

Maria Christina was goed bevriend met prinses Isabella van Parma, de vrouw van haar oudere broer, keizer 

Jozef II; met haar broers en zussen kon ze het niet zo goed vinden; enerzijds omdat ze de lieveling van hun 

moeder was en anderzijds door het grote leeftijdverschil. Ze was dertien jaar ouder dan Marie Antoinette. 

Ook toen Maria Christina in Brussel resideerde waren de verhoudingen met haar zuster en zwager in 

Versailles slecht. 

 

 

XXVIIt. Maria Aurora van Saksen (Saksen-Meissen, van), dochter van Maurits van Saksen (XXVIr), op 

pagina 246 (een Saksisch veldheer in Franse dienst) en Maria de Verrieres-Pintenau, geboren op 

vrijdag 20 september 1748 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 26 december 1821 aldaar, trouwde (respectievelijk 28 en 61 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 14 januari 1777 met Louis Claude Dupin de Francueil, geboren op 

woensdag 6 november 1715, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 6 juni 1786. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Maurice Dupin de Francueil, geboren op vrijdag 9 januari 1778, luitenant in het 

Franse leger tijdens de eerste republiek, overleden (30 jaar oud) op 

vrijdag 16 september 1808, trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar oud) op 

dinsdag 5 juni 1804 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Antoinette Sophie de la 

Borde, geboren op maandag 26 juli 1773, overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 19 augustus 1837. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Generatie XXVIII 
 

 

XXVIIIa. Karel August groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Ernst August II 

Constantijn hertog van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIIc), op pagina 249 (In 1748 volgde hij op 

tienjarige leeftijd zijn vader op als hertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en Anna Amalia van 

Brunswijk, geboren op zaterdag 3 september 1757 in Weimar [Thüringen, Duitsland], van 1758 

tot 1815 hertog en daarna tot 1828 groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (70 jaar 

oud) op zaterdag 14 juni 1828 in Torgau [Sachsen, Duitsland] aan een beroerte, bijgezet op 

woensdag 9 juli 1828 aldaar in de Fürstengruft, trouwde (beiden 18 jaar oud) op 

dinsdag 3 oktober 1775 in Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland] met Louise van 

Hessen-Darmstadt, dochter van Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt (van 1768 tot 1790 landgraaf 

van Hessen-Darmstadt) en Henriëtte Christina Caroline Philippine Louise van 

Palts-Zweibrücken (de grote Landgravin), geboren op zondag 30 januari 1757 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op zondag 14 februari 1830 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Louise Augusta Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1779, overleden 

(ongeveer 5 jaar oud) in 1784. 

2. Levenloos geboren dochter van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1781. 

3. Karel Frederik van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op zaterdag 22 februari 1783 

in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1853 

aldaar, volgt XXIXa, op pagina 329. 

4. Levenloos geboren zoon van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1785. 

5. Caroline Louise van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op dinsdag 18 juli 1786 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op zaterdag 20 januari 1816 

in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], volgt XXIXb, op pagina 330. 

6. Levenloos geboren zoon van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1789. 

7. Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op woensdag 30 mei 1792 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op donderdag 31 juli 1862 in 

Bad Liebenstein [Thüringen, Duitsland], volgt XXIXc, op pagina 332. 

 

Karel August groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Hij is bekender als mecenas en vriend van Goethe dan als staatsman. 

Reeds een jaar na zijn geboorte verloor hij zijn vader. Hierna stond hij onder voogdij van Karel I totdat zijn 

intelligente, geïnteresseerde en kunstzinnige moeder deze na haar meerderjarigheidsverklaring in 1759 

overnam en hem liet opvoeden door onder anderen Christoph Martin Wieland. 

In 1774 maakte hij een studiereis naar Parijs en Zwitserland. Op de terugreis bezocht hij het hof te 

Darmstadt, waar hij zich verloofde met de even oude prinses Louise, dochter van Lodewijk IX van 

Hessen-Darmstadt. De reis werd in Frankfurt opnieuw onderbroken om Johann Wolfgang Goethe te 

ontmoeten, die hij wilde leren kennen. Hij werd op zijn achttiende verjaardag in 1775 meerderjarig 

verklaard. 

Nu Karel August meerderjarig was, arriveerde Goethe in november 1775 in Weimar. Er ontwikkelde zich al 

snel een diepe vriendschap tussen de twee, waarbij de acht jaar oudere dichter de jonge hertog als 



  

  

begeleider, adviseur en leraar bijstond. Karel August bedeelde Goethe belangrijke regeringsposten toe en 

bewerkstelligde dat hij in 1782 in de adelstand werd verheven. 

Een jaar na Goethe kwam Herder naar Weimar, in 1787 Schiller en in 1798 Jean Paul zodat de Weimarer 

Klassik zijn aanvang nam. In het eveneens tot Saksen-Weimar-Eisenach behorende Jena ontstond een tweede 

cultureel centrum met Fichte, Schelling, Hegel en de gebroeders August Wilhelm en Friedrich von Schlegel. 

Karel August speelde in 1785 een rol bij het stichten van de Vorstenbond van Frederik de Grote om een 

tegenwicht te bieden tegen de plannen van keizer Jozef II. Hij nam in 1791 dienst in het leger van Pruisen, 

hopend dat onder leiding van dit land een nieuw verenigd Duitsland te bewerkstelligen zou zijn. Hij maakte 

als majoor-generaal de veldtochten van 1792 en 1793 mee en werd in 1797 luitenant-generaal. In 1806 zag hij 

zich, teneinde zijn land te behouden, genoodzaakt toe te treden tot Napoleons Rijnbond, waardoor zijn 

troepen tot 1813 onder Franse vlag streden. Na de Volkerenslag bij Leipzig voerde hij in Russische dienst het 

bevel over een uit Russen, Saksen en Hessen bestaand leger in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij 

stadhouder werd. 

Aan het huwelijk van zijn zoon Karel Frederik met grootvorstin Maria Paulowna, dochter van tsaar Paul I en 

zuster van Alexander I, had de hertog te danken dat zijn land op het Congres van Wenen - waaraan Goethe 

als minister deelnam - op voorspraak van Rusland werd vergroot en tot groothertogdom werd verheven. 

Hij regeerde op verlicht absolutistische wijze met een zekere neus voor de heersende maatschappelijke 

tendensen. Als een van de eerste Duitse vorsten stond hij in 1816 een grondwet en persvrijheid toe. Niet 

zonder bedenkingen liet hij in 1817 de Jenase studenten het (eerste) Wartburgfest vieren, hetgeen leidde tot 

de oprichting van de Burschenschaften. De reactionaire besluiten van Karlsbad van 1819 dwongen hem 

echter zijn liberalisme te matigen. 

Karel August overleed aan een beroerte in juni 1828 in Schloss Graditz in Torgau, op zijn terugreis van 

Berlijn naar Weimar. Hij was 70 jaar oud. Op 9 juli werd zijn lichaam bijgeplaatst in de Fürstengruft. Karel 

August werd als groothertog opgevolgd door zijn zoon Karel Frederik. 

 

 

Louise van Hessen-Darmstadt. 

In 1773 reisde ze samen met haar moeder en zussen Wilhelmina en Amalia naar het Russische tsarenhof in 

Sint-Petersburg, om eventueel uitgehuwelijkt te worden aan tsarevitsj Paul. Diens moeder Catharina II vond 

Louise echter ongeschikt als bruid voor haar zoon en gaf de voorkeur aan haar zus Wilhelmina, met wie 

Paul uiteindelijk zou huwen. 

Korte tijd later leerde Louise moeder Anna Amalia van Brunswijk kennen, die in naam van haar 

minderjarige zoon Karel August (1757-1828) over het hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach regeerde. Beide 

vrouwen sloten een huwelijksverdrag tussen Karel August en Louise en op 3 oktober 1775 vond in 

Karlsruhe hun bruiloft plaats. Het huwelijk was niet echt gelukkig; aan het hof stond ze in de schaduw van 

haar schoonmoeder en bovendien had haar echtgenoot een jarenlange affaire met actrice Karoline Jagemann. 

Wel had Louise grote invloed in de literaire kringen van Weimar. 

Na de Franse zege in de Slag bij Jena bleef Louise in Weimar. Twee dagen na de slag arriveerden de Franse 

troepen in de stad. Ze maakte Napoleon op een vrij ondiplomatieke manier duidelijk dat haar echtgenoot 

zich wegens zijn plichtsgetrouwheid niet uit het Pruisische leger kon terugtrekken, hoewel de keizer erop 

stond. Niettemin werd op bevel van Napoleon de plundering van de stad gestaakt. Het is niet evenwel 

duidelijk of hij onder de indruk was van Louise of dat hij uit machtspolitieke overwegingen handelde. 

Nadat de Franse keizer met de Pruisen de vrede van Posen afsloot, bleef het hertogdom 

Saksen-Weimar-Eisenach bestaan. Vanaf dan werd Louise als de redster des vaderlands beschouwd. 

Na de val van Napoleon en het Congres van Wenen werd Louise in 1815 groothertogin van 

Mecklenburg-Schwerin. De volgende jaren nam ze verschillende representatieve taken op zich, waaronder 

bezoeken aan tsaren Alexander I en Nicolaas I van Rusland. De laatste jaren van haar leven verscheen ze nog 

weinig in het openbaar. 

 

 

XXVIIIb. Frederik van Saksen-Altenburg, zoon van Ernst Frederik III Karel van Saksen-Hildburghausen 

(XXVIIk), op pagina 258 (van 1724 tot aan zijn dood hertog van Saksen-Hildburghausen) en 

Ernestine Augusta Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIId), op pagina 250, geboren op 

vrijdag 29 april 1763 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op 

maandag 29 september 1834 in Hummelshain [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 



  

  

en 15 jaar oud) op zaterdag 3 september 1785 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland] met zijn 

achternicht Charlotte Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz, dochter van Karel 

II groothertog van Mecklenburg-Strelitz en Frederika Caroline Louise prinses van 

Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 17 november 1769 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland], 

overleden (48 jaar oud) op donderdag 14 mei 1818 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

1. Frederik van Saksen-Altenburg, overleden in 1786. 

2. Catharina Charlotte Georgine (Charlotte) van Saksen-Hildburghausen, geboren op 

zondag 17 juni 1787 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (60 jaar 

oud) op zondag 12 december 1847 in Bamberg [Bavaria, Duitsland], volgt XXIXd, op 

pagina 337. 

3. Augusta van Saksen-Altenburg, overleden in 1788. 

4. Jozef George Frederik Ernst Karel van Saksen-Altenburg, geboren op 

donderdag 27 augustus 1789 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden 

(79 jaar oud) op woensdag 25 november 1868 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], 

volgt XXIXe, op pagina 340. 

5. Frederika van Saksen-Altenburg, overleden in 1791. 

6. Theresia Charlotte Louise Frederika Amalia van Saksen-Altenburg, geboren op 

woensdag 18 juli 1792 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (62 jaar 

oud) op donderdag 26 oktober 1854 in München [Bavaria, Duitsland], volgt XXIXf, op 

pagina 341. 

7. Charlotte Louise Frederika Amalia Alexandrina van Saksen-Hildburghausen, 

geboren op dinsdag 28 januari 1794 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], 

overleden (31 jaar oud) op woensdag 6 april 1825 in Biebrich [Hessen, Duitsland], 

volgt XXIXg, op pagina 347. 

8. Frans Frederik van Saksen-Altenburg, geboren in 1795, overleden (ongeveer 5 jaar 

oud) in 1800. 

9. George Karel Frederik van Saksen-Altenburg, geboren op zondag 24 juli 1796 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op 

woensdag 3 augustus 1853 in Hummelshain [Thüringen, Duitsland], volgt XXIXh, op 

pagina 350. 

10. Frederik Willem Karel Jozef Lodewijk George van Saksen-Altenburg (de Jongere), 

geboren op zondag 4 oktober 1801 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], was 

prins van Saksen-Hildburghausen at van 1780 tot 1806 een vorstendom,en van 1800 

tot 1826 een hertogdom was, en vanaf 1826 prins van Saksen-Altenburg, ongehuwd 

overleden (69 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1871 in Altenberg [Sachsen, Duitsland]. 

11. Maximiliaan Karel Adolf van Saksen-Altenburg, overleden in 1803. 

12. Eduard Karel Willem Christiaan van Saksen-Altenburg, geboren op 

dinsdag 3 juli 1804 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (47 jaar oud) 

op zondag 16 mei 1852 in München [Bavaria, Duitsland], volgt XXIXi, op pagina 351. 

 

Frederik van Saksen-Altenburg. 

Hij werd opgevoed onder invloed van Jozef Frederik, een broer van zijn overgrootvader Ernst Frederik I, die 

na Frederiks troonsbestijging in 1780 tot 1787 als regent optrad. Op 3 september 1785 huwde hij Charlotte 

Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz, dochter van de latere groothertog Karel II. Uit dit huwelijk 

werden twaalf kinderen geboren. 

Hij nam in 1787 de regering over en werd geconfronteerd met een enorme schuldenlast, die nog werd 

vergroot door zijn gedwongen deelname aan de strijd tegen Frankrijk na de Franse Revolutie. Na de Slag bij 

Jena zag hij zich genoodzaakt tot aansluiting bij de Rijnbond. Hij wist de staatsschuld terug te brengen en de 

situatie van zijn land aanzienlijk te verbeteren. 

Na het uitsterven van de linie Saksen-Gotha-Altenburg in 1826 wees de Saksische koning Frederik August I 

Saksen-Hildburghausen en het Saalfeldse deel van Saksen-Coburg-Saalfeld toe aan Saksen-Meiningen. 

Frederik ontving in ruil hiervoor Saksen-Altenburg (zonder Camburg en enige dorpen) als zelfstandig 

hertogdom. 

Hij schonk zijn nieuwe staat, die onder het bewind van Gotha was verwaarloosd, in 1831 een constitutie. De 



  

  

landdag nam een nieuwe gemeentewet aan en voerde scheiding van regering en justitie en belasting op de 

leengoederen in. Na zijn dood in 1834 werd hij opgevolgd door zijn zoon Jozef. 

Frederik was in 1833 een van de drie stichters van de Saksisch-Ernestijnse Huisorde. 

 

 

Frederik Willem Karel Jozef Lodewijk George van Saksen-Altenburg (de Jongere). 

Hij genoot zijn schoolopleiding in Zwitserland. 

Frederik verloofde zich in 1834 met de Engelse lady Maria Alathea Tabot, maar tot een huwelijk kwam het 

niet, niettegenstaande zijn zwager, de Beierse koning, Lodewijk I zo enthousiast was over het voornemen, 

dat hij de lady Maria als doorluchtige hoogheid en als prinses van Beieren in de Beierse adelstand opnam. 

Frederik zou nooit trouwen. Hij leefde samen met zijn zuster Charlotte, die informeel gescheiden was van 

haar man prins Paul van Württemberg, in bij zijn broer hertog George. 

 

 

XXVIIIc. Louise Dorothea Pauline Charlotte Frederieke Auguste van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIIIc), hierboven, dochter van Emiel Leopold August hertog van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIIg), op pagina 255 (van 1804 tot 1822 hertog van Saksen-Gotha-Altenburg) en Louise 

Charlotte van Mecklenburg-Schwerin (van 1797 tot aan haar dood erfprinses van 

Saksen-Gotha-Altenburg), geboren op zondag 21 december 1800 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op dinsdag 30 augustus 1831 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] aan baarmoederkanker, trouwde (respectievelijk 16 en 33 jaar oud) 

(1) op donderdag 3 juli 1817 in Gotha [Thüringen, Duitsland], (gescheiden in 1826) met Ernst 

I hertog van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Frans Frederik Anton hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein (zie XXVIIIi, op pagina 301). 

 

 Louise Dorothea Pauline Charlotte Frederieke Auguste van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIIIc), op pagina 294, trouwde (ongeveer 25 jaar oud) (2) in 1826 met Alexander van 

Hanstein. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, XXVIIIi. 

 

Louise Dorothea Pauline Charlotte Frederieke Auguste van Saksen-Gotha-Altenburg. 

Omdat zij, toen haar vader stierf, het enige nog levende kind was, leverde zijn opvolging enige 

moeilijkheden op. 

Op 3 juli 1817 trouwde de toen nog zestien jaar oude prinses, met een familielid: Ernst van Saksen-Coburg. 

Het werd geen gelukkig huwelijk. 

De kinderen bleven na de scheiding achter op het slot bij hun vader. Louise hertrouwde nog in hetzelfde jaar 

met Maximiliaan van Hanstein. Uit dat huwelijk werden geen kinderen geboren. 

 

 

XXVIIId. George II hertog van Saksen-Meiningen (der Theaterherzog), zoon van Bernhard II hertog van 

Saksen-Meiningen (XXVIIj), op pagina 257 (van 1803 tot 1866 hertog van Saksen-Meiningen) en 

Marie Frederike Wilhelmina prinses van Hessen-Kassel, geboren op zondag 2 april 1826 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (88 jaar oud) op donderdag 25 juni 1914 in 

Bad Wildungen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 18 jaar oud) (1) op 

zaterdag 18 mei 1850 in Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland] met zijn achternicht 

Frederika Louise Wilhelmina Marianne Charlotte van Pruisen, dochter van Frederik Hendrik 

Albert (Albrecht) van Pruisen (prins van Pruisen, was een Pruisisch militair,) en Wilhelmina 

Frederika Louise Marianne (Marianne) Prinses van Oranje-Nassau, geboren op 

dinsdag 21 juni 1831 in Kasteel Schönhausen (Berlijn) [Sachsen-Anhalt, Duitsland], zij is in het 

kraambed overleden (23 jaar oud) op vrijdag 30 maart 1855 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Bernhard III van Saksen-Meiningen, geboren op dinsdag 1 april 1851 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

maandag 16 januari 1928 aldaar, volgt XXIXk, op pagina 355. 



  

  

2. George Albert van Saksen-Meiningen, geboren in 1852, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1853. 

3. Maria Elisabeth van Saksen-Meiningen, geboren op vrijdag 23 september 1853 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], ongehuwd en kinderloos overleden (69 jaar oud) 

op donderdag 22 februari 1923 in Obersendling [Bavaria, Duitsland], bijgezet in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland] op het Parkfriedhof. 

4. Levenloos geboren kind van Saksen-Meiningen, geboren in 1855. 

 

George II hertog van Saksen-Meiningen (der Theaterherzog). 

Hij was intelligent, had talent voor tekenen, een absoluut gehoor en was een groot muziekliefhebber. Bekend 

werd hij vooral als regisseur en begunstiger van het theaterwezen. 

George huwde op 18 mei 1850 te Berlijn prinses Charlotte van Pruisen, kleindochter van enerzijds koning 

Frederik Willem III van Pruisen en anderzijds ook van koning Willem I der Nederlanden - een huwelijk uit 

liefde dat tevens de familiebanden goed deed. Zij schonk hem vier kinderen maar stierf reeds zes jaar later in 

het kraambed. Hij verliet hierop het land en bracht de jaren 1855-1858 door in het buitenland, vergezeld door 

verschillende kunstenaars. 

Bernhard II had de machtsverhoudingen in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog verkeerd ingeschat en moest in 

1866 onder druk van Otto von Bismarck aftreden ten gunste van zijn zoon. George II maakte volop gebruik 

van zijn macht en bemoeide zich met name met de kerk- en schoolpolitiek, de gezondheidszorg en het 

kunstwezen. Hij was een liberaal en voerde een nieuwe kieswet, een uiterst progressieve basisschoolwet en 

liberale kerkelijke wetten in. Hij verzette zich met alle macht tegen de antisemitische sentimenten die in zijn 

land leefden. 

George' hart lag echter bij het theater. Hij steunde het Hoftheater als dramaturg, regisseur en financier en 

maakte uitstekende opvoeringen van werken van Shakespeare, Schiller, Ibsen en Kleist mogelijk, waarvoor 

hijzelf kostuums, rekwisieten en decors ontwierp. Het Meiningse theater was onder George II onovertroffen 

wat betreft massascènes, licht en geluid. Na de dood van zijn vrouw Feodore huwde hij de actrice Ellen 

Franz (later bekend als barones Helene von Heldburg). Hij steunde tevens onbekende kunstenaars en had 

een toonaangevende verzameling Italiaanse renaissance-werken. In 1874 stelde Georg een eigen Orde van 

Verdienste voor Kunst en Wetenschap in. 

George II wees de imperialistische politiek van keizer Wilhelm II af en was het met Bismarck eens dat het 

Keizerrijk zich geen oorlog kon veroorloven. De beste uitkomst van een eventuele oorlog was volgens hem 

het behouden van de status quo en er viel dus niets te winnen, want, zoals hij eens uitriep: "den besitzen wir 

schon heute!" ("die hebben we nu al"). Zijn ideaal was een bondgenootschap met Engeland en hij voorzag 

dat Europa in de nabije toekomst niet veel goeds te wachten stond. De naderende Eerste Wereldoorlog zou 

hij echter niet meer meemaken. Hij stierf op 25 juni 1914, drie dagen voor de moord op aartshertog Frans 

Ferdinand, 88 jaar oud. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Bernhard III. 

. 

 

 

 

Frederika Louise Wilhelmina Marianne Charlotte van Pruisen. 

Componiste. 

Charlotte van Pruisen was zeer muzikaal, speelde piano en was bekend als componiste. Zij had gestudeerd 

bij Taubert en bij Kullack. De familie had nauwe banden met de Pruisische militaire muziek. 

Haar vader Albert van Pruisen heeft marsen voor de Preußische Armeemarsch-Sammlung (Verzameling van 

Armeemarsen voor Pruisen) van zijn reizen meegebracht. Haar moeder Marianne van Oranje-Nassau heeft 

een mars voor de cavalerie gecomponeerd. En door haar broer, de Pruisisch veldmaarschalk Albert van 

Pruisen (1837-1906) is de Kavallerie Parademars geschrevend. 

Al voor haar huwelijk heeft zij, als Charlotte van Pruisen, marsen voor de militaire kapellen van het 

Pruisische leger gecomponeerd, waarvan de Defiliermars en de Kavallerie-mars in de Verzameling van 

Armeemarsen voor Pruisen opgenomen werden. Onder de naam Erfprinses Charlotte van 

Saksen-Meiningen en Prinses van Pruisen componeerde ze in 1851 en 1854 twee Geschwindmärsche en in 

1853 de Parademarsch des Garde-Kürassier-Regiments. 

 

 



  

  

Maria Elisabeth van Saksen-Meiningen. 

De muzikaal zeer getalenteerde prinses kreeg pianolessen van componist Theodor Kirchner en creëerde als 

componiste verschillende marsen en muziekstukken, waaronder een fakkeldans ter gelegenheid van het 

huwelijk van haar broer Bernhard III, de Romanze für Klarinette und Klavier oder Orchester (1892) en de 

orkestfantasie Aus der großen eisernen Zeit. Ook was ze een mecenas van componist Johannes Brahms. Haar 

Romanze in F-majeur, die met de medewerking en invloed van Brahms tot stand kwam, werd opgenomen in 

diens 120 klarinetsonates en door Richard Mühlfeld opgevoerd. 

Naast Kirchner, Brahms en Mühlfeld had Maria Elisabeth ook contacten met componisten als Richard 

Strauss, Hans von Bülow en Fritz Steinbach. In Villa Felicitas in Berchtesgaden ontving ze geregeld een kring 

van kunstenaars. Ook ondersteunde ze uitzonderlijk begaafde zangeressen door hun opleiding te 

financieren. 

 

 

 George II hertog van Saksen-Meiningen (der Theaterherzog), trouwde (respectievelijk 32 en 19 

jaar oud) (2) op zaterdag 23 oktober 1858 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

zijn achternicht Feodora Viktoria prinses van Hohenlohe-Langenburg, dochter van Ernst 

Christian Karl van Hohenlohe-Langenburg en Anna Feodora Auguste Charlotte Wilhelmine van 

Leiningen, geboren op zondag 7 juli 1839 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], 

overleden (32 jaar oud) op zaterdag 10 februari 1872 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Frederik Johan Bernard Herman Hendrik Maurits van Saksen-Meiningen, geboren 

op zaterdag 12 oktober 1861 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], gesneuveld (52 jaar 

oud) op zondag 23 augustus 1914 in de omgeving van Tarcienne [Namen, België], 

volgt XXIXl, op pagina 356. 

2. Ernst Bernhard Victor George van Saksen-Meiningen, geboren op 

dinsdag 27 september 1859 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (82 jaar 

oud) op maandag 29 december 1941 in Bad Liebenstein [Thüringen, Duitsland], volgt 

XXIXm, op pagina 357. 

 

Feodora Viktoria prinses van Hohenlohe-Langenburg. 

 

 

 

XXVIIIe. Auguste Louise Adelheid prinses van Saksen-Meiningen (XXVIIIe), hierboven, dochter van 

Bernhard II hertog van Saksen-Meiningen (XXVIIj), op pagina 257 (van 1803 tot 1866 hertog van 

Saksen-Meiningen) en Marie Frederike Wilhelmina prinses van Hessen-Kassel, geboren op 

zondag 6 augustus 1843 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], prinses van Saksen-Meiningen, 

overleden (76 jaar oud) op dinsdag 11 november 1919 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 19 en 32 jaar oud) op woensdag 15 oktober 1862 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland] met Maurits Frans Frederik prins van Saksen-Altenburg, 

zoon van George Karel Frederik van Saksen-Altenburg (XXIXh), op pagina 350 (hertog van 

Saksen Altenburg) en Marie Louise Frederika van Mecklenburg-Schwerin (zie XXXi, op pagina 

398). 

 

Auguste Louise Adelheid prinses van Saksen-Meiningen. 

Zij had enkel een oudere broer, die haar vader in 1866 zou opvolgen als George II. Haar vader had in dat jaar 

de troon moeten opgeven na een tamelijk onbezonnen oorlogsverklaring aan Pruisen. Na de overwinning 

van Pruisen in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog maakte hij plaats voor zijn meer Pruisisch gezinde zoon. 

Augusta's broer was zeventien jaar ouder dan zijzelf. Met haar broer had ze een goede relatie, ze deelden 

een grote liefde voor het theater. 

 

 

XXVIIIf. Sophie Frederike Karoline Luise van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Frans Frederik 

Anton hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 



  

  

zondag 16 augustus 1778 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 8 juli 1835 in Tuschimitz, bijgezet, trouwde (respectievelijk 25 en 27 jaar oud) op 

donderdag 23 februari 1804 met Emanuel van Mensdorff-Pouilly, geboren op 

vrijdag 24 januari 1777, overleden (75 jaar oud) op maandag 28 juni 1852. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Hugo Ferdinand van Mensdorff-Pouilly, geboren in 1806, overleden (ongeveer 41 

jaar oud) in 1847. 

2. Alphons graaf van Mensdorff-Pouilly, geboren in 1810, overleden (ongeveer 84 jaar 

oud) in 1894, trouwde (ongeveer 33 jaar oud) (1) in 1843 met Therese gravin van 

Dietrichstein-Proskau-Leslie. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (ongeveer 52 jaar oud) (2) in 1862 met Maria Theresia van Lamberg. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Alfred Carl van Mensdorff-Pouilly, geboren in 1812, overleden (ongeveer 2 jaar oud) 

in 1814. 

4. Alexander van Mensdorff-Pouilly, geboren op woensdag 4 augustus 1813, vorst van 

Dietrichstein in Nikolsburg, overleden (57 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1871. 

 

Sophie Frederike Karoline Luise van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Haar oudste broer Ernst I volgde in 1806 zijn vader op als hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld en haar 

jongere zus Juliana was via haar huwelijk grootvorstin van Rusland. 

Sophie had een zeer hechte band met haar zus Antoinette, die zij vaak bezocht in het Slot Fantaisie in 

Eckersdorf, een toevluchtsoord voor Franse emigranten. Daar leerde ze haar toekomstige echtgenoot, de 

tijdens de Franse Revolutie uit Frankrijk verdreven edelman Emmanuel von Mensdorff-Pouilly (1777-1852), 

kennen. Op 23 februari 1804 vond in Coburg hun bruiloft plaats. In 1818 kreeg haar echtgenoot de titel van 

graaf. 

In 1806 was haar echtgenoot op vakantie in het Slot van Saalfeld, een nevenresidentie van de familie 

Saksen-Coburg-Saalfeld. Hij vocht er mee in de Slag bij Saalfeld, haalde vermoedelijk het lichaam van de 

gesneuvelde prins Lodewijk Ferdinand van Pruisen van het slagveld en beschermde het hof van zijn 

schoonvader en -familie tegen de overmoed van de zegevierende Franse troepen. 

Van 1824 tot 1834 woonde Sophie in Mainz, waar haar echtgenoot commandant van de Bondsvesting was. 

Ze werd er in het algemeen aangesproken als vorstin. Ook was ze actief als schrijfster en publiceerde ze in 

1830 Mährchen und Erzählungen, een Romantische collectie van sprookjes. Sophie was tevens draagster van 

het grootkruis van de Russische Orde van de Heilige Catharina. 

 

 

XXVIIIg. Antoinette Ernestine Amalia prinses van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Frans Frederik 

Anton hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 

zaterdag 28 augustus 1779 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

zondag 14 maart 1824 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar 

oud) op zaterdag 17 november 1798 in Coburg [Bavaria, Duitsland] met Alexander Friedrich 

Karl hertog van Württemberg, zoon van Frederik Eugenius van Württemberg en Frederika 

Dorothea Sophia van Brandenburg-Schwedt, geboren op woensdag 24 april 1771 in 

Mömpelgard [Frankrijk], overleden (62 jaar oud) op donderdag 4 juli 1833 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], bijgezet in Kasteel Friedenstein (Gotha) [Thüringen, Duitsland] in 

de Vorstelijke Crypte. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Antoinette Maria Anna van Württemberg, geboren op dinsdag 17 september 1799 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op maandag 24 september 1860 

in Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde met haar oom Ernst I hertog van 

Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Frans Frederik Anton hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein (zie XXVIIIi, op 

pagina 301). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Paul van Württemberg, geboren in 1800, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1802. 



  

  

3. Frederik Willem Alexander hertog van Württemberg, geboren op 

maandag 20 december 1802 in Riga [RG, Latvia], overleden (78 jaar oud) op 

vrijdag 28 oktober 1881 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 

en 24 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1837 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk] met Maria Christina Carolina Adelheid 

Francisca Leopoldina van Orléans, dochter van Lodewijk Filips I van 

Frankrijk (hertog van Orléans, koning van Frankrijk) en Maria Amalia van 

Bourbon-Sicilië, geboren op maandag 12 april 1813 in Palermo [Calabria, Italië], 

Franse prinses en beeldhouwster, overleden (25 jaar oud) op woensdag 2 januari 1839 

in Vitellipaleis (Pisa) [Toscana, Italië], bijgezet. Uit dit huwelijk een zoon. 

4. Ernst Alexander prins van Württemberg, geboren op dinsdag 11 augustus 1807 in 

Riga [RG, Latvia], overleden (61 jaar oud) op maandag 26 oktober 1868 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 53 en 30 jaar oud) op 

zaterdag 18 augustus 1860 in Hamburg [Hamburg, Duitsland] met Anna Catharina 

van Grunhof, geboren op maandag 23 november 1829 in 

Amorbach [Bavaria, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op woensdag 12 april 1905 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Antoinette Ernestine Amalia prinses van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Antoinette gold als een invloedrijke vrouw en was draagster van het grootkruis van de Orde van de Heilige 

Catharina. In maart 1824 overleed ze in Sint-Petersburg, op de leeftijd van 44 jaar. Ze werd bijgezet in de 

Vorstelijke Crypte van het Slot Friedenstein in Gotha, waar ook haar echtgenoot en haar twee jonggestorven 

zoon Paul en Frederik hun laatste rustplaats vonden. 

Volgens Louise van Mecklenburg-Strelitz, koningin van Pruisen, zou Antoinette een buitenechtelijk kind 

gekregen hebben. Ze schreef haar broer George daarover op 18 mei 1802: " [..] De Württembergse heeft haar 

echtgenoot al twee jaar niet meer gesproken, maar kwam met een kind aangesneld. De vader is een heer van 

Höbel, een kanunnik. Ik weet dit alles van de hertog van Weimar en het is de heilige waarheid.". 

 

 

Ernst I hertog van Saksen-Coburg en Gotha. 

Frans werd in het voorjaar van 1803 ernstig ziek en derhalve werd Ernst op 10 mei van dat jaar meerderjarig 

verklaard. Toen zijn vader op 9 december 1806 stierf, besteeg Ernst als Ernst I de hertogelijke troon van 

Saksen-Coburg-Saalfeld. Aanvankelijk was hij dit slechts in naam, daar het hertogdom was bezet door 

Napoleon Bonaparte en onder Frans bestuur stond. Pas bij de Vrede van Tilsit in 1807 verkreeg het land 

onder Russische druk (Ernsts zuster Juliana was gehuwd met Constantijn Pavlovitsj, broer van tsaar 

Alexander I) weer zijn zelfstandigheid. 

Ernst was generaal in het Pruisische leger en nam deel aan de strijd tegen Napoleon. Hij streed in 1806 bij 

Auerstedt, in 1813 bij Lützen en Leipzig en trok in 1814 de Franse vesting Mainz binnen. Na de val van 

Napoleon kende het Congres van Wenen hem als dank een gebied van 8,25 vierkante mijl met 25.000 

inwoners toe dat in 1819 de naam Vorstendom Lichtenberg kreeg. Het werd in 1834 aan Pruisen verkocht. 

Na het uitsterven van het Huis Saksen-Gotha-Altenburg in dat jaar deelde de Saksische koning Frederik 

August I de Ernestijnse hertogdommen opnieuw in. Ernst stond Saalfeld af aan Saksen-Meiningen en 

ontving in ruil hiervoor Saksen-Gotha en de steden Königsberg en Sonnefeld. Hij noemde zijn nieuwe 

territorium Saksen-Coburg en Gotha en zichzelf nu Ernst I. Reeds in 1821 had hij zijn land een constitutie 

geschonken. Hij stimuleerde economie en onderwijs. Zijn adviezen werden door de andere Duitse 

vorstenhuizen uiterst serieus genomen. 

Sinds 23 december 1832 was hij hertrouwd met zijn nicht Marie (1799-1868), nicht van koning Frederik I van 

Württemberg, en dochter van Alexander Frederik van Württemberg. Uit dit huwelijk kwamen echter geen 

kinderen voort. Ernst stierf op 29 januari 1844 en werd bijgezet in het hertogelijke mausoleum te Coburg. Hij 

werd opgevolgd door zijn zoon Ernst. Zijn andere zoon Albert was sinds 1840 de echtgenoot van de Engelse 

koningin Victoria. 

Uit een buitenechtelijke relatie had hij een dochter, Bertha van Schaunstein. Bertha huwde Eduard-Edger 

Schmidt-Löwe, die op zijn beurt een buitenechtelijk kind was van Juliana van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Ernst was een van de drie stichters van de Saksisch-Ernestijnse Huisorde. 

 



  

  

 

Frederik Willem Alexander hertog van Württemberg. 

Door toedoen van zijn oom Leopold trad Frederik Willem op 17 oktober 1837 te Versailles in het huwelijk 

met prinses Marie Christiane van Orléans, de tweede dochter van koning Lodewijk Filips van Frankrijk. Zijn 

echtgenote overleed al in 1839. Voordien was uit dit huwelijk echter één zoon geboren: Filips van 

Württemberg (1838-1917). Deze Filips trouwde met aartshertogin Maria Theresia van Oostenrijk, de dochter 

van aartshertog Albrecht van Oostenrijk-Teschen. 

 

 

Maria Christina Carolina Adelheid Francisca Leopoldina van Orléans. 

De prinses, in haar jeugd geïnteresseerd in literatuur en geschiedenis, ontwikkelde zich tot een muzikaal 

begaafde vrouw die lyriek en proza schreef, maar zich vooral toelegde op de beeldende kunst. Als leerling 

van kunstenaar Ary Scheffer ontdekte ze haar passie voor de beeldhouwerij. Ze had op het Tuilerieënpaleis 

haar eigen atelier, waar ze talrijke kunstwerken maakte. Zo zijn verschillende door haar vervaardigde 

bronzen beelden van Jeanne d'Arc bewaard gebleven, zoals die voor haar geboortehuis in de 

Domrémy-la-Pucelle en die voor het raadshuis van Orléans. Veel van haar kunstwerken gingen echter 

verloren, vooral bij de plundering van het Tuilerieënpaleis tijdens de Februarirevolutie van 1848. 

In 1834 wilden haar ouders haar uithuwelijken aan een jongere broer van haar neef, koning Ferdinand II der 

Beide Siciliën. Ferdinand schoof zijn halfbroer Leopold Benjamin Syracus (1813-1860) naar voren, de oudste 

zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader Frans I met Maria Isabella van Spanje. Wegens de onrusten die 

in april 1834 uitbraken in Frankrijk, drong het hof van Napels erop aan dat Maria haar hele erfdeel 

onmiddellijk in het huwelijk moest brengen. Het Franse hof verklaarde de vordering te zullen onderzoeken, 

wat het einde van het huwelijksproject betekende. 

Uiteindelijk huwde Maria Christina op 17 oktober 1837 met de lutherse Alexander van Württemberg 

(1804-1881), een neef van koning Frederik I van Württemberg. Het huwelijk was er gekomen op initiatief van 

koning Leopold I van België, de echtgenoot van haar oudere zus Louise Marie. Er waren drie plechtigheden: 

een burgerlijke, een katholieke en een lutherse. Het burgerlijk huwelijk werd geleid door kanselier van 

Frankrijk Étienne-Denis Pasquier, het katholieke door de bisschop van Versailles en het lutherse door 

pastoor Cuvier. Alexander en Maria kregen een zoon Filips (1838-1917), die een tijdlang eerste in lijn voor de 

Württembergse troon was. 

Na de bruiloft ging Maria op rondreis met haar echtgenoot. Ze trokken langs verschillende vorstenhoven. 

Toen ze midden in de winter aan het hof van hertog Ernst I van Saksen-Coburg en Gotha en Marie van 

Württemberg, de oudere zus van Alexander, in Gotha verbleven, brak brand uit op het paleis. Maria 

Christina had de brand bijna niet overleefd, wat mogelijk de oorzaak was voor haar beginnende longziekte. 

Mogelijk werd haar gezondheid door de geboorte van haar zoon Filips verder verzwakt. 

In de herfst van 1838 begaf Maria zich met haar zoontje naar Italië, in de hoop dat het milde klimaat de 

genezing van haar tuberculose zou bevorderen. Zonder succes, de amper 25-jarige prinses stierf in januari 

1839 in het Vitellipaleis in Pisa. 

 

 

XXVIIIh. Juliana Henriette Ulrike van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Frans Frederik Anton hertog 

van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 

zondag 23 september 1781 in Coburg [Bavaria, Duitsland], prinses van Saksen-Coburg-Saalfeld, 

hertogin van Saksen, overleden (78 jaar oud) op woensdag 15 augustus 1860 in 

Bern [Bern, Zwitserland], trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 17 jaar oud) (1) in 

1796 (vrijdag 26 feb 1796) in Sint-Petersburg [LG, Rusland], (gescheiden in 1820) met Constantijn 

Pavlovitsj van Rusland, zoon van Paul I Petrovitsj van Rusland en Sophia Dorothea Augusta 

Louisa van Württemberg, geboren op zaterdag 8 mei 1779 in 

Tsarskoje Selo (Sint-Petersburg) [NN, Rusland], grootvorst van Polen, overleden (52 jaar oud) op 

maandag 27 juni 1831 in Vitebsk [VB, Rusland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Constantijn Pavlovitsj van Rusland. 

Hij werd opgevoed onder streng toezicht van zijn grootmoeder tsarina Catharina II de Grote. Zij had de 



  

  

ambitie om hem op de troon van Griekenland te installeren. Constantijn werd van 1783 tot 1795 opgeleid 

door de Zwitser Frédéric-César de La Harpe. Catharina II, Constantijns grootmoeder, stierf in 1796 en werd 

opgevolgd door zijn vader, de nieuwe tsaar Paul I, die echter al in 1801 door tsarevitsj Alexander en een 

groepje Russische officieren werd vermoord. Zijn broer Alexander werd toen de nieuwe tsaar van Rusland. 

Daardoor werd Constantijn de nieuwe tsarevitsj van Rusland. 

Loopbaan. 

Constantijn nam in 1799 deel aan Aleksandr Soevorovs Italiaanse veldtocht tegen Napoleon Bonaparte, waar 

hij zich onderscheidde bij de Slag bij Novi. In 1805 was hij aanwezig bij de Russische nederlaag in de Slag bij 

Austerlitz. Hij woonde in 1808 het Erfurter Congres bij, begeleidde in 1812, 1813 en 1814 zijn broer 

Alexander op diens veldtochten en was in 1815 aanwezig op het Congres van Wenen. 

Constantijn in de Slag bij Novi. 

Alexander benoemde Constantijn in 1815 tot opperbevelhebber en later tot onderkoning in het in dat jaar 

gecreëerde Congreskoninkrijk Polen. De neurotische en wrede grootvorst had het leger lief en hervormde 

het, maar wist er geen steun van te verwerven. Hij regeerde met ijzeren vuist, maar na zijn morganatische 

huwelijk met de Poolse gravin Joanna Grudzinska in 1820 kreeg de Poolse autonomie zijn warme sympathie. 

Na dit huwelijk deed hij in 1822 ook afstand van zijn aanspraken op de Russische troon, maar omdat hieraan 

geen ruchtbaarheid werd gegeven, ontstond na de dood van Alexander in 1825 verwarring over de 

troonopvolging. Constantijn werd in absentia tot keizer uitgeroepen en wordt - ondanks het feit dat hij de 

troon bleef weigeren en nooit is gekroond - door sommige bronnen als Constantijn I in de lijst van Russische 

heersers opgenomen. Een groep dekabristen greep deze proclamatie aan om in opstand te komen, maar 

werd door Constantijns broer Nicolaas I, die in zijn plaats de troon besteeg, neergeslagen. Deze 

dekabristenopstand, die door Polen werd gesteund, en Nicolaas' buitenlandbeleid veroorzaakten tweespalt 

tussen de broers. Door Constantijns tegenwerking nam het Poolse leger niet deel aan de Russisch-Turkse 

Oorlog van 1828-1829. Constantijns moeder, de oud-tsarina Maria Fjodorovna, stierf op 5 november 1828. 

Ondanks zijn inzet voor de Poolse autonomie brak in 1830 - tot Constantijns grote verrassing - de Poolse 

Novemberopstand uit. Hij verloor door onbegrip en incompetentie de controle over het leger en wist op 29 

november ternauwernood te ontkomen toen gewapende troepen zijn huis binnendrongen. Om de 

revolutiepoging niet te doen escaleren ontruimde hij daarna met zijn troepen in allerijl Warschau. Daarna 

keerde hij met veldmaarschalk Hans Karl von Diebitsch terug naar Polen om de opstand te dempen. Kort na 

de Slag bij Ostroleka stierf hij aan de cholera; zijn vrouw volgde hem enkele dagen later. 

 

 

 Constantijn Pavlovitsj van Rusland, zoon van Paul I Petrovitsj van Rusland en Sophia Dorothea 

Augusta Louisa van Württemberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 21 jaar oud) 

(2) in 1820 met Joanna Grudzinska, geboren in 1799, prinses van Lowicz, overleden (ongeveer 32 

jaar oud) in 1831. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Constantijn Pavlovitsj van Rusland, Buitenechtelijke relatie (3) voor 1808 met Josephine 

Friedrichs, geboren in 1780, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in 1824. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Paul Konstantinovitsj Aleksandrov, geboren in 1808, overleden (ongeveer 49 jaar 

oud) in 1857. 

 

 Juliana Henriette Ulrike van Saksen-Coburg-Saalfeld, Buitenechtelijke relatie (2) 

omstreeks 1830 met Een Onbekende Minnaar. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Eduard Edgar Schmidt-Löwe, trouwde met zijn nicht Bertha van Schaunstein, 

dochter van Ernst I hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXVIIIi), hieronder (van 

1806 tot 1826 hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld) en een onbekende minnares. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIIIi. Ernst I hertog van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Frans Frederik Anton hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 



  

  

vrijdag 2 januari 1784 in Coburg [Bavaria, Duitsland], van 1806 tot 1826 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld en daarna tot zijn dood hertog van het nieuwe dubbelhertogdom 

Saksen-Coburg en Gotha, overleden (60 jaar oud) op maandag 29 januari 1844 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 33 en 16 jaar oud) (1) op 

donderdag 3 juli 1817 in Gotha [Thüringen, Duitsland], (gescheiden in 1826) met Louise 

Dorothea Pauline Charlotte Frederieke Auguste van Saksen-Gotha-Altenburg (zie XXVIIIc, op 

pagina 294). 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Ernst II Ernst August Karel Johannes Leopold Alexander Eduard van Saksen-Coburg 

en Gotha, geboren op zondag 21 juni 1818 in Coburg [Bavaria, Duitsland], van 1844 

tot 1893 hertog van Saksen-Coburg en Gotha, overleden (75 jaar oud) op 

woensdag 2 augustus 1893 in Gotha [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

23 en 21 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1842 in 

Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland] met Alexandrine Louise Amalia 

Frederika Elisabeth Sophie van Baden, dochter van Karel Leopold Frederik van 

Baden-Durlach (van 1830 tot 1852 groothertog van Baden) en Sophia Wilhelmina van 

Zweden, geboren op woensdag 6 december 1820 in 

Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op 

dinsdag 20 december 1904 in Coburg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Frans Albert August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha, geboren 

op donderdag 26 augustus 1819 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (42 jaar 

oud) op zaterdag 14 december 1861 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXIXj, op 

pagina 353. 

 

Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha. 

Hij genoot een veelzijdige opleiding, studeerde met zijn broer Albert in Bonn en ontving militair onderricht 

in het leger van Saksen. Vanwege zijn wijdverbreide familie - Albert was gemaal van de Britse koningin 

Victoria, zijn oom Leopold koning der Belgen en zijn neef Ferdinand koning-gemaal van Maria II van 

Portugal - reisde hij veel en had een goede kennis van de Europese politiek. 

Ernst II nam na de dood van zijn vader op 29 januari 1844 de regering van het hertogdom op zich. In 

tegenstelling tot zijn conservatieve vader was hij - mede onder invloed van Leopold I - een der meest liberale 

Duitse vorsten. Hij voorzag de roep van het volk om hervormingen en kwam derhalve tamelijk 

ongeschonden door het revolutiejaar 1848. Hierop verleende hij alle mannelijke staatsburgers van boven de 

25 stemrecht. Op 3 mei 1852 voerde hij een nieuwe grondwet door die zijn hertogdommen Coburg en Gotha 

geheel verenigde. 

Als groot voorstander van een Duitse eenheid drong hij er bij de Pruisische koning Frederik Willem IV sterk 

op aan de hem in 1849 aangeboden keizerskroon te aanvaarden. Hij verwierf zich in Duitsland echter vooral 

bekendheid in de strijd tegen Denemarken van dat jaar waarin hij gedurende de zeeslag bij Eckernförde de 

Duitse troepen leidde. In de volgende jaren van groeiend conservatisme bleef hij als vrijwel de enige Duitse 

soeverein trouw aan de idealen van liberalisme en een verenigd Duitsland en maakte zijn land tot vrijhaven 

voor schrijvers en politici die de andere staten hadden moeten ontvluchten. Hij was de eerste Duitse vorst 

die keizer Napoleon III bezocht en was aanwezig bij de aanslag op diens leven in 1858. 

Ernst II was aanvankelijk een tegenstander van de politiek van Bismarck maar werd later een warm en 

vooraanstaand medestander van Pruisen. Saksen-Coburg-Gotha trad in 1866 toe tot de Noord-Duitse Bond. 

Wilhelm I zei bij zijn keizerskroning in 1871 dat de totstandkoming van het Duitse Keizerrijk in niet geringe 

mate aan hem te danken was. 

Ernst was ook als regisseur en acteur actief, componeerde opera's en was vriend en mecenas van de schrijver 

Gustav Freytag en de walskoning Johann Strauss jr. Daar zijn huwelijk met Alexandrine, dochter van 

groothertog Leopold van Baden, kinderloos was gebleven werd hij na zijn dood op 2 augustus 1893 

opgevolgd door zijn neef Alfred, zoon van Albert en koningin Victoria. 

. 

 

 



  

  

 

Alexandrine Louise Amalia Frederika Elisabeth Sophie van Baden. 

In populariteit onder de Coburger bevolking deden Alexandrine en Ernst niet veel voor elkaar onder. Nadat 

haar man in 1844 de regering van het hertogdom op zich had genomen, hield Alexandrine zich voornamelijk 

bezig met liefdadigheid. Zij was de drijvende kracht achter de oprichting van allerlei stichtingen die 

uitkeringen verzorgden voor weduwen en wezen. Ze verleende een Medaille voor Vrouwelijke Verdienste. 

Na haar eigen dood liet ze de stad Coburg een aanzienlijke som gelds na, waarmee het Ernst Alexandrinen 

Volksbad werd gebouwd, ter nagedachtenis aan haar en haar negen jaar eerder overleden echtgenoot. 

 

 

 Ernst I hertog van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde (respectievelijk 48 en 33 jaar oud) (2) op 

zondag 23 december 1832 in Coburg [Bavaria, Duitsland] met zijn nicht Antoinette Maria Anna 

van Württemberg, dochter van Alexander Friedrich Karl hertog van Württemberg en Antoinette 

Ernestine Amalia prinses van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIIg), op pagina 298. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Ernst I hertog van Saksen-Coburg en Gotha, Buitenechtelijke relatie (3) voor 1830 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Bertha van Schaunstein, trouwde met haar neef Eduard Edgar Schmidt-Löwe, zoon 

van Een Onbekende Minnaar en Juliana Henriette Ulrike van Saksen-Coburg-Saalfeld 

(XXVIIIh), op pagina 300 (prinses van Saksen-Coburg-Saalfeld, hertogin van Saksen). 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIIIj. Ferdinand George August van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry, zoon van Frans Frederik 

Anton hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 

maandag 28 maart 1785 in Coburg [Bavaria, Duitsland], vorst van Saksen Coburg, hertog van 

Kohary en was luitenant-veldmaarschalk in Oostenrijkse dienst, overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 27 augustus 1851 in Wenen [Wien, Oostenrijk], begraven in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] op het Glockenberg begraafplaats, trouwde (respectievelijk 30 en 18 

jaar oud) op dinsdag 2 januari 1816 in Wenen [Wien, Oostenrijk] Ferdinad huwde de steenrijke 

prinses Antonia Koháry (1797-1862), dochter van de laatste vorst Koháry. Om haar te kunnen 

trouwen had hij zich tot het katholicisme moeten bekeren, daarmee de katholieke linie van het 

huis Saksen-Coburg en Gotha stichtend. Hij werd in 1827 in de Hongaarse adel opgenomen en 

stierf op 27 augustus 1851 te Wenen met Maria Antonia van Koháry, geboren op 

zondag 2 juli 1797 in Ofen [Nedersaksen, Duitsland], erfgename van de Koháry familie en een 

van de drie grootste landeigenaren in Hongarije, overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 25 september 1862 in Wenen [Wien, Oostenrijk], begraven in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] op het Glockenberg begraafplaats. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Ferdinand II van Portugal, geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (69 jaar oud) op dinsdag 15 december 1885 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], volgt XXIXn, op pagina 357. 

2. August Ludwig Viktor van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

zaterdag 13 juni 1818 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 26 juli 1881 in Ebenthal [Karnten, Oostenrijk], volgt XXIXo, op pagina 360. 

3. Victoria Francisca Antoinette Juliana Louise van Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, 

geboren op zaterdag 16 februari 1822 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (35 jaar 

oud) op dinsdag 10 november 1857 in 

Esher [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXIXp, op pagina 361. 

4. Leopold Frans Julius van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry, geboren op 

zaterdag 31 januari 1824 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 20 mei 1884 aldaar, trouwde (respectievelijk 37 en 25 jaar oud) op 

dinsdag 23 april 1861 met Constantine Geiger von Ruttenstein, geboren op 



  

  

vrijdag 16 oktober 1835, overleden (54 jaar oud) op zondag 24 augustus 1890. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ferdinand George August van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry. 

Hij nam in 1791 als tweede luitenant dienst in het leger van Oostenrijk, werd luitenant-veldmaarschalk en 

leider van een huzarenregiment. Als zodanig streed hij in de veldslagen van 1809 en 1812/1813 en 

onderscheidde zich vooral in de Slag bij Kulm. 

Militaire loopbaan. 

Franse Revolutionaire Oorlogen. 

Op 10 december 1791 kreeg Ferdinand de opdracht als Unterleutnant in het Dragoon-Regiment Coburg Nr. 

6. Hij werd gepromoveerd tot Oberleutnant op 1 maart 1796 en naar Second-Rittmeister op 18 november 

1798. 

Napoleontische oorlogen. 

Op 1 februari 1802 stapte hij over naar het Oostenrijkse leger en diende in de Chevauxleger-Regiment Fürst 

Rosenberg waarin hij werd gepromoveerd tot Majoor op 29 september 1804. Op 1 januari 1805 stapte hij over 

naar de Husaren-Regiment Graf Blankenstein Nr. 6 waarin hij werd gepromoveerd tot Oberstleutnant op 6 

augustus 1805. 

Vijfde coalitieoorlog. 

Op 15 september 1808 werd Ferdinand Oberst in de Husaren-Regiment Erzherzog Ferdinand d'Este Nr. 

3Het was in dit regiment dat hij diende in de Vijfde coalitieoorlog onder veldmaarschalk prins 

Hohenzollern. Hij ontving het ridderkruis van de Militaire Orde van Maria TheresaVoordat de Slag bij 

Wagram, werd hij benoemd tot generaal van de Kavallerie Fürst Liechtenstein. Op 15 april 1811 werd hij 

Generalmajor genoemd. 

Zesde coalitieoorlog. 

Tijdens de Zesde coalitieoorlog, Ferdinand vocht in de veldslagen van Kulm en Leipzig. 

Concert van Europa. 

Op 8 mei 1822 werd Ferdinand Bewoner (eigenaar) van de Uhlanen-Regiment Fürst Karl Schwarzenberg 

[de]Op 22 november 1828 werd hij Bewoner van de Husaren-Regiment Nr. 8 [de]Kort daarna werd hij 

gepromoveerd tot de rang van Generaal der Kavallerie. 

 

 

Maria Antonia van Koháry. 

Haar oudere broer Franz stierf, twee jaar oud, op 19 april 1795. Hierdoor bleef Antónia, vanaf het moment 

van haar geboorte, de enige erfgenaam van het enorme fortuin van de Huis van Koháry. 

Ze heeft het geërfd 150000 hectares land in het huidige Neder-Oostenrijk, Hongarije en Slowakije, inclusief 

landgoederen, bossen, mijnen en fabrieken. Volgens een lijst van bezittingen die is toegevoegd aan het 

huwelijkscontract van haar zoon, prins August, op het moment van zijn huwelijk met Prinses Clémentine 

van Orléans in 1843 omvatte de Koháry-eigendommen het enorme Palais Koháry in het centrum van Wenen 

en verschillende Weense landhuizen, een zomerhuis en landt op Ebenthal, Neder-Oostenrijk, landgoederen 

in Oostenrijk op Velm, Durnkrut, Walterskirchen, Bohmischdrut en Althoflein, evenals een tiental 

landhuizen in Hongarije, het domein Kiralytia, en een herenhuis in Plaag.] Nog in 1868, toen Antónia's 

kleinzoon Prins Ferdinand, hertog van Alencongetrouwd, naar schatting zouden hij en zijn drie broers en 

zussen in totaal een miljoen frank erven, alleen al van hun deel van de nalatenschap van hun overleden 

grootmoeder. Tot de eerste wereldoorlog waren haar nakomelingen, de Koháry tak van het Huis van 

Saksen-Coburg en Gotha, behoorden tot de drie grootste landeigenaren in Hongarije. 

Op 30 november 1815 trouwde ze in Wenen Prins Ferdinand van Saksen-Coburg en Gotha. Hij was een 

oudere broer van Prins Leopold, toekomstige Koning der Belgen maar dan partner Prinses Charlotte van 

Wales, die naar verwachting de kroon van Groot-Brittannië zou erven, en ook de oudere broer van de 

Hertogin van Kent, moeder van de toekomst koningin Victoria. Om haar een geschikte bruid voor een prins 

te maken, had de keizer haar vader grootgebracht (wiens voorouders waren geschapen telt in de Hongaarse 

adel in juli 1685 en baronnen in februari 1616) tot Prins Koháry van Csábrág en Szitnya in de Oostenrijkse 

adel op 15 november 1815, twee weken voor de bruiloft, waardoor ze naar haar bruidspaar kon komen die al 

een prinses was.. 

Ze stierf in Wenen in 1862, en werd begraven in de hertog mausoleum op de Friedhof am Glockenberg, 

(Glockenberg begraafplaats) in Coburg. 



  

  

 

 

XXVIIIk. Marie Louise Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld, dochter van Frans Frederik Anton hertog 

van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 

donderdag 17 augustus 1786 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 16 maart 1861 in Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde (respectievelijk 17 en 40 jaar oud) (1) op woensdag 21 december 1803 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] met haar aangetrouwde oom Emich Karel van Leiningen, zoon van 

Karl Friedrich Wilhelm van Leiningen-Dagsburg en Christiane Wilhelmina van 

Solms-Rodelheim, geboren op dinsdag 27 september 1763 in 

Bad Dürkheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op maandag 4 juli 1814 in 

Amorbach [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Karl Friedrich Wilhelm Emich van Leiningen, geboren op 

woensdag 12 september 1804 in Amorbach [Bavaria, Duitsland], overleden (52 jaar 

oud) op donderdag 13 november 1856 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar 

oud) op dinsdag 3 februari 1829 met Maria van Klebelsberg, geboren op 

donderdag 27 maart 1806, overleden (74 jaar oud) op donderdag 28 oktober 1880. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

2. Anna Feodora Auguste Charlotte Wilhelmine van Leiningen, geboren op 

maandag 7 december 1807 in Amorbach [Bavaria, Duitsland], overleden (64 jaar oud) 

op maandag 23 september 1872 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 20 en 33 jaar oud) op maandag 18 februari 1828 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Ernst Christian Karl van 

Hohenlohe-Langenburg, zoon van Carl Ludwig van Hohenlohe-Langenburg en 

Amalia van Solms-Baruth, geboren op woensdag 7 mei 1794 in 

Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 12 april 1860 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

 

Marie Louise Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld. 

Toen haar tweede echtgenoot ook al snel overleed, in 1820, leek er objectief gezien weinig reden voor haar te 

zijn om in Engeland te blijven. Ze sprak de taal niet en had bovendien nog een kasteel in Coburg, waar ze 

had kunnen wonen. Dat ze toch in Engeland bleef, kwam doordat de Britse monarchie in een 

opvolgingscrisis verkeerde. Noch koning George IV noch zijn opvolger Willem IV hadden nakomelingen en 

de kleine Victoria stond derhalve hoog in de lijn van troonsopvolging. Niettemin weigerde het Engelse 

parlement de beide Victoria's een uitkering te verschaffen. 

Victoria was muzikaal getalenteerd en componeerde onder anderen in 1836 de Artillery Slow March, ook 

bekend als Duchess of Kent March. Verder wordt zij als auteur van de Grand March for the 1st Life Guards 

Regiment aangezien. 

Victoria leunde zwaar op haar persoonlijk secretaris, John Conroy. Zozeer zelfs dat de geruchten gingen dat 

Conroy de vader van Victoria was. Hier zijn nooit bewijzen voor gevonden. Victoria en haar dochter 

zouden, totdat de laatste koningin geworden was, een slaapkamer delen; daarna kregen ze verschillende 

appartementen. Dat zou het begin inluiden van een periode van bekoeling tussen moeder en dochter, die 

later pas enigszins hersteld zou worden. 

 

 

Emich Karel van Leiningen. 

Vanaf 1779 werd zijn vader rijksvorst van het Heilige Roomse Rijk en werd Emich erfprins van Leiningen. In 

1807 volgde Emich zijn vader op als tweede prins van Leiningen. Hij had geen reële macht meer omdat het 

vorstendom Leiningen in 1806 aan het groothertogdom Baden kwam. 

 

 

Karl Friedrich Wilhelm Emich van Leiningen. 



  

  

hij volgde zijn vader in 1814 op als vorst, aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder. Van 1821 tot 1823 

studeerde hij bij Karl Friedrich Eichhorn rechten aan de Universiteit van Göttingen. Hij werd 

generaal-majoor in het leger van Baden en luitenant-generaal à la suite van de cavalerie in dienst van 

Beieren. Sinds 1818 was hij erfelijk lid van het Hogerhuis van Beieren, sinds 1820 ook van dat van 

Hessen-Darmstadt en sinds 1830 ook van het Badense. In 1842 stichtte hij de Mainzer Adelsverein, die 

emigratie van Duitsers naar Texas moest bevorderen. Van 1843 tot 1848 was hij president van het Beierse 

Hogerhuis, in welke functie hij zich liberaal gezind toonde. 

Na het uitbreken van de Maartrevolutie (1848) stelde het Frankfurter Parlement hem aan als 

Rijksminister-president in de provisorische Rijksregering van aartshertog Johan. Als protestant bood hij 

tegenwicht tegen de katholieke aartshertog en zijn nauwe band met het Britse koningshuis zou de 

internationale erkenning van het Rijksbestuur ten goede kunnen komen. Naar aanleiding van het Verdrag 

van Malmö met Denemarken, waarin Pruisen het Frankfurter Parlement passeerde, trad hij een maand later 

echter al af. Hij stierf in 1856 aan een beroerte. 

 

 

 Emich Karel van Leiningen, zoon van Karl Friedrich Wilhelm van Leiningen-Dagsburg en 

Christiane Wilhelmina van Solms-Rodelheim, trouwde (respectievelijk 23 en 20 jaar oud) (1) op 

woensdag 4 juli 1787 met Henriette Reuss-Ebersdorf, dochter van Hendrik XXIV graaf 

Reuss-Ebersdorf en Karoline Ernestine van Erbach-Schonberg, geboren op zaterdag 9 mei 1767, 

overleden (34 jaar oud) op donderdag 3 september 1801. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik Karl Henrich Ludwig van Leiningen, geboren in 1793, overleden (ongeveer 

7 jaar oud) in 1800. 

 

 Marie Louise Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld, trouwde (respectievelijk 31 en 50 jaar oud) 

(2) op vrijdag 29 mei 1818 in Coburg [Bavaria, Duitsland] met Eduard August van Kent, zoon 

van George III van het Verenigd Koninkrijk (koning van Groot Brittannie, keurvorst, later koning 

van Hannover) en Sophia Charlotte van Mecklenburg-Strelitz (hertogin van Mecklenburg), 

geboren op maandag 2 november 1767 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (52 jaar oud) 

op zondag 23 januari 1820 in Sidmouth [sw, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Victoria Alexandrina Victoria van Hannover kongin van het Verenigd Koninkrijk, 

geboren op maandag 24 mei 1819 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], koningin van 

Groot Brittannie, keizerin van India, overleden (81 jaar oud) op 

dinsdag 22 januari 1901 in 

Osborne House (East Cowes) [South East England, Verenigd Koninkrijk], begraven in 

Berkshire [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde met haar neef Frans 

Albert August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van 

Ernst I hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXVIIIi), op pagina 301 (van 1806 tot 

1826 hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld) en Louise Dorothea Pauline Charlotte 

Frederieke Auguste van Saksen-Gotha-Altenburg (XXVIIIc), op pagina 294 (zie 

XXIXj, op pagina 353). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

 

Eduard August van Kent. 

Hij werd geboren op Buckingham Palace en volgde een militaire opleiding in Duitsland. Hij studeerde aan 

verschillende Duitse universiteiten en diende daarna als kolonel in het Britse leger op Gibraltar. Even later 

maakte hij promotie tot generaal en werd hij met zijn troepen naar Canada gestuurd. Daar was hij 

commandant van de Britse strijdkrachten in Noord-Amerika. In 1802 werd hij benoemd tot gouverneur van 

Gibraltar. 

Eduard bleef lang ongehuwd. Hij had wel een aantal vriendinnen en dus mogelijk ook een of meer 

onwettige kinderen. De huwelijkskwestie werd pas urgent toen zijn nichtje Charlotte Augusta, het enige 

kind van zijn broer George, in 1817 overleed. Daardoor was de troonopvolging onzeker geworden. Eduard 

haastte zich, evenals zijn twee andere ongetrouwde broers, een huwelijkspartner te vinden om te kunnen 



  

  

zorgen voor een erfgenaam. Hij huwde op 29 mei 1818 met Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld (1786-1861), 

dochter van hertog Frans van Saksen-Coburg-Saalfeld, zus van de eerste Belgische koning Leopold I en 

weduwe van Emich Karel van Leiningen, en werd de vader van de latere koningin Victoria (1819-1901). Hij 

overleed kort na de geboorte van zijn dochter. Omdat geen van zijn oudere broers wettige kinderen nalieten, 

werd zijn dochter koningin. 

 

 

Victoria kongin van het Verenigd Koninkrijk. 

Alexandrina Victoria van Hannover was koningin van het Verenigd Koninkrijk van 1837 tot 1901 en keizerin 

van Indië van 1877 tot 1901. Koningin Victoria regeerde 63 jaar, zeven maanden en twee dagen en was de 

langst regerende monarch in de Britse geschiedenis tot zij op 9 september 2015 werd ingehaald door 

koningin Elizabeth II. Haar regeerperiode staat zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten bekend als 

het Victoriaans tijdperk (the Victorian era). 

Kort overzicht. 

Hoewel Victoria de troon besteeg op een moment dat het Verenigd Koninkrijk al een constitutionele 

monarchie was, waar de koning/koningin zeer weinig politieke bevoegdheden had en zijn/haar invloed 

alleen kon uitoefenen via de premier groeide Victoria uit tot een zeer belangrijke symbolische figuur van 

haar tijd. Tijdens het Victoriaanse tijdperk kwam de Industriële revolutie op een hoogtepunt. Het was ook 

een periode van grote sociale, economische en technologische vooruitgang binnen het Verenigd Koninkrijk. 

Victoria's regeerperiode werd gekenmerkt door een grote uitbreiding van het Britse Rijk; tijdens deze 

periode bereikte het zijn hoogtepunt, onder haar regering was het Britse Rijk het grootste rijk uit de 

geschiedenis. Ze regeerde over gebieden in alle werelddelen. 

Victoria, als telg van een bijna geheel Duitse stamboom, was de enige dochter van prins Eduard August, 

hertog van Kent en prinses Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld. Via haar vader was ze een kleindochter 

van koning George III en koningin Sophia Charlotte en daarmee een nicht van haar voorgangers, koning 

George IV en koning Willem IV. Via haar moeder was ze een nicht van koning Leopold I van België. 

Ze kreeg samen met haar man, Albert, negen kinderen en arrangeerde hun huwelijken. Uit die huwelijken 

werden tweeënveertig kleinkinderen geboren. Enkel dochter Louise bleef kinderloos. Haar kinderen en 

kleinkinderen gingen huwelijken aan die bijna alle Europese vorstenhuizen aan elkaar verbonden, ze kreeg 

daardoor de bijnaam the grandmother of Europe (de grootmoeder van Europa). Ze was de laatste vorst van 

het Verenigd Koninkrijk uit het Huis Hannover. Haar zoon en opvolger, koning Eduard VII, was een vorst 

uit het Huis Saksen-Coburg en Gotha. 

Achtergrond en vroege regering. 

Victoria was het enige kind van Eduard August, hertog van Kent (de vierde zoon van koning George III) en 

prinses Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld (een zuster van de latere Belgische koning Leopold I). Via haar 

moeder had ze een halfbroer en een halfzus: Karel (1804-1856) en Feodora (1807-1872). Haar eerste naam 

Alexandrina kreeg ze van tsaar Alexander I van Rusland. De Russische tsaar was namelijk een peetoom van 

Victoria. Andere peetooms en -tantes waren de Prince Regent, prinses Charlotte (een zus van haar vader) en 

haar grootmoeder aan moederskant, Augusta van Reuss-Ebersdorf en Lobenstein, de hertogin van 

Saksen-Coburg-Saalfeld. Haar jeugd was vrij roerig en de relatie tussen Victoria en haar moeder, de hertogin 

van Kent, was niet altijd gelukkig. 

Willem IV, koning van het Verenigd Koninkrijk en Hannover stierf op 20 juni 1837 op 72-jarige leeftijd. 

Omdat hij en zijn oudere broers geen wettige mannelijke en vrouwelijke nakomelingen hadden gekregen 

werd Victoria de nieuwe koningin. In de ochtend van 21 juni, rond 6.00 uur werd zij wakker gemaakt door 

haar moeder. Zij vertelde Victoria dat William Howley, de aartsbisschop van Canterbury en Lord 

Conyngham naar haar toe waren gekomen om haar te spreken. Lord Conyngham vertelde Victoria dat haar 

oom, Willem IV, was overleden rond 2.00 uur in de morgen en dat zij de nieuwe koningin was. Haar 

kroning vond plaats op 28 juni 1838 in de Westminster Abbey. Koningin Victoria was de eerste monarch die 

Buckingham Palace te Londen permanent bewoonde.Koningin Victoria op jongere leeftijd. 

Vanwege de Salische Wet die in Hannover van kracht was, werd Willem IV in Hannover opgevolgd door 

Victoria's oom, Ernst Augustus, de hertog van Cumberland en Teviotdale, als koning Ernst Augustus I van 

Hannover. Hij was de vijfde zoon van koning George III en koningin Charlotte. Omdat Victoria nog niet 

getrouwd was en ook nog geen kinderen had, werd Ernst Augustus bovendien troonopvolger in het 

Verenigd Koninkrijk. Dit bleef hij tot de geboorte van het eerste kind van Victoria in 1840. 

Rond de tijd van haar troonsbestijging werd de Britse regering gedomineerd door de Whig Party. Die partij 



  

  

was al aan de macht, behalve voor korte tussenpozen, sinds 1830. Victoria liet zich grotendeels leiden door 

eerste minister William Lamb, Lord Melbourne, eveneens van de Whig Party. Lord Melbourne was een 

belangrijke figuur in het jonge leven van Victoria, zij hechtte veel waarde aan zijn adviezen. Sommigen 

verwezen zelfs naar Victoria als "Mrs. Melbourne". De Melbourne-regering zou echter niet lang aan de 

macht blijven want ze werd almaar impopulairder en had bovendien te kampen met aanzienlijke 

moeilijkheden met het regeren van de Britse koloniën, vooral tijdens de Opstanden van 1837 in Canada. 

Lord Melbourne diende zijn ontslag in nadat de radicalen en de Tories (aan beide partijen had Victoria op 

dat moment een hekel) hun krachten hadden gebundeld om een wetsvoorstel tegen te houden in het House 

of Commons, het Britse Lagerhuis. 

De koningin gaf toen opdracht aan Robert Peel, een Tory, om een nieuwe regering te vormen. Maar dit 

resulteerde in de Bedchamber Crisis, in mei 1839. In die tijd was het gebruikelijk dat benoemingen in de 

koninklijke huishouding werden gebaseerd op het patronagesysteem (dat wil zeggen, dat de eerste minister 

leden van de koninklijke huishouding kon kiezen op basis van hun partij-loyaliteit). Vele hofdames van de 

koningin waren getrouwd met Whigs, maar Robert Peel wilde hen vervangen door echtgenotes van leden 

van de Tory-partij. Victoria was een fel tegenstander van de plannen van Robert Peel om deze hofdames te 

ontslaan. Met sommige hofdames had zij een sterke vriendschaps- en vertrouwensband opgebouwd. Zij zag 

deze vrouwen als vriendinnen en niet als leden van een ceremoniële instelling. Robert Peel vond dat hij niet 

kon regeren in het kader van de beperkingen die werden opgelegd door de koningin, en dus diende hij het 

ontslag in van zijn regering, zodat Lord Melbourne terug kon keren naar de Houses of Parliament. 

Een andere belangrijke figuur in het vroege leven van de koningin was haar oom, Leopold I, de koning der 

Belgen. Hij was een jongere broer van haar moeder en de weduwnaar van Victoria's nicht, prinses Charlotte 

Augusta van Wales, de dochter van koning George IV en koningin Caroline. Via Leopold I was Victoria 

familie van Leopold II, de koning der Belgen (regering: 1865-1909) en Charlotte, de keizerin van Mexico, 

vrouw van Maximiliaan van Mexico. Ook was de douairière-koningin, Adelaide van Saksen-Meiningen, 

weduwe van koning Willem IV, een zeer grote steun en toeverlaat voor Victoria. Zij bezocht haar tante vaak 

in Bentley Priory te Harrow. Het was ook in Bentley Priory, waar koningin Adelaide stierf in 1849. Dit was 

een zeer grote schok voor Victoria. De naam van de douairière-koningin bleef voortleven in de naam van 

Victoria's oudste dochter, Victoria Adelaide Mary Louise. 

Huwelijk en de eerste twee kinderen. 

Victoria maakte in 1836 voor het eerst kennis met haar neef, prins Albert van Saksen-Coburg en Gotha en 

was van hem gecharmeerd. Koning Willem IV had graag gezien dat Victoria zou trouwen met prins 

Alexander der Nederlanden, tweede zoon van koning Willem II en koningin Anna Paulowna der 

Nederlanden. Ook haar neef George van Hannover, de hertog van Cambridge, vond koning Willem IV een 

goede huwelijkskandidaat. Ze schreef in haar dagboek: 

"Albert is buitengewoon knap, en zijn haar heeft ongeveer dezelfde kleur als het mijne, zijn ogen zijn groot 

en blauw, en hij heeft een mooie neus en een zeer zoete mond met mooie tanden, maar de charme van zijn 

aangezicht is zijn meningsuiting, die is uiterst verrukkelijk. Prins Alexander, daarentegen, is heel gewoon.". 

Victoria koos dus resoluut voor prins Albert. Het huwelijk vond plaats op 10 februari 1840 in de Koninklijke 

Kapel van het St. James's Palace te Londen. De vader van Albert was een broer van Victoria's moeder. Beiden 

waren dus kleinkinderen van hertog Frans van Saksen-Coburg-Saalfeld. Het huwelijk werd gewenst door de 

wederzijdse ouders, maar ook door de beide partners zelf. Albert werd niet alleen de compagnon van de 

koningin maar ook haar belangrijke politieke adviseur. Op die manier vond zij een vervanger voor de 

dominante plaats die Lord Melbourne in haar jonge leven had gekregen. In het begin van het huwelijk 

ontstond er niettemin enige wrijving tussen de twee, omdat Albert een actieve rol wilde spelen in het 

landsbestuur. Dit geschil werd spoedig bijgelegd en het huwelijk groeide uit tot een groot succes. 

Tijdens de eerste zwangerschap van Victoria, probeerde de achttienjarige Edward Oxford een moordaanslag 

te plegen op de koningin, terwijl zij samen met Prins Albert in een rijtuig zat tijdens een rijtoer door Londen. 

Edward Oxford slaagde erin om twee schoten te lossen, maar beide kogels raakten niet het doel van Oxford. 

Hij werd aangeklaagd voor hoogverraad, maar hij werd vrijgesproken wegens ontoerekeningsvatbaarheid. 

Het eerste kind van het koninklijke koppel, een dochter, werd geboren op 21 november 1840. Ze werd 

geboren als kroonprinses Victoria Adelaide Mary Louise, later de Princess Royal. 

Amper een jaar later werd de eerste zoon geboren, op 9 november 1841. Hij werd geboren als Prins Albert 

Eduard, de latere koning Eduard VII. Zijn zusje Victoria verloor hiermee de titel kroonprinses, deze ging 

over als kroonprins op Albert Eduard. De moordaanslag die Edward Oxford op Victoria pleegde was niet de 

enige. 



  

  

Meer moordaanslagen volgden in de periode mei/juli 1842. De eerste was op 29 mei in het St. James's Park te 

Londen. John Francis schoot op de koningin terwijl zij in een rijtuig reed. Maar John Francis werd 

onmiddellijk aangehouden door politieagent William Trounce. Francis werd veroordeeld voor hoogverraad. 

Zijn straf was levenslange deportatie naar Australië. 

Op 3 juli werd er opnieuw een moordaanslag gepleegd op de koningin door de jonge John William Bean. Hij 

heeft geprobeerd via een schot de koningin te doden. Ook al was zijn geweer alleen geladen met papier en 

tabak, toch werd zijn daad veroordeeld, en hij kreeg de doodstraf. Prins Albert echter was het niet eens met 

deze straf en oordeelde dat de straf misschien te zwaar was. Daarom maakte hij de Treason Act 1842 die 

werd goedgekeurd door het parlement. Onder de nieuwe wet werd een aanval met een gevaarlijk wapen in 

de aanwezigheid van de monarch met het oogmerk om de monarch te alarmeren, bestraft met zeven jaar 

gevangenisstraf en geseling. Bean werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, maar noch hij, noch 

enig persoon die de wet in de toekomst zou overtreden, werd nog gegeseld. 

Tijdens de zomer van deze twee moordaanslagen maakte de koningin haar eerste treinreis. Deze reis ging 

van Station Slough naar Bishop's Bridge te Paddington in Londen op 13 juni 1842. Ze maakte deze reis in een 

speciaal gemaakte wagon van de Great Western Railway. Tijdens deze reis waren ook haar man aanwezig en 

de ingenieur Isambard Kingdom Brunel. Zowel de koningin als de prins-gemaal klaagden later over de 

snelheid van de trein, hij ging volgens hen te snel. Ze vreesden allebei dat de trein zou ontsporen. 

Nieuwe regeringen en aanslagen. 

Eerste minister Peel zag het ministerie snel geconfronteerd worden met een crisis vanwege de afschaffing 

van de Graanwetten (Engels: Corn Laws). Vele leden van de Tory-partij (in die tijd ook al veel gezien als de 

Conservatieven) waren tegen de besluiten van Peel, maar sommige Tory-leden (ook wel de "Peelites" 

genoemd) en vele leden van de Whig-partij steunden Robert Peel. Uiteindelijk diende Peel zijn ontslag in bij 

koningin Victoria in 1846 en hij werd opgevolgd door John Russell. De regering van Russell, een 

Whig-regering, was niet volgens de wensen van de koningin. Er waren namelijk leden binnen de regering 

die bijzonder onbeschoft overkwamen op koningin Victoria, bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse 

Zaken, Henry John Temple (Lord Palmerston), die vaak beslissingen nam zonder raadpleging van het 

kabinet, de eerste minister of de koningin. 

In 1849 diende Victoria een klacht in bij John Russell. Ze vertelde dat Palmerston officiële berichten had 

verzonden naar buitenlandse leiders zonder dat Victoria daar iets van af wist. Ze herhaalde haar protest in 

1850 maar het hielp niet. Het was pas in 1851 dat Palmerston werd verwijderd uit de regering. Hij had 

namelijk namens de Britse regering de goedkeuring van de staatsgreep in Frankrijk verklaard, de staatsgreep 

van Lodewijk Napoleon Bonaparte, die keizer werd van het Tweede Franse Keizerrijk als Napoleon III. 

Palmerston had dit echter zonder voorafgaande raadpleging van de eerste minister gedaan. 

Ook de periode-Russell als eerste minister (1846-1852 en opnieuw van 1865-1866), waren verontrustende 

jaren voor koningin Victoria. In 1849 probeerde een werkloze en ontevreden Ier, William Hamilton 

genaamd, de koningin te alarmeren door een met poeder gevuld pistool af te vuren terwijl zij een rijtoer 

maakte door Londen en net langs Constitution Hill kwam. William Hamilton werd veroordeeld volgens de 

wet van prins Albert uit 1842. Hamilton bekende en kreeg de maximumstraf van zeven jaar, maar werd 

uiteindelijk toch naar Australië gedeporteerd. 

In 1850 werd de koningin aangevallen door de gestoorde ex-legerofficier Robert Pate. Terwijl Victoria aan 

het rijden was in een wagen, sloeg Pate haar met zijn wandelstok waardoor haar bonnet brak. Victoria hield 

er kneuzingen aan over. Pate werd berecht, maar probeerde ervoor te zorgen dat hij werd veroordeeld 

wegens zijn waanzin. Hier bereikte hij echter niets mee en hij kreeg dezelfde straf als William Hamilton. 

Keizer Napoleon III van Frankrijk bracht in april 1855 een bezoek aan Londen, en ontmoette daar ook de 

koningin en prins Albert. Van 17 tot en met 28 augustus van datzelfde jaar bezochten Victoria en Albert 

Frankrijk, op uitnodiging van de Franse keizer. Ze werden in Duinkerke ontvangen door Napoleon en het 

koppel reisde samen af naar Parijs, waar de ontmoeting met keizerin Eugénie volgde. In Parijs bezochten zij 

de Exposition Universelle van 1855. De Exposition Universelle was de opvolger van de Great Exhibition van 

1851, onder andere georganiseerd door prins Albert. Ook bezochten ze het praalgraf van keizer Napoleon I 

in Hôtel des Invalides, en ze waren eregasten tijdens een bal in het Kasteel van Versailles. 

Latere regering. 

De Britse monarchie was bij haar aantreden verre van populair. Vooral de losbandige levensstijl van haar 

oom George IV had voor veel weerzin gezorgd. Die weerzin had - in politieke zin - onder meer geleid tot de 

vestiging van een constitutionele monarchie. Zij streefde naar een verbetering van de reputatie door een 

onkreukbaar leven te leiden. Haar strenge levenswijze diende als voorbeeld voor het volk en de term 



  

  

'Victoriaans' ging later een eigen leven leiden als betiteling voor een ingetogen levenshouding en uitermate 

preutse opvattingen. Het Victoriaanse tijdperk werd echter ook gekenmerkt door grote politieke 

ontwikkelingen, economische groei en uitbreiding van het imperium. 

Victoria was nog maar 18 jaar oud toen zij de troon besteeg. De onervaren koningin liet zich grotendeels 

leiden door minister-president William Lamb (Lord Melbourne), met wie zij een goede relatie opbouwde. 

Na haar huwelijk kreeg haar man meer invloed. Haar politieke voorkeur ging - zeker in het begin - uit naar 

de Liberalen. In haar hofhouding nam ze aanvankelijk uitsluitend liberalen op. Er kwam pas verandering in 

toen Lord Melbourne de verkiezingen verloor en de regering moest overlaten aan de conservatieve Robert 

Peel. Aanvankelijk konden ze slecht met elkaar overweg - ook omdat Peel van vrij eenvoudige komaf was - 

maar later leerde Victoria hem - en zijn gedachtegoed - steeds meer waarderen. 

Zij streefde naar een belangrijke rol van het land op wereldschaal. De Anglicaanse Kerk was in haar ogen de 

onbetwiste staatskerk, waarmee zij de rooms-katholieke Ieren tegen de haren in streek. Door haar sterke wil 

en duidelijke opvattingen overschreed zij soms de grenzen van haar mogelijkheden. Zo liet zij soms al te 

duidelijk blijken naar welke minister-president haar voorkeur uitging (William Lamb, burggraaf van 

Melbourne en met name Benjamin Disraeli) en naar welke niet (de liberalen Palmerston en Gladstone). 

Dood van haar man, prins-gemaal Albert. 

Victoria en haar man, prins-gemaal Albert en hun jonge gezin. Van links naar rechts: prins Alfred, 

kroonprins Albert Eduard, koningin Victoria, Albert, prinses Alice, prinses Helena en Victoria, de Princess 

Royal. Geschilderd door Franz Xaver Winterhalter. 

Een foto van de familie van Victoria, vlak voor de dood van Albert. Van links naar rechts: prinses Helena, 

Victoria, de Princess Royal, Albert Eduard, de prins van Wales, prins-gemaal Albert, prins Leopold, prinses 

Beatrice, koningin Victoria, prinses Louise, prins Alfred, prins Arthur en prinses Alice. Een foto gemaakt 

door John Jabez Mayall. 

Haar man, Albert, stierf plotseling op 14 december 1861 in Windsor Castle aan buiktyfus, 42 jaar oud. Zijn 

dood was waarschijnlijk het gevolg van de primitieve sanitaire omstandigheden in Windsor Castle. Zijn 

dood deelde een verwoestende slag uit aan Victoria, die nog steeds zeer aangeslagen was door de dood van 

haar moeder eerder dat jaar. Ze nam een lange periode van rouw in acht, en ze droeg zwarte kleding voor de 

rest van haar leven. Ze vermeed openbare optredens en ze was nog zelden te zien in Londen. Door haar 

afzondering kreeg ze de bijnaam 'de weduwe van Windsor'. Ze verweet haar zoon Eduard, de prins van 

Wales, zijn vaders dood, omdat het nieuws van het slechte gedrag van de prins van Wales was aangekomen 

bij zijn vader in november 1861. Daardoor ging prins Albert naar Cambridge om een bezoek te brengen aan 

zijn zoon. 

Het door Victoria zelf opgelegde isolement verminderde sterk de populariteit van de monarchie en 

moedigde zelfs de groei aan van de republikeinse beweging. Hoewel ze wel haar officiële taken uitvoerde, 

koos Victoria ervoor teruggetrokken te blijven in haar Koninklijke residenties, Balmoral Castle in Schotland, 

Osborne House op het Isle of Wight en Windsor Castle. 

Alhoewel Victoria zich na de dood van haar man grotendeels, en tot toenemende ergernis van haar eerste 

ministers, terugtrok uit het publieke leven, bleef zij binnen haar Huis onbetwist degene die de leiding had. 

Zij bemoeide zich intensief met de partnerkeuze van haar kinderen en zelfs kleinkinderen. Veel potentiële 

kandidaten werden gewogen en te licht gevonden. Haar kleinkinderen Victoria Melita van Saksen-Coburg 

en Gothaen Ernst Lodewijk van Hessen en aan de Rijn zagen zich door de oude vorstin gedwongen met 

elkaar een - ongelukkig - huwelijk aan te gaan. De overlevering wil dat zij haar vrouwelijke nakomelingen 

op de eerste huwelijksnacht placht voor te bereiden met de woorden. 

"close your eyes, and think of England". 

Naarmate de tijd voorbijging, begon koningin Victoria zich steeds meer te hechten aan een knecht uit 

Schotland, John Brown. Geruchten over een romantische verbintenis en zelfs een geheim huwelijk hebben in 

het verleden vaak stof doen opwaaien. Hoewel er aan beide mogelijkheden sterk getwijfeld wordt, werden 

er echter op haar verzoek bij haar stoffelijk overschot in de kist twee sets van herinneringen geplaatst. Aan 

haar rechterkant werd een van Alberts kledingstukken gelegd, terwijl aan haar linkerhand een stuk van het 

haar van Brown, samen met een foto van hem werd gelegd. 

Keizerrijk Indië en jubilea. 

Benjamin Disraeli drong er bij haar op aan de titel 'keizerin van Indië' aan te nemen. Zij aanvaardde dit 

eerbetoon dankbaar als beloning voor haar streven naar de enorme gebiedsuitbreiding en vergroting van de 

Britse macht in de wereld. Op 1 januari 1877 werd zij in Delhi tot keizerin uitgeroepen, hoewel zij zelf 

Brits-Indië nooit bezocht. 



  

  

In 1887 vierde het Britse Rijk het Gouden Jubileum van Victoria. De koningin vierde de vijftigste verjaardag 

van haar troonsbestijging op 20 juni 1887 met een banket waarvoor 50 Europese staatshoofden en vorsten 

waren uitgenodigd. Hoewel Victoria zich er niet bewust van was, was er door Ierse anarchisten een aanslag 

voorbereid. Deze Ierse anarchisten wilden de Westminster Abbey in Londen vernietigen terwijl Victoria een 

dienst bijwoonde ter ere van Thanksgiving Day. Toen deze moordaanslag aan het licht kwam, werd deze 

bekend als het Jubilee Plot. De volgende dag heeft Victoria deelgenomen aan een optocht die, in de woorden 

van Mark Twain, "zich uitstrekte tot de gezichtseinder in beide richtingen". Tegen die tijd was Victoria 

opnieuw een zeer populaire vorstin. 

Op 22 september 1896 was koningin Victoria 60 jaar koningin van het Britse Rijk. Ze ging toen koning 

George III voorbij als de langst regerende monarch in de Engelse, Schotse, Ierse en Britse geschiedenis. De 

koningin verzocht alle bijzondere openbare vieringen van het evenement uit te stellen tot 1897. Op die 

manier konden die vieringen samenvallen met het diamanten jubileum dat Victoria vierde op 20 juni. De 

minister van koloniën, Joseph Chamberlain, stelde voor dat de viering van het Diamanten Jubileum in het 

gehele Britse Rijk werd gevierd. 

Overlijden. 

Op 22 januari 1901, om half zeven 's avonds, stierf koningin Victoria op 81-jarige leeftijd in de armen van 

haar kleinzoon, keizer Wilhelm II van Duitsland. Op dat moment had ze de hoogste leeftijd die een regerend 

Brits monarch ooit haalde. Victoria had 63 jaar, zeven maanden en twee dagen geregeerd. Op het moment 

van haar sterven was ook haar oudste zoon, vanaf dat moment koning Eduard VII bij haar. Op haar verzoek 

hielpen haar nog levende zonen, Eduard en Arthur, en haar kleinzoon Wilhelm haar in de kist te leggen. Ze 

heeft twee dagen opgebaard gelegen en werd begraven in het Frogmore Mausoleum bij Windsor Castle, 

naast haar echtgenoot. Omdat Victoria niet van zwarte begrafenissen hield, was iedereen gekleed in het wit. 

Ook werd Londen in wit en paars gekleurd om de rouw aan te geven. 

Als eerbetoon aan Victoria werden alle vlaggen in de Verenigde Staten op bevel van president William 

McKinley halfstok gehangen. De Amerikaanse president McKinley stierf later dat jaar op 14 september. Toen 

McKinley was overleden, werden in het Verenigd Koninkrijk, op bevel van Eduard VII, als eer aan McKinley 

ook alle vlaggen halfstok gehangen. 

 

 

Frans Albert August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha. 

Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld, Hertog van Saksen, was de prins-gemaal van de Britse koningin Victoria 

van het Verenigd Koninkrijk. Albert stierf jong, hij was 42 jaar, en liet koningin Victoria achter met zeer veel 

verdriet. Toen zij in 1901 stierf, werd hun oudste zoon, Edward, koning van het Verenigd Koninkrijk. Deze 

nam toen de achternaam van zijn vader, Saksen-Coburg en Gotha, aan. Het Britse koningshuis, dat voorheen 

Hannover als achternaam had, kreeg toen de achternaam Saksen-Coburg en Gotha. Na 16 jaar werd de 

achternaam alweer veranderd in Windsor, vanwege de wandaden die de Duitsers hadden gepleegd in de 

Eerste Wereldoorlog. Albert stond in het Britse Rijk bekend als His Royal Highness The Prince Consort 

(Nederlands: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-gemaal). 

Jeugd. 

Prins Albert werd geboren op 26 augustus 1819 op Schloss Rosenau in Coburg. Hij was de zoon van Ernst 

III, hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, later regerend hertog van Saksen-Coburg en Gotha, en diens eerste 

echtgenote, hertogin Louise van Saksen-Gotha-Altenburg. De toekomstige echtgenote van Albert, zijn nicht 

Victoria, werd in hetzelfde jaar geboren op 24 mei. Ze was een dochter van Eduard August, hertog van Kent 

(zoon van koning George III) en Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld. Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld 

was een jongere zus van de vader van Albert. Albert werd gedoopt op 19 september in de Marmerzaal in het 

Schloss Rosenau, met water uit een plaatselijke rivier. Zijn peetouders waren zijn grootmoeder aan 

vaderskant, de douairière hertogin Augusta van Reuss-Ebersdorf en Lobenstein, zijn grootvader aan 

moederskant, hertog August van Saksen-Gotha-Altenburg, de Oostenrijkse keizer Frans I van Oostenrijk, 

Prins Albert Casimir van Saksen-Teschen en Emmanuel von Mensdorff-Pouilly. In 1825 stierf een familielid 

van Albert, hertog Frederik IV van Saksen-Gotha-Altenburg. Daardoor kwam er een verandering in de 

hertogdommen van Saksen. De vader van Albert werd uiteindelijk hertog Ernst I van Saksen-Coburg en 

Gotha. 

Albert groeide samen met zijn enige broer Ernst op op Kasteel Rosenau, nabij Coburg. Het was een roerige 

jeugd, die vooral gekenmerkt werd door het slechte huwelijk van hun ouders, dat uiteindelijk op een 

scheiding uitliep. Toen hun moeder in 1824 werd verbannen van het hof, huwde zij Alexander von Hanstein, 



  

  

hertog van Pölzig en Beiersdorf. Ze zag haar kinderen nooit weer en stierf in 1831 op 30-jarige leeftijd aan 

kanker. Het jaar daarop hertrouwde zijn vader met zijn nicht, prinses Antoinette Marie von Württemberg, 

maar het huwelijk was niet erg hecht en Antoinette Marie had geen recht zich te bemoeien met het leven van 

de twee prinsen. 

De twee jongens kregen een opvoeding thuis door Christoph Florschütz en later in Brussel, waar Adolphe 

Quételet een van hun leraren was. Zoals veel andere prinsen gingen de beide jongens studeren aan de 

universiteit van Bonn. Albert studeerde daar politieke economie, kunstgeschiedenis, filosofie en rechten. Hij 

speelde op zeer hoog niveau muziek, blonk uit in gymnastiek en kon bijzonder goed paardrijden. Hij werd 

in Bonn voorgesteld aan de filosoof Immanuel Fichte en de dichter August Wilhelm von Schlegel. 

Huwelijk. 

Rond 1836 maakte de ambitieuze koning Leopold I van België (koning sinds 1831) bekend dat hij een 

huwelijk tussen Albert en zijn nichtje Victoria zag zitten. Leopold I was een oom van zowel Albert als van 

Victoria. In die tijd was Victoria de erfgenaam van de Britse troon. Haar vader, prins Edward Augustus, 

zoon van koning George III, was gestorven toen zij nog een baby was. Haar vader was een jongere broer van 

koning Willem IV (regering: 1830-1837). Victoria's moeder was een zus van de vader van prins Albert en een 

zus van koning Leopold I der Belgen. Koning Leopold had een ontmoeting geregeld voor de moeder van 

prinses Victoria, de hertogin van Kent, met de hertog van Saksen-Coburg-Gotha en diens twee zoons. Met de 

bedoeling dat Victoria zowel prins Ernst als prins Albert zou ontmoeten. Koning William IV was er zeer op 

tegen dat Victoria zou trouwen met een van de prinsen. Hij zag liever dat Victoria zou trouwen met de 

Nederlandse prins Alexander (1818-1848), de tweede zoon van koning Willem II der Nederlanden en 

koningin Anna Paulowna van Rusland. Victoria was zich goed bewust van de verschillende echtelijke 

plannen. En ze heeft die ook alle kritisch beoordeeld. Ze schreef: "Albert is extremely handsome; his hair is 

about the same colour as mine; his eyes are large and blue, and he has a beautiful nose and a very sweet 

mouth with fine teeth; but the charm of his countenance is his expression, which is most delightful. Prince 

Alexander, on the other hand, was "very plain". (Vertaald: "Albert is buitengewoon knap en zijn haar heeft 

ongeveer dezelfde kleur als het mijne, zijn ogen zijn groot en blauw, en hij heeft een mooie neus en een zeer 

zoete mond met mooie tanden, maar de charme van zijn aangezicht is zijn expressie, die is verrukkelijk. 

Prins Alexander, aan de andere kant was "heel gewoon"). 

Prinses Victoria schreef haar oom Leopold om hem te bedanken: "for the prospect of great happiness you 

have contributed to give me, in the person of dear Albert.. He possesses every quality that could be desired 

to render me perfectly happy." (Vertaald: "voor het vooruitzicht van groot geluk heeft u bijgedragen aan mij, 

in de persoon van de lieve Albert.. Hij beschikt over elke kwaliteit die kunnen bijdragen om mij heel 

gelukkig te maken"). 

Prinses Victoria werd koningin op 20 juni 1837 toen ze 18 jaar oud was. Haar oom, William IV, was 

overleden op 72-jarige leeftijd. In haar brieven van die tijd is duidelijk te merken dat Victoria erg veel 

interesse had in Albert, maar ze wilde zich niet al te snel in een huwelijk storten. In de winter van 1838-1839 

bezocht de prins Italië, in gezelschap van de trouwe adviseur van de Coburg familie, Christian Friedrich, 

Baron Stockmar. 

Albert keerde in oktober 1839 samen met zijn broer Ernst terug naar Engeland om een bezoek te brengen aan 

de koningin, en een huwelijk met haar te arrangeren. Albert en Victoria voelden wederzijdse genegenheid en 

de koningin deed Albert op 15 oktober 1839 een aanzoek. Het plan van Victoria om te trouwen werd op 23 

november van hetzelfde jaar voorgelegd aan de Privy Council, en goedgekeurd. Het koppel trouwde op 10 

februari 1840 in de Koninklijke Kapel van het St. James's Palace. Kort voor het huwelijk kreeg Albert de 

Britse nationaliteit dankzij een Act of Parliament, en verkreeg daarbij de titel Koninklijke Hoogheid. De 

Britse Eerste Minister, William Lamb, had Victoria ervan weten te overtuigen Albert niet de titel 

koning-gemaal te geven. In het begin was Albert niet bijster populair bij het Britse volk. Er werd gedacht dat 

Albert afkomstig was uit een verarmd en onuitgesproken klein land, amper groter dan een Engels 

graafschap. 

De jonge Duitse prins werd in Groot-Brittannië aanvankelijk met argusogen gevolgd. Zelf had hij ook moeite 

met het vinden van een goede rol. Intellectueel gezien was hij veel meer ontwikkeld dan zijn vrouw, maar 

staatsrechtelijk stond zij steeds op de voorgrond. Hij hield zich veel bezig met kunst en wetenschap, en werd 

onder andere voorzitter van de Vereniging tegen Slavernij. Door zijn vrouw werd hij ook regelmatig 

betrokken bij staatszaken. 

Laatste jaren. 

Zijn finest hour beleefde hij in 1851, toen op zijn initiatief en onder zijn leiding de eerste 



  

  

Wereldtentoonstelling plaatsvond in Londen. Daar was, als hoogtepunt, het nieuwe Crystal Palace te 

bewonderen, hetgeen door meer dan zes miljoen mensen werd gedaan. 

In 1861 werd Albert overvallen door paratyfus, waaraan hij - tot groot verdriet van zijn echtgenote - zou 

overlijden. De koningin zou tot haar eigen dood in rouwkleding blijven lopen en richtte verschillende 

gedenktekens op voor haar man, waaronder het Albert Memorial en de Royal Albert Hall. 

 

 

XXVIIIl. Leopold I Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Frans 

Frederik Anton hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIl), op pagina 259 (van 1800 tot 1806 

hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld) en Augusta Reuss-Ebersdorf-Lobenstein, geboren op 

donderdag 16 december 1790 in Coburg [Bavaria, Duitsland], koning van België en hertog van 

Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, overleden (74 jaar oud) op zondag 10 december 1865 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 25 en 19 jaar oud) (1) op 

donderdag 2 mei 1816 in Carlton House (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk] met 

Charlotte Augusta van Wales, dochter van George IV August Frederick koning van 

Engeland-Hannover en Caroline Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op 

zaterdag 7 januari 1797 in Carlton House (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (20 jaar oud) op donderdag 6 november 1817 in 

Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk] bij de bevalling van haar 

doodgeboren zoon. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Leopold I van Saksen-Coburg en Gotha. 

In 1795 werd hij, nauwelijks vijf jaar oud, door Catharina de Grote benoemd tot kolonel in het Keizerlijk 

Regiment Izmailovski. Tot zijn elfde kreeg hij les van zijn grootmoeder Sofie Antoinette van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, waarna de rest van zijn opleiding werd toevertrouwd aan dominee Gottlieb 

Scheler. Eén jaar later werd hij benoemd tot generaal. 

In 1805 sloot de 15-jarige Leopold zich aan bij het leger van Moravië, maar al snel keerde hij daarvan terug 

zonder ooit de vuurlinie gezien te hebben. Hij besloot om rechten te gaan studeren en toen het hertogdom 

Saksen-Coburg-Saalfeld in 1806 door de troepen van Napoleon bezet werd, vertrok hij naar Parijs. Napoleon 

bood hem de positie van adjudant aan, maar Leopold weigerde. Leopolds broer had voordien hetzelfde 

aanbod afgeslagen. Nadien nam hij met het Russische leger deel aan acties tegen Napoleon en in 1815 werd 

hij benoemd tot veldmaarschalk. 

Leopold pendelde tussen Duitsland en Rusland en ook in Parijs was hij bekend. Leopold was een van de 

meest invloedrijke diplomaten uit zijn tijd. Hij nam ook deel aan het Weense Congres, waar hij samen met 

anderen geschiedenis schreef. Hortense de Beauharnais liet zich ontvallen nog nooit zo een mooie man te 

hebben ontmoet. Uit bronnen is bekend dat Leopold een van de meest aantrekkelijke partijen was en deze 

natuurlijke voorsprong werd uitgebuit door zijn moeder. 

Prins van het Verenigd Koninkrijk. 

Op 2 mei 1816 trouwde Leopold met kroonprinses Charlotte Augusta, de enige dochter van de latere koning 

George IV van Engeland. Naar aanleiding van dit huwelijk verkreeg Leopold de Britse nationaliteit. De 

pasgehuwden namen hun intrek in Claremont House, nabij Windsor. Op 5 november 1817 baarde Charlotte 

een doodgeboren zoon, na een zware bevalling. Zijzelf stierf de volgende dag. Leopold was in shock en 

kwam de klap nooit meer te boven. Hij liet een monument oprichten in het paviljoen van Claremont House, 

waar hij veel mooie momenten met Charlotte had beleefd. Als weduwnaar bleef hij verder wonen aan het 

Britse hof en kreeg hij een Britse dotatie. De banden met het Verenigd Koninkrijk bleven zeer hartelijk. Via 

zijn zus, Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld, werd hij oom van de in 1819 geboren Victoria. Nadat zijn 

schoonbroer, Eduard August van Kent en broer van koning George IV, in 1820 overleed, zorgde hij ook mee 

voor de opvoeding van zijn nicht. 

Troon van Griekenland. 

Leopold kreeg in 1830 het aanbod om koning te worden van het pas onafhankelijke Griekenland. Net als 

vele andere Europese edelen was Leopold in de ban van het filhellenisme, en steunde hij de Griekse 

onafhankelijkheidsoorlog tegen het Ottomaanse Rijk. Toen hem door de ad interim-president graaf Ioannis 

Kapodistrias de troon werd aangeboden, wilde hij deze aanvaarden, alhoewel hij de Griekse taal niet sprak. 

Leopold stelde echter strikte voorwaarden. 



  

  

Na de troon eerst aanvaard te hebben, gaf hij deze nog voor een eventuele troonsbestijging op, nadat 

duidelijk werd dat de grote Europese mogendheden niet zouden toegeven aan de Griekse eisen betreffende 

de landsgrenzen in het noorden en rond de Ionische Eilanden). Aangezien er geen akkoord was en Leopold 

weigerde om te regeren in een onstabiel land (er dreigde een burgeroorlog uit te breken), zonder grenzen en 

zonder een welwillende bevolking, betekende dit het einde van zijn Griekse ambities. Kapodistrias werd 

vervolgens in 1831 door misnoegde clanleden vermoord in de toenmalige hoofdstad Nauplion. 

De Griekse troon ging uiteindelijk in 1832 naar de zeventienjarige Prins Otto van Beieren, zoon van koning 

Lodewijk I van Beieren. 

Koning der Belgen. 

Koningskeuze. 

Na de Belgische Revolutie van 1830 legde het Belgische Nationaal Congres op 24 november 1830 per decreet 

vast dat het Huis Oranje-Nassau voor eeuwig uitgesloten was van de Belgische troon. Dit Decreet 

betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België is tot op de dag 

van vandaag van kracht en heeft bovendien grondwettelijke waarde. Deze uitsluiting werd vastgelegd in 

een periode waarin prins Willem Frederik van Oranje, de latere koning Willem II van Nederland, voor de 

Europese mogendheden een aanvaardbare kandidaat leek voor de Belgische troon. 

Het Nationaal Congres besloot in decreet nr. 4 van 22 november 1830 dat het onafhankelijke België een 

parlementaire constitutionele monarchie zou worden. Bij het decreet nr. 35 van 29 januari 1831 besloot het 

Nationaal Congres dat de officiële titel die het Belgische staatshoofd zou dragen die van koning der Belgen 

zou zijn, en niet die van koning van België. Dit gebeurde in navolging van de Julimonarchie in Frankrijk, 

waar Lodewijk Filips, de zogenaamde Burgerkoning, Rois des français was. Hiermee zette het Congres zich 

af tegen de absolute monarchie. 

Door het Nationaal Congres werd op 24 januari 1831 de rooms-katholieke edelman Erasme Louis Surlet de 

Chokier tot tijdelijk regent benoemd, in afwachting van de beëdiging van een koning. Op 3 februari had het 

Nationaal Congres Lodewijk van Orleans, de hertog van Nemours en zoon van koning Louis-Phillipe van 

Frankrijk als toekomstige vorst verkozen boven August van Leuchtenberg en aartshertog Karel van 

Oostenrijk-Teschen. De hertog van Nemours werd echter niet aanvaard door de Europese grote 

mogendheden wegens zijn te hechte connecties met Frankrijk. Bovendien vond zelfs zijn eigen vader het te 

gevaarlijk, waardoor hij de troon weigerde. 

Het Nationaal Congres ging op zoek naar een bondgenootschap met Engeland, aangezien de angst begon te 

heersen dat België door Pruisen, Frankrijk en Nederland langs de taalgrenzen zou worden opgedeeld. 

Engeland wilde dat wel aangaan en stelde in ruil daarvoor Leopold als koning voor. Vervolgens werd 

Leopold op 4 juni 1831 door het Nationaal Congres verkozen met een grote meerderheid van 152 op 196 

stemmen. Leopold had wat het congres dacht nodig te hebben, namelijk de steun van Engeland, dat het nog 

het best meende met de Belgische onafhankelijkheid, en internationale ervaring en prestige. Ook bij de 

Franse koninklijke familie stond hij in een goed blaadje, zij hadden zijn bruiloft met prinses Charlotte 

bijgewoond en waren op bezoek gekomen in Claremount House. Leopold sprak vloeiend Duits, Engels, 

Frans en een mondje Russisch en hij had goede relaties met de bankiersfamilie Rothschild. Het Nederlands 

was hij niet machtig. Het enige bezwaar (voor de katholieken althans) was dat de nieuwe koning lutheraans 

was. Daarom moest hij de verzekering geven dat hij met een katholieke prinses zou trouwen en zijn 

kinderen katholiek zou opvoeden. 

Intrede in België. 

Leopold aanvaardde het Belgische koningschap op voorwaarde van een duidelijk grensverdrag met 

Nederland. Hiertoe werd het Verdrag der XVIII artikelen opgesteld, dat de grens tussen Nederland en België 

teruglegde op die van 1790. Het verdrag werd ondertekend door de grote mogendheden Frankrijk, 

Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland. Na behoorlijk wat discussie stemde het Belgische Nationaal Congres 

op 9 juli 1831 in met het verdrag, met 126 stemmen tegen 70. Nederland weigerde het traktaat echter te 

ondertekenen en stuurde aan op de Tiendaagse Veldtocht. Na de instemming had Leopold geen bezwaren 

meer. De koning had het wel moeilijk met de beperkte politieke macht van de monarch. Later sprak hij zelfs 

van een politieke dwangbuis. 

De koning kwam per boot van Engeland en kwam aan in Calais. Vanuit Calais werd hij over het strand met 

een koets naar De Panne gebracht, waarna hij in Veurne een maaltijd kreeg. Via Oostende, Brugge en Gent 

trok hij naar Laken. Op 21 juli 1831 legde hij op het Koningsplein in Brussel de eed af als eerste Koning der 

Belgen. 

Tiendaagse Veldtocht. 



  

  

Nog geen twee weken later, op 2 augustus 1831, vielen Nederlandse troepen België binnen. Gedurende een 

periode van acht jaar waren er schermutselingen, maar in 1839 werd de Belgische onafhankelijkheid onder 

grote internationale druk officieel erkend door Nederland. Willem I, koning van Nederland, verklaarde zich 

pas in 1839 akkoord met het Verdrag der XXIV artikelen na een gebiedsafstand van Nederlands Limburg 

door het jonge koninkrijk België ten voordele van Nederland. In dat verdrag aanvaardden de grote 

mogendheden de Belgische onafhankelijkheid in ruil voor zijn neutraliteit. 

Beleid. 

In 1840 regelde Leopold het huwelijk tussen koningin Victoria van Engeland en Albert van Saksen-Coburg 

en Gotha; hij was van beiden de oom. Ook voerde hij een intense briefwisseling met hen. 

Leopolds diplomatie slaagde erin België neutraal te houden in de revoluties van 1848. In 1842 deed Leopold 

een mislukte poging om wetten betreffende kinder- en vrouwenarbeid in te voeren. De koning, die zelf 

protestant was en dat bleef tijdens zijn koningschap, was er medeverantwoordelijk voor dat de ca. 7.000 

protestanten van het land hun wettelijke gelijkstelling (daterend van 1802) voortgezet zagen. Op zijn 

aandringen werd het anglicanisme in 1835 een erkende godsdienst in België. 

In 1849 verschenen de eerste Belgische postzegels. Het ging om het type Epauletten en beeldde de koning af. 

Koloniale politiek. 

Onder het bewind van Leopold I werden meerdere kolonisatiepoging ondernomen, zoals onder meer in 

Santo Tomás in Guatemala door de Compagnie Belge de Colonisation. 

Ten tijde van het koloniseren van de Belgische kolonie aan de Rio Nuñez waren er Belgen betrokken bij het 

Incident aan de Rio Nuñez, nabij Boké, in 1849. 

Overlijden. 

Naarmate Leopold ouder werd, begon zijn gezondheid af te takelen. Hij kreeg last van galstenen en 

jichtaanvallen en stond permanent onder doktersbehandeling. In 1865 kreeg hij een hersenbloeding en na 

een bezoek aan zijn nicht Victoria kreeg hij ook nog bronchitis. Uiteindelijk stierf koning Leopold op 10 

december 1865 in Laken. Zijn laatste woord was duidelijk, "Charlotte". Het is wel niet bekend of Leopold 

hiermee zijn eerste vrouw of zijn dochter bedoelde. De eerste koning der Belgen ligt begraven in de kerk van 

Laken. Hij rust er in de koninklijke crypte tussen al zijn opvolgers en familie. 

Privéleven. 

Minnaressen. 

In 1829, tijdens Leopolds periode in het Verenigd Koninkrijk, ging hij een verhouding aan met de jonge 

Duitse actrice Karoline Bauer, die hij naar Engeland deed overkomen. Volgens sommige bronnen, met 

inbegrip van Bauers memoires, sloten ze in het geheim een morganatisch huwelijk. Na korte tijd was de 

liefde over en keerde Bauer terug naar Pruisen. 

Ook al bleef Leopold met zijn tweede vrouw Louise Marie goede betrekkingen onderhouden, op het intieme 

vlak vervreemdde hij na de geboorte van de kinderen en hij hield er verschillende minnaressen op na. Hij 

had vooral een meer dan twintig jaar durende relatie met Arcadie Claret, die een aanvang nam in de laatste 

levensjaren van de koningin maar vooral het sentimentele leven van de weduwnaar beheerste. Met haar 

kreeg hij twee zonen: 

De koning gaf zijn buitenechtelijke zoons de Coburgse titel baron van Eppinghoven. 

Vrijmetselaar. 

Er is vaak beweerd dat Leopold I vrijmetselaar was. De mogelijkheid bestaat dat hij in 1813 geïnitieerd werd 

in de loge Zur Hoffnung (L'Espérance) in Bern. Dat jaar bevond Leopold zich echter in Rusland waar hij 

generaal was in het tsaristisch leger. Het kan dan ook hoogstens een schriftelijke inwijding geweest zijn, op 

afstand. De documenten hierover zijn schaars en niet doorslaggevend. De nog steeds actieve werkplaats 

vernoemt de koning niet onder zijn voorname aangeslotenen. Deze loge behoorde in 1813 tot de zeer 

Napoleongezinde Grand Orient de France, wat de aansluiting van een tsaristisch (in dat jaar vijandig) 

officier des te minder waarschijnlijk maakt. 

Eerder verwonderlijk lijkt hij geen enkel contact te hebben onderhouden met de vrijmetselarij in Engeland, 

hoewel heel wat leden van de koninklijke familie hierin hoge functies bekleedden. Zijn schoonvader koning 

George IV van het Verenigd Koninkrijk (1762-1830) was als prince of Wales meer dan twintig jaar 

grootmeester van United Grand Lodge of England geweest. Diens broer, Eduard August van 

Kent(1767-1820), vader van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk was de laatste grootmeester van 

de Antients en een andere broer, hertog August Frederik van Sussex Sussex (1773-1843) werd in 1813 de 

eerste grootmeester van United Grand Lodge of England, hetgeen hij tot zijn dood bleef. 

Toen Leopold koning der Belgen werd, ging hij niet in op verzoeken om grootmeester van de Grand Orient 



  

  

de Belgique te worden, maar wel moedigde hij één van zijn vertrouwensmannen, Goswin de Stassart, aan 

om deze functie te aanvaarden. Hij bleef de vrijmetselarij gunstig gezind tot ze een instelling werd die, onder 

liberale invloed, geen verdere steun meer verleende aan zijn unionistische politiek.. 

Eretekens. 

Leopold werd gedurende zijn leven reeds voor zijn koningschap verschillende keren lid gemaakt van oude 

ordes. Door zijn verwantschap met de Britse vorstin, was hij ridder in de Kousenband. Ook in Rusland werd 

hij lid gemaakt van belangrijke Russische ordes. 

België: Grootmeester met Keten in de Leopoldsorde. 

België: Militair Kruis 1ste Klasse. 

Denemarken: Ridder Orde van de Olifant Denemarken. 

Frankrijk: Grootkruis Legioen van Eer. 

Verenigd Koninkrijk: Ridder Orde van de Kousenband. 

Verenigd Koninkrijk: Grootkruis Victoria Orde. 

Nederland: Ridder grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Noorwegen: Grootkruis St. Olav Orde. 

Zweden: Ridder Serafijnenorde. 

Luxemburg: Grootkruis Orde van de Gouden Leeuw van Nassau. 

Spanje: Ridder Orde van het Gulden Vlies. 

Spanje: Ridder Grootkruis Orde van Karel III. 

Grootkruis in de Orde van Albert de Dappere Anhalt. 

Ridder in de Orde van Trouw. 

Grootkruis in de in de Orde van de Leeuw van Zähringen. 

Grootkruis in de Orde van het Zuiderkruis van Brazilië. 

Groot Commandeur in de Huisorde van Hohenzollern. 

Grootkruis in de Orde van St. Etienne. 

Ordeketen in de Orde van de Allerheiligste Boodschap. 

Grootkruis van Eer en Devotie Soevereine en Militaire Orde van Malta. 

Ordeketen in de Orde van Toren en Zwaard Portugal. 

Ridder in de Orde van de Zwarte Adelaar. 

Grootkruis in de Orde van de Rode Adelaar Pruisen. 

Grootkruis in de Orde van de Ster Roemenië. 

Ridder in de Orde van Sint Andreas. 

Ridder in de Orde van Alexander Nevsky. 

Ridder in de Orde van de Witte Adelaar. 

Grootkruis in de Orde van Sint Anna. 

Grootkruis in de Hertogelijke Huisorde van Saksen. 

Kroonorde van Saksen. 

Grootkruis in de Orde van de Witte Valk. 

Grootkruis in de Orde van Osmaan. 

Grootkruis in de Kroonorde Württemberg. 

 

 

 Leopold I Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde 

(respectievelijk 41 en 20 jaar oud) (2) op donderdag 9 augustus 1832 in 

Compiègne [Oise, Frankrijk] met Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle van Orléans, dochter 

van Lodewijk Filips I van Frankrijk (hertog van Orléans, koning van Frankrijk) en Maria Amalia 

van Bourbon-Sicilië, geboren op vrijdag 3 april 1812 in Palermo [Calabria, Italië], overleden (38 

jaar oud) op vrijdag 11 oktober 1850 in Oostende [West-Vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Louis Philippe Leopold van België, geboren op woensdag 24 juli 1833 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (9 maanden oud) op vrijdag 16 mei 1834 

aldaar. 

2. Leopold II van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op donderdag 9 april 1835 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (74 jaar oud) op vrijdag 17 december 1909 

in Laken [Vlaams-Brabant, België], volgt XXIXq, op pagina 364. 



  

  

3. Filips van België, geboren op vrijdag 24 maart 1837 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], overleden (68 jaar oud) op vrijdag 17 november 1905 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XXIXr, op pagina 370. 

4. Charlotte Maria Charlotta Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina van 

België, geboren op zondag 7 juni 1840 in Laken [Vlaams-Brabant, België], hertogin 

van Saksen, aartshertogin van Oostenrijk en keizerin van Mexico, overleden (86 jaar 

oud) op woensdag 19 januari 1927 in Meise [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk 17 en 25 jaar oud) op maandag 27 juli 1857 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met haar achterneef Maximiliaan van Mexico, zoon 

van Frans Karel Jozef van Oostenrijk en Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine van 

Beieren, geboren op vrijdag 6 juli 1832 in Wenen [Wien, Oostenrijk], keizer van 

Mexico, ter dood gebracht (34 jaar oud) op woensdag 19 juni 1867 in 

Santiago de Querétaro [Queretaro, Mexico]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle van Orléans. 

Louise Marie van Orléans werd in 1849 ziek. Ze leed hoogstwaarschijnlijk aan tuberculose. Ten einde raad 

stuurde Leopold haar op advies van de artsen naar het koninklijk paleis van Oostende. Daar hoopte men dat 

ze op krachten kon komen. Op 5 oktober 1850 begon haar doodstrijd. Ze kreeg bezoek van de Franse 

koninklijke familie. Daarnaast werd ze bijgestaan door haar moeder, de Gravin d'Hulst en haar kinderen. Op 

11 oktober 1850 overleed ze in het bijzijn van haar echtgenoot. Haar lichaam werd drie dagen later per trein 

overgebracht naar Brussel. De kinderen van Louise Marie werden bijgestaan door de Gravin d'Hulst. 

Leopold II had, door zijn regelmatig verblijf in Oostende als kind en de dood van zijn moeder aldaar, aldus 

bijzondere herinneringen aan deze stad. Hij zou later Oostende uitbouwen tot de koningin der badsteden. 

 

 

Charlotte van België. 

Prinses van België. 

Prinses Charlotte kreeg een harde, maar verzorgde opvoeding, met veel aandacht voor talen, behalve het 

Nederlands. 

Huwelijk. 

De prinses was een gewilde huwelijkskandidate. Onder meer George van Saksen dong naar haar hand, maar 

ook koning Peter V van Portugal, een volle neef van haar. Op deze verbintenis werd zeer aangedrongen 

door Charlottes nicht, koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk, maar uiteindelijk bepaalde Leopold 

dat zijn dochter - binnen de eisen van ebenbürtigkeit - vrij was in de keuze van een huwelijkskandidaat.. 

Op 27 juli 1857 trad zij in het huwelijk met de Oostenrijkse aartshertog Maximiliaan, een jongere broer van 

keizer Frans Jozef I. De prinses was verliefd op haar Max, het was een liefdesverbintenis. De verbintenis kon 

ook zeer op de instemming rekenen van de moeder van de bruidegom, aartshertogin Sophie. Deze was 

inmiddels in allerlei conflicten verzeild geraakt met haar eerste schoondochter, keizerin Elisabeth. Aan 

Elisabeth - die een grondige hekel aan Charlotte zou krijgen - werd de Belgische prinses door haar 

schoonmoeder ten voorbeeld gehouden. Zij vestigden zich in Milaan, waar Maximiliaan optrad als 

gouverneur van het koninkrijk Lombardije-Venetië. Charlotte trachtte haar man te ondersteunen in diens 

pogingen om deze Italiaanse gewesten voor het Oostenrijkse keizerrijk te behouden. In 1859 onthief Frans 

Jozef zijn broer evenwel van zijn functie, waarna het paar zich vestigde op het kasteel Miramare nabij Triëst. 

Daar werd Maximiliaan, vooral op aandringen van de Franse keizer Napoleon III, de keizerskroon van 

Mexico, waar hij een marionettenkeizerrijk had weten te vestigen, aangeboden. In 1864 aanvaardde 

Maximiliaan dit aanbod. 

Keizerin van Mexico. 

Charlotte - die in Mexico bekend zou worden als keizerin Carlota - en Maximiliaan gingen wonen in het 

paleis in Chapultepec. Het paar kon geen kinderen krijgen, en adopteerde daarom Agustín de Iturbide y 

Green, kleinzoon van keizer Agustín I, als zoon en opvolger. Charlotte en Maximiliaan poogden zich de 

Mexicaanse cultuur eigen te maken. Maar waar het Maximiliaan ging om goed te kunnen regeren over zijn 

onderdanen was Charlotte meer geïnteresseerd in de grandeur van het keizerrijk. Charlotte stak veel tijd in 

de hofhouding en het organiseren van bals. Zij wilde het keizerrijk vooral meer aanzien geven, en stelde 

zelfs voor Centraal-Amerika te heroveren. 



  

  

In werkelijkheid konden de Franse en monarchistische troepen Mexico zelf niet geheel onder hun bewind 

krijgen. Eind 1865 begonnen de republikeinen van president Benito Juárez vanuit het noorden hun 

tegenoffensief. Nadat duidelijk werd dat Mexico niet behouden kon worden, trokken de Fransen zich in 1866 

terug. Charlotte reisde naar Europa en ging van hof naar hof. Eerst klopte ze aan bij de Bonapartes in Parijs, 

maar Napoleon III weigerde haar te helpen. Charlotte weigerde zelfs eten, ze had angst voor vergiftiging. De 

grootvader van de keizerin was Lodewijk-Filips van Bourbon, deze werd opgevolgd door een Bonaparte, 

Napoleon III; de keizerin was zich bewust van haar familiebanden en verweet de keizer onpartijdigheid. 

Algauw besefte de keizerin dat ze niets meer kon inbrengen en verliet ontgoocheld Parijs. 

Ook het Oostenrijkse hof was niet bereid het kwijnende keizerrijk te helpen. Van daaruit ging ze de zaak 

bepleiten bij paus Pius IX, ook daar gaf ze tekens van wanhoop en krankzinnigheid. In Triëst werd de 

keizerin, die inmiddels helemaal van de wereld was, opgevangen. Ze zou haar man nooit meer terugzien. 

Ondertussen, in 1867, verging het haar echtgenoot nog slechter. De keizer besloot zonder versterking de 

zaak recht te trekken, tevergeefs. Hij werd verslagen en meedogenloos ter dood veroordeeld. Toen het 

nieuws Europa bereikte, protesteerden alle Europese koningshuizen tevergeefs. Op 19 juni stierf de keizer 

voor een vuurpeloton van zeven man. 

Keizerin-weduwe. 

Er werd besloten Charlotte te sparen en te behoeden voor dit nieuws; het personeel mocht niet rouwen zodat 

de keizerin geen argwaan zou krijgen. Een maand later liet koning Leopold II van België zijn zus naar Laken 

terugkomen. Ondertussen bleef de keizerin in een kunstmatige roes, niet wetende van de gebeurtenissen. 

Pas na zeven maanden kreeg ze het nieuws te horen, hetgeen haar geestestoestand niet verbeterde. 

De keizerin kreeg vlagen van hysterie en woede, afgewisseld met heldere momenten. Volgens sommigen 

bleef zij tot haar dood volhouden keizerin van Mexico te zijn. "Haar bruidsjurk, verlepte bloemen en een 

gevederd Mexicaans afgodsbeeld hingen bij haar aan de muur. Volgens berichten bracht ze haar dagen door 

in gesprek gewikkeld met een levensgrote pop gekleed in een keizerlijk gewaad". (zie Hochschild A. "De 

geest van koning Leopold II") Zij sprak deze pop aan met 'Max' en beweerde dat hij het hart van 

Maximiliaan bezat. 

Algauw besefte de koning dat ze niet in Laken kon blijven, en stuurde haar naar het paviljoen in Tervuren, 

het vroegere zomerpaleis van de prins van Oranje (Willem II), onder toezicht van Antoine Hart. Op 3 maart 

1879 brandde het paviljoen van Tervuren af. Niet ver van deze site zou Leopold II later het Koloniënpaleis 

bouwen. De keizerlijke arts Hart redde de keizerin, die de ernst van de zaak niet besefte. Daarna verhuisde 

Charlotte met haar hofhouding naar het Kasteel Bouchout te Meise, waar zij tot haar dood bleef wonen. 

Dat zij de schoonzus was van de Oostenrijkse keizer, vormde in de Eerste Wereldoorlog een netelige situatie 

voor koning Albert. De koningskinderen verbleven tijdens de Eerste Wereldoorlog in Engeland terwijl 

koningin Elisabeth en koning Albert in het niet-bezette deel van België verbleven. De keizerin bleef in haar 

kasteel in het bezette landsdeel. Aan de ingang hing een bord: 

Hier woont hare Majesteit de Keizerin van Mexico; schoonzus van zijne Keizerlijke Majesteit; Franz-Jozef, Keizer van 

Oostenrijk; Koning van Hongarije.. 

De Duitse keizer gaf expliciet het bevel de schoonzus van de Oostenrijkse keizer te sparen. De Duitse 

troepen lieten de keizerin met rust, tot tevredenheid van de koninklijke familie. De koninklijke familie bleef 

zich bekommeren om de oude vorstin. Ze kreeg veel aandacht van haar neven en nichten: prinses 

Clémentine en prins Boudewijn, maar ook prinses Louise en prinses Henriëtte vergaten haar niet. Keizer 

Frans Jozef zou via zijn schoondochter aartshertogin Stefanie contact houden. 

De keizerin overleed op hoge leeftijd. Ze werd begraven in de Koninklijke Crypte van Laken. Haar graf is in 

de Prinsenkapel, naast de grote crypte waar haar vader en broer zijn bijgezet. 

. 

 

 

 

Maximiliaan van Mexico. 

Met steun van Napoleon III en een groep Mexicaanse conservatieven werd hij op 10 april 1864 uitgeroepen 

tot keizer van Mexico, een land dat van 21 juli 1822 tot 19 maart 1823 ook een keizerrijk was geweest onder 

Agustín de Iturbide. 

Keizer van Mexico. 

Maximiliaan kwam op 28 mei 1864 aan in Vera Cruz. De Mexicaanse liberalen onder president Benito Juárez 

weigerden echter hem te erkennen. De republikeinen voerden continu oorlog met de Franse troepen. De 



  

  

keizer en de keizerin installeerden zich op de Chapultepec, een heuvel buiten Mexico-Stad waar de Azteekse 

keizers verbleven en later een militaire academie was gevestigd. Hij beval dat er een brede laan moest 

komen van het stadscentrum naar zijn paleis. Oorspronkelijk heette deze Laan van de Keizer, maar 

tegenwoordig Paseo de la Reforma (Laan van de Hervorming) - genoemd naar de liberale hervormingen van 

president Benito Juárez. 

Maximiliaan en Charlotte hadden geen kinderen. Ze adopteerden daarom twee kleinzoons van de vorige 

Mexicaanse keizer Agustín de Iturbide, de neven Agustín de Iturbide y Green en Salvador de Iturbide y de 

Marzán. Agustín zou de troonopvolger worden en kreeg de titel Zijne Hoogheid de Prins van Iturbide. 

Tot onvrede van zijn conservatieve medestanders steunde Maximiliaan verschillende liberale hervormingen 

van de regering-Juárez, zoals landhervormingen, godsdienstvrijheid en uitbreiding van het stemrecht. De 

keizer bood Juárez aanvankelijk amnestie aan als hij trouw zou zweren aan de kroon, wat hij weigerde. 

Daarna beval Maximiliaan dat alle gevangengenomen volgelingen van Juárez zouden worden 

doodgeschoten. Deze tactische fout vergrootte alleen maar de aanhang van de oppositie. 

Na de Amerikaanse Burgeroorlog begonnen de Verenigde Staten de republikeinen van wapens te voorzien. 

In 1866 was het wel duidelijk dat Maximiliaan het niet lang meer zou volhouden. Naar aanleiding van het 

groeiende Mexicaanse verzet en de Amerikaanse Monroedoctrine trok Napoleon III in dat jaar zijn troepen 

uit Mexico terug. Keizerin Charlotte reisde af naar Europa om in Parijs, Wenen en bij de paus in Rome steun 

te zoeken voor het bewind van haar echtgenoot. Dit lukte haar niet en ze raakte in een diepe emotionele 

crisis. Ze zou nooit meer naar Mexico terugkeren. 

Napoleon III drong er bij Maximiliaan op aan zich uit Mexico terug te trekken, maar hij weigerde zijn 

volgelingen te verlaten. In februari 1867 trok hij zich terug naar Santiago de Querétaro waar hij wekenlang 

werd belegerd. Op 11 mei trachtte hij te vluchten, maar werd onderschept en door de krijgsraad ter dood 

veroordeeld. Vele Europese monarchen en andere prominenten (onder wie Victor Hugo en Giuseppe 

Garibaldi) zonden brieven met het verzoek Maximiliaans leven te sparen. Juárez weigerde echter het oordeel 

te herroepen, daar hij van mening was dat het noodzakelijk was te laten blijken dat Mexico geen door een 

vreemde mogendheid opgelegde regering aanvaardde. 

Maximiliaan werd op 19 juni 1867 samen met zijn generaals Miguel Miramón en Tomás Mejía door een 

vuurpeloton ter dood gebracht. Hij werd het jaar daarop begraven in de keizerlijke tombe in de 

Kapuzinergruft te Wenen. Ex-keizerin Charlotte trok zich in eenzaamheid terug op het kasteel Miramar bij 

Triëst en later op het kasteel van Boechout in het Belgische Meise. Daar stierf ze 60 jaar later op 19 januari 

1927. 

 

 

 Leopold I Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, Buitenechtelijke 

relatie (3) in 1829 met Karoline Bauer, geboren op zondag 29 maart 1807 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], was een Duitse actrice en operazangeres, overleden 

(70 jaar oud) op donderdag 18 oktober 1877 in Kilchberg [Zurich, Zwitserland]. 

 Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren. 

 

Karoline Bauer. 

Bauer behoorde tot de kleine Duitse adel. Ze was de dochter van ritmeester Henrich Bauer en Christine 

Stockmar. Haar vader sneuvelde tijdens de slag bij Aspern in 1809 waar Napoleon voor het eerst (tijdelijk) 

het onderspit moest delven. Met haar moeder kwam ze in 1814 in Karlsruhe wonen. Daar trad ze op als 

kind-zangeres in muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Ze viel in de smaak en ging zich verder bijscholen 

als actrice. In december 1822 debuteerde ze als 'Margarete' in het Hofburgtheater in Karlsruhe. 

Bevalligheid, natuurlijkheid en persoonlijk talent maakten van haar weldra een echte publiekslieveling. In 

1824 werd ze naar het Königsstädtische Theater in Berlijn geroepen en een half jaar later mocht ze aan het 

Hof optreden. 

Na de korte episode van haar verhouding met prins Leopold van Saksen-Coburg (zie hierna), keerde ze naar 

het theater terug, ditmaal in Sint-Petersburg. Ze trad vervolgens met succes op in Wenen, Boeda(pest), 

Leipzig, Hamburg, Berlijn, Lübeck en andere steden. Ze werd vervolgens vast verbonden aan het Hoftheater 

in Dresden, waar ze in 1844 afscheid nam van de scène met een optreden in de rol van 'Armand'. 

Vanaf haar tijd in Sint-Petersburg en ook later in Duitsland stond ze in scherpe concurrentie in de ogen van 

het publiek met Charlotte von Hagn, die in Berlijn optrad. De schouwburgfanaten verdeelden zich in twee 

kampen, de „Hagnianer“ en de „Bauerianer“. 



  

  

Toen ze in 1844 het theater verliet was het om, na een paar onsuccesvolle verlovingen, te trouwen met de 

Poolse graaf en vrijheidsstrijder Ladislaus von Broël-Plater (1808-1889) met wie ze ging wonen in de door 

hem als Pools nationaal museum ingerichte 'Villa Broëlberg' bij Zürich. Het werd een ongelukkig huwelijk. 

Ze overleed in 1877, naar men zegt door zelfdoding. 

 

 

 Karoline Bauer, trouwde (2) met Ladislaus van Broël-Plater, geboren in 1808, overleden 

(ongeveer 81 jaar oud) in 1889. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIIIm. Frederik August I van Saksen (de Rechtvaardige), zoon van Frederik Christiaan Leopold Johan 

George Frans Xaverius van Saksen (XXVIIn), op pagina 260 (van 5 oktober 1763 tot zijn dood 

keurvorst van Saksen) en Maria Antonia Walpurgis Symphorosa van Beieren (van oktober tot 

december 1763 keurvorstin), geboren op vrijdag 23 januari 1750 in Dresden [Sachsen, Duitsland], 

Frederik August III van 1763 tot 1806 keurvorst van Saksen en daarna tot 1827 als Frederik 

August I koning van Saksen, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 5 mei 1827 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 16 jaar oud) op 

zondag 29 januari 1769 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Maria Amalia Augusta van 

Palts-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler, dochter van Frederik Michael van 

Palts-Birkenfeld (hertog van Palts-Birkenfeld, graaf van Rappoltstein) en Maria Francisca 

Dorothea Christina van Palts-Sulzbach, geboren op woensdag 10 mei 1752 in 

Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland], van 1769 tot 1806 de laatste keurvorstin en van 1806 

tot 1827 de eerste koningin van Saksen. Tevens was ze van 1807 tot 1813 hertogin van Warschau, 

overleden (76 jaar oud) op zaterdag 15 november 1828 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 

1. Maria Augusta van Saksen, geboren op vrijdag 21 juni 1782 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op zaterdag 14 maart 1863 

aldaar. 

 

Frederik August I van Saksen (de Rechtvaardige). 

Hij volgde in 1763 zijn vader op onder regentschap van zijn oom prins Xaverius; hij werd in 1768 

meerderjarig verklaard. Op 29 januari 1769 trad hij in het huwelijk met Maria Amalia van 

Palts-Zweibrücken, dochter van hertog Frederik Michael van Palts-Birkenfeld. Uit dit huwelijk werden vier 

kinderen geboren, van wie alleen Maria Augusta (1782-1863) overleefde. 

Vanwege zijn verwantschap met de Beierse keurvorst nam hij in 1778 samen met Frederik de Grote van 

Pruisen deel aan de Beierse Successieoorlog. Aan de Coalitieoorlogen nam hij door het Rijk gedwongen deel. 

Na de voor hem desastreuze Slag bij Jena sloot hij zich echter bij Napoleon Bonaparte aan. Hij trad toe tot de 

Rijnbond en werd daarom in 1806 tot koning verheven. Na de Vrede van Tilsit van 9 juli 1807 was hij hertog 

van het door Napoleon geschapen Hertogdom Warschau (tot 1813); soeverein was hij overigens slechts in 

naam. 

Frederik August en Napoleon konden het goed met elkaar vinden en streden samen tegen Oostenrijk. 

Napoleon bezocht de Saksische koning regelmatig in Dresden. Na de Slag bij Leipzig werd hij 

gevangengenomen door de Russische tsaar Alexander I. Saksen zou aanvankelijk worden geannexeerd door 

Pruisen, maar bij het Congres van Wenen spanden de ministers van Buitenlandse Zaken Klemens von 

Metternich (Oostenrijk), Henry Robert Stewart (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland) en 

Charles-Maurice de Talleyrand (Frankrijk) samen om Pruisen te dwarsbomen. Frederik August kreeg zijn 

vrijheid en troon terug, maar moest drie vijfde van Saksen opgeven (21 mei 1815). Hij keerde op 7 juli terug 

naar Dresden, waar hij enthousiast werd verwelkomd door de bevolking. 

Frederik August hervormde de Militaire Orde van Sint-Hendrik en stichtte de Orde van de Kroon van 

Wijnruit en de Orde van Burgerlijke Verdienste. 

Frederik August bracht de rest van zijn leven door met het repareren van de schade die was veroorzaakt 

door de napoleontische oorlogen. Hij verbeterde de landbouw, commercie en industrie van zijn land, 

hervormde de justitie, stichtte ziekenhuizen en bevorderde kunst, wetenschap en onderwijs. Hij stierf op 5 

mei 1827 en werd opgevolgd door zijn broer Anton. 

Het koninkrijk Saksen. 



  

  

Het koninkrijk Saksen ontstond in 1806 toen keurvorst Frederik August I van Saksen door zijn deelname aan 

de Rijnbond als Frederik August I tot koning werd verheven. Het koninkrijk was van 1815 tot 1866 lid van 

de Duitse Bond. Koning Johan trad in 1867 toe tot de Noord-Duitse Bond en in 1871 tot het Duitse Keizerrijk. 

De laatste koning Frederik August III deed in de Novemberrevolutie evenals alle andere Duitse vorsten 

troonsafstand. Saksen werd een vrijstaat in de Weimarrepubliek. 

Geschiedenis. 

Tot 1806 was Saksen onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. De heersers van het Saksen hadden sinds 1356 

de titel van keurvorst. Toen het Heilige Roomse Rijk uiteenviel na het verlies van keizer Frans II tegen 

Napoleon Bonaparte in de Slag bij Austerlitz, kreeg het keurvorstendom de status van onafhankelijk 

koninkrijk met Franse steun, destijds de dominante macht in Centraal-Europa. De laatste keurvorst van 

Saksen was Frederik August. 

Napoleontische tijd en Duitse Bond. 

Na het verlies van koninkrijk Pruisen, de bondgenoot van Saksen tijdens de Slag bij Jena in 1806 werd 

Saksen lid van de Rijnbond. Saksen bleef lid tot de opheffing in 1813 na het verlies van Napoleon bij de Slag 

bij Leipzig. Na deze slag bleef Frederik August tot het laatst toe Napoleon trouw. Saksen stond in deze tijd 

als enige van de Duitse staten aan de kant van de Franse keizer. Koning Frederik August werd in de steek 

gelaten door zijn eigen deserterende troepen en werd gevangengenomen door Pruisische troepen. Zijn troon 

werd afgenomen en zijn land kwam onder Pruisisch bestuur te staan. Hij verloor de helft van zijn 

grondgebied, dat door Pruisen werd geannexeerd. Dit kwam meer door de Pruisische wens om Saksen te 

annexeren dan om een misdaad van Frederik August af te straffen. Het lot van Saksen was een agendapunt 

tijdens het Congres van Wenen. Door de invloed van de Oostenrijkse keizer Frans I van Oostenrijk werd een 

volledige annexatie door Pruisen vermeden. 

Uiteindelijk werd veertig procent van het koninkrijk, inclusief de historische belangrijke stad Wittenberg 

(waar in 1517 de Reformatie was begonnen), aangehecht door Pruisen. Frederik August kreeg zijn troon 

terug tijdens de restoratie. Hij kreeg het slechtste deel van het grondgebied met schrale zandgrond met 

bossen en moerassen, met weinig handel, fabrieken of hulpbronnen. Toch behield Frederik August twee 

derde van zijn onderdanen en de twee belangrijkste steden, nl. Dresden en Leipzig. Het koninkrijk Saksen 

werd lid van de Duitse Bond, de nieuwe organisatie voor Duitse staten die het Heilige Roomse Rijk verving. 

Oostenrijks-Pruisische Oorlog en Duitse Keizerrijk. 

In de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 koos Saksen de kant van Oostenrijk. Het leger van Saksen was 

het enige leger dat een bijdrage kon leveren aan de Oostenrijkse zaak. Het Saksische leger gaf de 

verdediging van het koninkrijk Saksen op om het Oostenrijkse leger in Bohemen te steunen. De efficiëntie 

van het Saksische leger gaf het koninkrijk Saksen de mogelijkheid om het lot van andere Duitse staten die 

een bondgenootschap met Oostenrijk hadden, vooral het Koninkrijk Hannover, om geannexeerd te worden 

door Pruisen. De Oostenrijkers vroegen in ruil voor de Saksische eer dat het land na de nederlaag in de 

Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog zijn zelfstandigheid behield. Pruisen erkende dit, maar het land was zoals de 

andere Duitse staten voortaan met handen en voeten aan Pruisen gebonden, omdat het lid werd van de door 

Pruisen geleide Noord-Duitse Bond. Na de overwinning van Pruisen op Frankrijk in de Frans-Duitse Oorlog 

van 1871 werden de lidstaten van de Duitse Bond door Otto von Bismarck hervormd tot het Duitse 

Keizerrijk onder keizer Wilhelm I. De Saksische koning Johan van Saksen was eigenlijk ondergeschikt aan de 

Duitse keizer, maar net als alle andere Duitse vorsten gedroeg hij zich alsof hij de machtsmiddelen van een 

soeverein vorst had. Bij deze middelen hoorde ook de mogelijkheid om diplomatieke relaties op te zetten 

met andere staten. 

Einde van het koninkrijk. 

Het aftreden van Wilhelm II als gevolg van het verliezen van de Eerste Wereldoorlog en de Duitse Revolutie 

zorgde ervoor dat koning Frederik August dit voorbeeld volgde en afstand van de Saksische troon deed. Het 

voormalige koninkrijk Saksen werd als de Vrijstaat Saksen onderdeel van de Weimarrepubliek. 

 

 

Maria Amalia Augusta van Palts-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler. 

In 1806 werd het echtpaar tot koning en koningin van Saksen geproclameerd en het jaar nadien benoemde 

Napoleon hen tot hertog en hertogin van Warschau, een nieuw vorstendom in Polen. In 1813 werd dit 

hertogdom echter ingenomen door het Russische leger. 

Maria Amalia baarde vier kinderen, van wie er drie doodgeboren waren (in 1771, 1775 en 1797). Enkel 

dochter Maria Augusta (1782-1863) overleefde haar jeugd, maar bleef ongehuwd. Nadat haar schoonzus 



  

  

Carolina van Parma in 1804 was overleden, ontfermde Maria Amalia zich samen met haar andere schoonzus 

Maria Theresia van Oostenrijk over haar kinderen, die ze zeer streng opvoedde. 

Maria Amalia overleed in november 1828 op 76-jarige leeftijd, anderhalf jaar na haar echtgenoot. Ze werd 

bijgezet in de Katholische Hofkirche van Dresden. 

 

 

XXVIIIn. Anton Clemens Theodoor koning van Saksen, zoon van Frederik Christiaan Leopold Johan 

George Frans Xaverius van Saksen (XXVIIn), op pagina 260 (van 5 oktober 1763 tot zijn dood 

keurvorst van Saksen) en Maria Antonia Walpurgis Symphorosa van Beieren (van oktober tot 

december 1763 keurvorstin), geboren op zaterdag 27 december 1755 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1827 tot 1836 koning van Saksen, overleden (80 jaar oud) op 

maandag 6 juni 1836 in Kasteel Pillnitz (Pillnitz) [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 

en 17 jaar oud) (1) op woensdag 24 oktober 1781 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Maria 

Carolina Antonietta Adelaide van Savoye, dochter van Victor Amadeus III koning van 

Sardinië (was van 1773 tot 1796 koning van Sardinië) en Maria Antonia van Bourbon (was 

koningin van Sardinië), geboren op dinsdag 17 januari 1764 in 

Koninklijk Paleis van Turijn [Piemonte, Italië], prinses van het Koninkrijk Sardinië, overleden (18 

jaar oud) op zaterdag 28 december 1782 in Dresden [Sachsen, Duitsland] door de pokken. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Anton Clemens Theodoor koning van Saksen. 

Anton besteeg de troon van Saksen na de dood van zijn oudere broer Frederik August I (5 mei 1827), die 

slechts een dochter naliet. Hij verklaarde in de geest van zijn gestorven broer te zullen regeren, maar bleek 

niet in staat de gewenste hervormingen te bewerkstelligen. Zijn verordeningen maakten een einde aan 

enkele - maar niet de belangrijkste - misstanden. De koning hervormde het decoratiestelsel en de Militaire 

Orde van Sint-Hendrik. Hij bevorderde het katholicisme en de door minister Detlev von Einsiedel gesteunde 

schijnheilige orthodoxie bevorderde de ontevredenheid in het merendeels protestantse land. Deze 

manifesteerde zich in 1830 toen na de Parijse Julirevolutie in Leipzig en Dresden ongeregeldheden 

uitbraken. Anton stemde toe een grondwet aan te nemen en stelde prins Frederik August, zoon van zijn 

broer Maximiliaan, aan als regent. De rest van zijn leven nam hij geen deel meer aan staatsaangelegenheden. 

 

 

 Anton Clemens Theodoor koning van Saksen, trouwde (respectievelijk 31 en 20 jaar oud) (2) op 

donderdag 18 oktober 1787 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met zijn achternicht Maria Theresia 

van Oostenrijk, dochter van Leopold II van Habsburg-Lotharingen (rooms Duits Keizer) en 

Maria Luise van Bourbon, geboren op woensdag 14 januari 1767 in Florence [Toscana, Italië], 

overleden (60 jaar oud) op woensdag 7 november 1827 in Leipzig [Sachsen, Duitsland] in Slot 

Pillnitz. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Maria Louise van Saksen, geboren op zaterdag 14 maart 1795, overleden (1 jaar oud) 

op maandag 25 april 1796. 

2. Friedrich August van Saksen, geboren op dinsdag 5 april 1796. 

3. Maria Joanna van Saksen, geboren op donderdag 5 april 1798, overleden (1 jaar oud) 

op woensdag 30 oktober 1799. 

4. Maria Theresa van Saksen, geboren op dinsdag 15 oktober 1799. 

 

Maria Theresia van Oostenrijk. 

Maria Theresia Josepha Charlotte Johanna, koningin van Saksen, aartshertogin van Oostenrijk, prinses van 

Toscane, was een lid van het Huis van Habsburg-Lotharingen. Ze was het oudste kind van keizer Leopold II 

en Maria Louisa (een dochter van koning Karel III van Spanje). 

Ze trouwde op 18 oktober 1787 te Dresden met koning Anton van Saksen. Uit het huwelijk werden vier 

kinderen geboren, die geen van allen ouder dan één jaar werden. Haar man werd daarom als koning van 

Saksen opgevolgd door zijn neef Frederik August II van Saksen. 

 

 



  

  

XXVIIIo. Marie Amelia Anna Josephina Antonia Justina Augusta Xaveria Aloysia Johanna Nepomucena 

Magdalena Walpurgis Catharina van Saksen, dochter van Frederik Christiaan Leopold Johan 

George Frans Xaverius van Saksen (XXVIIn), op pagina 260 (van 5 oktober 1763 tot zijn dood 

keurvorst van Saksen) en Maria Antonia Walpurgis Symphorosa van Beieren (van oktober tot 

december 1763 keurvorstin), geboren op maandag 26 september 1757 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op woensdag 20 april 1831 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], bijgezet aldaar in de hofkerk, trouwde 

(respectievelijk 16 en 27 jaar oud) op zaterdag 12 februari 1774 in Dresden [Sachsen, Duitsland] 

met Karel II August Christiaan van Palts-Zweibrücken, zoon van Frederik Michael van 

Palts-Birkenfeld (hertog van Palts-Birkenfeld, graaf van Rappoltstein) en Maria Francisca 

Dorothea Christina van Palts-Sulzbach, geboren op zaterdag 29 oktober 1746 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], van 1775 tot aan zijn dood hertog van 

Palts-Zweibrücken, overleden (48 jaar oud) op woensdag 1 april 1795 in 

Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Karel August Frederik erfprins van Palts-Zweibrücken, geboren in 1776, overleden 

(ongeveer 8 jaar oud) in 1784. 

 

Marie Amelia van Saksen. 

Maria Amelia was grootmeester van de Sint-Elisabeth-orde en werd na de dood van haar echtgenoot in 1798 

abdis van het vrouwenklooster Sint-Anna in München, waarvan de statuten onder haar bewind meermaals 

veranderd werden door haar schoonbroer, koning Maximiliaan I Jozef van Beieren. Na de dood van Karel 

August was ze in 1795 ingetrokken in het Slot van Neuburg, waar ze een omvangrijke bibliotheek had 

aangelegd. 

Haar bibliotheek werd in 1834 geveild. 

 

 

Karel II August Christiaan van Palts-Zweibrücken. 

Vroege jaren. 

Hij bezocht vaak het keizerlijk hof in Wenen en wilde trouwen met aartshertogin Maria Amalia van 

Oostenrijk, maar dit stuitte op het veto van haar moeder Maria Theresia en de invloedrijke minister Wenzel 

Anton van Kaunitz, die Karel August geen goede partij vonden. 

Uiteindelijk huwde hij op 12 februari 1774 met Maria Amelia van Saksen (1754-1831), dochter van keurvorst 

Frederik Christiaan van Saksen en nicht van koning Lodewijk XVI van Frankrijk, koning Karel IV van Spanje 

en keizerin Marie Louise, de echtgenote van keizer Leopold II van het Heilige Roomse Rijk. Na de bruiloft 

nam het echtpaar zijn intrek in het Slot van Neuburg. 

Hertog van Palts-Zweibrücken. 

In november 1775 volgde Karel II August zijn overleden oom Christiaan IV op als hertog van 

Palts-Zweibrücken. Hij regeerde als een absolutistisch heerser. Toen hij aan de macht kwam, ontsloeg hij de 

hofhouding van zijn oom en voerde hij besparingsmaatregelen door, om de beroerde staatsfinanciën te 

saneren. Karel II August resideerde aanvankelijk in het Slot van Jägersburg, maar kocht in 1777 van een 

nicht van zijn maîtresse Caroline Augusta Gayling von Altheim het Louisenhof op de Buchenberg bij 

Sanddorf. Hij liet het verbouwen en uitbreiden, en in enkele jaren ontstond het naar hem genoemde Slot 

Karlsberg, een van de grootste bouwwerken in het Midden-Europa van de late 18e eeuw. Naast het slot 

ontstond een garnizoen en een landschapspark, Carlslust, met menagerie. In 1779 vestigde Karel II August 

zich in het kasteel, waar hij ook prenten, wapens, pijpenkoppen boeken verzamelde die in en een bibliotheek 

onder werden gebracht. 

Als verwante van de kinderloze keurvorst Karel Theodoor van Palts was hij eveneens erfopvolger van de 

Keurpalts. Toen Karel Theodoor in 1777 Beieren verwierf, werd Karel August ook erfopvolger van dit 

keurvorstendom. Aangezien dit zijn prestige flink deed stijgen, vergrootte hij zijn hofhouding. Hierdoor 

stegen zijn uitgaven en bouwde Karel II August hoge schulden op. Zijn grote hofhouding en 

parforcejachtpartijen, waarbij onderdanen soms verzorgd moest worden voor hondenbeten, zorgden voor 

spanningen met het volk. 

Ballingschap. 

Na de uitbraak van de Franse Revolutie in 1789 en het begin van de Eerste Coalitieoorlog in 1792 bleef Karel 



  

  

II August in zijn hertogdom, hoewel het door Franse troepen was omringd. Omdat de Franse regering hem 

neutraliteit garandeerde, waande de hertog zich veilig. Na de executie van koning Lodewijk XVI in januari 

1793 wilden revolutionairen hem echter naar Parijs ontvoeren om hem daar te berechten. Voor dit plan werd 

uitgevoerd, vluchtte hij op 9 februari 1793 vermomd als boer uit zijn hertogdom. Hij wist op een haar na te 

ontsnappen en trok naar Mannheim. De rest van zijn leven leefde hij in het Slot van Mannheim en in het Slot 

van Rohrbach in Heidelberg, dat hij sinds 1770 bezat. Ondertussen hadden vertrouwelingen van Karel 

August de hele inboedel van het Slot Karlsberg naar Mannheim gebracht. Hierdoor werd die gevrijwaard 

toen Franse revolutionairen Karlsberg in juli 1793 in brand staken. 

In april 1795 overleed Karel II August in ballingschap aan een beroerte. Omdat zijn zoon al vroeg was 

gestorven, volgde zijn jongere broer Maximiliaan Jozef hem in Palts-Zweibrucken op, dat in 1797 

geannexeerd werd door de Eerste Franse Republiek. Na de dood van Karel Theodoor van de Palts werd 

Maximiliaan Jozef in 1799 keurvorst van de Palts en Beieren, om in 1806 verheven te worden tot de eerste 

koning van Beieren. Karel August liet een schuldenberg van 9 miljoen gulden na. 

 

 

XXVIIIp. Maximiliaan hertog van Saksen, zoon van Frederik Christiaan Leopold Johan George Frans 

Xaverius van Saksen (XXVIIn), op pagina 260 (van 5 oktober 1763 tot zijn dood keurvorst van 

Saksen) en Maria Antonia Walpurgis Symphorosa van Beieren (van oktober tot december 1763 

keurvorstin), geboren op vrijdag 13 april 1759 in Dresden [Sachsen, Duitsland], nadat het 

koninkrijk Saksen werd gesticht kreeg Maximiliaan de titel Prins van Saksen, overleden (78 jaar 

oud) op woensdag 3 januari 1838 in Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 33 en 

21 jaar oud) (1) op woensdag 9 mei 1792 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Carolina Maria 

van Bourbon-Parma, dochter van Ferdinand van Bourbon-Parma (hertog van Parma) en Maria 

Amalia van Oostenrijk, geboren op donderdag 22 november 1770 in 

Parma [Emilia Romagna, Italië], overleden (33 jaar oud) op donderdag 1 maart 1804 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Maria Amalia van Saksen-Meissen, geboren op zondag 10 augustus 1794, prinses 

van Saksen, overleden (76 jaar oud) op zondag 18 september 1870. 

2. Maria Ferdinanda van Saksen, geboren op woensdag 27 april 1796 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1865 in 

Praag [PR, Czech Republic] in Kasteel Brandeis, trouwde (respectievelijk 25 en 52 jaar 

oud) op zondag 6 mei 1821 in Florence [Toscana, Italië] met haar achterneef 

Ferdinand III Ferdinand Jozef Jan-Baptist groothertog van Toscane, zoon van 

Leopold II van Habsburg-Lotharingen (rooms Duits Keizer) en Maria Luise van 

Bourbon, geboren op zaterdag 6 mei 1769 in Florence [Toscana, Italië], aartshertog van 

Oostenrijk, overleden (55 jaar oud) op donderdag 17 juni 1824 in 

Florence [Toscana, Italië]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Frederik August II Frederik August Albert Maria Clemens Jozef Vincent Aloysius 

Nepomuk Johan Baptista Nicolaas Rafaël Peter Xavier Frans de Paula Venantius Felix 

van Saksen, geboren op donderdag 18 mei 1797 in Pillnitz [Sachsen, Duitsland], 

overleden (57 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1854 in 

Brennbichl [Tirol, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 22 en 18 jaar oud) (1) op 

zondag 26 september 1819 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met zijn achternicht Maria 

Carolina van Oostenrijk, dochter van Frans II keizer van Oostenrijk en Maria 

Theresia van Bourbon-Sicilië, geboren op woensdag 8 april 1801 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], was een aartshertogin van Oostenrijk en kroonprinses van 

Saksen, overleden (31 jaar oud) op dinsdag 22 mei 1832 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 35 en 28 jaar oud) (2) op woensdag 24 april 1833 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] met Maria Anna Leopoldine van Beieren, dochter van 

Maximiliaan I Jozef van Beieren (van 1795 tot 1803 hertog van Palts-Zweibrücken,) en 

Frederika Caroline Wilhelmina van Baden, geboren op zondag 27 januari 1805 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op 

donderdag 13 september 1877 in Wächwitz [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 



  

  

geen kinderen geboren. 

4. Clemens prins van Saksen, geboren op dinsdag 1 mei 1798, overleden (23 jaar oud) 

op vrijdag 4 januari 1822. 

5. Maria Anna Carolina Josepha Vincentia Xaveria Nepomucena van Saksen, geboren 

op vrijdag 15 november 1799 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) 

op zaterdag 24 maart 1832 in Pisa [Spanje], volgt XXIXs, op pagina 371. 

6. Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent Aloysius van Saksen, geboren 

op zaterdag 12 december 1801 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (71 jaar 

oud) op woensdag 29 oktober 1873 in Pillnitz [Sachsen, Duitsland], volgt XXIXt, op 

pagina 373. 

7. Maria Josepha van Saksen, geboren op dinsdag 6 december 1803 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (25 jaar oud) op maandag 18 mei 1829 in 

Madrid [Madrid, Spanje], trouwde (respectievelijk 15 en 35 jaar oud) op 

woensdag 20 oktober 1819 in Madrid [Madrid, Spanje] met haar achterneef Ferdinand 

VII Ferdinand Maria Frans de Paula Dominicus Vincent Ferrer Anton Jozef Joachim 

Pascal Dictus Johan Nepomuceen Januarius Frans Xavier Rafaël Michaël Gabriël 

Calixtus Cajetanus Faustus Lodewijk Raymond Gregorius Laurens 

Hiëronymus koning van Spanje, zoon van Karel IV koning van Spanje en Maria 

Louise van Parma, geboren op donderdag 14 oktober 1784 in 

Escorial [Madrid, Spanje], was in 1808 en vanaf 1814 koning van Spanje, overleden (48 

jaar oud) op zondag 29 september 1833 in Madrid [Madrid, Spanje]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

Maximiliaan hertog van Saksen. 

Nadat het koninkrijk Saksen werd gesticht kreeg Maximiliaan de titel Prins van Saksen. 

Maximiliaan deed op 1 september 1830 afstand van zijn rechten op de Saksische troon, ten gunste van zijn 

zoon Frederik August. 

 

 

Ferdinand III groothertog van Toscane. 

Ferdinand ontving een uitstekende opvoeding onder leiding van markies Federico Manfredini en werd op 2 

juli 1790 groothertog van Toscane, in opvolging van zijn vader die zelf keizer Jozef II na diens dood 

opvolgde. Op 15 augustus trad hij te Napels in het huwelijk met Louisa Maria Amalia Theresia, dochter van 

koning Ferdinand I der Beide Siciliën. 

Ferdinand III bevorderde handel, kunst en wetenschap en wist de wet daadwerkelijke geldigheid te 

verschaffen. Hij erkende in 1792 de Franse Republiek. In de Coalitieoorlogen trachtte hij neutraal te blijven 

maar in 1793 werd hij door Rusland en de Engelse dreigementen om Livorno te bombarderen gedwongen 

deel te nemen aan de coalitie tegen Frankrijk. Toen de Fransen Piëmont bezetten, verliet hij de coalitie echter 

weer en sloot op 9 februari 1795 vrede met Frankrijk. De Fransen bedreigden de onafhankelijkheid van Italië 

echter steeds meer. Ferdinand zocht toenadering tot Oostenrijk en toen de Fransen in 1799 Florence 

binnentrokken vluchtte hij naar Wenen. 

Door de Vrede van Lunéville van 1801 ging Toscane op in het door Napoleon geschapen koninkrijk Etrurië 

onder Lodewijk van Bourbon-Parma, schoonzoon van Karel IV van Spanje. Ferdinand ontving ter 

compensatie bij het Verdrag van Parijs (26 december 1802) het nieuwe keurvorstendom Salzburg. Dit land 

moest hij bij de Vrede van Presburg in 1805 met Beieren ruilen voor het voormalige prinsbisdom Würzburg, 

waardoor hij keurvorst van Würzburg werd. Salzburg en Berchtesgaden kwamen aan Oostenrijk. Bij zijn 

toetreding tot de Rijnbond in 1806 werd Würzburg tot groothertogdom verheven. Door het 

Beiers-Oostenrijkse staatsverdrag van 3 juni 1814 verloor hij het groothertogdom Würzburg aan Beieren. 

Bij de Vrede van Parijs van 30 mei 1814 kreeg hij het groothertogdom Toscane terug met enige 

gebiedsuitbreidingen: (Elba, Piombino en de Stato degli presidi). Hij moest wederom vluchten toen Joachim 

Murat in 1815 het land binnenviel. Op 20 april van datzelfde jaar kon hij evenwel weer terugkeren. In de tien 

jaar daarop regeerde hij Toscane op liberale wijze. Hij hertrouwde in 1821 met prinses Marie, dochter van 

prins Maximiliaan van Saksen en zuster van de Saksische koningen Frederik August II en Johan. 

Ferdinand III werd opgevolgd door zijn enige zoon Leopold II. Hij ligt begraven in de Cappelle Medicee, een 

kapel van de Basilica San Lorenzo in Florence. 



  

  

Ferdinand ontving een uitstekende opvoeding onder leiding van markies Federico Manfredini en werd op 2 

juli 1790 groothertog van Toscane, in opvolging van zijn vader die zelf keizer Jozef II na diens dood 

opvolgde. Op 15 augustus trad hij te Napels in het huwelijk met Louisa Maria Amalia Theresia, dochter van 

koning Ferdinand I der Beide Siciliën. 

Ferdinand III bevorderde handel, kunst en wetenschap en wist de wet daadwerkelijke geldigheid te 

verschaffen. Hij erkende in 1792 de Franse Republiek. In de Coalitieoorlogen trachtte hij neutraal te blijven 

maar in 1793 werd hij door Rusland en de Engelse dreigementen om Livorno te bombarderen gedwongen 

deel te nemen aan de coalitie tegen Frankrijk. Toen de Fransen Piëmont bezetten, verliet hij de coalitie echter 

weer en sloot op 9 februari 1795 vrede met Frankrijk. De Fransen bedreigden de onafhankelijkheid van Italië 

echter steeds meer. Ferdinand zocht toenadering tot Oostenrijk en toen de Fransen in 1799 Florence 

binnentrokken vluchtte hij naar Wenen. 

Door de Vrede van Lunéville van 1801 ging Toscane op in het door Napoleon geschapen koninkrijk Etrurië 

onder Lodewijk van Bourbon-Parma, schoonzoon van Karel IV van Spanje. Ferdinand ontving ter 

compensatie bij het Verdrag van Parijs (26 december 1802) het nieuwe keurvorstendom Salzburg. Dit land 

moest hij bij de Vrede van Presburg in 1805 met Beieren ruilen voor het voormalige prinsbisdom Würzburg, 

waardoor hij keurvorst van Würzburg werd. Salzburg en Berchtesgaden kwamen aan Oostenrijk. Bij zijn 

toetreding tot de Rijnbond in 1806 werd Würzburg tot groothertogdom verheven. Door het 

Beiers-Oostenrijkse staatsverdrag van 3 juni 1814 verloor hij het groothertogdom Würzburg aan Beieren. 

Bij de Vrede van Parijs van 30 mei 1814 kreeg hij het groothertogdom Toscane terug met enige 

gebiedsuitbreidingen: (Elba, Piombino en de Stato degli presidi). Hij moest wederom vluchten toen Joachim 

Murat in 1815 het land binnenviel. Op 20 april van datzelfde jaar kon hij evenwel weer terugkeren. In de tien 

jaar daarop regeerde hij Toscane op liberale wijze. Hij hertrouwde in 1821 met prinses Marie, dochter van 

prins Maximiliaan van Saksen en zuster van de Saksische koningen Frederik August II en Johan. 

Ferdinand III werd opgevolgd door zijn enige zoon Leopold II. 

 

 

Frederik August II van Saksen. 

Hij was van 1836 tot 1854 als Frederik August II koning van Saksen, in opvolging van zijn oom Anton die 

zonder erfgenaam overleed terwijl zijn eigen vader het recht op troonopvolging al in 1830 had verzaakt. 

Frederik August werd streng religieus opgevoed. Vervolgens diende hij als officier in de 

Bevrijdingsoorlogen, maar hij toonde verder nauwelijks interesse in het leger. Hij huwde in 1819 

aartshertogin Maria Carolina van Oostenrijk, dochter van keizer Frans II. In 1831 werd hij door zijn oom 

koning Anton, die zich uit de regering terugtrok, als regent aangesteld. Frederik August loste politieke 

vraagstukken op uit louter plichtsbesef en in de regel beriep hij zich op zijn ministers. In deze periode werd 

een liberale grondwet ingevoerd. 

Een jaar na Maria Carolina's dood hertrouwde hij met Maria Leopoldine, dochter van Maximiliaan Jozef van 

Beieren. Na Antons dood in 1836 besteeg hij de Saksische troon. Onder zijn bewind kwamen de stoomvaart 

en de spoorwegen in Saksen op gang. Hij was op 8 april 1839 persoonlijk aanwezig bij de eerste treinrit van 

Dresden naar Leipzig. 

Na het revolutiejaar 1848 stelde Frederik August II liberale ministers aan, hief de censuur op en nam hij een 

liberale kieswet aan voor de beide kamers van de landdag. Toen de tegenstelling tussen de gematigde 

regering en de radicale landdag zich in het voorjaar van 1849 echter verscherpten, zond hij het parlement 

heen. Als gevolg hiervan brak op 3 mei de Saksische Meiopstand uit, die echter met hulp van Pruisische 

troepen werd neergeslagen. De koning en koningin hadden zich inmiddels teruggetrokken en begaven zich 

pas op 18 augustus 1850 weer onder het volk. 

De laatste jaren van zijn leven bracht hij teruggetrokken en in depressiviteit door. Wel reisde hij meermaals 

naar Tirol, waar hij bergplanten verzamelde. Hij stierf aldaar in 1854. Men speculeerde over zelfmoord, maar 

de officiële lezing was dat hij bij een wagenongeluk door een paard tegen het hoofd was getrapt. Hij werd 

begraven in de katholieke hofkerk van Dresden en opgevolgd door zijn broer Johan. Koningin Maria liet te 

zijner ere op de plaats van het ongeluk in Karrösten een kapel bouwen die heden ten dage nog voor 

bezoekers toegankelijk is. 

 

 

Maria Anna Leopoldine van Beieren. 

Maria Anna Leopoldine Elisabeth Wilhelmina was een prinses van Beieren, koningin van Saksen en de 



  

  

tweelingzus van Aartshertogin Sophie van Oostenrijk (de moeder van keizer Frans Jozef I en zus van 

Ludovika van Beieren, de moeder van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sisi). 

 

 

Maria Carolina van Oostenrijk. 

Ze had vele broers en zussen, waaronder de latere keizer Ferdinand, de Franse keizerin Marie Louise, de 

Portugese koningin Leopoldina, eveneens keizerin van Brazilië, en Frans Karel, de vader van de latere 

keizers Frans Jozef van Oostenrijk en Maximiliaan van Mexico. 

Op 26 september 1819 trad Maria Carolina te Dresden in het huwelijk met prins Frederik Augustus van 

Saksen (1797-1854). Hij was een zoon van prins Maximiliaan van Saksen en prinses Carolina van Parma. 

Zeer plotseling stierf Maria Carolina op 31-jarige leeftijd. Frederik Augustus huwde later met prinses Maria 

van Beieren. Hij werd op 6 juni 1836 koning van Saksen, als opvolger van zijn kinderloos overleden broer 

Anton. 

 

 

Ferdinand VII koning van Spanje. 

Ferdinand genoot reeds als kroonprins onder het volk een grote populariteit als tegenstander van Godoy. 

Uit haat tegen Godoy en uit bezorgdheid om door zijn hem vijandig gezinde ouders van de troonopvolging 

uitgesloten te worden, zocht hij contact met François de Beauharnais, de toenmalige Franse gezant in 

Madrid. Ook begon hij een briefwisseling met Napoleon, aan wie hij te kennen gaf met de oudste dochter 

van zijn broer Lucien te willen huwen. Hij werd echter verraden en op 18 oktober 1807 in het Escorial 

aangehouden. In een koninklijk manifest werd hem hoogverraad ten laste gelegd, waarna hij zich berouwvol 

gewonnen gaf en zijn medeplichtigen verraadde. 

Eerste koningschap en ballingschap. 

Toen de Fransen naar Madrid oprukten, dwong een volksoproer Karel IV in maart 1808 de Fransgezinde 

Godoy te ontslaan. Hij trachtte naar Amerika te vluchten, maar werd door aanhangers van Ferdinand 

gedwongen te zijnen gunste troonsafstand te doen. Ferdinand VII werd enthousiast door het volk onthaald, 

maar reeds enkele dagen later herriep Karel na interventie door Joachim Murat zijn abdicatie weer. 

Napoleon, die Ferdinands koningschap afkeurde, nodigde vader en zoon uit naar Bayonne en wist hen er na 

lang onderhandelingen toe te bewegen afstand te doen van de troon. Ferdinand kreeg onder de bescherming 

van Napoleon het slot Valençay en een jaarlijkse uitkering van 1 miljoen frank toegewezen. 

Terwijl in Spanje Napoleons broer Jozef zich moeizaam op de troon handhaafde, bracht Ferdinand samen 

met zijn broer Don Carlos meer dan vier jaar teruggetrokken door in Frankrijk, waar wellust en religieus 

fanatisme zich meer en meer van hem meester maakte. 

Tweede koningschap. 

Hij aanvaardde na de val van Napoleon opnieuw de troon en werd op 13 mei 1814 enthousiast begroet in 

Madrid. Onmiddellijk schafte hij de liberale constitutie van 1812 af en hij vervolgde opstandelingen op 

dermate wrede en meedogenloze wijze dat Lodewijk XVIII hem maande zich te matigen, een verzoek dat hij 

naast zich neerlegde. Een opstand in januari 1820 dwong hem echter de liberale grondwet opnieuw te in te 

voeren. Pas na gewapend ingrijpen door Frankrijk in 1823 kon hij zijn absolute macht herstellen. 

Enige maanden voor de geboorte van Isabella, op 29 maart 1830, maakte Ferdinand door middel van een 

Pragmatieke Sanctie bekend dat zijn vader in 1789 de Salische Wet, volgens welke vrouwen niet 

opvolgingsgerechtigd waren, had afgeschaft. Dit wekte grote ergernis bij zijn broer Don Carlos, die zijn kans 

op het koningschap in rook zag opgaan. 

Carlos en zijn aanhangers lieten het er niet bij zitten en lieten de doodzieke en half bewusteloze koning in 

1832 een decreet tekenen dat de Pragmatieke Sanctie ophief. Ferdinand herstelde echter tegen alle 

verwachting in weer en verklaarde het decreet op 31 december voor vervallen. Hij aanvaardde op 4 januari 

1833 opnieuw de regering, die sinds oktober 1832 door zijn echtgenote werd waargenomen, maar hij stierf al 

op 29 september 1833. 

In Madrid werd zijn 3-jarige dochter Isabella II hierop tot koningin uitgeroepen. Don Carlos en zijn 

aanhangers, de Carlisten, erkenden haar koningschap niet en nog datzelfde jaar brandde de Eerste 

Carlistenoorlog los. 

Ferdinand was de eerste niet-Nederlander die werd opgenomen in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

 



  

  

 Maximiliaan hertog van Saksen, trouwde (respectievelijk 66 en 23 jaar oud) (2) op 

maandag 7 november 1825 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met zijn nicht Maria Louisa van 

Bourbon-Parma, dochter van Lodewijk I van Etrurië (koning van Etrurie, hertog van Parma) en 

Maria Louise van Spanje (hertogin van Lucca), geboren op zaterdag 2 oktober 1802 in 

Barcelona [Cataluna, Spanje], overleden (54 jaar oud) op woensdag 18 maart 1857 in 

Rome [Lazio, Italië]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXVIIIq. Maria Christine van Saksen, dochter van Karl Christian Joseph Ignaz Eugen Franz Xaver van 

Polen en Saksen (XXVIIr), op pagina 290 (hertog van Koerland en Semgallen die hij van 1758 tot 

1763 voerde) en Francisca van Krasinska, geboren op dinsdag 7 december 1779 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op maandag 24 november 1851 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 17 en 27 jaar oud) op 

dinsdag 24 oktober 1797 in Turijn [Piemonte, Italië] met Karel Emanuel Ferdinand hertog van 

Savoye-Carignano, zoon van Victor Amadeus II hertog van Savoye-Carignano (was prins van 

Carignano van 1778 tot zijn dood in 1780) en Maria Jozefa van Lotharingen, geboren op 

woensdag 24 oktober 1770 in Turijn [Piemonte, Italië], prins van Carignano, overleden (29 jaar 

oud) op zaterdag 16 augustus 1800 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] (in Chaillot [Val-d’Oise, 

Frankrijk]). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Karel Albert Amadeus van Savoye-Carignano, geboren op dinsdag 2 oktober 1798 in 

Turijn [Piemonte, Italië], koning van Sardinie (was koning van Sardinië van 1831 tot 

1849), overleden (50 jaar oud) op zaterdag 28 juli 1849 in Porto, trouwde 

(respectievelijk 18 en 16 jaar oud) op woensdag 3 september 1817 of dinsdag 30 sep 

1817 in Florence [Toscana, Italië] met Maria Theresia Franciska Josepha Johanna 

Benedicte van Toscane, dochter van Ferdinand III groothertog van 

Toscane (aartshertog van Oostenrijk) en Louisa Maria Amalia Theresia van 

Bourbon-Sicilië, geboren op zaterdag 21 maart 1801 in Wenen [Wien, Oostenrijk], 

prinses van Hongarije en Bohemen, overleden (53 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1855 

in Wenen [Wien, Oostenrijk] (in Turijn [Piemonte, Italië]). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Maria Francisca Elisabeth Charlotte Jozefine van Savoye-Carignano, geboren op 

zondag 13 april 1800 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (56 jaar oud) op 

donderdag 25 december 1856 in Bolzano [Trentino, Italië], trouwde (respectievelijk 20 

en 36 jaar oud) op zondag 28 mei 1820 in Praag [PR, Czech Republic] met haar 

achterneef Reinier Jozef Johan Michael Frans Hiëronymus van Oostenrijk, zoon van 

Leopold II van Habsburg-Lotharingen (rooms Duits Keizer) en Maria Luise van 

Bourbon, geboren op dinsdag 30 september 1783 in Pisa [Spanje], aartshertog van 

Oostenrijk en onderkoning van Lombardije-Venetië van 1818 tot 1848 (was 

aartshertog van Oostenrijk en onderkoning van Lombardije-Venetië van 1818 tot 

1848), overleden (69 jaar oud) op zondag 16 januari 1853 in Bolzano [Trentino, Italië]. 

Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

 

Karel Albert Amadeus van Savoye-Carignano. 

Hij volgde zijn verre neef Karel Felix op, en zijn naam is gebonden aan het eerste Italiaanse statuut en de 

Eerste Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1848 tot 1849. Hij trad af nadat zijn troepen werden 

verslagen door het Oostenrijkse leger in de Slag bij Novara (1849). Hij stierf in ballingschap spoedig daarna. 

 Jeugd. 

Hij was de zoon van Karel Emanuel van Savoye-Carignano en (in zesde generatie) neef van koning Victor 

Emanuel I. Hij ontving een opleiding in Frankrijk en diende in zijn jeugd in het leger van Napoleon. 

Regentschap. 

Karel Albert keerde terug naar Piëmont nadat Napoleon zich in 1814 had teruggetrokken. Hij raakte daar 

bevriend met de Carbonari, die een opstand aan het voorbereiden waren. Hij was van dit complot op de 

hoogte, maar het is niet duidelijk in hoeverre hij erbij betrokken was. Victor Emanuel I trad vanwege de 

opstand af en benoemde hem op 13 maart 1821 tot regent. Onder druk van de Carbonari stelde Karel Albert 

de zeer liberale Spaanse constitutie van 1812 in. Victor Emanuels jongere broer en beoogde opvolger Karel 



  

  

Felix arriveerde echter met een Oostenrijks leger. Hij onderdrukte de opstand, draaide Karel Alberts 

maatregelen terug en dwong hem op 21 maart tot vluchten. 

Koningschap. 

De Italiaanse conservatieven vertrouwden Karel Albert niet meer, maar de relatie verbeterde toen hij dienst 

nam in het Franse leger bij de veldtocht tegen Spanjevan 1823. Op 27 april 1831 volgde hij de kinderloos 

gestorven Karel Felix op als koning. Hij zette diens conservatieve beleid voort, tekende een militaire alliantie 

met Oostenrijk en onderdrukte liberale bewegingen. Na 1840 had hij echter weer contact met gematigde 

liberalen en werd hij steeds meer anti-Oostenrijks gezind. Echte concessies aan de liberalen deed hij echter 

nog niet. 

Pas na de verkiezing van de hervormingsgezinde paus Pius IX en de vlaag van nationalisme die daarop 

volgde durfde hij Oostenrijk uit te dagen. Op 4 maart 1848 bekrachtigde hij een conservatieve grondwet en 

na het uitbreken van een revolutie in het onder Oostenrijkse heerschappij staande Lombardije-Venetië 

verklaarde hij Oostenrijk de oorlog (23 maart). Hij hoopte het gebied bij zijn rijk te kunnen voegen, maar 

werd bij Custozza op 23 en 24 juli verslagen. Kritiek op zijn militaire optreden en snelle radicalisering in 

Piëmont leidde ertoe dat Karel Albert in maart 1849 de wapenstilstand verbrak en besloot alles op alles te 

zetten. In de Slag bij Novara van 23 maart werd hij echter weer vernietigend verslagen. 

Aftreden. 

De Oostenrijkse legeraanvoerder Josef Radetzky eiste een groot deel van Piëmont op voor zijn land en de 

troonopvolger als gijzelaar. Karel Albert trad af ten gunste van zijn zoon Victor Emanuel II in de hoop dat 

die betere voorwaarden zou kunnen bewerkstelligen. Diezelfde avond vertrok hij alleen naar Portugal, waar 

hij zich terugtrok in een klooster. 

Deze laatste daad van zelfopoffering maakte voor de Italianen veel van zijn eerdere besluiteloosheid en 

slechte militaire optreden goed. Hij had een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van het 

Risorgimento(Italiaanse eenheidsbeweging) en ervoor gezorgd dat Sardinië daarin een leidende rol zou 

spelen. Victor Emanuel II zou op 17 maart 1861 de eerste koning van het verenigde Italië worden. 

 

 

Maria Theresia Franciska Josepha Johanna Benedicte van Toscane. 

Ze werd geboren in Wenen tijdens de ballingschap van haar ouders, die waren gevlucht uit Toscane toen de 

legers van Napoleon Bonaparte het land binnen trokken. Haar vader was Ferdinand III van Toscane en haar 

moeder diens vrouw Louisa der Beide Siciliën. Haar moeder stierf een jaar na de geboorte van Maria 

Theresia. Haar moeder, Louisa Maria, was een dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën en 

koningin Maria Carolina van Oostenrijk. Groothertog Ferdinand III was een zoon van keizer Leopold II en 

Maria Louisa van Spanje. 

Na de restauratie van 1814, werd Ferdinand III keurvorst van het aartsbisdom Salzburg en daardoor 

verhuisde de familie naar Würzburg. Maria Theresia trad op 3 september 1817 in het huwelijk met Karel 

Albert van Sardinië de bruiloft werd gevierd in de Kathedraal van Florence op 2 oktober. Uit het huwelijk 

werden drie kinderen geboren. 

In 1824 werden Karel Albert en Maria Theresia benoemd tot erfgenamen van de troon door koning Victor 

Emanuel I van Sardinië, ze werden in 1831 koning en koningin toen koning Karel Felix van Sardinië 

kinderloos was gestorven. 

Haar man, koning Carlo Alberto, trad af als koning op 23 maart 1849. Na de dood van haar man op 28 juli 

1849 te Porto, in Portugal, weigerde koningin moeder Maria Theresia zich nog in het openbaar te vertonen, 

en keerde ze in 1851 terug naar Toscane waar ze vier jaar later op 12 januari 1855 stierf. Ze werd bijgezet in 

de Basiliek van Superga in Turijn. Ze was erg (rooms) katholiek en zeer conservatief, Maria Theresia had een 

grote invloed op haar oudste zoon. 

 

 

Generatie XXIX 
 

 

XXIXa. Karel Frederik van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel August groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIIIa), op pagina 291 (van 1758 tot 1815 hertog en daarna tot 1828 

groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en Louise van Hessen-Darmstadt, geboren op 



  

  

zaterdag 22 februari 1783 in Weimar [Thüringen, Duitsland], van 1828 tot 1853 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (70 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1853 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 18 jaar oud) op 

vrijdag 3 augustus 1804 in Sint-Petersburg [LG, Rusland] met Maria Pavlovna van Rusland, 

dochter van Paul I Petrovitsj van Rusland en Sophia Dorothea Augusta Louisa van Württemberg, 

geboren op zaterdag 4 februari 1786 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (73 jaar oud) op 

donderdag 23 juni 1859 in Weimar [Thüringen, Duitsland], begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Paul Alexander Karel Constantijn Frederik August van Saksen-Weimar-Eisenach, 

geboren in 1805, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1806. 

2. Marie Louise Alexandrine van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

woensdag 3 februari 1808 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) 

op donderdag 18 januari 1877 in Berlijn [Berlin, Duitsland], volgt XXXa, op pagina 

376. 

3. Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op maandag 30 september 1811 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1890 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], volgt XXXb, op pagina 378. 

4. Karel Alexander August Johan van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

woensdag 24 juni 1818 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

zaterdag 5 januari 1901 aldaar, volgt XXXc, op pagina 383. 

 

Karel Frederik van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Karel Frederik trad op 3 augustus 1804 in Sint-Petersburg in het huwelijk met grootvorstin Maria Paulowna 

van Rusland. Hierdoor kwam Saksen-Weimar-Eisenach in de napoleontische oorlogen onder bescherming te 

staan van haar broer tsaar Alexander I van Rusland, hetgeen het land zeer ten goede kwam. Aan zijn invloed 

was het te danken dat het hertogdom door het Congres van Wenen in 1815 tot groothertogdom werd 

verheven en aanzienlijke extra grondgebieden ontving. 

Na de dood van zijn vader besteeg Karel Frederik in 1828, 45 jaar oud, de groothertogelijke troon. Hij 

regeerde op welwillende en zorgzame wijze maar kon in het revolutiejaar 1848 onrust niet voorkomen. Hij 

kwam deels tegemoet aan de liberale eisen en vaardigde een nieuwe kieswet uit. De naar deze wet gekozen 

landdag hervormde in 1848/1849 het rechtswezen en het staatsbestuur. Ook in Saksen-Weimar-Eisenach 

zette de reactie echter al spoedig in zodat de nieuwe kieswet en de wetgeving inzake de domeinen in 

conservatieve zin werden gewijzigd. 

Hij werd als groothertog opgevolgd door zijn zoon Karel Alexander. 

 

 

Maria Pavlovna van Rusland. 

Bij haar geboorte regeerde haar grootmoeder tsarina Catharina II de Grote van Rusland. Maria werd als 

klein meisje niet bepaald als beeldschoon bevonden. Ze werd echter wel bewonderd door haar grootmoeder 

Catharina om haar piano-talenten. Haar leraar was de Italiaan Giuseppe Sarti. Na het overlijden van 

Catharina II in 1796 werd haar vader gekroond tot Paul I keizer aller Ruslanden. 

 

 

XXIXb. Caroline Louise prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Karel August groothertog 

van Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIIIa), op pagina 291 (van 1758 tot 1815 hertog en daarna tot 

1828 groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en Louise van Hessen-Darmstadt, geboren op 

dinsdag 18 juli 1786 in Weimar [Thüringen, Duitsland], prinses van Saksen-Weimar-Eisenach en 

via haar huwelijk erfgroothertogin van Mecklenburg-Schwerin, overleden (29 jaar oud) op 

zaterdag 20 januari 1816 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 23 en 32 jaar oud) op zondag 1 juli 1810 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met 

Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Frederik Frans I groothertog van 

Mecklenburg-Schwerin (van 1785 tot 1815 hertog) en Louise van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIIf), op pagina 251 (van 1785 tot aan haar dood hertogin-gemalin van 

Mecklenburg-Schwerin.). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 



  

  

1. Albrecht van Mecklenburg-Schwerin, geboren op woensdag 11 november 1812 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (21 jaar oud) op 

zaterdag 18 oktober 1834 aldaar. 

2. Helena Louise Elisabeth van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

maandag 24 januari 1814 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

overleden (44 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1858 in 

Richmond [Northern, Verenigd Koninkrijk], bijgezet in 

Dreux [Eure-et-Loire, Frankrijk] in de Koninklijke Kapel, trouwde (respectievelijk 23 

en 26 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1837 in 

Kasteel van Fontainebleau [Seine-et-Marne, Frankrijk] met Ferdinand Louis Philippe 

van Frankrijk, zoon van Lodewijk Filips I van Frankrijk (hertog van Orléans, koning 

van Frankrijk) en Maria Amalia van Bourbon-Sicilië, geboren op 

maandag 3 september 1810 in Palermo [Calabria, Italië], overleden (31 jaar oud) op 

woensdag 13 juli 1842 in Sablonville [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in 

Dreux [Eure-et-Loire, Frankrijk] in de Koninklijke Kapel. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

3. Magnus van Mecklenburg-Schwerin, geboren in 1815, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1816. 

 

Helena Louise Elisabeth van Mecklenburg-Schwerin. 

Op vijfjarige leeftijd was Helena al wees: haar moeder stierf in 1816, haar vader in 1819. Helena en haar 

andere broers en zussen werd voortaan opgevoed door haar grootvader Frederik Frans I van 

Mecklenburg-Schwerin. 

Op 30 mei 1837 huwde ze in het Kasteel van Fontainebleau met hertog Ferdinand Filips van Orléans 

(1810-1842), als oudste zoon van koning Lodewijk Filips tevens kroonprins van Frankrijk. Normaal gezien 

had het huwelijk in de Notre-Dame van Parijs moeten plaatsvinden, maar aartsbisschop Hyacinthe-Louis de 

Quélen weigerde wegens het religieuze verschil tussen bruid en bruidegom. Helena werd gekozen als bruid 

omdat de Franse koninklijke familie op die manier een alliantie met haar neef Frederik Willem III van 

Pruisen hoopte te vormen, hoewel ze protestants was en zeer liberale overtuigingen had. Ze ging tegen de 

zin van haar familie in op het huwelijksaanzoek, aangezien ze ambitieus was en koningin wilde worden. 

Haar huwelijk met Ferdinand Filips was gelukkig en Helena maakte zich populair bij de Franse bevolking 

door de introductie van de Duitse kerstboom in het land. 

Helena en Ferdinand Filips kregen op korte tijd twee zonen: Louis Philippe (1838-1894), graaf van Parijs en 

Frans troonpretendent, en Robert (1840-1910), hertog van Chartres en militair in het Franse leger. 

Op 13 juli 1842 werd Helena onverwachts weduwe: haar echtgenoot overleed aan de gevolgen van de 

verwondingen die hij had opgelopen toen de paarden van zijn koets op hol sloegen en hij uit het voertuig 

sprong. Haar vierjarig zoontje Louis Philippe werd nu de nieuwe kroonprins van Frankrijk. Hierdoor 

ontstond er een discussie binnen het huis Orléans: als haar schoonvader zou overlijden en Louis Philippe 

was nog minderjarig, zou er immers een regentenraad moeten geïnstalleerd worden. Helena en haar 

schoonbroer Lodewijk van Nemours streden om het regentschap, dat door verdere ontwikkelingen nooit 

nodig zou zijn. Na de Februarirevolutie van 1848 trad haar schoonvader namelijk af als koning van 

Frankrijk. Helena probeerde de afschaffing van de monarchie te voorkomen door met haar twee zonen naar 

het parlement te trekken, waar ze de rechten van haar oudste zoon op de Franse troon verdedigde en vroeg 

om als regentes geïnstalleerd te worden zolang Louis Philippe minderjarig was. De parlementsleden gingen 

hier echter niet op in en riepen de Tweede Franse Republiek uit. 

Na het einde van de monarchie trok Helena met haar zonen naar Eisenach, waar ze in 1851 het 

ereburgerschap kreeg. Ze was heel geliefd in de stad: ze zette zich op verschillende manieren in voor de 

armen, bekommerde zich om de renovatie en herinrichting van het historische fort en engageerde zich voor 

de linnenwevers in Thüringen. Ook in het buitenland bleef Helena de rechten van haar zonen op de Franse 

troon verdedigen, terwijl de royalisten in eigen land meer en meer sympathiseerden met graaf Henri van 

Chambord, de legitimistische troonpretendent van Frankrijk. Daarnaast ging ze geregeld haar vroegere 

schoonfamilie bezoeken, die sinds het einde van de monarchie in het Britse Richmond upon Thames leefde. 

In mei 1858 stierf Helena in Richmond upon Thames, als gevolg van een verwaarloosde griep. Ze werd eerst 

bijgezet in Weybridge, waarna haar lijkkist in 1876 werd overgebracht naar de Koninklijke Kapel van Dreux. 

 

 



  

  

Ferdinand Louis Philippe van Frankrijk. 

Hij kreeg de titel van hertog van Chartres, droeg de rang van prins van den bloede en werd aangesproken 

als Doorluchtige Hoogheid. 

Hij bezocht Frankrijk voor het eerst in 1814, ten tijde van de Eerste Restauratie, en sinds 1817 woonde hij hier 

permanent. Ferdinand Filips kreeg een liberale opvoeding en volgde lessen aan het Collège Henri-IV en de 

École polytechnique in Parijs, waar hij zich een briljante student toonde. Nadat hij in 1819 Groot-Brittannië 

had bezocht, vervoegde hij zich in Lunéville bij het eerste huzarenregiment van het Franse leger. In 1824 

werd hij door koning Karel X benoemd tot kolonel en kreeg hij de rang van Koninklijke Hoogheid. 

Militaire carrière en rol als kroonprins. 

Tijdens de Julirevolutie trok Ferdinand Filips aan het hoofd van zijn huzarenregiment naar Parijs. Nadat 

koning Karel X werd afgezet en zijn vader aanvaardde om de Franse troon te bestijgen, werd hij kroonprins 

en kreeg hij de titel van hertog van Orléans. Ook werd hij op vraag van zijn vader lid van de Raad van State, 

waar hij vaak botste met de doctrinairen. Toen Casimir Pierre Périer in maart 1831 eerste minister werd, 

wilde hij deze functie enkel aanvaarden als Ferdinand Filips uit de Raad van State werd gezet, wat dus 

geschiedde. 

In november 1831 kregen de jonge hertog van Orléans en maarschalk Nicolas Jean-de-Dieu Soult de 

opdracht om de opstand van zijdewerkers in Lyon neer te slaan. Hij kweet zich aan die moeilijke taak 

zonder geweld en slaagde erin om de tegenstanders van de Julimonarchie snel te sussen en zelfs een zekere 

populariteit te verwerven. Tijdens de choleraepidemie in 1832 ging hij zonder aarzelen de ergst zieke 

patiënten in het Hôtel Dieu bezoeken, begeleid door eerste minister Périer, die toen besmet raakte met de 

ziekte en overleed. Ferdinand Filips werd beschouwd als een genereuze prins die oprecht bezig was met de 

armen en politicus Odilon Barrot zag in hem zelfs de enige prins die de democratische ambities van het 

moderne Frankrijk kon verzoenen met het erfgoed van het koninklijke verleden. Op 2 maart 1832 kreeg hij 

onder de Civiele Lijst van zijn vader een jaarinkomen van 1 miljoen Franse frank toegewezen. 

In 1831 vocht hij in zijn eerste militaire campagne: de Tiendaagse Veldtocht, waarbij Frankrijk het pas 

onafhankelijk geworden België verdedigde tegen de troepen van koning Willem I der Nederlanden. In 1832 

keerde hij terug naar België, als commandant van de voorhoede van het Noordelijk Leger, en vocht hij mee 

in het offensief aan de Citadel van Antwerpen. Drie jaar later, in 1835, begeleidde Ferdinand Filips 

maarschalk Bertrand Cauzel naar Algerije, om strijd aan te gaan tegen emir Abd al-Kader. Daar nam hij deel 

aan de Slag bij Habrah, waarbij hij gewond raakte, en aan de innames van Mascara (december 1835) en 

Tlemcen (januari 1836). In de herfst van 1839 ging hij een tweede keer naar Algerije, toen het Franse leger het 

Algerijnse binnenland ging veroveren. In maart 1840 vocht hij een derde keer in Algerije en nam hij deel aan 

de veldslagen nabij Affroun, Oued'Ger en Bois des Oliviers en de inname van Teniah de Mouzaïa. Na deze 

campagne werd Ferdinand Filips definitief teruggeroepen naar Frankrijk. De hertog van Orléans zette zich 

ook in voor de verbetering van de levensconditie en het moraal van de Franse troepen. 

Huwelijk. 

Nadat verschillende huwelijksonderhandelingen waren mislukt, koos Ferdinand Filips familie Helena van 

Mecklenburg-Schwerin (1814-1858) als zijn toekomstige echtgenote. Zij was een kleindochter van 

groothertog Frederik Frans I van Mecklenburg-Schwerin en een nicht van koning Frederik Willem III van 

Pruisen. Haar familie verzette hij zich tegen een eventueel huwelijk, maar de ambitieuze Helena ging toch 

akkoord. Op 30 mei 1837 vond in het Kasteel van Fontainebleau het huwelijk van Ferdinand Filips en Helena 

plaats. Normaal gezien had de bruiloft in de Notre-Dame van Parijs moeten plaatsvinden, maar 

aartsbisschop Hyacinthe-Louis de Quélen weigerde wegens het religieuze verschil tussen bruid en 

bruidegom - Ferdinand Filips was immers katholiek, Helena protestants. Het echtpaar had een gelukkig 

huwelijk en kreeg op korte tijd twee zonen: Louis Philippe (1838-1894), graaf van Parijs en Frans 

troonpretendent, en Robert (1840-1910), hertog van Chartres en militair in het Franse leger. 

Ferdinand Filips en de kunsten. 

Ferdinand Filips was eveneens een liefhebber van literatuur, muziek en schone kunsten. Hij besteedde een 

groot deel van zijn inkomen aan het kopen van kunst of het steunen van cultuur. Ook was hij gepassioneerd 

door moderne kunst en bezat hij heel wat schilderijen van kunstenaars uit zijn tijd, zoals Ary Scheffer, 

Eugène Delacroix en Alexandre-Gabriel Decamps. Tevens schetste hij een aantal etsen en lithografieën. 

Overlijden. 

Op 13 juli 1842 stierf hij op tragische wijze. Ferdinand Filips reisde naar Neuilly-sur-Seine om zijn familie te 

bezoeken toen de paarden die hem vervoerden in een open koets nabij Sablonville op hol sloegen. De hertog 

probeerde uit het voertuig te springen, maar verloor zijn evenwicht en viel op zijn hoofd, waarbij hij een 



  

  

schedelbreuk opliep. Ondanks de beste zorgen van de artsen overleed hij enkele uren later in het bijzijn van 

enkele familieleden die in allerijl ter plekke waren gekomen, amper 31 jaar oud. Drie dagen later vond in de 

Notre-Dame van Parijs zijn uitvaartdienst plaats. Hij werd bijgezet in de Koninklijke Kapel van Dreux. 

 

 

 Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Frederik Frans I groothertog van 

Mecklenburg-Schwerin (van 1785 tot 1815 hertog) en Louise van Saksen-Gotha-Altenburg 

(XXVIIf), op pagina 251 (van 1785 tot aan haar dood hertogin-gemalin van 

Mecklenburg-Schwerin.), trouwde (1) met Helena Paulowna van Rusland, dochter van Paul I 

Petrovitsj van Rusland en Sophia Dorothea Augusta Louisa van Württemberg (zie XXVIIf, op 

pagina 251). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Paul Frederik groothertog van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

maandag 15 september 1800 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

overleden (41 jaar oud) op maandag 7 maart 1842 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 19 

jaar oud) op zaterdag 25 mei 1822 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Friederike 

Wilhelmine Alexandrine Marie Helene van Pruisen, dochter van Frederik Willem III 

van Pruisen (in personele unie de soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel) en 

Louise Augusta Wilhelmina Amalia van Mecklenburg-Strelitz, geboren op 

woensdag 23 februari 1803 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], prinses van 

Pruisen, groothertogin van Mecklenburg, overleden (89 jaar oud) op 

donderdag 21 april 1892 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

2. Marie Louise Frederika van Mecklenburg-Schwerin, geboren op 

donderdag 31 maart 1803 in Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

overleden (59 jaar oud) op zondag 26 oktober 1862 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], trouwde met George Karel Frederik van 

Saksen-Altenburg, zoon van Frederik van Saksen-Altenburg (XXVIIIb), op pagina 

293 en Charlotte Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz (zie XXIXh, op pagina 

350). Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

 Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin, trouwde (3) met Augusta Friedrike van 

Hessen-Homburg, dochter van Friedrich V Ludwig Wilhelm landgraaf van Hessen-Homburg en 

Caroline prinses van Hessen-Darmstadt (zie XXVIIf, op pagina 251). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIXc. Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel August groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXVIIIa), op pagina 291 (van 1758 tot 1815 hertog en daarna tot 1828 

groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en Louise van Hessen-Darmstadt, geboren op 

woensdag 30 mei 1792 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 31 juli 1862 in Bad Liebenstein [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 

21 jaar oud) op donderdag 30 mei 1816 in Meiningen [Thüringen, Duitsland] met Ida van 

Saksen-Meiningen (zie XXVIIi, op pagina 257). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Louise Wilhelmina van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1817, overleden 

(ongeveer 15 jaar oud) in 1832. 

2. Willem Karel van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1819, overleden (ongeveer 

20 jaar oud) in 1839. 

3. Amelie Auguste van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren en overleden in 1822. 

4. Willem Augustus Eduard van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

zaterdag 11 oktober 1823 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (79 jaar oud) op zondag 16 november 1902 aldaar, trouwde (respectievelijk 

28 en 24 jaar oud) op donderdag 27 november 1851 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Augusta Gordon-Lennox, 



  

  

dochter van Charles Lennox en Caroline Bayly Paget, geboren op 

zondag 14 januari 1827 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], gravin 

van Dornburg, overleden (77 jaar oud) op zondag 3 april 1904 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Herman Bernhard George van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

donderdag 4 augustus 1825 in 

Kasteel Altenstein (Bad Liebenstein) [Thüringen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) 

op zaterdag 31 augustus 1901 in Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], volgt XXXd, op 

pagina 387. 

6. Frederik Gustaaf van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op donderdag 28 juni 1827 

in Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (64 jaar oud) op dinsdag 5 januari 1892 

in Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde met Pierina Marocchia di Marcaini. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Anna Amelie van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1828, overleden (ongeveer 36 

jaar oud) in 1864. 

8. Amalia Maria da Gloria van Saksen-Weimar, geboren op zaterdag 20 maart 1830 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (42 

jaar oud) op woensdag 1 mei 1872 in Walferdange [Luxembourg, Luxemburg], 

bijgezet op vrijdag 17 mei 1872 in Delft in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe 

Kerk, trouwde (respectievelijk 42 en 51 jaar oud) op woensdag 1 mei 1872 (donderdag 

19 mei 1853) in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Willem Frederik Hendrik 

(Hendrik) van Oranje-Nassau, zoon van Willem II van Oranje-Nassau (koning der 

Nederlanden, prins van Oranje Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van 

Limburg) en Anna Paulowna van Rusland, geboren op dinsdag 13 juni 1820 in 

Paleis Soestdijk (te Soestdijk), gedoopt op zaterdag 8 juli 1820 in Baarn, overleden (58 

jaar oud) op maandag 13 januari 1879 in Walferdange [Luxembourg, Luxemburg], 

begraven op zaterdag 25 januari 1879 in Delft. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Loopbaan. 

Karel Bernhard was de tweede zoon van groothertog Karel August van Saksen-Weimar-Eisenach en diens 

vrouw Louise van Hessen-Darmstadt, dochter van groothertog Lodewijk IX van Hessen-Darmstadt. Zijn 

oudere broer, Karel Frederik, werd de opvolger van zijn vader. Hij huwde grootvorstin Maria Paulowna van 

Rusland, die een zuster was van koningin Anna Paulowna der Nederlanden. Zijn oudere zuster was 

Caroline, die in het huwelijk trad met erfgroothertog Frederik Lodewijk van Mecklenburg-Schwerin. 

Napoleontische oorlogen. 

Karel Bernhard nam op veertienjarige leeftijd als vrijwilliger dienst onder generaal Hohenlohe bij de slag bij 

Jena en, toen zijn vader zich had aangesloten bij het Rijnverbond, trad hij in Saksische dienst en hield zich 

meestal te Dresden op. Hij nam, in de rang van majoor van de Generale Staf, deel aan de veldtocht van 

1809onder generaal Bernadotte en onderscheidde zich in de Slag bij Wagram. Hij nam echter, nadat hij op 5 

juli 1811 tot luitenant-kolonel bevorderd was, niet aan de Russische veldtocht of aan de latere veldtochten 

deel; pas na de Slag bij Leipzig stelde hij zich als kolonel weer aan het hoofd der Saksische troepen, totdat hij 

in 1815 de Saksische dienst verliet en als kolonel, chef van het regiment Oranje-Nassau, in Nederlandse 

dienst overging. 

Bij het begin van de veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden was het regiment van Karel Bernhard ingedeeld 

bij de brigadeGödecke, van de Nederlandse divisie van De Perponcher, en op 12 juni 1815 te Gemappes 

gestationeerd. Op 15 juni, 's middags om 3 uur, was, als gevolg van de ontvangst van berichten uit het 

hoofdkwartier van de prins van Oranje te 's-Gravenbrakel, bevel gegeven, dat de Nederlandse divisie onder 

De Perponcher, snel onder de wapenen moest komen, en de eerste brigade op de straatweg, de tweede te 

Quatre Bras zou bivakkeren. Karel Bernhard kreeg het bevel over deze laatste brigade, omdat Gödecke, door 

een kneuzing aan zijn been, het bevel niet kon blijven voeren. Nog voor het bevel gekomen was, had hij 

echter al vernomen dat de vijand van Charleroi noordelijk oprukte en hij besloot op eigen gezag naar 

Quatre-Bras op te rukken. Al snel, 's avonds om 8 uur, werd zijn voorhoede te Frasnes door de Fransen 



  

  

aangevallen en trok, onder zwaar vuur, terug. Om 9 uur zond hij aan generaal De Perponcher een rapport en 

deelde hem daarnaast zijn besluit mede om stand te houden. Mijne heren! zei hij tegen zijn verzamelde 

bataljons-commandanten, Ik ben volstrekt zonder bevelen; maar ik heb nooit gehoord, dat men een 

veldtocht met een terugtocht begint, en daarom zullen wij te Quatre-Bras standhouden. De Perponcher zond 

hem het onmiddellijke bevel terug Quatre-Bras tot het uiterste te verdedigen en gaf hem de toezegging van 

versterkingen, die hijzelf in de loop van de avond zou aanvoeren. 

Van Saksen-Weimar bezette het bos langs de zoom en de doorgangen en ontwikkelde aldaar voor de vijand 

schijnbaar een sterke macht, hernam zelf met de sabel in de hand, aan het hoofd van twee compagnieën 

militie, een door de vijand genomen hoek van het bos maar moest uiteindelijk, ook omdat zijn manschappen 

alle munitie verloren hadden, en hij vruchteloos om bevelen had gezonden, na heldhaftige tegenstand, voor 

de overmacht bezwijken. 's Avonds stond hij met de overige troepen der divisie aan de weg van Nijvel, 

terwijl nog twee bataljons van zijn brigade deel hadden genomen aan de laatste aanval der Engelsen en 

rechts van het Bos van Bossu de rechtervleugel innamen. Op 17 juni begon het Engels-Nederlandse leger de 

terugmars en bezette het de stelling bij Waterloo. Hier nam Van Saksen-Weimar de uiterst linkervleugel in 

en bezette het kasteel Frischermont en het gehucht Smohain, met uitzondering van één bataljon, dat tot de 

bezetting van het kasteel gebezigd werd. Een noodlottige vergissing, ontstaan door de kleding der 

Nassauers, bracht dezen nog in gevecht met de oprukkende troepen van Bülow. In de slag van de volgende 

dag hield hij de aanvallen van d'Erlon met veel moed tegen. Na de slag volgde hij met zijn brigade het leger 

naar Frankrijk en keerde, na het bevel aan Gödecke overgegeven te hebben, naar Nederland terug. 

Nederland en Nederlands-Indië. 

Karel Bernhard werd nu het bevel over een infanterie-brigade opgegeven en op 24 november 1816 werd hij 

tot generaal-majoor benoemd. In 1818 werd hij aangesteld als provinciaal commandant van 

Oost-Vlaanderen, vestigde zich te Gent en deed van april tot december 1825 een wetenschappelijke reis naar 

Engeland en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die reis volbracht hij aan boord van Z.M.-korvet 

Pallas, onder bevel van de latere vice-admiraal Rijk. In het jaar daarop werd de beschrijving van die reis, 

naar aantekeningen van Karel Bernhard, door de geheimraad Luden uitgegeven en een paar jaar later 

verscheen daarvan een Nederlandse vertaling. Bij het uitbreken der onlusten in België werd Van 

Saksen-Weimar benoemd tot commandant van de tweede divisie van het mobiele leger van de Tiendaagse 

Veldtocht en vervolgens bevorderd tot luitenant-generaal, en nam hij deel aan de krijgsverrichtingen, vocht 

bij Lier en bij Merhem, nam deel aan de tocht naar Maastricht en ontzette deze vesting, bestreed te 

Antwerpen het oproer en haalde Chassé over de hoon, Nederland aangedaan, met de kracht der wapens te 

wreken, en sneed, onbekend met de wapenstilstand, de aftocht aan het verslagen Belgische leger af. Karel 

Bernhard werd op 6 december 1848 benoemd tot commandant van het leger in Nederlands-Indië en kwam 

op 14 april 1849 te Java aan. Nauwelijks enige weken na zijn aankomst overleed generaal Michiels, 

opperbevelhebber der derde Balische expeditie aan zijn te Kasoemba verkregen wonden en Van 

Saksen-Weimar, nog te kort in Indië om geacclimatiseerd te zijn, bood de gouverneur-generaal aan de 

leiding der expeditie op zich te nemen, en te handelen naar de voorschriften die aan generaal Michiels 

gegeven waren, hetgeen gebeurde. In de winter van 1849 werd hij tot generaal der infanterie bevorderd en 

drie jaar later (1852) keerde hij, na vele verbeteringen in het Indische leger tot stand gebracht te hebben, tot 

herstel van zijn gezondheid, naar Nederland terug. Hij ontving op 5 oktober 1853 zijn eervol pensioen, kreeg 

in mei 1854 zitting in het comité van defensie en overleed op 31 juli 1862 te Liebenstein in Thüringen. 

Behalve zijn reis gaf hij in 1834 te Den Haag Précis de la campagne de Java avec cartes et plans, 1811 uit. 

Hierin gaf hij blijk hoezeer hij het verdedigingsstelsel van Java en de daar voorgevallen krijgsverrichtingen 

had bestudeerd. Hij was lid van verschillende geschied- en letterkundige genootschappen, onder meer van 

de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Verder was hij vrijmetselaar en hield hij zich bezig met 

wiskunde. Bekend is de door hem gevonden benaderingsconstructie van de zijde van een regelmatige 

veelhoek, die werd gepubliceerd in het in 1842 te Jena verschenen "Lehrbuch der Geometrie" (2 banden). 

Decoraties. 

Aan Karel Bernhard werd vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van Ridder der 

Koninklijke Saksische Orde van St. Hendrik en van Ridder Grootkruis der Russische Orde van St. Alexander 

Newski (4 mei 1815); hij werd benoemd tot Officier der Militaire Willems-Orde 3de klasse (8 juli 1815), 

verkreeg vergunning tot het aannemen en dragen der versierselen van Ridder Grootkruis der Orde van de 

Witte Valk van Saksen -Weimar en de Medaille van Verdiensten van Saksen-Weimar (25 december 1815), 

droeg de Nassausche Medaille voor de Veldslag bij Waterloo (1816), was Ridder der Orde van het Legioen 

van Eer (4 september 1816), werd benoemd tot Commandeur der Militaire Willemsorde (24 mei 1821), 



  

  

vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van Grootkruis der Orde van de Groene 

of Ruitenkroon van het Koninkrijk Saksen (5 maart 1827), benoemd tot Grootkruis in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw (3 juli 1830), verkreeg vergunning tot het aannemen en dragen der versierselen van 

Grootkruis in de Britse Orde van het Bad (21 juli 1830), werd door de Koning begiftigd met een Eredegen (31 

augustus 1831), verkreeg het Het Metalen Kruis (5 april 1832), verkreeg vergunning tot het aannemen en 

dragen der versierselen van Ridder Grootkruis der Saksisch-Ernestijnse Huisorde en werd benoemd tot 

Ridder Grootkruis der Russische Orde van St. Andreas (24 november 1838), Grootkruis der 

Groot-Hertogelijke Hessische Huisorde en tot Ridder der Orde van de Zwarte Adelaar van Pruisen (14 juli 

1841), droeg het Grootkruis der Orde van het Legioen van Eer van Frankrijk, (4 juli 1842), het Grootkruis der 

Militaire Willems-Orde (8 oktober 1842), hem werd vergunning verleend tot het aannemen en dragen der 

versierselen van Grootkruis der Orde van Getrouwheid van de Zähringer Leeuw van Baden (6 december 

1844), hem werd het onderscheidingsteken toegekend bij besluit van 19 november 1844, ingesteld voor 

langdurige Nederlandse dienst als officier (6 december 1844), vergunning verleend tot het aannemen en 

dragen der versierselen van Grootkruis der Huisorde van Hendrik de Leeuw van Brunswijk (31 oktober 

1846) en Grootkruis der Militaire Orde van de Heilige Hendrik van Saksen (31 oktober 1857). 

In 1866 werd op het Lange Voorhout te Den Haag ter ere van Karel Bernhard een groot monument 

opgericht, een gedenknaald in romantisch-classicistische stijl, ontworpen door de architect H.P. Vogel en de 

beeldhouwer J.Ph. Koelman. De tekst op het monument luidt: "Moedig en beleidvol Krijgsman. Nederland 

onwankelbaar getrouw". Het werd in 2005 gerenoveerd en is op 7 april van dat jaar bezocht door Bernhards 

verwant Michael van Saksen-Weimar-Eisenach. Ook de Weimarstraat in Den Haag is naar Karel Bernhard 

vernoemd. 

 

 

Willem Augustus Eduard van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Zelf trad hij op 27 november 1851 in Londen morganatisch in het huwelijk met Lady Augusta 

Gordon-Lennox, dochter van de 5e Hertog van Richmond. Dit, uit genegenheid geboren huwelijk, had de 

uitdrukkelijke instemming van Eduards vader. De groothertog van Saksen-Weimar-Eisach verleende de 

bruid de titel van gravin van Dornburg, terwijl de Britse koningin Victoria haar de titel princess Edward of 

Saxe-Weimar schonk. Het huwelijk bleef kinderloos. 

Edward bleef nagenoeg zijn gehele leven in Groot-Brittannië. In 1841 trad hij in dienst van het Britse leger. 

Hij nam aan Britse zijde deel aan de Krimoorlog, waar hij bij verschillende gevechtshandelingen betrokken 

was. Hij werd kolonel van de 1st Life Guards en adjudant van de Britse vorstin. Na verschillende promoties 

binnen het leger werd hij in 1897 gepromoveerd tot veldmaarschalk. 

Hij was drager van talloze onderscheidingen en overleed aan de gevolgen van een blindedarmontsteking. 

 

 

Amalia Maria da Gloria van Saksen-Weimar. 

In 1847 ontmoette Amalia op Madeira prins Hendrik, die daar zijn zieke broer Alexander vergezelde. Ze 

huwde Hendrik op 19 mei 1853 te Weimar en nam daarna haar intrek op kasteel Walferdange in 

Luxemburg, waar haar echtgenoot stadhouder was. Hier hield ze zich als voorheen vooral met liefdadigheid 

bezig en maakte ze zich zeer geliefd. Door haar toedoen werd het fröbelonderwijs ingevoerd. 

In bijzijn van haar gemaal werd in 1876 in de stad Luxemburg een standbeeld voor haar onthuld. 

De Amaliastraat in Den Haag is vernoemd naar Amalia Maria da Gloria Augusta van 

Saksen-Weimar-Eisenach. 

 

 

Willem Frederik Hendrik (Hendrik) van Oranje-Nassau. 

Hij is de enige Oranje die het latere Indonesië bezocht, toen het nog een kolonie van Nederland was. 

Hendrik vergaarde een vermogen met onder andere een aandeel tinerts in een bedrijf op het eiland Billiton 

tussen Borneo en Sumatra, alsook met deelname in andere Indische fondsen. 

Loopbaan. 

Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel (Hendrik) de Zeevaarder 

genoemd. Op zijn sterfbed werd hij nog tot admiraal benoemd. In 1837 bezocht hij Nederlands-Indië. Hij 

verbleef er zeven maanden. Tevens werd hij door zijn broer, koning Willem III der Nederlanden op 5 

februari 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg. Zijn residentie als stadhouder 



  

  

was het kasteel Walferdange (Luxemburgs: Walfer, Duits: Walferdingen). 

Dynastieke verplichting. 

Hendrik was tweemaal gehuwd. Zijn eerste huwelijk op 19 mei 1853 te Weimar met Amalia van 

Saksen-Weimar-Eisenach (1830-1872), dochter van Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach en Ida van 

Saksen-Meiningen, bleef kinderloos. 

Omdat de Oranje-dynastie destijds aan een zijden draadje hing, besloot hij na het overlijden van zijn gemalin 

te hertrouwen, net als zijn broer, koning Willem III, die sinds 1877 weduwnaar was. Willem III had drie 

zoons, waarvan de oudste (kroonprins Willem) al tegen de veertig liep en nog steeds niet getrouwd was. De 

tweede zoon Maurits overleed op 7-jarige leeftijd aan hersenvliesontsteking, terwijl de derde zoon, 

Alexander, eveneens ongehuwd was en een slechte gezondheid had. Verder was er alleen nog een oom, 

prins Frederik, zonder mannelijke nakomelingen. Mannelijke nakomelingen krijgen was nog van groot 

belang. 

Op 24 augustus 1878 huwde Hendrik daarom te Potsdam met Maria van Pruisen (1855-1888), dochter van 

prins Frederik Karel (1828-1885) en Maria Anna van Anhalt-Dessau. Na vijf maanden overleed de 

bruidegom op 13 januari 1879 aan een hersenbloeding, behoorlijk onverwacht. Ook dit huwelijk bleef 

kinderloos. Het tweede huwelijk van zijn broer met (koningin) Emma was net gesloten, waar hij getuige zou 

zijn. Hij moest verstek laten gaan omdat hij de mazelen had, maar er leek geen reden tot ongerustheid. De 

festiviteiten in Nederland ter gelegenheid van het huwelijk van de koning werden na zijn overlijden 

uitgesteld. 

De dynastie werd gered door de geboorte van de latere koningin Wilhelmina. 

Zijn stoffelijk overschot werd op 25 januari 1879 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk 

te Delft. 

Erfenis. 

Bij zijn overlijden had zijn aandeel in de Billiton Maatschappij een waarde van iets meer dan vier miljoen 

gulden. In totaal liet hij ruim twaalf miljoen gulden na. Meer dan de helft bestond uit effecten. De erfenis 

ging naar zijn broer en zuster. Weduwe Maria leek na Hendriks dood zonder een cent achter te moeten 

blijven omdat zij en haar echtgenoot niet in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Haar vader, 

Frederik Karel, ging naar Den Haag om bij Willem III te pleiten voor een gedeelte van Hendriks erfenis voor 

zijn dochter, maar hij kreeg nul op het rekest. Willem III kon het geld van zijn broer uitstekend zelf 

gebruiken, zeker omdat hij net zelf getrouwd was met Emma van Waldeck-Pyrmont. Marie kreeg van de 

koning en diens zuster echter wel een royaal jaargeld toebedeeld. Natuurlijk voelde de Hohenzollerns zich 

toch gekrenkt en met hen voelde geheel Pruisen zich in zijn eer aangetast. Frederik Karel was immers een 

man met een groot prestige: neef van keizer Wilhelm I, neef en wapenbroeder van kroonprins Frederik 

Willem, opperbevelhebber van het Tweede Duitse Leger in de oorlog van 1870, veroveraar van Metz, drager 

van de Pour le Mérite, een geestrijke persoonlijkheid en een opvallende verschijning in de Berlijnse society in 

zijn karakteristieke uniform van het 3. Husarenregiment Von Zieten, dat hem de bijnaam "der rote Prinz" 

verleende. 

Het conflict over de erfenis werd niet verder op de spits gedreven omdat Willem III juridisch te sterk stond 

en voor weduwe Maria werd een nieuwe echtgenoot gevonden in de persoon van Albert van 

Saksen-Altenburg (1843-1902). Het huwelijk werd in 1885 te Berlijn gesloten, doch dit duurde slechts twee 

jaar; toen overleed Maria. 

Prins Hendrikstichting. 

In 1871 gaf prins Hendrik zijn naam aan een stichting voor de verzorging van oude en behoeftige zeelieden 

en hun weduwen, waarvoor een tehuis moest worden gebouwd. Aanleiding was een grote sterfte in Holland 

door cholera en andere epidemieën, zodat hun ouders onverzorgd achterbleven. In 1874 legde Hendrik de 

eerste steen voor het tehuis in Egmond aan Zee. Dit gebouw is in 1931 vervangen door nieuwbouw met een 

algemene regiofunctie, en de Prins-Hendrik-Stichting is sindsdien een fonds dat geldelijke steun kan geven 

aan zeelieden die dat nodig hebben. 

 

 

XXIXd. Catharina Charlotte Georgine (Charlotte) van Saksen-Hildburghausen, dochter van Frederik 

van Saksen-Altenburg (XXVIIIb), op pagina 293 en Charlotte Georgine Louise van 

Mecklenburg-Strelitz, geboren op zondag 17 juni 1787 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], prinses van Saksen-Altenburg en een hertogin van 

Saksen-Hildburghausen, overleden (60 jaar oud) op zondag 12 december 1847 in 



  

  

Bamberg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 20 jaar oud) op 

zaterdag 28 september 1805 in Ludwigsburg [Baden-Württemberg, Duitsland], (Gescheiden van 

tafel en bed in 1818) met Paul Karel Frederik August prins van Württemberg (van Wurtemberg), 

zoon van Frederik I Willem Karel koning van Württemberg en Augusta Caroline Frederika 

Louise van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op woensdag 19 januari 1785 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (67 jaar oud) op vrijdag 16 april 1852 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Frederika Charlotte Maria van Württemberg, geboren op vrijdag 9 januari 1807 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], Hare Keizerlijke Hoogheid Grootvorstin 

Elena Paulowna van Rusland, overleden (66 jaar oud) op dinsdag 21 januari 1873 in 

Warschau [Warszawa, Poland], trouwde (respectievelijk 17 en 26 jaar oud) op 

vrijdag 20 februari 1824 in Sint-Petersburg [LG, Rusland] met haar achterneef Michaël 

Pavlovitsj van Rusland, zoon van Paul I Petrovitsj van Rusland en Sophia Dorothea 

Augusta Louisa van Württemberg, geboren op donderdag 8 februari 1798 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (51 jaar oud) op zondag 9 september 1849 in 

Warschau [Warszawa, Poland]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Frederik Karel August hertog van Württemberg, geboren op zondag 21 februari 1808 

in Comburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

maandag 9 mei 1870 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], bijgezet in 

Kasteel Ludwigsburg (Ludwigsburg) [Baden-Württemberg, Duitsland] n de crypte 

van de slotkapel, trouwde (respectievelijk 37 en 24 jaar oud) op 

donderdag 20 november 1845 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland] met zijn 

nicht Katharina Friederike Charlotte van Württemberg, dochter van Wilhelm I 

Friedrich Karl koning van Württemberg en Pauline Therese Louise van Württemberg, 

geboren op vrijdag 24 augustus 1821 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], 

overleden (77 jaar oud) op dinsdag 6 december 1898 aldaar. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Karel van Württemberg, geboren in 1809, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1810. 

4. Pauline Friederike Marie prinses van Württemberg, geboren op 

zondag 25 februari 1810 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (46 

jaar oud) op maandag 7 juli 1856 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 19 en 36 jaar oud) op donderdag 23 april 1829 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland] met haar aangetrouwde oom George 

Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau, zoon van Frederik 

Willem vorst van Nassau-Weilburg en Louise Isabelle Alexandrine Auguste van 

Sayn-Hachenburg (burggravin van Kirchberg, gravin van Hachenburg), geboren op 

donderdag 14 juni 1792 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1816 

tot 1839 hertog van Nassau, overleden (47 jaar oud) op vrijdag 30 augustus 1839 in 

Bad Kissingen [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

5. Frederik August Everhard (August) prins van Württemberg, geboren op 

zondag 24 januari 1813 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (67 

jaar oud) op woensdag 12 januari 1881 in Zehdenick, trouwde (respectievelijk 55 en 38 

jaar oud) op zaterdag 14 november 1868 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Johanna 

Amalia Marie Bethge van Wardenberg, geboren op donderdag 1 april 1830 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op zaterdag 6 februari 1869 aldaar. 

Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Catharina Charlotte Georgine (Charlotte) van Saksen-Hildburghausen. 

Sinds 1806 woonde Charlotte in Canstatt, waar haar echtgenoot een huis had gekocht. Zij regelde zelf de 

hofhouding omdat prins Paul als officier voortdurend afwezig was. In 1813 verliet ze met man en kinderen 

Württemberg, waarna ze in verschillende plaatsten verbleven (het laatst in Parijs). Na de informele scheiding 

in 1818 vestigde Charlotte zich in Hildburghausen. Zij leefde daar teruggetrokken, terwijl haar man in Parijs 

een nieuwe relatie aanging. Haar kinderen bleven aan het koninklijk hof te Ludwigsburg. De laatste jaren 

van haar leven bracht ze door in het koninklijk Beiers slot te Bamberg (haar zuster was de echtgenote van 

koning Lodewijk I van Beieren). 



  

  

 

 

Paul Karel Frederik August prins van Württemberg. 

Zijn jeugd bracht de broer van de latere koning Willem I en grootvader van koning Willem II aanvankelijk in 

Rusland door, waar zijn vader in de rangen van luitenant-generaal en gouverneur-generaal van Finland 

werd benoemd. Na de dood van zijn moeder in 1788 trok Paul met zijn vader eerst naar Zwitserland 

(Monrepos bij Lausanne) en vervolgens naar Bodenheim bij Mainz. Pas in 1790 kwam hij naar Württemberg, 

omdat zijn vader in Ludwigsburg ging wonen en daarna al snel erfprins van Württemberg werd. Tussen 

1796 en 1799 moest de familie wegens de oorlogen met Frankrijk het land meermalen verlaten. Van 1799 tot 

1803 werd de prins door hofmeesters en leraren opgeleid. Reeds in 1799 kreeg hij zijn eerste kolonelspatent. 

Tijdens zijn studie hield hij zich voornamelijk bezig met militaire wetenschappen, maar ook met politiek, 

filosofie en geschiedenis. 

Op 28 september 1805 vond in Ludwigsburg het huwelijk plaats met Catharine Charlotte van 

Saksen-Hildburghausen, dochter van Frederik van Saksen-Hildburghausen en Charlotte Georgine Louise 

van Mecklenburg-Strelitz. De meerdere dagen durende bruiloftsfeesten, die van 28 tot 30 september 

plaatsvonden, werden abrupt afgebroken door de Franse inval in het keurvorstendom Württemberg. 

In 1806 kocht Paul een huis in Cannstatt, waar hij zich met zijn gezin vestigde. Nog in hetzelfde jaar (voor de 

uitbraak van de oorlog met Pruisen) verliet hij in het geheim Württemberg en begaf zich in de legerplaats 

van de hertog van Brunswijk om aan Pruisische zijde tegen Frankrijk te strijden. Zijn vader koning Frederik, 

die aan de Franse zijde aan de oorlog deelnam, verzocht de Pruisische koning vergeefs om de terugkeer van 

de prins. Pas in 1808 keerde Paul terug naar Württemberg, waar hij zich met zijn vader verzoende. Reeds 

spoedig daarna groeiden er nieuwe spanningen tussen vader en zoon. Zo was Paul in 1812 niet bereid tegen 

Rusland ten strijde e te trekken. Tijdens de wapenstilstand van 1813 trad hij tegen de wil van zijn vader in 

Russische dienst en maakte daar de bevrijdingsoorlogen mee (o.a. in 1814 als bevelhebber van de 

Anhalt-Thüringse divisie van het 3e legerkorps onder Karel August van Saksen-Weimar-Eisenach). Na het 

sluiten van de vrede verliet hij de Russische dienst in de rang van luitenant-generaal, maar hij keerde 

ondanks oproepen van zijn vader niet terug naar Württemberg. Een verzoek van Paul aan de keizer van 

Oostenrijk, Frans II om in Oostenrijkse dienst te mogen treden werd afgewezen. 

Ook na de dood van zijn vader in 1816 bleef de verhouding van Paul met het regerende huis gespannen. Zo 

waren er van 1817 tot 1819 geschillen met zijn broer koning Willem I over de huiswetten, de 

apanageverhoudingen en de constitutionele strijd in Württemberg. Een verzoek van de prins aan de Duitse 

Bondsdag om hem te steunen tegen koning Willem werd afgewezen. 

Intussen ontstond er ook een gespannen verhouding met zijn vrouw, zodat hij zich in 1818 officieus van haar 

scheidde. 

 

 

Frederika Charlotte Maria van Württemberg. 

Op jonge leeftijd woonde Charlotte in Parijs, samen met haar vader en jongere zuster Pauline. Hun huis was 

heel bescheiden vergeleken naar koninklijke standaarden, en het was in Parijs waar Charlotte studeerde 

onder vele intellectuele mensen. 

In 1822 werd Charlotte uitgehuwelijkt aan grootvorst Michaël Pavlovitsj van Rusland. Er werd gezegd dat 

Charlotte een buitengewoon meisje was, ontzettend slim en erg volwassen voor haar leeftijd, ze was 

toentertijd 15 jaar. Michaël was duidelijk verrast door haar schoonheid en haar zelfverzekerdheid, en tijdens 

een receptie gehouden speciaal voor haar, charmeerde ze alle gasten door haar conversaties. In 1823 

bekeerde ze zich tot de Russisch-Orthodoxe Kerk, en kreeg ze de naam Elena Paulowna. Op 20 februari 1824, 

trouwde het koppel in Sint-Petersburg en gingen ze wonen in het Mikhailovski Paleis. Toen de 

keizerin-moeder, Maria Fjodorovna, stierf op 5 november 1828, verkregen Michaël en Elena het 

Pavlovskpaleis en gingen ze er vaak op bezoek. Het huwelijk tussen Michaël en Elena was niet erg gelukkig: 

Michaël had maar één passie in zijn leven, het leger, en daardoor negeerde hij Elena. Desondanks hadden ze 

vijf kinderen. 

Elena was een goede vriend van haar schoonbroer, tsaar Alexander I van Rusland en zijn echtgenote 

keizerin Elisabeth Alexejevna, en ze werd ook snel bevriend met de verlegen Marie van Hessen-Darmstadt 

(ook wel Marie Alexandrovna), de vrouw van de latere tsaar Alexander II. 

Toen haar man stierf op 9 september 1849, werd zij een weldoener van enkele liefdadigheidsorganisaties en 

van de kunsten. Ze stichtte de Conservatorium van Sint-Petersburg. Later stichtte ze ook een groep (zusters) 



  

  

die waarschijnlijk de voorlopers waren van het Rode Kruis in Rusland. 

 

 

Michaël Pavlovitsj van Rusland. 

Het Michailovski-paleis in Sint-Petersburg werd tussen 1819 en 1825 voor Michaël Pavlovitsj en Maria 

Fjodorovna gebouwd door de architect Carlo Rossi. Het gebouw is nu het Russisch museum. 

Michaels achter-achter-achter-kleinzoon, titulair groothertog Georg Borwin van Mecklenburg, is de 

pretendent van de tronen van Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg-Strelitz. 

Grootvorst Michaël Pavlovitsj van Rusland, het besluit sprak van "Michiel Paulowitz", werd op 19 november 

1818 tot Grootkruis in de Militaire Willems-Orde benoemd. Hij was ook Ridder van het Gulden Vlies. 

 

 

Frederik Karel August hertog van Württemberg. 

Hij begon een militaire loopbaan in het Württembergse leger en kreeg op zijn vijftiende de rang van 

ritmeester van de tweede klasse. In 1832 werd hij kolonel van de infanterie en in 1841 verwierf hij de rang 

van luitenant-generaal in de cavalerie. In 1865 promoveerde koning Karel I van Württemberg hem tot 

generaal van de cavalerie en oppercommandant van het Württembergse Bondslegerkorps. Tijdens de 

Oostenrijks-Pruisische Oorlog tegen Pruisen in 1866 vocht hij niet op het slagveld, maar bleef hij als 

verbindingsofficier in het hoofdkwartier van de Oostenrijkse veldtochtmeester. 

Op basis van zijn koninklijke afkomst zetelde Frederik tevens in de Eerste Kamer van de Württembergse 

Landsdag, waar hij meerdere vergaderingen bijwoonde. In 1865 kreeg hij van zijn schoonbroer Karel I ook 

een zetel in de Geheimraad. Hij resideerde hoofdzakelijk in een paleis in Stuttgart en het jachtslot 

Katharinenhof nabij Oppenweiler. 

Op 20 november 1845 huwde hij met zijn nicht Catharina (1821-1898), dochter van koning Willem I van 

Württemberg. Hun zoon Willem II (1848-1921) volgde in 1891 zijn oom Karel I op als koning van 

Württemberg. 

Frederik van Württemberg stierf in mei 1870 aan een gezwel, vermoedelijk het gevolg van een verwonding 

in het gezicht die hij jaren eerder had opgelopen bij een jachtongeval. Hij werd bijgezet in de crypte van de 

slotkapel in het Slot Ludwigsburg. 

 

 

Pauline Friederike Marie prinses van Württemberg. 

Haar jeugd bracht Pauline aanvankelijk door in het ouderlijk huis te Cannstatt, daarna in verschillende 

plaatsen buiten Württemberg. Na de scheiding van haar ouders in 1818 werd ze aan het koninklijk hof te 

Ludwigsburg opgevoed. Op 23 april 1829 huwde zij in Stuttgart met Willem, de regerende hertog van 

Nassau (1792-1839) als diens tweede vrouw. De huwelijksschat aan het huis Nassau bedroeg 33.000 gulden. 

Zij ging met haar gemaal naar Wiesbaden. 

 

 

George Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau. 

Op 9 januari 1816 volgde hij zijn vader op, die sedert 1806 samen met hertog Frederik August van 

Nassau-Usingen over Nassau regeerde. Omdat met diens dood op 24 maart van datzelfde jaar de linie 

Nassau-Usingen uitstierf, viel Nassau nu geheel aan Willem toe. Hij breidde zijn land uit door ruil met 

Pruisen met de Ottoonse gebieden Dietz, Hadamar, Dillenburg en Beilstein, maar raakte met zijn 

reactionaire regering in conflict over de domeinen. Deze kwestie werd uiteindelijk pas in 1837 opgelost. 

Na de vorming in 1806 van het hertogdom Nassau werd in de jaren 1813 tot 1817 het Erfprinsenpaleis aan de 

Wilhelmstraße in Wiesbaden gebouwd. Het huis Nassau heeft het gebouw echter nooit betrokken. In 1821 

werd het in gebruik genomen door de Landesbibliothek Wiesbaden en vanaf 1968 functioneert het gebouw 

als de zetel van de IHK Wiesbaden. 

Willem liet zijn land op 1 januari 1836 toetreden tot de Zollverein. Op 27 juni van datzelfde jaar sloot hij te 

Den Haag met de Nederlandse koning Willem I een verdrag waarin hij voor een bedrag van 750.000 gulden 

afstand deed van zijn agnatische aanspraken op Luxemburg. Hij stierf op 30 augustus 1839 en werd 

opgevolgd door zijn zoon Adolf. 

In 1837 werd in zijn opdracht begonnen met de bouw van het Stadtschloss Wiesbaden, doch hij stierf voor 

de bouw gereed was. 



  

  

 

 

Frederik August Everhard (August) prins van Württemberg. 

Militaire loopbaan. 

August trad op zestienjarige leeftijd toe tot het Württembergse leger, waar hij in 1831 werd bevorderd tot 

ritmeester van het eerste ruiterregiment. In datzelfde jaar verleende zijn oom koning Willem I hem 

toestemming om te dienen in het Pruisische leger. Hier doorliep hij verschillende rangen, voor hij in 1858 

werd benoemd tot generaal-commandant van het Pruisische garderegiment. Tijdens de 

Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 vocht hij onder bevel van kroonprins Frederik van Pruisen en 

voerde hijzelf een garderegiment aan. Zijn regiment was betrokken bij de Slag bij Sadová, de veldslag die 

Pruisen de definitieve overwinning bezorgde in deze oorlog. Koning Wilhelm I van Pruisen onderscheidde 

prins August hierna met de Pour le Mérite. Tijdens de Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871, voerde August 

een regiment aan dat onder andere vocht tijdens de Slag bij Gravelotte. Later namen August troepen nog 

deel aan de Slag bij Sedan en het Beleg van Parijs. Voor zijn bijdragen werd hij onderscheiden in beide 

klassen van het IJzeren Kruis. Toen hij in 1882 als generaal-veldmaarschalk afzwaaide werd hij 

onderscheiden in de Orde van de Zwarte Adelaar. 

Militaire loopbaan. 

" Rittmeister: 1 mei 1829. 

" Major: 

" Oberstleutnant: 30 maart 1836. 

" Oberst: 30 maart 1838. 

" Generalmajor: 30 maart 1844. 

" Generalleutnant: 4 april 1850. 

" General der Kavallerie: 

" Generaloberst met de rang van een Generalfeldmarschall: 2 september 1873. 

Onderscheidingen. 

" Pour le Mérite op 3 augustus 1866. 

o Eikenloof op 16 juni 1871. 

" IJzeren Kruis 1870, 1e en 2e klasse in 1871. 

" Ridder in de Orde van de Zwarte Adelaar met Briljanten in 1882. 

" Orde van Sint-George, 3e klasse op 29 september 1870. 

 

 

XXIXe. Jozef George Frederik Ernst Karel hertog van Saksen-Altenburg, zoon van Frederik van 

Saksen-Altenburg (XXVIIIb), op pagina 293 en Charlotte Georgine Louise van 

Mecklenburg-Strelitz, geboren op donderdag 27 augustus 1789 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], was van 1834 tot 1848 hertog van Saksen-Altenburg, 

overleden (79 jaar oud) op woensdag 25 november 1868 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 27 en 17 jaar oud) op donderdag 24 april 1817 in 

Kirchheim Unter Teck [Baden-Württemberg, Duitsland] met Amalie Therese Louise Wilhelmina 

Philippine hertogin van Württemberg, dochter van Ludwig Friedrich Alexander van 

Württemberg en Henriëtte van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 28 juni 1799 in 

Wallisfurth [Wroclaw, Poland], overleden (49 jaar oud) op dinsdag 28 november 1848 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 dochters. 

1. Alexandrine Marie Catharina Charlotte Therese Henriëtte Louise Pauline Elisabeth 

Frederika (Marie) van Saksen-Altenburg, geboren op dinsdag 14 april 1818 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (88 jaar oud) op 

woensdag 9 januari 1907 in Gmunden [Oberosterreich, Oostenrijk], volgt XXXe, op 

pagina 388. 

2. Pauline Frederika Henriëtte van Saksen-Altenburg, geboren in 1819, overleden 

(ongeveer 6 jaar oud) in 1825. 

3. Henriette Frederike Theresia Elizabeth van Saksen-Altenburg, geboren op 

donderdag 9 oktober 1823 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], ongehuwd 

overleden (91 jaar oud) op zaterdag 3 april 1915 in Altenburg [Thüringen, Duitsland]. 



  

  

4. Elisabeth Pauline Alexandrine van Saksen-Altenburg, geboren op 

zondag 26 maart 1826 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (69 jaar 

oud) op zondag 2 februari 1896 in Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland], volgt 

XXXf, op pagina 390. 

5. Elisabeth Alexandra Frederika Henriette van Saksen-Altenburg, geboren op 

donderdag 8 juli 1830 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (80 jaar 

oud) op donderdag 6 juli 1911 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], volgt XXXg, op 

pagina 391. 

6. Louise van Saksen-Altenburg, geboren in 1832, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1833. 

 

Jozef George Frederik Ernst Karel hertog van Saksen-Altenburg. 

Hij besteeg de troon na de dood van zijn vader in 1834. Daar hij in het revolutiejaar 1848 werd 

geconfronteerd met een sterke democratische beweging zag hij zich op 10 april genoodzaakt een nieuwe 

kieswet uit te vaardigen die direct stemrecht mogelijk maakte. Verder liet hij het leger de eed afleggen op de 

grondwet en hief hij de censuur op. Toen hij echter aarzelde de nieuwe landdag bijeen te roepen en de 

leiders van de democratische beweging liet arresteren, dreigde een oproer. 

Jozef liet voor zijn eigen veiligheid Saksische troepen overkomen, maar sloot toch vrede met het volk, 

waardoor het leger weer werd heengezonden, de gevangenen werden bevrijd, de landdag bijeengeroepen en 

amnestie afgekondigd. Bij besluit van de Duitse Bond vielen in oktober echter Saksische, daarna 

Hannoveraanse en uiteindelijk Pruisische troepen binnen, onder bescherming waarvan de regering weer 

enige tegenstand tegen de liberale elementen tentoonspreidde. Jozefs echtgenote stierf op 28 november 1848 

en zelf toch zonder mannelijke opvolger besloot hij twee dagen later af te treden ten gunste van zijn broer 

George. 

 

 

Henriette Frederike Theresia Elizabeth van Saksen-Altenburg. 

Zij was de tweede van de vier overlevende dochters van Jozef van Saksen-Altenburg en Amelie van 

Württemberg. De prinsessen kregen onderricht van Karl Ludwig Nietzsche, een dominee en de vader van 

Friedrich Nietzsche, die later bij zijn studies door de Saksen-Altenburgs financieel ondersteund zou worden. 

Theresia trouwde nooit, hoewel zij werd omschreven als een van de aantrekkelijkste dochters uit het viertal 

en de latere keizer Napoleon III naar haar hand dong. 

De prinses woonde tot haar dood op het familiale zomerslot Wolfersdorf. In 1894 was de Duitse keizer 

Wilhelm II bij haar te gast voor een jachtpartij. 

Theresia was dame in de Beierse Theresia-orde. 

 

 

XXIXf. Theresia Charlotte Louise Frederika Amalia van Saksen-Altenburg (van 

Saksen-Hildburghausen), dochter van Frederik van Saksen-Altenburg (XXVIIIb), op pagina 

293 en Charlotte Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz, geboren op woensdag 18 juli 1792 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland] (te Straufhain [Thüringen, Duitsland]), overleden (62 

jaar oud) op donderdag 26 oktober 1854 in München [Bavaria, Duitsland] aan de gevolgen van 

cholera, trouwde (respectievelijk 18 en 24 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1810 in 

München [Bavaria, Duitsland] het trouwfeest in München, op 17 oktober 1810, duurde vijf dagen. 

De weide waar de meeste feestelijkheden plaatsvonden heet sindsdien "Theresienwiese". Het 

feest werd ieder jaar in oktober herhaald en zo ontstonden de zogenaamde Oktoberfeesten die tot 

op de dag vandaag in München plaatsvinden met haar achterneef Lodewijk I Karel Lodewijk 

August koning van Beieren, zoon van Maximiliaan I Jozef van Beieren (van 1795 tot 1803 hertog 

van Palts-Zweibrücken,) en Augusta Wilhelmina van Hessen-Darmstadt, geboren op 

vrijdag 25 augustus 1786 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], was van 1825 tot 1848 koning van 

Beieren, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 29 februari 1868 in 

Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Maximiliaan II van Beieren, geboren op donderdag 28 november 1811 in 

München [Bavaria, Duitsland], van 1848 tot 1864 koning van Beieren, overleden (52 



  

  

jaar oud) op donderdag 10 maart 1864 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 30 en 16 jaar oud) op woensdag 12 oktober 1842 in 

München [Bavaria, Duitsland] met Marie Friederike Franziska Hedwig van Pruisen, 

dochter van Frederik Willem Karel van Pruisen en Maria Anna Amalia van 

Hessen-Homburg, geboren op zaterdag 15 oktober 1825 in Berlijn [Berlin, Duitsland], 

overleden (63 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1889 in 

Kasteel Hohenschwangau [Tirol, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

2. Mathilde Karoline Friederike Wilhelmine Charlotte van Beieren, geboren op 

maandag 30 augustus 1813 in Augsburg [Bavaria, Duitsland], prinses van Beieren, 

overleden (48 jaar oud) op zondag 25 mei 1862 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 20 en 27 jaar oud) op donderdag 26 december 1833 in 

München [Bavaria, Duitsland] met haar achterneef Ludwig III van 

Hessen-Darmstadt, zoon van Lodewijk II van Hessen-Darmstadt (groothertog van 

Hessen en Rijn-Hessen) en Wilhelmina Louise van Baden-Durlach (prinses van 

Baden), geboren op maandag 9 juni 1806 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], van 1848 

tot 1877 groothertog van Hessen en Rijn-Hessen, overleden (71 jaar oud) op 

woensdag 13 juni 1877 in Seeheim [Yorkshire and Humberside, Verenigd Koninkrijk]. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Otto I Frederik Lodewijk van Griekenland, geboren op donderdag 1 juni 1815 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], van 6 februari 1832 tot 23 oktober 1862 de eerste 

koning van Griekenland, overleden (52 jaar oud) op vrijdag 26 juli 1867 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 17 jaar oud) op 

dinsdag 22 november 1836 in Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland] met Amalia Marie 

Frederika (Amalia) van Oldenburg, dochter van Paul Frederik August van 

Oldenburg (van 1829 tot 1853 groothertog van Oldenburg) en Adelheid van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, geboren op maandag 21 december 1818 in 

Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

donderdag 20 mei 1875 in Bamberg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Theodolinde Charlotte Louise van Beieren, geboren in 1816, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1817. 

5. Luitpold Karel Jozef Willem van Beieren, geboren op maandag 12 maart 1821 in 

Würzburg [Bavaria, Duitsland], prins regent van Beieren, overleden (91 jaar oud) op 

donderdag 12 december 1912 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 23 en 19 jaar oud) op maandag 15 april 1844 in 

Florence [Toscana, Italië] met Augusta Ferdinande van Oostenrijk, dochter van 

Leopold II van Toscane (aartshertog van Oostenrijk, was van 1824 tot 1859 (met een 

korte onderbreking in 1849) als Leopold I) en Maria Anna Carolina Josepha Vincentia 

Xaveria Nepomucena van Saksen (XXIXs), op pagina 371, geboren op 

vrijdag 1 april 1825 in Florence [Toscana, Italië], prinses van Toscane, aartshertogin 

van Oostenrijk, overleden (39 jaar oud) op dinsdag 26 april 1864 in 

München [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

6. Adelgunde Auguste Charlotte van Beieren, geboren op woensdag 19 maart 1823 in 

Würzburg [Bavaria, Duitsland], overleden (91 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1914 

in München [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 22 jaar oud) op 

zondag 20 maart 1842 in München [Bavaria, Duitsland] met Frans V Frans V 

Ferdinand Geminianus hertog van Modena, zoon van Frans IV van Modena en Maria 

Beatrix Victoria Josephine van Savoye, geboren op dinsdag 1 juni 1819 in 

Modena [Emilia Romagna, Italië], overleden (56 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1876 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk een dochter. 

7. Hildegard Louise Charlotte Theresia Frederieke van Beieren, geboren op 

vrijdag 10 juni 1825 in Würzburg [Bavaria, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op 

zaterdag 2 april 1864 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 

26 jaar oud) op woensdag 1 mei 1844 in München [Bavaria, Duitsland] met Albrecht 

Friedrich van Oostenrijk, zoon van Karel Lodewijk Johan Josef Laurens van 



  

  

Oostenrijk-Teschen (aartshertog van Oostenrijk, hertog van Teschen) en Henriëtte 

Alexandrina Frederika Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op 

zondag 3 augustus 1817 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (77 jaar oud) op 

maandag 18 februari 1895 in Arco [Trentino, Italië]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

8. Alexandra Amalia van Beieren, geboren op zaterdag 26 augustus 1826 in 

Kasteel Johannisburg (Aschaffenburg) [Bavaria, Duitsland], ongehuwd en kinderloos 

overleden (49 jaar oud) op dinsdag 21 september 1875 in 

Kasteel Nymphenburg (München) [Bavaria, Duitsland], bijgezet in 

München [Bavaria, Duitsland] in de Theatinerkirche. 

9. Adalbert Willem George Lodewijk van Beieren, geboren op zaterdag 19 juli 1828 in 

München [Bavaria, Duitsland], prins van Beieren en erfprins van Griekenland, 

overleden (47 jaar oud) op dinsdag 21 september 1875 in 

Kasteel Nymphenburg (München) [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 28 en 

21 jaar oud) op maandag 25 augustus 1856 in Madrid [Madrid, Spanje] met Amelia 

Filipina del Pilar Blasa Bonisa Vita Rita Lutgard Romana Judas Tadea Alberta 

Josefa Ana Joaquina Los Doce Apostolicos Bonifacia Domenica Bibiana Veronica 

del Pilar van Spanje, dochter van Francisco de Paula van Spanje (Infant van Spanje, 

hertog van Cadiz) en Louise Carlotta van Bourbon-Sicilië, geboren op 

zondag 12 oktober 1834 in Madrid [Madrid, Spanje], overleden (70 jaar oud) op 

zondag 27 augustus 1905 in München [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

 

Theresia Charlotte Louise Frederika Amalia van Saksen-Altenburg. 

Op achttienjarige leeftijd trouwde ze met de Beierse kroonprins Lodewijk. Het trouwfeest in München, op 17 

oktober 1810, duurde vijf dagen. De weide waar de meeste feestelijkheden plaatsvonden heet sindsdien 

"Theresienwiese". Het feest werd ieder jaar in oktober herhaald en zo ontstonden de zogenaamde 

Oktoberfeesten die tot op de dag vandaag in München plaatsvinden. 

Theresia was van huis uit evangelisch. Hoewel haar man katholiek was, bleef zij haar hele leven de 

evangelische kerk trouw. Wanneer het paar in het koninklijk buitenverblijf 'Villa Ludwigshöhe' verbleef ging 

de koning in Edenkoben naar de mis, Theresia ging naar de evangelische godsdienst in de kerk van Rhodt 

unter Rietburg. In deze kerk vindt men nog vandaag de met een grote T bestikte zetel van de koningin, 

evenals 6 stoelen bezet met blauw damast voor haar gevolg. Bij het bezoeken van de kerk passeerde het 

gevolg de zogenaamde 'Owwergasse' in Rhodt. Om het de koningin aangenaam te maken werden in april 

1848 in het hoogst gelegen, brede gedeelte van deze straat een rij kastanjebomen aangeplant. Later werd de 

straat, ter herinnering aan de koningin, omgedoopt naar Theresienstraße. 

In 1827 stichtte Therese de Theresia-Orde. 

Theresia Charlotte Louise Frederika Amalia van Saksen-Hildburghausen was de echtgenote van de Beierse 

koning Lodewijk I. Zij was het zesde kind van hertog Frederik van Saksen-Hildburghausen en prinses 

Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, dochter van Karel II van Mecklenburg-Strelitz. 

 

 

Lodewijk I koning van Beieren. 

Hij werd geboren in Straatsburg, waar zijn vader, prins van het onbeduidende hertogdom 

Palts-Zweibrücken, destijds was gelegerd als kolonel in het Franse regiment van de Elzas. Dit regiment 

schonk de jonge vader ter ere van Lodewijks geboorte een kussen gevuld met het haar van hun afgeschoren 

baarden. 

Het gezin moest in 1789 vluchten voor de Franse Revolutie, eerst naar Darmstadt - waar Lodewijk bijna 

stierf aan de pokken - en later naar Mannheim. 

Als kroonprins trad hij op 12 oktober 1810 in het huwelijk met Theresia van Saksen-Hildburghausen, 

dochter van Frederik van Saksen-Hildburghausen. Deze gebeurtenis wordt nog tot op de dag van vandaag 

gevierd met het zogenaamde Oktoberfest. De locatie van het huwelijk werd naar de bruid Theresienwiese 

genoemd. 

De koning was katholiek, zijn echtgenote echter evangelisch, en bleef dit ook tot aan haar dood. 

Lodewijk werd na de dood van zijn vader op 13 oktober 1825 koning van Beieren. Hij voerde aanvankelijk 

een vooruitstrevende politiek maar werd onder invloed van de Julirevolutie (1830) en het Hambacher Fest 



  

  

(1832) meer reactionair. Hij was een groot liefhebber van de Griekse cultuur en steunde de Griekse 

vrijheidsstrijd met enthousiasme. In 1832 werd zijn tweede zoon Otto zelfs de eerste koning van 

Griekenland. 

Onder Lodewijks heerschappij werd München tot een belangrijke stad voor de kunst. Hij liet vele tot de dag 

van vandaag belangrijke bouwwerken oprichten, waaronder de Ludwigstraße met de universiteit, de 

Feldherrenhalle, de Siegestor (Overwinningspoort), de Bayerische Staatsbibliothek en het Königsplatz 

(Koningsplein) met de glyptotheek. 

In de jaren 1846 tot 1852 liet de koning in Edenkoben een buitenverblijf in Pompeiaanse stijl bouwen, de 

zogenaamde Villa Ludwigshöhe, waar hij en de koningin ook regelmatig verbleven. Bij hun bezoeken 

bezocht de koning, als katholiek, de mis in Edenkoben, terwijl Theresia de evangelische godsdienst in de 

kerk van Rhodt unter Rietburg bezocht. 

Het schandaal rondom zijn relatie met de danseres Lola Montez bewoog hem er op 20 maart 1848 toe af te 

treden ten gunste van zijn oudste zoon Maximiliaan II. Lodewijk I stierf op 29 februari 1868 in Nice en is 

begraven in de Sint-Bonifatiusabdij te München. 

 

 

Maximiliaan II van Beieren. 

Hij besteeg de troon in 1848 na de troonsafstand van zijn vader. Hij trachtte de zelfstandigheid van Beieren 

in de Duitse Bond te bewaren en bevorderde wetenschap en kunst. Voor het overige steunde hij geheel op 

Oostenrijk. 

Hij verbleef meestal in de Münchner Residenz of in Schloss Nymphenburg, maar liet een kasteel bouwen in 

Opper-Beieren; Hohenschwangau in het gelijknamige dorp, waar hij veel tijd doorbracht met zijn familie. 

Toen hij stierf was zijn oudste zoon Lodewijk pas 18 jaar oud. 

 

 

Marie Friederike Franziska Hedwig van Pruisen. 

Na de plotselinge dood van haar man, op 10 maart 1864, bekeerde zij zich op 12 oktober 1874 tot het 

katholicisme. Zij trok zich later terug in haar landhuis te Elbigenalp en op Slot Hohenschwangau in 

Hohenschwangau bij Füssen. 

 

 

Ludwig III van Hessen-Darmstadt. 

Voor hij de troon besteeg, gold hij als een tegenstander van de absolutistische en streng paapse tendensen 

die onder de heerschappij van zijn vader tot uiting kwamen. Zijn benoeming tot mederegent in het 

revolutiejaar 1848 (5 maart) werd dan ook met gejuich begroet. Na de dood van Lodewijk II op 16 juni van 

dat jaar werd hij als Lodewijk III groothertog. 

Hij deed aanvankelijk concessies aan de roep om meer vrijheid, maar gedurende de regering-Dalwigk 

(1852-1871) veranderde de overheid in een bureaucratisch en reactionair systeem dat onder invloed van 

groothertogin Mathilde en de Mainzer bisschop Wilhelm Emmanuel von Ketteler de Kerk vérgaande rechten 

en vrijheden ten koste van de staat toebedeelde. 

Als tegenstanders van een staatskerk stonden Dalwigk en Ketteler lijnrecht tegenover de Pruisische kanselier 

Otto von Bismarck in de Kulturkampf. Hessen streed in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 dan ook 

aan Oostenrijkse zijde. Na de oorlog te hebben verloren, moest Lodewijk het pas verkregen Landgraafschap 

Hessen-Homburg aan Pruisen afstaan en liet het noordelijke deel van zijn land deelnemen aan de 

Noord-Duitse Bond. In 1871 voegde het gehele land zich bij het Duitse Keizerrijk. Lodewijk ontsloeg het jaar 

daarop Dalwigk en luidde zo een periode van grote verandering in. 

 

 

Otto I Frederik Lodewijk van Griekenland. 

Toen Griekenland in 1832 door het Congres van Londen onafhankelijk verklaard werd, reisden Griekse 

diplomaten de Europese hoven af om een koning voor hun bevrijde land te vinden. Maar géén regerende 

vorst wilde zomaar een zoon naar de Griekse heksenketel sturen. Het was verre van rustig in het land, en in 

1831 werd de president ad interim, Ioannis Kapodistrias, nog neergeschoten in de voorlopige hoofdstad 

Nauplion. Leopold van Saksen-Coburg-Gotha kreeg de Griekse troon aangeboden, maar hij verkoos 

uiteindelijk het rustiger België, dat in 1830 ook onafhankelijk was geworden. Ook prins Frederik der 



  

  

Nederlanden, zoon van koning Willem I, kreeg de Griekse troon aangeboden, maar hij bedankte voor de eer 

omdat hij geen koning wilde worden van een land waarvan hem de taal en de cultuur vreemd waren. 

In 1832 werd Griekenland dan toch een koninkrijk; de bijna zeventienjarige prins Otto van Beieren, zoon van 

de filhelleen Lodewijk I en diens vrouw Theresia uit het Huis Wittelsbach, beklom de troon als Otto I, eerste 

koning van Griekenland. Otto ging in 1833 aan land, voorafgegaan door een Beiers operetteleger. 

De jonge, toegeeflijke en niet bijster talentvolle koning was niet de geschikte man om het verarmde en 

verwoeste land met zijn grote schuldenlast te saneren. Hij regeerde als absoluut monarch, bijgestaan door 

Beierse adviseurs en ambtenaren, steunend op een legertje van goedbetaalde Beierse vrijwilligers. De koning 

en zijn regering verlieten in 1834 Nauplion, want Athene was verkozen als nieuwe hoofdstad. 

De ontevredenheid groeide en in 1837 moest de koning zijn Beierse ministers door Griekse vervangen. In 

1843 dwong een revolutie hem een grondwet ("Sýntagma") af, naar Belgisch model. Maar ook na het 

toestaan van de grondwet, die hij in de praktijk als een vod papier beschouwde, bleef Otto impopulair. Hij 

wist zich echter heel de tijd staande te houden door nadrukkelijk te wapperen met de banier van de "Megalè 

Idéa" ("Grote Gedachte"), de politieke ideologie die geënt was op de oude idee van het herstel van het 

Byzantijnse Rijk. Zo gaf de koning toch vorm en leiding aan een opbloeiend Grieks nationalisme. 

In 1862 waren de meeste Grieken zo uitgekeken op hun kinderloze koning dat hij na een nieuwe opstand tot 

afstand van de troon werd gedwongen. Otto en zijn koningin Amalia (dochter van groothertog August van 

Oldenburg) verlieten het land, waarna een rumoerige tijd volgde. 

Na het vertrek van Otto I leverde het Deense koningshuis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg een 

koning, en wel de zeventienjarige prins Willem, tweede zoon van Christiaan IX, die de naam van George I 

aannam. 

 

 

Amalia Marie Frederika (Amalia) van Oldenburg. 

Zij was de oudste dochter van groothertog Paul Frederik August van Oldenburg en diens eerste echtgenote 

Adelheid van Anhalt-Bernburg(-Schaumburg)-Hoym, een dochter van Victor II van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. 

Amalia trad op 22 november 1836 in het huwelijk met de Beierse prins Otto Frederik Lodewijk, een zoon van 

koning Lodewijk I en Theresia van Saksen-Hildburghausen. 

Otto had enkele jaren daarvoor, na het Congres van Londen de Griekse troon aanvaard en regeerde als Otto 

I over dit rijk. 

In Griekenland hield Amalia zich vooral bezig met de landbouwpolitiek, waarbij ze ernaar streefde de macht 

van grootgrondbezitters terug te dringen. Anders dan haar man, genoot de mooie Amalia in Griekenland 

een zekere populariteit. Ze had enige invloed op de mode in Griekenland, waar dankzij haar de 

Biedermeier-kunststroming haar intrede deed. In Athene werd een straat naar haar vernoemd, en twee 

Griekse gemeenten dragen haar naam: Amaliada en Amaliapoli. 

Nadat haar man en zij in 1862 waren afgezet, vestigden ze zich in Beieren. Daar spraken ze dagelijks 

gedurende twee uur Grieks met elkaar, als herinnering aan hun tijd daar. 

Amalia en haar echtgenoot hadden geen kinderen. Na haar dood werd vastgesteld dat ze het 

MRK-syndroom had, een aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt. Vrouwen met deze aandoening 

hebben geen baarmoeder, een niet (volledig) ontwikkelde vagina, en kunnen dus geen kinderen baren. 

 

 

Luitpold Karel Jozef Willem van Beieren. 

Op 10 juni 1886 nam Luitpold op advies van een aantal ministers de regering over van zijn neef, de 

excentrieke, zelfs vermeend krankzinnige, koning Lodewijk II. Na diens plotselinge dood nam hij de 

honneurs waar voor de nieuwe troonopvolger, zijn andere neef, de eveneens excentrieke Otto I. Dit alles 

werd hem aanvankelijk door de Beierse bevolking zeer kwalijk genomen. Men begreep niet waarom de 

populaire koning Lodewijk II het veld had moeten ruimen en men vermoedde dat Luitpold zijn persoonlijke 

ambities nastreefde. Deze visie werd gedeeld door de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, een nicht van 

Luitpold, en een achternicht van Lodewijk II. Zij weigerde ieder contact met Luitpold en kreeg over dit 

standpunt zelfs een conflict met haar moeder, hertogin Ludovika van Beieren en haar broer Karel Theodoor.. 

Luitpold was zeer constitutioneel en verzette zich niet tegen de constitutionele hervormingen die onder zijn 

bewind werden doorgevoerd. Het ingevoerde algemeen kiesrecht dat onder zijn bewind tot stand kwam en 

de kieswethervorming van 1906 - waardoor de sociaaldemocraten konden toetreden tot de regering - 



  

  

maakten hem zeer populair. München maakte onder zijn bewind een periode van bloei door. 

Na Luitpolds dood in 1912 volgde zijn zoon Lodewijk hem op als prins-regent. In 1913 kroonde Lodewijk 

zichzelf als Lodewijk III tot koning. Otto behield zijn koningstitel tot zijn dood in 1916. 

Luitpold verhief de Beierse schilder Franz Stuck in 1906 in de adelstand, waarna deze zich voortaan Ridder 

Franz von Stuck mocht noemen. 

 

 

Adelgunde Auguste Charlotte van Beieren. 

Na hun aftreden woonde de hertogin en haar man afwisselend in Beieren en Wenen. Na de dood van haar 

man, in 1875, vestigde Adelgunde zich aan het Beierse hof, waar zij - naast haar broer prins-regent Luitpold 

als tante Modena een rol vervulde als eminence grise. 

 

 

Frans V hertog van Modena. 

Bij de dood van zijn moeder op 15 september 1840 werd Frans V als erfgenaam van het huis Stuart volgens 

de jacobieten koning Frans I van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft deze troon echter nooit opgeëist. 

Op 30 maart 1842 huwde hij de Beierse prinses Adelgunde, dochter van Lodewijk I van Beieren. In 1848 

kreeg het paar een dochter, Anna Beatrice. Zij stierf echter een klein jaar later. 

Bij de dood van Frans IV op 21 januari 1846 volgde Frans V hem op als hertog van Modena, Reggio en 

Mirandola, hertog van Massa en prins van Carrara en Lunigiana. Na de dood van Marie Louise van 

Oostenrijk verkreeg hij uit haar nalatenschap het gebied van Tivizzano. 

Hij was evenals zijn vader absolutistisch ingesteld en sterk op Oostenrijk georiënteerd. In het revolutiejaar 

1848 werd hij verdreven en begaf zich naar Oostenrijk, maar hij kon op 10 augustus weer terugkeren. 

Aanvankelijk matigde hij zijn beleid, maar na een aanslag op zijn leven trad hij hard en op wrede wijze op 

tegen liberale elementen, vooral nadat de Oostenrijkers onder Josef Radetzky in de Slag bij Custoza (1848) 

Karel Albert van Sardinië versloegen. 

In 1859 vielen Sardinië onder Victor Emanuel II en Frankrijk onder Napoleon III Modena binnen. Er braken 

onlusten uit en Frans V vluchtte voor zijn eigen onderdanen naar Wenen. Het volk sprak zich in een 

referendum in januari 1860 met overweldigende meerderheid uit voor aansluiting bij Sardinië en dus bij het 

in 1861 uitgeroepen Italië. 

Frans bracht de rest van zijn leven door in zijn paleis te Wenen en zijn zomerresidentie in Beieren. Hij 

maakte veel reizen, onder andere naar het Midden-Oosten. Hij stierf op 20 november 1875 en ligt begraven 

in de Kapuzinergruft te Wenen. Daar hij kinderloos was gingen zijn vermogen, kunstverzameling en titels 

over op aartshertog Frans Ferdinand. 

 

 

Albrecht Friedrich van Oostenrijk. 

Albrecht sloot zich aan bij het leger en maakte al snel carrière: hij zat bij verschillende regimenten en kreeg 

steeds hogere rangen. Hier kwam een einde aan, toen hij er in 1848 van werd beschuldigd, het bevel te 

hebben gegeven vuurwapens tegen burgers te gebruiken. Albrecht legde zijn betrekking neer en meldde 

zich als vrijwilliger bij het leger van de troepen van Radetzky. Ze trokken naar het huidige Italië, waar 

Albrecht zich in verschillende veldslagen onderscheidde. 

Na deze gevechten werd hij benoemd tot opperbevelhebber van een aantal troepen in Bohemen en hij werd 

aangesteld als gouverneur van Mainz. In 1851 kreeg hij een paar posities in Hongarije, waaronder die van 

gouverneur-generaal. In deze positie van gouverneur-generaal kampte hij met veel moeilijkheden: aan de 

ene kant moest hij gehoor geven aan de wensen van het hof, die vaak anders waren dan de verlangens van 

de burgers. 

Op 27 juni 1856 benoemde koning Willem III der Nederlanden, die de gewoonte had reactionaire 

Oostenrijkse en Russische officieren te decoreren, Albrecht tot commandeur in de Militaire Willems-Orde. 

Albrecht droeg ook het exclusieve Oostenrijkse Kruis voor Militaire Verdienste Ie Klasse met diamanten. 

In 1860 zag hij zich wederom gedwongen zijn functie neer te leggen. Hierna hield hij zich weer voornamelijk 

bezig met militaire aangelegenheden. Zo vocht hij in 1866 in de Slag bij Custoza, waarin de Italianen werden 

verslagen. Als militair schrijver bewees hij het leger een grote dienst door een groot aantal militaire boeken 

te schrijven. In 1888 kreeg hij zijn laatste promotie: hij kreeg de rang van generaal-veldmaarschalk. 

Albrecht had op economisch gebied veel invloed: hij was namelijk een van de eerste grootgrondbezitters en 



  

  

grootindustriëlen van zijn tijd. Hij bezat verschillende stukken grond met een totale oppervlakte van 2070 

km². Een van de stukken grond die hij bezat, was het hertogdom Teschen dat hij in 1847 van zijn vader had 

geërfd. Albrecht bezat ook verschillende paleizen, maar woonde in zijn paleis Albertina te Wenen. 

 

 

Alexandra Amalia van Beieren. 

In 1850 dong Lodewijk Lucien Bonaparte naar haar hand, maar tot een huwelijk kwam het niet. Bonaparte 

was namelijk gescheiden en dat viel niet in goede aarde bij de Beierse koning. 

In plaats daarvan trad Alexandra in bij het aan de Heilige Anna gewijd klooster in München. Dit was een 

kloostergemeenschap die haar leden vooral betrok uit adellijke kringen. Daar bracht ze het tot abdis. Ze zette 

zich in voor de armenzorg en richtte in 1860 in haar geboortestad een armenkeuken in. Vanaf 1852 was de 

prinses ook als schrijfster actief. Ze publiceerde verschillende bundels als Weinachtsrosen (Kerstrozen, 1852), 

Feldblumen (Veldbloemen, 1856), Phantasie- und Lebensbilder (Fantasie- en Levensbeelden, 1858). Haar 

boeken genoten enige populariteit. De opbrengsten ervan kwamen ten goede aan de wezenzorg. 

De prinses leed aan verschillende zenuwkwalen, waarvan een ziekelijke smetvrees nog wel het meest in het 

oog sprong. 

 

 

Adalbert Willem George Lodewijk van Beieren. 

In de Griekse grondwet van 1840 werd hij aangewezen als troonopvolger, mocht zijn oudere broer, Otto, die 

koning van Griekenland was, kinderloos sterven. Daartoe had Adalbert zich tot de Oosters-orthodoxe Kerk 

bekeerd. 

 

 

XXIXg. Charlotte Louise Frederika Amalia Alexandrina van Saksen-Hildburghausen, dochter van 

Frederik van Saksen-Altenburg (XXVIIIb), op pagina 293 en Charlotte Georgine Louise van 

Mecklenburg-Strelitz, geboren op dinsdag 28 januari 1794 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (31 jaar oud) op woensdag 6 april 1825 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op 

donderdag 24 juni 1813 in Weilburg [Hessen, Duitsland] met George Willem August Hendrik 

Belgicus (Willem) van Nassau, zoon van Frederik Willem vorst van Nassau-Weilburg en Louise 

Isabelle Alexandrine Auguste van Sayn-Hachenburg (burggravin van Kirchberg, gravin van 

Hachenburg) (zie XXIXd, op pagina 337). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Augusta Louise Frederika Maximiliana Wilhelmina van Nassau, geboren in 1814. 

2. Theresia Wilhelmina Frederika Isabella Charlotte van Nassau-Weilburg, geboren 

op maandag 17 april 1815 in Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

vrijdag 8 december 1871 in Praag [PR, Czech Republic], trouwde (respectievelijk 22 en 

24 jaar oud) op zondag 23 april 1837 in Biebrich [Hessen, Duitsland] met Constantijn 

Frederik Peter (Peter) hertog van Oldenburg, zoon van Peter Friedrich Georg (Georg) 

van Oldenburg (hertog van Oldenburg) en Catharina Paulowna van Rusland, geboren 

op woensdag 26 augustus 1812 in Jaroslavl [JS, Rusland], overleden (68 jaar oud) op 

zaterdag 14 mei 1881 in Sint-Petersburg [LG, Rusland]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

3. Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg, geboren op 

donderdag 24 juli 1817 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], van 1839 tot 1866 de laatste 

hertog van Nassau en van 1890 tot 1905 groothertog van Luxemburg, overleden (88 

jaar oud) op vrijdag 17 november 1905 in 

Kasteel Hohenburg (Lenggries) [Bavaria, Duitsland], begraven in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar oud) (1) op 

woensdag 31 januari 1844 in Sint-Petersburg [LG, Rusland] met zijn achternicht 

Elisabeth Michailovna van Rusland, dochter van Michaël Pavlovitsj van Rusland en 

Frederika Charlotte Maria van Württemberg (Hare Keizerlijke Hoogheid Grootvorstin 

Elena Paulowna van Rusland), geboren op vrijdag 26 mei 1826 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], zij is in het kraambed overleden (18 jaar oud) op 

dinsdag 28 januari 1845 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 



  

  

dochter, trouwde (respectievelijk 33 en 17 jaar oud) (2) op woensdag 23 april 1851 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Adelheid Marie van Anhalt-Dessau, 

dochter van Friedrich August van Anhalt en Maria Louise Charlotte van 

Hessen-Kassel, geboren op woensdag 25 december 1833 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

zondag 24 december 1916 in Konigstein [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

4. Willem Karel Hendrik Frederik van Nassau, geboren in 1819, overleden (ongeveer 4 

jaar oud) in 1823. 

5. Maurits Willem August van Nassau-Weilburg, geboren op 

dinsdag 21 november 1820 in 

Kasteel Biebrich (Wiesbaden) [Rheinland-Pfalz, Duitsland], ongehuwd overleden (29 

jaar oud) op zaterdag 23 maart 1850 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

6. Marie Wilhelmina Louise Frederika Henriette van Nassau, geboren in 1822, 

overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1824. 

7. Willem Karel August Frederik van Nassau, geboren in 1823, overleden (ongeveer 5 

jaar oud) in 1828. 

8. Maria Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 29 januari 1825 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op maandag 24 maart 1902 in 

Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 28 jaar oud) op 

maandag 20 juni 1842 in Biebrich [Hessen, Duitsland] met Willem Herman Karel van 

Wied-Neuwied, zoon van Johann August Carl van Wied-Neuwied en Sophie 

Auguste van Solms-Braunfels, geboren op zondag 22 mei 1814 in 

Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], de vierde vorst van Wied, overleden (49 jaar 

oud) op zaterdag 5 maart 1864 in Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

 

Charlotte Louise Frederika Amalia Alexandrina van Saksen-Hildburghausen. 

Zij en haar twee oudere zusters, koningin Charlotte van Württemberg en de latere Beierse koningin Theresia 

golden als aanbiddelijke schoonheden. De Duitse dichter Friedrich Rückert wijdde een gedicht aan Louise: 

Mit drei Moosrosen. 

 

 

Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg. 

Bij de dood van zijn vader op 30 augustus 1839 werd hij hertog van Nassau. Op 31 januari 1844 huwde hij 

grootvorstin Elisabeth, de dochter van grootvorst Michaël Pavlovitsj van Rusland en een nicht van tsaar 

Nicolaas I, die echter reeds een jaar later stierf. Te harer nagedachtenis liet hij in Wiesbaden een 

Russisch-orthodoxe kapel oprichten. 

Hij regeerde op conservatieve wijze, maar zag zich in het revolutiejaar 1848 op het allerlaatste moment - 

voor zijn slot stond een woedende menigte van 30.000 mensen - genoodzaakt de zogenaamde "negen eisen 

der Nassauers" in te willigen en een Kamer van Afgevaardigden met algemeen kiesrecht in te voeren. Hij 

zette zijn beleid op meer liberale wijze voort en schreef in 1849 Frederik Willem IV van Pruisen zelfs een 

nederige brief waarin hij deze verzocht de hem door het liberale Frankfurter Parlement aangeboden Duitse 

keizerskroon te aanvaarden. Later zette zich echter weer een conservatieve periode in waarin Adolf veel van 

zijn liberale maatregelen terugdraaide: de landdag werd ontbonden, de pers gemuilkorfd en het recht op 

vergadering en vereniging beperkt. 

Nassau was Oostenrijks gezind en in de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 verklaarde Adolf Pruisen 

dan ook de oorlog. De overwegend liberale Kamer weigerde echter geld beschikbaar te stellen en op 15 juli 

moest de hertog vluchten. Pruisen bezette op 18 juli Wiesbaden en beschouwde Nassau na de overwinning 

als oorlogsbuit. De formele annexatie van het hertogdom vond plaats op 8 oktober. 

Luxemburg. 

Met het overlijden van prins Alexander der Nederlanden in 1884 was de verwachting dat de Ottoonse Linie 

van het Huis Nassau in de mannelijke lijn zou uitsterven op het moment dat koning Willem III der 

Nederlanden zou komen te overlijden. Daarbij zou overeenkomstig de Erneuerte Nassauische Erbverein het 

groothertogdom Luxemburg worden geërfd door Adolf. Willem III was ervan overtuigd dat er wel een 



  

  

regeling getroffen kon worden zodat zijn dochter prinses Wilhelmina hem ook in Luxemburg zou opvolgen. 

Koningin Emma ging er echter van uit dat Luxemburg aan de Walramse Linie van het Huis Nassau zou 

toevallen, zodat Adolf, haar oom van moederszijde, Willem III in Luxemburg zou opvolgen. De 

staatsminister van Luxemburg, Félix baron de Blochausen, trachtte Emma ertoe over te halen zich met 

zienswijze van de koning te verenigen, maar tevergeefs. De onderhandelingen tussen Willem III en Adolf 

voor een overeenkomst over de toekomstige afwikkeling van zaken zoals de persoonlijke bezittingen van de 

koning in Luxemburg leidde tot een op 30 september 1884 gesloten verdrag tussen Willem III en Adolf 

waarin definitief werd vastgelegd dat na het overlijden van Willem III, als hij geen mannelijke nakomelingen 

zou hebben, het groothertogdom zou overgaan naar Adolf en zijn nakomelingen, overeenkomstig de 

Erneuerte Nassauische Erbverein. Bij het overlijden van Willem III op 23 november 1890 werd Adolf de 

nieuwe groothertog van Luxemburg. 

De reeds 73-jarige Adolf hield zich in het liberale Luxemburg afzijdig van de dagelijkse politiek en 

benoemde in 1902 zijn zoon en troonopvolger Willem (IV) Alexander tot Lieutenant-Représentant 

(stadhouder). Hij besteedde zijn tijd aan het uitbreiden van de kunstcollectie in zijn paleis in de stad 

Luxemburg en aan de restauratie van het slot Berg, dat sindsdien de residentie van de groothertogelijke 

familie is. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd echter niet in Luxemburg door, maar op zijn slot 

Hohenburg bij Lenggries in de Beierse Alpen. Hij stierf daarop 17 november 1905 en werd opgevolgd door 

zijn zoon Willem IV. 

. 

 

 

 

Maurits Willem August van Nassau-Weilburg. 

Hij mocht zich bij zijn geboorte "Zijne Doorluchtige Hoogheid" noemen. Op 22 augustus 1844 werd dat 

"Zijne Koninklijke Hoogheid". Hij was de derde zoon van hertog Willem van Nassau en diens eerste 

echtgenote Louise van Saksen-Altenburg, dochter van Frederik van Saksen-Altenburg. 

Hij was luitenant-kolonel in het Oostenrijkse 14e regiment "huzaren van de Palts" en vocht in 1848 in 

Hongarije tegen de in opstand gekomen Hongaren. Op 29 juni 1846 werd Maurits tot Grootkruis in de Orde 

van de Eikenkroon benoemd. Zijn verre verwant koning Willem III der Nederlanden uit de Ottoonse tak 

benoemde Maurits op 19 februari 1850 tot Officier in de Militaire Willems-Orde vanwege zijn "betoonden 

moed in den oorlog in Hongaryen". 

Maurits stierf ongehuwd, iets meer dan een maand na de benoeming. 

 

 

Willem Herman Karel van Wied-Neuwied. 

In 1836 was hij zijn vader opgevolgd als vorst van Wied. In 1842 was hij, samen met een aantal andere 

hoog-adellijke figuren, stichter van de zogenaamde Mainzer Adelsverein, die zich inzette voor de 

immigratie van Duitsers naar Texas. In Texas, in het County Comal County is nog een plaats naar hem 

genoemd: New Wied. In Lavaca County is ook een plaats naar hem genoemd: Wied. 

 

 

 George Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau, zoon van Frederik 

Willem vorst van Nassau-Weilburg en Louise Isabelle Alexandrine Auguste van 

Sayn-Hachenburg (burggravin van Kirchberg, gravin van Hachenburg), trouwde (2) met zijn 

nicht Pauline Friederike Marie prinses van Württemberg, dochter van Paul Karel Frederik 

August prins van Württemberg en Catharina Charlotte Georgine (Charlotte) van 

Saksen-Hildburghausen (XXIXd), op pagina 337 (prinses van Saksen-Altenburg en een hertogin 

van Saksen-Hildburghausen). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Dochter van Nassau, geboren op dinsdag 27 april 1830, overleden (één dag oud) op 

woensdag 28 april 1830. 

2. Helena Wilhelmina Henriëtte Paulina Marianne prinses van Nassau-Weilburg, 

geboren op vrijdag 12 augustus 1831 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], overleden (57 

jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1888 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], trouwde 

(beiden 22 jaar oud) op maandag 26 september 1853 in 



  

  

Wiesbaden [Hessen, Duitsland] met haar achterneef George Victor vorst van 

Waldeck-Pyrmont soms George III Victor genoemd, zoon van George Frederik 

Hendrik vorst van Waldeck-Pyrmont en Emma van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, geboren op vrijdag 14 januari 1831 in 

Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1893 in 

Mariënbad [KA, Czech Republic] ten gevolge van een longontsteking. Uit dit huwelijk 

7 kinderen. 

3. Nicolaas Willem van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 20 september 1832 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], prins van Nassau, graaf van Merenberg, overleden (72 

jaar oud) op maandag 18 september 1905 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 35 en 31 jaar oud) (een morganatisch huwelijk) op 

maandag 1 juni 1868 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met 

Nathalia Alexandrovna Poesjkin, geboren op zaterdag 4 juni 1836 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (76 jaar oud) op zondag 23 maart 1913 in 

Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

4. Sophia Wilhelmina Marianne Henriëtta van Nassau, geboren op zaterdag 9 juli 1836 

in Biebrich [Hessen, Duitsland] op het slot, overleden (77 jaar oud) op 

dinsdag 30 december 1913 in Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde 

(respectievelijk 20 en 28 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1857 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland] met Oscar II Frederik van Zweden, zoon van Oscar I 

van Zweden (van 1844 tot 1859 koning van Zweden en Noorwegen.) en Joséphine van 

Leuchtenberg, geboren op woensdag 21 januari 1829 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], koning van Zweden van 18 september 1872 tot zijn 

dood in 1907 en tot 18 november 1905 koning van Noorwegen, overleden (78 jaar oud) 

op zondag 8 december 1907 in Stockholm [Stockholms, Zweden]. Uit dit huwelijk 3 

zonen. 

 

XXIXh. George Karel Frederik van Saksen-Altenburg, zoon van Frederik van Saksen-Altenburg 

(XXVIIIb), op pagina 293 en Charlotte Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz, geboren op 

zondag 24 juli 1796 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], hertog van Saksen Altenburg, 

overleden (57 jaar oud) op woensdag 3 augustus 1853 in Hummelshain [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 29 en 22 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1825 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met Marie Louise Frederika van 

Mecklenburg-Schwerin, dochter van Frederik Lodewijk van 

Mecklenburg-Schwerin (erfgroothertog van Mecklenburg Schwerin) en Helena Paulowna van 

Rusland (zie XXIXb, op pagina 330). 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Ernst I van Saksen-Altenburg, geboren op zaterdag 16 september 1826 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op 

vrijdag 7 februari 1908 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXXh, op pagina 

398. 

2. Albrecht Frederik August van Saksen-Altenburg, geboren op 

woensdag 31 oktober 1827, overleden (7 jaar oud) op donderdag 28 mei 1835. 

3. Maurits Frans Frederik van Saksen-Altenburg, geboren op zaterdag 24 oktober 1829 

in Eisenberg [Thüringen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op maandag 13 mei 1907 

in Arco [Trentino, Italië], volgt XXXi, op pagina 398. 

 

George Karel Frederik van Saksen-Altenburg. 

George kwam op de troon nadat zijn oudere broer Jozef in 1848 ten gunste van hem was afgetreden. Hij 

schafte de burgerwacht af en verving in 1850 de liberale kieswet van 1848 door een kiesstelsel op basis van 

drie inkomensgroepen. Met hulp van de landdag begon hij met het afschaffen van de in het revolutiejaar 

1848 verworven vrijheden, een werk dat zijn opvolger zou afmaken. Hij stierf in 1853 en werd opgevolgd 

door zijn zoon Ernst I. 

 

 



  

  

XXIXi. Eduard Karel Willem Christiaan van Saksen-Altenburg, zoon van Frederik van 

Saksen-Altenburg (XXVIIIb), op pagina 293 en Charlotte Georgine Louise van 

Mecklenburg-Strelitz, geboren op dinsdag 3 juli 1804 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], 

was een prins van Saksen-Altenburg, overleden (47 jaar oud) op zondag 16 mei 1852 in 

München [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 31 en 20 jaar oud) (1) op 

zaterdag 25 juli 1835 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland] met Amalia Antoinette 

Caroline Adriane van Hohenzollern-Sigmaringen, dochter van Karel Anton Frederik Meinrad 

Fidelis graaf van Hohenzollern-Sigmaringen (was van 1831 tot 1848 vorst van 

Hohenzollern-Sigmaringen) en Maria Antoinette Murat, geboren op zondag 30 april 1815 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], was een prinses van Hohenzollern-Sigmaringen, 

overleden (25 jaar oud) op donderdag 14 januari 1841 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Theresia Amalia Carolina Jozefina Antoinnette van Saksen-Altenburg, geboren op 

woensdag 21 december 1836 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], was een prinses uit het 

huis Saksen-Altenburg, overleden (77 jaar oud) op maandag 9 november 1914 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde (respectievelijk 27 en 32 jaar oud) op 

zaterdag 16 april 1864 in Altenburg [Thüringen, Duitsland] met Karel Nicolaas 

Augustus prins van Zweden, geboren op woensdag 24 augustus 1831 in 

Koninklijk Domein Drottningholm [Stockholms, Zweden], overleden (41 jaar oud) op 

dinsdag 4 maart 1873 in Stockholms Slot [Stockholms, Zweden]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Antoinette Charlotte Marie Jozefine Carolina Frida van Saksen-Altenburg, geboren 

op dinsdag 17 april 1838 in Bamberg [Bavaria, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op 

zaterdag 31 oktober 1908 in Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], volgt XXXj, op 

pagina 399. 

3. Lodewijk van Saksen-Altenburg, geboren in 1839, overleden (ongeveer 5 jaar oud) in 

1844. 

4. Johan Frederik van Saksen-Altenburg, geboren in 1841, overleden (ongeveer 3 jaar 

oud) in 1844. 

 

Eduard Karel Willem Christiaan van Saksen-Altenburg. 

Prins van Saksen Altenburg. 

Eduard trad in dienst bij het Beierse zesde Cavalerieregiment Herzog Leuchtenberg. Later werd hij 

commandant van het eerste Cavalerieregiment. Aan het hoofd van enkele Beierse troepen begeleidde hij zijn 

neef Otto (een zoon van zijn zuster Theresia) naar Griekenland, waar deze in 1832 de Griekse troon had 

aanvaard. Eduard zelf werd door zijn neef benoemd tot gouverneur van Nauplion. Hij keerde in 1834 terug 

naar Beieren waar hij benoemd werd tot generaal. In de eerste Duits-Deense Oorlog voerde hij de Beierse 

troepen aan. Met zijn zwager, Lodewijk I van Beieren, voerde hij uitvoerige correspondentie. Hij stond zijn 

zuster bij toen de Lola Montez-affaire (zij had een verhouding met de Beierse koning) losbarstte. 

 

 

Theresia Amalia Carolina Jozefina Antoinnette van Saksen-Altenburg. 

Door haar huwelijk werd zij hertogin van Dalarna. Het paar kreeg geen kinderen en leefde gelukkig tot 

Augustus' voortijdige dood in 1873. Prinses Theresia die al aan een zwakke geestesgesteldheid leed, dreigde 

volkomen in te storten. Ze werd aanvankelijk onder toezicht gesteld van Louis Gerhard De Geer, maar later 

werd zij - onder het pseudoniem Gravin van Dahlskiöld - naar een sanatorium in Zwitserland gestuurd. 

Hier bleef ze bijna vijftien jaar. 

Teruggekeerd in Zweden legde zij zich toe op liefdadigheid. Zij had een bijzondere band met de aan 

epilepsie lijdende prins Erik. 

 

 

Karel Nicolaas Augustus prins van Zweden. 

De prins was zeer geïnteresseerd in treinen en locomotieven, en er werd zelfs een locomotief naar hem 

vernoemd. 



  

  

 

 

 Eduard Karel Willem Christiaan van Saksen-Altenburg, trouwde (respectievelijk 37 en 19 jaar 

oud) (2) op dinsdag 8 maart 1842 in Greiz [Thüringen, Duitsland] met Louise Caroline 

Reuss-Greiz, dochter van Hendrik XIX Reuss-Greiz (vorst van Reuss zu Greiz) en Gasparine de 

Rohan-Rochefort, geboren op dinsdag 3 december 1822 in Greiz [Thüringen, Duitsland], 

overleden (52 jaar oud) op vrijdag 28 mei 1875 in Ernstbrunn [Niederosterreich, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Albert Hendrik Jozef Karel Victor George Frederik (Albert) van Saksen-Altenburg, 

geboren op vrijdag 14 april 1843 in München [Bavaria, Duitsland], overleden (59 jaar 

oud) op donderdag 22 mei 1902 in 

Kuchelmiß [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], volgt XXXk, op pagina 402. 

2. Marie Gasparine Amalia Antoinette Caroline Elisabeth Louise van 

Saksen-Altenburg, geboren op woensdag 18 juni 1845 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op zaterdag 5 juli 1930 in 

Sondershausen [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 38 jaar oud) op 

zaterdag 12 juni 1869 in Altenburg [Thüringen, Duitsland] met Karel Günther vorst 

van Schwarzburg-Sondershausen, zoon van Gunther Friedrich Karl II vorst van 

Schwarzburg-Sondershausen en Maria Karoline van Schwarzburg-Rudolstadt, 

geboren op zaterdag 7 augustus 1830 in Arnstadt [Thüringen, Duitsland], overleden 

(78 jaar oud) op zondag 28 maart 1909 in de omgeving van 

Dresden [Sachsen, Duitsland] (in Weisser Hirsch) in Weißer Hirsch. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

Marie Gasparine Amalia Antoinette Caroline Elisabeth Louise van Saksen-Altenburg. 

Zij was even in beeld als toekomstige echtgenote van de Britse troonopvolger en prins van Wales Albert 

Eduard, maar werd om haar kennelijk bedenkelijke wijze van kleding en het voortdurende gezelschap van 

haar, in Britse hofkringen minder populaire, moeder afgewezen als huwelijkskandidate. 

 

 

Karel Günther vorst van Schwarzburg-Sondershausen. 

Hij studeerde aan de universiteit van Bonn en nam vervolgens als majoor dienst in het leger van Pruisen. In 

de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 maakte hij de veldtocht in Bohemen mee. Toen zijn vader op 17 

juli 1880 wegens een oogkwaal troonsafstand deed nam hij de regering van het staatje 

Schwarzburg-Sondershausen op zich. Daarnaast was hij generaal bij de Pruisische infanterie. 

 

 

 Louise Caroline Reuss-Greiz, dochter van Hendrik XIX Reuss-Greiz (vorst van Reuss zu 

Greiz) en Gasparine de Rohan-Rochefort, trouwde (respectievelijk 32 en 33 jaar oud) (1) op 

woensdag 27 december 1854 in Greiz [Thüringen, Duitsland] met Hendrik IV Reuss-Köstritz, 

zoon van Hendrik LXIII graaf Reuss-Köstritz en Eleonore van Stolberg-Wernigerode, geboren op 

donderdag 26 april 1821 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 25 juli 1894 in Ernstbrunn [Niederosterreich, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Hendrik XXIV Reuss-Köstritz, geboren op zaterdag 8 december 1855 in 

Trebschen [Zielona Gora, Poland], overleden (54 jaar oud) op zondag 2 oktober 1910 

in Ernstbrunn [Niederosterreich, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 28 en 23 jaar 

oud) op dinsdag 27 mei 1884 in Jankendorf [Sachsen, Duitsland] met zijn achternicht 

Elisabeth Reuss-Köstritz, dochter van Hendrik LXXIV Reuss-Köstritz en Eleonore 

van Stolberg-Wernigerode, geboren op dinsdag 10 juli 1860 in 

Jankendorf [Sachsen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op 

woensdag 2 december 1931 in Micheldorf [Oostenrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Eleonore Caroline Gasparine Louise Reuss-Köstritz, geboren op 

woensdag 22 augustus 1860 in Trebschen [Zielona Gora, Poland], overleden (57 jaar 



  

  

oud) op woensdag 12 september 1917 in Euxinograd, trouwde met Ferdinand I van 

Bulgarije, zoon van August Ludwig Viktor van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXo), op 

pagina 360 (vorst van Saksen-Coburg-Kohary) en Clementine van Orléans (zie 

XXXae, op pagina 457). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIXj. Frans Albert August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Ernst 

I hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXVIIIi), op pagina 301 (van 1806 tot 1826 hertog van 

Saksen-Coburg-Saalfeld) en Louise Dorothea Pauline Charlotte Frederieke Auguste van 

Saksen-Gotha-Altenburg (XXVIIIc), op pagina 294, geboren op donderdag 26 augustus 1819 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op zaterdag 14 december 1861 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (beiden 20 jaar oud) op 

maandag 10 februari 1840 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de 

Koninklijke Kapel van het St. James's Palace, te St. James Palace [South East England, Groot 

Brittanië] met zijn nicht Victoria kongin van het Verenigd Koninkrijk, dochter van Eduard 

August van Kent en Marie Louise Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld (XXVIIIk), op pagina 304. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Victoria Adelheid Maria Louisa van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

zaterdag 21 november 1840 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(60 jaar oud) op maandag 5 augustus 1901 in 

Kronberg Im Taunus [Hessen, Duitsland], volgt XXXl, op pagina 403. 

2. Eduard VII van het Verenigd Koninkrijk, geboren op dinsdag 9 november 1841 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(68 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1910 aldaar, volgt XXXm, op pagina 416. 

3. Alice van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op dinsdag 25 april 1843 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(35 jaar oud) op zaterdag 14 december 1878 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], volgt 

XXXn, op pagina 423. 

4. Alfred Ernst Albert (Affie) van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

dinsdag 6 augustus 1844 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (55 jaar 

oud) op maandag 30 juli 1900 in Rosenau [Bavaria, Duitsland], volgt XXXo, op pagina 

432. 

5. Helena Augusta Victoria van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

maandag 25 mei 1846 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(77 jaar oud) op zaterdag 9 juni 1923 in 

Londen, Schomberg House [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXXp, op pagina 436. 

6. Louisa Caroline Alberta (Louise Caroline) van Saksen-Coburg en Gotha (van Groot 

Brittannie), geboren op zaterdag 18 maart 1848 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(91 jaar oud) op zondag 3 december 1939 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1871 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] St. George’s Chapel, 

te Windsor [South East England, Groot Brittanië] met John Douglas Sutherland 

Campbell, zoon van George Douglas Campbell en Elisabeth Leveson-Gower, geboren 

op woensdag 6 augustus 1845 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

negende hertog van Argyll, overleden (68 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1914 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Arthur William Patrick Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn, geboren op 

woensdag 1 mei 1850 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 



  

  

(91 jaar oud) op vrijdag 16 januari 1942 in 

Bagshot Park [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXq, op pagina 440. 

8. Leopold George Duncan Albert van Albany, geboren op donderdag 7 april 1853 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(30 jaar oud) op vrijdag 28 maart 1884 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], volgt 

XXXr, op pagina 442. 

9. Beatrice Mary Victoria Feodore van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

dinsdag 14 april 1857 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(87 jaar oud) op donderdag 26 oktober 1944 in 

Balcombe [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXs, op pagina 443. 

 

Louisa Caroline Alberta van Saksen-Coburg en Gotha. 

Huwelijk. 

Toen Prinses Louise de huwbare leeftijd had bereikt, ging haar moeder op zoek naar een geschikte 

echtgenoot. Prinses Louise's schoonzus, Prinses Alexandra van Denemarken, stelde haar broer, Kroonprins 

Frederik van Denemarken, voor. Koningin Victoria wilde echter een tweede huwelijk met de Deense 

Koninklijke Familie voorkomen om Pruisen niet voor het hoofd te stoten. Dus stelde Prinses Louise's oudere 

zus, Prinses Victoria, de neef van haar echtgenoot voor, Prins Albert van Pruisen. Ook in dit geval kwam het 

niet van een huwelijk; Prins Albert wilde niet in Engeland komen wonen. Uiteindelijk werd besloten dat 

Prinses Louise zou trouwen met een lid van de Britse adel. De keuze viel op John Douglas Sutharland 

Campbell, Markies van Lorne en erfgenaam voor de titel 'Hertog van Argyll'. Ze trouwden op 21 maart 1871 

in de St. George's Chapel van Windsor Castle. 

Canada. 

In 1878 kreeg Prinses Louise's echtgenoot de functie van gouverneur-generaal van Canada aangeboden; op 

14 november vertrok het paar naar Canada. Prinses Louise was erg populair bij de Canadezen, die onder 

andere Lake Louise en de provincie Alberta naar de prinses vernoemden. 

In februari 1880 raakte Prinses Louise ernstig gewond bij een ongeluk met een slee. De slee kapseisde en de 

prinses werd honderden meters voortgesleept aan haar haren, waarbij zij een oor verloor. De prinses verliet 

daarop Canada om in Engeland te herstellen van haar verwondingen. In 1883 keerde ook haar man weer 

terug. 

Hertogin van Argyll. 

Op 4 april 1900 stierf de 8ste Hertog van Argyll, waardoor Louise en John de 9de Hertog en Hertogin van 

Argyll werden. 

In 1914 stierf Louise's echtgenoot aan een longontsteking, waardoor zij weduwe werd. Zelf stierf ze in 1939 

op Kensington Palace. De Hertog en Hertogin van Argyll hadden geen kinderen. Er werd gezegd dat de 

prinses onvruchtbaar was geworden door een hersenvliesontsteking, die ze in haar jeugd had gehad. In 

verschillende biografieën werd echter de seksuele geaardheid van de Hertog ter discussie gesteld. 

Titels. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Louise. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Louise, Markiezin van Lorne. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Louise, Hertogin van Argyll. 

 

 

John Douglas Sutherland Campbell. 

Op 21 maart 1871 trad John in het huwelijk met prinses Louise van het Verenigd Koninkrijk, de vierde 

dochter van koningin Victoria en wijlen prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha. Dit huwelijk was 

niet geheel onomstreden. Het was namelijk het eerste huwelijk sinds 1515 dat een Engelse prinses trouwde 

met een onderdaan van de Britse vorst. Het was toen prinses Maria, zusje van koning Hendrik VIII. Ze 

huwde in het geheim Charles Brandon, een vriend van Hendrik VIII. John en Louise deelde hun liefde voor 

de kunsten. Maar het paar leefde liever gescheiden, en kreeg uiteindelijk ook geen kinderen. Louise was 

overigens het enige kind van koningin Victoria, die geen kinderen kreeg. De Markies van Lorne ging 

omstreden vriendschappen aan met mannen, en hij werd ervan verdacht homoseksueel te zijn. 

In 1878 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Canada. Het paar werd groots onthaald in Canada, 

want voor het eerst zou Rideau Hall, de officiële residentie van de gouverneur-generaal van Canada, een 



  

  

koninklijke bewoner hebben. Hij ontwikkelde een grote liefde voor Canada en haar bewoners. Hij 

stimuleerde het oprichten van ontelbare stichtingen en instituten. Hij had ook ontmoetingen met de eerste 

bewoners van Canada. Te Rideau Hall hielden hij en prinses Louise veel verschillende feesten en 

ontmoetingen. 

 

 

XXIXk. Bernhard III hertog van Saksen-Meiningen, zoon van George II hertog van 

Saksen-Meiningen (der Theaterherzog) (XXVIIId), op pagina 295 en Frederika Louise Wilhelmina 

Marianne Charlotte van Pruisen, geboren op dinsdag 1 april 1851 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], van 1914 tot 1918 de laatste hertog van Saksen-Meiningen, 

overleden (76 jaar oud) op maandag 16 januari 1928 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar oud) op maandag 18 februari 1878 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn achternicht Victoria Elisabeth Augusta Charlotte van 

Pruisen, dochter van Frederik III (Fritz) koning van Pruisen (van 9 maart tot 15 juni 1888, in het 

zogenaamde Driekeizerjaar,) en Victoria Adelheid Maria Louisa van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXl), op pagina 403, geboren op dinsdag 24 juli 1860 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], 

overleden (59 jaar oud) op woensdag 1 oktober 1919 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Feodore Victoria Auguste Marie Marianne van Saksen-Meiningen, geboren op 

zaterdag 10 mei 1879 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], zelfdoding gepleegd (66 

jaar oud) op zondag 26 augustus 1945 in Kowary [Wroclaw, Poland], trouwde 

(respectievelijk 19 en 33 jaar oud) op zaterdag 24 september 1898 in 

Wroclaw [Wroclaw, Poland] met Hendrik XX Reuss-Köstritz, zoon van Hendrik IX 

Reuss-Köstritz en Anna von Zedlitz Zulzendorf, geboren op 

vrijdag 25 november 1864 in Neuhof [Hessen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 23 maart 1939 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Bernhard III hertog van Saksen-Meiningen. 

Daar hij geen zoons had, werd in 1896 om het voortbestaan van de dynastie te verzekeren het erfrecht 

gewijzigd ten gunste van de zoons van zijn halfbroer Frederik. Bernhard III besteeg na de dood van zijn 

vader op 25 juni 1914 de hertogelijke troon en kreeg vrijwel meteen te maken met de Eerste Wereldoorlog. 

De Arbeiders- en Soldatenraad dwong hem in de Novemberrevolutie op 10 november 1918 tot aftreden. 

Saksen-Meiningen werd een vrijstaat en ging in 1920 op in Thüringen. Bernhard stierf op 16 januari 1928 te 

Meiningen, waarna zijn neef George (III) als troonopvolger gold. 

 

 

Victoria Elisabeth Augusta Charlotte van Pruisen. 

Als jong meisje was Charlotte een nerveus en geagiteerd kind, dat nagels beet en vaak haar kleding stuk 

scheurde. Ze was niet erg geïnteresseerd in leren en dat deed haar moeder veel verdriet. Met haar broer, 

Wilhelm, had ze evenwel een zeer nauwe band. 

In 1877 leerde ze Bernhard van Saksen-Meiningen kennen, met wie ze op 18 februari 1878 trouwde. Het paar 

kreeg een kind: Feodore. Het dochtertje werd aan de zorgen van kindermeisjes overgelaten terwijl Charlotte 

zich steeds meer mengde in het Berlijnse society leven. Zij deelde - eveneens tot verdriet van haar moeder, 

die zelf meer liberale visies had - de politieke ideeën van haar broer en Bismarck. 

In 1914 werd haar man hertog van Saksen-Meiningen. Het paar zou maar kort van deze status genieten want 

Bernhard deed al in 1918, ten gevolge van de Novemberrevolutie afstand van de hertogelijke troon. Nog bij 

hun troonsbestijging had de New York Times het hertogelijk paar geroemd om hun cleverness, 

independence of mind and manner, originality, freedom from prejudicem and modernity in the best sense of 

the word Kort daarna, in 1919 overleed Charlotte, naar uit recent onderzoek is gebleken, vermoedelijk aan 

een erfelijke stofwisselingsziekte, die wat later, in 1945 ook haar dochter zou vellen. 

 

 

Feodore Victoria Auguste Marie Marianne van Saksen-Meiningen. 

Feodore had tijdens haar jeugd weinig tot nauwelijks contact met haar ouders. Ze werd voornamelijk 



  

  

opgevoed door kindermeisjes en hofdames. Feodores moeder, Charlotte van Pruisen, kleineerde haar 

dochter, en werd hierin veelal gesteund door haar man. Prins Hendrik van Pruisen (de broer van Charlotte) 

en zijn vrouw Irene van Hessen-Darmstadt hebben de wijze waarop Feodore werd behandeld vaak 

veroordeeld, maar hier trokken Feodores ouders zich nauwelijks iets van aan. Bernhard, en dan met name 

Charlotte, bespotten op hun beurt de vertroetelende wijze waarop de kinderen van Hendrik en Irene werden 

behandeld. 

Feodores ouders zijn ook nooit actief op zoek geweest naar een echtgenoot voor haar. Even leek er sprake te 

zijn van een huwelijk met prins Alfred van Edinburgh. Deze prins zou het hertogdom Saksen-Coburg en 

Gotha erven, en een verbintenis tussen beiden zou daarom om geopolitieke redenen niet slecht uitkomen. 

Het huwelijk zou niet doorgaan en prins Alfred overleed twee jaar later, onder nooit helemaal opgehelderde 

omstandigheden. 

Uiteindelijk huwde Feodore in 1898 met prins Hendrik XXX (1864-1939), zoon van Hendrik IX van Reuss zu 

Köstritz en Anna van Zedlitz. Door haar huwelijk werd Feodore Prinzessin Reuss. Het paar kreeg geen 

kinderen, wat voor Feodore een groot verdriet was. Zij had wel graag kinderen gewild. Feodore leed haar 

leven lang aan verschillende ziektes, waaronder vermoedelijk ook de erfelijke ziekte Porfyrie. Mede door 

haar slechte jeugd, haar ouders die haar kleineerden en uiteindelijk in 1939 de dood van haar man leed 

Feodore aan zware depressies. In augustus 1945, nadat Duitsland de Tweede Wereldoorlog had verloren, 

pleegde Feodore zelfmoord. 

 

 

XXIXl. Frederik Johan Bernard Herman Hendrik Maurits prins van Saksen-Meiningen, zoon van 

George II hertog van Saksen-Meiningen (der Theaterherzog) (XXVIIId), op pagina 295 en Feodora 

Viktoria prinses van Hohenlohe-Langenburg, geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], gesneuveld (52 jaar oud) op zondag 23 augustus 1914 in de 

omgeving van Tarcienne [Namen, België], trouwde (respectievelijk 27 en 18 jaar oud) op 

donderdag 25 april 1889 in Neudorf Bei Benschen [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Adelheid 

Caroline Mathilde Emilia Agnes Ida Sophie van Lippe-Biesterfeld, dochter van Ernst 

Casimir graaf van Lippe-Biesterfeld en Karoline gravin van Wartensleben, geboren op 

woensdag 22 juni 1870 in Obercassel [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) 

op vrijdag 3 september 1948 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Feodora Carola Charlotte Marie Adelheid Auguste Mathilde van 

Saksen-Meiningen, geboren op donderdag 29 mei 1890 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op zondag 12 maart 1972 

in Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XXXt, op pagina 447. 

2. Adelheid Arna Caroline Marie van Saksen-Meiningen, geboren op 

zondag 16 augustus 1891 in Kassel [Hessen, Duitsland], overleden als weduwe (79 

jaar oud) op zondag 25 april 1971 in La Tour-de-Peilz [Vaud, Zwitserland], volgt 

XXXu, op pagina 447. 

3. George III van Saksen-Meiningen, geboren op dinsdag 11 oktober 1892 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op zaterdag 5 januari 1946 in 

Tsjerepovets [Rusland], volgt XXXv, op pagina 448. 

4. Ernst Leopold Frederik van Saksen-Meiningen, geboren op 

maandag 23 september 1895 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland], prins van 

Saksen-Meiningen, gesneuveld (18 jaar oud) op donderdag 27 augustus 1914 in 

Maubeuge [Nord, Frankrijk]. 

5. Louise Maria van Saksen-Meiningen, geboren op maandag 13 maart 1899 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op 

donderdag 14 februari 1985 in Pforzheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

6. Bernhard Frederik Julius Hendrik van Saksen-Meiningen, geboren op 

zondag 30 juni 1901 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (83 jaar 

oud) op donderdag 4 oktober 1984 in 

Bad Krozingen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XXXw, op pagina 448. 

 

Ernst Leopold Frederik van Saksen-Meiningen. 



  

  

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trok hij ten strijde e. Lang duurde die strijd overigens niet, 

want hij kwam al na enkele dagen om op het slagveld. Eenzelfde lot zou niet veel later zijn vader treffen. 

Prinses Adelheid verloor binnen een week zowel haar zoon en haar echtgenoot. 

 

 

XXIXm. Ernst Bernhard Victor George prins van Saksen-Meiningen, zoon van George II hertog van 

Saksen-Meiningen (der Theaterherzog) (XXVIIId), op pagina 295 en Feodora Viktoria prinses van 

Hohenlohe-Langenburg, geboren op dinsdag 27 september 1859 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], prins van Saksen-Meiningen, overleden (82 jaar oud) op 

maandag 29 december 1941 in Bad Liebenstein [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

32 en 18 jaar oud) (een morganatisch huwelijk) op dinsdag 20 september 1892 in 

München [Bavaria, Duitsland] met Catharina Sara Jensen Bruhl van Saalfeld, geboren op 

zondag 25 januari 1874 in Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland], barones van Saalfeld, overleden 

(71 jaar oud) op donderdag 19 april 1945. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ralf Erich van Saksen-Meiningen, geboren op woensdag 28 maart 1900 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], baron van Saalfeld, overleden (47 jaar oud) 

op dinsdag 22 juli 1947 in Weilheim [Bavaria, Duitsland]. 

 

Ernst Bernhard Victor George prins van Saksen-Meiningen. 

Zijn oudere halfbroer was als Bernhardt III de laatste regerend hertog van Saksen-Meiningen. Ernst was de 

lievelingzoon van zijn vader. Hij decoreerde de Villa Carlotta (een villa in het Italiaanse Tremezzo, die 

eigendom was van de familie Saksen-Meiningen), en was verantwoordelijk voor de aankleding van het 

Theater in Meiningen. Prins Ernst was eredoctor aan de Universiteit van Jena en diende in de Eerste 

Wereldoorlog als luitenant a la suite bij de Pruisische infanterie. 

Ernst was even in beeld als echtgenoot van Augusta Victoria van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, de latere echtgenote van keizer Wilhelm II maar hun beider 

ouders zagen niets in de verbintenis. In plaats daarvan trouwde Ernst in 1892 morganatisch met Katharina 

(Käthe) Jensen, dochter van de Duitse schrijver Wilhelm Jensen. Zij werd voor de gelegenheid door George 

II in de adelstand verheven, maar Ernst viel weg uit de lijn van troonopvolging. Wel werd hij in 1928, na het 

overlijden van zijn halfbroer, hoofd van het Huis Saksen-Meiningen. 

 

 

XXIXn. Ferdinand II Ferdinand August Frans Anton van Portugal Ferdinand August Frans Anton van 

Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, zoon van Ferdinand George August van 

Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry (XXVIIIj), op pagina 302 (vorst van Saksen Coburg, hertog van 

Kohary) en Maria Antonia van Koháry (erfgename van de Koháry familie en een van de drie 

grootste landeigenaren in Hongarije), geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], was als gemaal van Maria II van Portugal koning van Portugal, 

overleden (69 jaar oud) op dinsdag 15 december 1885 in Lissabon [Lisboa, Portugal], trouwde 

(respectievelijk 19 en 17 jaar oud) op zaterdag 9 april 1836 in Lissabon [Lisboa, Portugal] met 

Maria II Maria da Glória Johanna Charlotte Leopoldina da Cruz Francisca Xavier de Paula 

Isidora Michaëla Gabriëla Rafaëla Gonzaga van Portugal, dochter van Peter IV van 

Portugal (hertog van Braganca, koning van Portugal, keizer van Brazilie) en Leopoldina van 

Habsburg-Lotharingen, geboren op zondag 4 april 1819 in 

Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië], koningin van Portugal, keizerin van Brazilie, overleden 

(34 jaar oud) op dinsdag 15 november 1853 in Lissabon [Lisboa, Portugal]. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

1. Peter V Peter Maria Ferdinand Michaël Rafaël Gabriël Gonzaga Xavier Johan Anton 

Leopold Victor Frans van Assisi Julius Amelis koning van Portugal, geboren op 

zaterdag 16 september 1837 in Lissabon [Lisboa, Portugal], was van 1853 tot 1861 

koning van Portugal, overleden (24 jaar oud) op maandag 11 november 1861 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) in 1858 (dinsdag 

18 mei 1858) in Lissabon [Lisboa, Portugal] met Stephanie Stephanie Josepha 

Friederike Wilhelmine Antonia van Hohenzollern-Sigmaringen, dochter van Karel 



  

  

Anton Joachim Zephyrinus Frederik Meinrad van Hohenzollern-Sigmaringen (was 

van 1848 tot 1849 de laatste regerende vorst van Hohenzollern-Sigmaringen en van 

1858 tot 1862 p) en Josefine Frederieke Louise van Baden, geboren op 

zaterdag 15 juli 1837 in Krauchenwies [Baden-Württemberg, Duitsland] (in Dresden 

[sachsen, Duitsland]), overleden (22 jaar oud) op zondag 17 juli 1859 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Lodewijk I van Portugal, geboren op woensdag 31 oktober 1838 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (50 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1889 in 

Cascais [Lisboa, Portugal], volgt XXXx, op pagina 449. 

3. Maria van Portugal, geboren en op dezelfde dag overleden op zondag 4 oktober 1840. 

4. Johan Maria van Portugal, geboren op woensdag 16 maart 1842 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], 8e hertog van Beja, ongehuwd en kinderloos overleden 

(19 jaar oud) op vrijdag 27 december 1861 in Lissabon [Lisboa, Portugal], bijgezet 

aldaar in het Koninklijk Pantheon van het Huis Bragança. 

5. Maria Anna van Portugal, geboren op vrijdag 21 juli 1843 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (40 jaar oud) op dinsdag 5 februari 1884 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], volgt XXXy, op pagina 450. 

6. Antonia Maria Ferdinanda van Portugal, geboren op maandag 17 februari 1845 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (68 jaar oud) op zaterdag 27 december 1913 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XXXz, op pagina 450. 

7. Ferdinand Maria Lodewijk van Portugal, geboren op donderdag 23 juli 1846 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (15 jaar oud) op woensdag 6 november 1861 

aldaar. 

8. Augusto Maria van Portugal, geboren op maandag 8 november 1847 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], hertog van Coimbra, overleden (41 jaar oud) op 

donderdag 26 september 1889 in Lissabon [Lisboa, Portugal]. 

9. Leopold van Portugal, geboren op maandag 7 mei 1849, op dezelfde dag overleden. 

10. Maria Da Glória van Portugal, geboren op maandag 3 februari 1851, op dezelfde dag 

overleden. 

11. Eugenius van Portugal, geboren op dinsdag 15 november 1853, op dezelfde dag 

overleden. 

 

Ferdinand II van Portugal. 

Hij was goed opgeleid, geïnteresseerd in muziek en kunst en trachtte zijn kinderen een strenge, maar brede 

opleiding te geven. Regeringszaken interesseerden hem daarentegen weinig. Na de dood van zijn echtgenote 

trad hij van 1853 tot 1855 als regent op namens de minderjarige Peter V, een functie die hij ook gedurende de 

vele zwangerschappen van Maria regelmatig had vervuld. 

Hij weigerde de hem in 1869 aangeboden kroon van Spanje, een land dat sinds de val van Isabella II zonder 

koning zat. In datzelfde jaar hertrouwde hij met de operazangeres Elisa Hendler, gravin van Edler, bij wie hij 

nog een dochter verwekte, Alice. Zij erfde na zijn dood in 1885 een groot deel van zijn eigendommen. 

 

 

Maria II van Portugal. 

Haar vader riep in 1822 de onafhankelijkheid van Brazilië uit met zichzelf als keizer. Toen Maria's 

grootvader, koning Johan VI, stierf in maart 1826 ontstond er in Portugal een opvolgingscrisis. De overleden 

koning had een mannelijke erfgenaam, Peter, maar deze had in 1822 de Braziliaanse onafhankelijkheid 

uitgeroepen, en was sindsdien als Peter I, keizer van het grootste Zuid-Amerikaanse land. De overleden 

koning had ook nog een andere zoon, Michaël (Miguel), maar deze was sinds een paar jaar verbannen naar 

Oostenrijk, na het leiden van een aantal opstanden tegen zijn vader en diens liberale regime. Voor zijn dood, 

had de koning zijn lievelingsdochter, infante Isabella Maria, aangewezen tot regentes totdat de rechtmatige 

erfgenaam was teruggekeerd naar het koninkrijk, maar Johan VI had geen officiële erfgenaam aangewezen. 

Werd het Peter de liberale keizer van Brazilië of Michaël de absolutistisch denkende prins in ballingschap?. 

De meeste mensen beschouwden infant Pedro als de rechtmatige erfgenaam van de Portugese troon, maar 

niemand wilde dat hij Portugal en Brazilië opnieuw zou herenigen, wat zou gebeuren als hij de Portugese 

troon zou bestijgen. Het Europese land stond onder Braziliaanse regering sinds de twee landen waren 



  

  

ondergebracht in het Verenigd Koninkrijk van Portugal, Brazilië en de Algarve, gesticht door koning Johan 

VI op 16 december 1815, tijdens zijn verblijf in Rio de Janeiro, van 1808 tot 1820. Uiteindelijk liet Peter het 

Braziliaanse keizerrijk aan zijn (nog minderjarige) zoon en werd koning van Portugal als koning Peter IV. 

Koning Peter was zich ervan bewust dat de grote aanhang van zijn broer bereid was om Michaël terug op de 

troon te zetten en daarom koos hij voor een andere optie: hij abdiceerde als koning van Portugal op 28 mei 

1826 ten gunste van zijn oudste dochter, infante Maria da Gloria (die in die tijd nog maar zeven jaar oud 

was) en zij zou uitgehuwelijkt worden aan haar oom Michaël, die moest instemmen met een liberale 

grondwet en moest functioneren als een regent tot zijn nicht meerderjarig was geworden. 

Michaël deed alsof hij het accepteerde maar toen hij aankwam in Portugal zette hij koningin Maria II af en 

benoemde zichzelf koning, trok de liberale grondwet in en regeerde als absolutistisch vorst. Tijdens zijn 

bewind van terreur, reisde Maria naar vele Europese hoven en bracht onder andere een bezoek aan haar 

grootvader, keizer Frans I, in Wenen, evenals in het Londen van koning Willem IV en het Parijs van koning 

Lodewijk Filips. Peter deed afstand van de Braziliaanse troon in 1831, ten gunste van zijn zoon (en Maria's 

jongere broer, Peter II), en vanuit zijn verblijfplaats op de Azoren viel hij zijn broer Michaël aan en dwong 

hem tot een abdicatie in 1834. Maria werd daardoor weer koningin en besteeg opnieuw de troon, en liet haar 

huwelijk met Michaël nietig verklaren. Michaël vertrok opnieuw naar Oostenrijk, en stierf in 1866 in Baden. 

Haar regeringstijd werd gekenmerkt door voortdurende conflicten tussen conservatieven, die de 

constitutionele monarchie zoals gedefinieerd in de nieuwe grondwet aanhingen, en democratische en 

radicale elementen die herinvoering van de oude constitutie nastreefden. Deze conflicten gingen soms 

gepaard met bloedige onlusten. Ondanks hevige tegenstand in het land hield Maria vast aan premier 

António Bernardo da Costa Cabral, hetgeen bijna tot een burgeroorlog leidde. 

In 1842 ontving Maria II van paus Gregorius XVI de Gouden Roos. 

Ze huwde op 26 januari 1835 te Lissabon met August van Leuchtenberg, zoon van Eugène de Beauharnais, 

die echter reeds twee maanden later stierf. Op 9 april 1836 hertrouwde ze met Ferdinand van 

Saksen-Coburg-Gotha, zoon van Ferdinand George August van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry, die na de 

geboorte van de troonopvolger Dom Pedro de Alcántara (Peter V) als Ferdinand II de koningstitel kreeg. 

Maria baarde elf kinderen en stierf in 1853 in het kraambed. Met haar dood eindigde de heerschappij van het 

Huis Bragança. 

 

 

Peter V koning van Portugal. 

Na de vroege dood van zijn moeder besteeg hij reeds op 16-jarige leeftijd de troon. Tot 1855 trad zijn vader 

als regent op terwijl Peter reizen maakte naar meer geïndustrialiseerde Europese landen. 

Nog in hetzelfde jaar dat hij de regering had aanvaard ontsloeg hij de minister-president de hertog van 

Saldanha, die gedurende het bewind van zijn vader jarenlang de Portugese politiek had bepaald. Hij 

benoemde nu met de hertog van Loulé van de Progressieve Partij voor het eerst sinds 1842 weer een 

links-liberale politicus (setembrist) tot regeringsleider. Nationale problemen bestudeerde hij zorgvuldig en 

hij was niet bang politici zijn mening duidelijk te maken. Onder zijn bewind werd het wegen- en 

spoorwegennet verbeterd, telegraafverbindingen aangelegd en de volksgezondheid verbeterd. 

Peter begon nu in tegenstelling tot zijn overwegend conservatief rechts-liberaal gezinde ouders (cartisten) 

met een systeem dat later rotavisme genoemd werd en waarbij erop gelet werd dat de vertegenwoordigers 

van de beide grote strekkingen afwisselend en ongeveer voor dezelfde periode aan de macht kwamen. Dit 

systeem zou in grote lijnen tot het einde van de Portugese monarchie in 1910 worden gehandhaafd. 

Gedurende de grote cholera-epidemie in Lissabon van 1856/1857 ontvluchtte hij in tegenstelling tot de 

meeste adel en gefortuneerden niet de stad, maar bezocht ziekenhuizen en sprak de zieken troost in zonder 

zich om besmettingsgevaar te bekommeren. Hierdoor genoot hij een grote populariteit bij het volk, dat hem 

o rei santo - de heilige koning - noemde. 

Hij trad in 1858 in het huwelijk met Stephanie van Hohenzollern-Sigmaringen. Zij stierf een jaar later. Door 

dit sterfgeval en het overlijden van een goede vriend werd de koning geplaagd door een zware depressie. 

De jonge koning werd in 1861 gedurende een reis evenals twee van zijn broers met griep besmet. Allereerst 

stierf zijn broer Ferdinand Maria, twee dagen later ook Peter zelf op 24-jarige leeftijd. Kort hierna bezweek 

ook zijn jongere broer Johan Maria. Daar Peter V kinderloos was gebleven werd hij opgevolgd door zijn 

broer Lodewijk I. 

 

 



  

  

Stephanie van Hohenzollern-Sigmaringen. 

Tot haar huwelijk leefde ze met haar familie in Düsseldorf. Daar gaf ze zich over aan liefdadigheid, hetgeen 

haar de bijnaam "Engel der Armen" opleverde. 

In 1858 trouwde ze in Lissabon met koning Peter V van Portugal. Stephanie overleed al een jaar na de 

bruiloft aan de gevolgen van difterie. Haar man overleefde haar niet lang. Hij stierf in 1861 aan de griep. Het 

paar had geen kinderen. 

Na haar dood werd in Düsseldorf een gedenkteken opgericht, ter nagedachtenis aan koningin Stephanie. 

 

 

Ferdinand Maria Lodewijk van Portugal. 

De prins volgde een militaire opleiding en werd luitenant in het Vijfde Bataljon van de Caçadores, de 

elitetroepen van de lichte infanterie-eenheid van het Portugese leger. Ook ontving hij het grootkruis van de 

Orde van Onze Lieve Vrouwe van Villa Viçosa. 

In de laatste maanden van 1861 raakten Ferdinand en twee van zijn broers, koning Peter V van Portugal en 

infant Johan Maria, besmet met buiktyfus of cholera. Ze overleefden het alle drie niet: Ferdinand Maria stierf 

op 6 november, Peter V op 11 november en Johan Maria op 27 december. De broers werden bijgezet in het 

Koninklijk Pantheon van het Huis Bragança. 

Bronnen, noten en/of referenties. 

Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Infante Fernando of 

Portugal op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk 

delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar. 

 

 

 Maria II Maria da Glória Johanna Charlotte Leopoldina da Cruz Francisca Xavier de Paula 

Isidora Michaëla Gabriëla Rafaëla Gonzaga van Portugal, dochter van Peter IV van 

Portugal (hertog van Braganca, koning van Portugal, keizer van Brazilie) en Leopoldina van 

Habsburg-Lotharingen, trouwde (respectievelijk 15 en 24 jaar oud) (1) op 

maandag 26 januari 1835 in Lissabon [Lisboa, Portugal] met August hertog van Leuchtenberg, 

zoon van Eugène-Rose de Beauharnais (hertog van Leuchtenberg) en Augusta Amalia Ludovika 

van Beieren, geboren op zondag 9 december 1810 in Milaan [Lombardia, Italië], overleden (24 

jaar oud) op zaterdag 28 maart 1835 in Lissabon [Lisboa, Portugal]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIXo. August Ludwig Viktor van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Ferdinand George August van 

Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry (XXVIIIj), op pagina 302 (vorst van Saksen Coburg, hertog van 

Kohary) en Maria Antonia van Koháry (erfgename van de Koháry familie en een van de drie 

grootste landeigenaren in Hongarije), geboren op zaterdag 13 juni 1818 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], vorst van Saksen-Coburg-Kohary, overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 26 juli 1881 in Ebenthal [Karnten, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar 

oud) op donderdag 20 april 1843 in Saint-Cloud [Val-d’Oise, Frankrijk] met Clementine van 

Orléans, dochter van Lodewijk Filips I van Frankrijk (hertog van Orléans, koning van 

Frankrijk) en Maria Amalia van Bourbon-Sicilië, geboren op dinsdag 3 juni 1817 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (89 jaar oud) op zaterdag 16 februari 1907 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Filips van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op donderdag 28 maart 1844 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden als weduwnaar (77 jaar oud) op 

maandag 4 juli 1921 in Coburg [Bavaria, Duitsland], volgt XXXaa, op pagina 453. 

2. Lodewijk August Maria Odo van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

vrijdag 8 augustus 1845 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 14 september 1907 in Karlsbad [KA, Czech Republic], volgt XXXab, op 

pagina 454. 

3. Marie Adelheid Amalie Clotilde van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

woensdag 8 juli 1846 in Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (80 jaar 

oud) op vrijdag 3 juni 1927 in Alcsút [Hongarije], volgt XXXac, op pagina 455. 



  

  

4. Maria Luise Francisca Amalie (Amalia) van Saksen-Coburg, geboren op 

maandag 23 oktober 1848 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op 

zondag 6 mei 1894 in München [Bavaria, Duitsland], volgt XXXad, op pagina 456. 

5. Ferdinand I van Bulgarije, geboren op dinsdag 26 februari 1861 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (87 jaar oud) op vrijdag 10 september 1948 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], volgt XXXae, op pagina 457. 

 

Clementine van Orléans. 

Nadat ze in 1848 aan het einde van haar vaders regering Frankrijk was ontvlucht, leefde ze in Wenen, waar 

haar echtgenoot een officier was in het leger van Oostenrijk-Hongarije. Ze realiseerde zich dat ze nooit 

koningin zou worden en vestigde al haar hoop op Ferdinand, haar favoriete kind. Clementine koos Bulgarije 

uit voor zijn koningschap en was druk in de weer om te zorgen voor Ferdinands verkiezing tot prins van 

Bulgarije. 

Clementine representeerde Ferdinand vaak in andere Europese landen. Er werd gezegd dat ze een erg grote 

invloed had op haar zoon. Ze was erg populair bij het Bulgaarse volk, omdat ze veel geld aan het volk 

schonk: ze doneerde bijvoorbeeld vier miljoen frank aan een spoorweg, waardoor Bulgarije bij het Europese 

treinnetwerk werd betrokken. 

Naarmate ze ouder werd, kon Clementine steeds slechter horen. Ze stierf op 89-jarige leeftijd en werd 

begraven in Coburg. 

 

 

XXIXp. Victoria Francisca Antoinette Juliana Louise van Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, dochter van 

Ferdinand George August van Saksen-Coburg-Saalfeld-Koháry (XXVIIIj), op pagina 302 (vorst 

van Saksen Coburg, hertog van Kohary) en Maria Antonia van Koháry (erfgename van de 

Koháry familie en een van de drie grootste landeigenaren in Hongarije), geboren op 

zaterdag 16 februari 1822 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (35 jaar oud) op 

dinsdag 10 november 1857 in Esher [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 18 en 25 jaar oud) op maandag 27 april 1840 in Saint-Cloud [Val-d’Oise, Frankrijk] 

met Lodewijk Karel Filips Rafaël van Orléans, zoon van Lodewijk Filips I van Frankrijk (hertog 

van Orléans, koning van Frankrijk) en Maria Amalia van Bourbon-Sicilië, geboren op 

dinsdag 25 oktober 1814 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], hertog van Nemours, overleden (81 jaar 

oud) op zondag 26 juli 1896 in Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Louis Philippe Gaston (Gaston) van Bourbon-Orléans, geboren op 

donderdag 28 april 1842 in Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (80 

jaar oud) op maandag 28 augustus 1922 in Op Zee aan boord van de Massilia, op de 

terugweg naar Brazilie, trouwde (respectievelijk 22 en 18 jaar oud) op 

zaterdag 15 oktober 1864 in Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië] met zijn 

achternicht Isabella van Brazilië Isabella Christina Leopoldina Augusta Michaela 

Gabriela Rafaela Gonzaga van Bragança-Bourbon-Sicilië, dochter van Peter II van 

Portugal (keizer van Brazilie) en Theresia van Bourbon-Sicilië, geboren op 

woensdag 29 juli 1846 in Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië], begentes van het 

Keizerrijk Brazilie, overleden (75 jaar oud) op maandag 14 november 1921 in 

Kasteel Eu [Seine Maritime, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

2. Ferdinand Louis Philippe van Alençon-Orléans, geboren op vrijdag 12 juli 1844 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 23 juni 1910 in Wimbledon [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op maandag 28 september 1868 in 

Possenhofen [Bavaria, Duitsland] met Sophie Charlotte Augusta in Beieren, dochter 

van Maximilian Joseph in Beieren en Marie Ludovika Wilhelmina (Luise) van Beieren, 

geboren op maandag 22 februari 1847 in Possenhofen [Bavaria, Duitsland], overleden 

door een noodlottig ongeval (50 jaar oud) op dinsdag 4 mei 1897 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] tijdens een brand. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

3. Margarethe Adelaide van Bourbon-Orléans, geboren op maandag 16 februari 1846 in 

Palais de Tuillerieen (Parijs) [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (47 jaar oud) op 



  

  

woensdag 25 oktober 1893 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 25 

en 43 jaar oud) op maandag 15 januari 1872 in Chantilly [Oise, Frankrijk] met 

Wladislaw prins Czartoryski, zoon van Adam Jerzy Czartoryski (vorst Czartoryski, 

hertog van Klewan en Zukow) en Anna Zofia Sapieha, geboren op 

donderdag 3 juli 1828 in Warschau [Warszawa, Poland], overleden (65 jaar oud) op 

zaterdag 23 juni 1894 in Boulogne-Sur-Mer [Pas-de-Calais, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 

een zoon. 

4. Blanche Marie Amelie van Bourbon-Orléans, geboren op woensdag 28 oktober 1857 

in Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(74 jaar oud) op donderdag 4 februari 1932 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 

Lodewijk Karel Filips Rafaël van Orléans. 

Hij werd in 1825 genoemd als mogelijk kandidaat voor de troon van Griekenland en werd op 3 februari 1831 

door het Nationaal Congres tot koning der Belgen verkozen. Zijn vader weigerde deze benoeming echter te 

aanvaarden onder druk van de grote mogendheden, met name het Verenigd Koninkrijk, die vreesden voor 

een te grote Franse macht op het continent. 

Hij nam hierna deel aan de Franse interventies in België (1832) om deze nieuwe staat te steunen tegen de 

regering van koning Willem I der Nederlanden. In 1836-1837 en 1841 nam hij deel aan de veldtochten in 

Algerije, waaronder de mislukte veldtocht tegen Constantine (1836). 

Streng en koel van karakter wist hij slechts in zeer geringe mate de genegenheid van het Franse volk te 

winnen. In de Februarirevolutie van 1848 vluchtte hij met zijn familie via Boulogne naar Engeland, waar hij 

tot 1871 verbleef. Hij trachtte daar een verzoening tussen de rivaliserende linies van het huis Bourbon te 

bewerkstelligen, hetgeen - met name door de houding van de graaf van Chambord - mislukte. 

Hij keerde in 1871 terug in Parijs, waar zijn rang van divisiegeneraal in 1872 werd hersteld. Na zijn 

pensionering was hij actief als president van het Rode Kruis. In 1886 moest hij echter als lid van een 

voorheen regerend geslacht zijn militaire functies neerleggen. 

 

 

Louis Philippe Gaston (Gaston) van Bourbon-Orléans. 

Kort na zijn huwelijk brak de Oorlog van de Drievoudige Alliantie uit, die Brazilië samen met Argentinië en 

Uruguay voerde tegen Francisco Solano López, de autoritaire president van Paraguay. Als schoonzoon van 

de Braziliaanse keizer beoogde Gaston van Orléans een hoge commandopost, aanvankelijk tevergeefs. Pas in 

de laatste fase van de oorlog werd hij tot opperbevelhebber van de Braziliaanse strijdkrachten benoemd, en 

in maart 1869 nam hij het opperste commando van de geallieerde strijdkrachten op. Hij toonde zich een 

bekwaam bevelhebber en bracht de oorlog in februari 1870 tot een zegerijk einde. 

In 1889 vluchtte hij na de val van het keizerrijk Brazilië met zijn familie naar Frankrijk, waar ze het kasteel 

van Eu in Normandië betrokken. Kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog verloor Gaston van Orléans 

zijn jongste zoon door een vliegtuigongeluk. Zijn tweede zoon stierf in 1920 aan de gevolgen van 

verwondingen die hij in de oorlog was opgelopen. Het jaar daarop verloor hij ook zijn vrouw, na een 

huwelijk van 57 jaar. In 1922 ging de graaf van Eu aan boord van de Massalia om deel te nemen aan de 

feestelijkheden ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Braziliaans onafhankelijkheid. Hij zou 

Brazilië echter nooit meer bereiken: onderweg overleed hij op 80-jarige leeftijd. 

 

 

Isabella van Brazilië. 

Als titel droeg ze: keizerlijk prinses en tijdens de laatste jaren van haar vaders regering was ze ook bekend 

als de prinses-regentes. Nadat de monarchie in Brazilië was afgeschaft, werd ze het hoofd van de 

Braziliaanse keizerlijke familie en titulaire keizerin van Brazilië. 

Ze regeerde driemaal als regentes van Brazilië, toen haar vader niet aanwezig was in het land. In de 

Braziliaanse geschiedenis staat Isabella bekend als de eerste vrouwelijke leider in het postkolonialistische 

tijdperk. In 1888 ondertekende Isabella de Lei Áurea, de 'Gouden Wet' die definitief een einde stelde aan de 

slavernij in het Braziliaanse Rijk. Voor haar vrome karakter en haar rol in de afschaffing van de slavernij in 

Brazilië werd ze door paus Leo XIII bekroond met de Gouden Roos. In 1889 werd haar vader, keizer Peter II, 

door het leger van de troon gestoten en werd er een einde gemaakt aan de Braziliaanse monarchie; dit 

belette haar de Braziliaanse troon te kunnen verwerven. Titulair keizerin Isabella stierf op 14 november 1921 



  

  

in het kasteel van Eu in Frankrijk. 

Jeugd. 

Isabella werd geboren als eerste dochter van keizer Peter II van Brazilië (Dom Pedro) en keizerin Theresia 

van Bourbon-Sicilië (Dona Teresa), de jongste dochter van koning Frans I der Beide Siciliën. Isabella werd 

geboren op het Paço de São Cristóvão, Quinta da Boa Vista te Rio de Janeiro. Haar oudere broer, Alfonso, 

was al vóór haar geboorte gestorven, en haar jongere broer, Peter, zou eveneens op jonge leeftijd overlijden. 

Omdat het keizerlijk paar nu nog enkel maar dochters had, wees keizer Peter Isabella aan als zijn opvolgster 

en werd ze kroonprinses van Brazilië. Isabella kreeg daardoor de titels Princesa Imperial en prinses van 

Brazilië. 

Huwelijk. 

Isabella trouwde op 15 oktober 1864 met prins Lodewijk Filips Maria Ferdinand Gaston, prins van Orléans 

en graaf van Eu. Lodewijk Filips was de oudste zoon van prins Lodewijk van Orléans, de hertog van 

Nemours, die weer een zoon was van de Franse koning Lodewijk Filips I. Lodewijk Filips werd in Brazilië 

bekend als Prins Gastão d' Orléans. 

Isabella's enige (jongere) zuster prinses Leopoldina van Brazilië trouwde op 25 december 1864 te Rio de 

Janeiro met prins Augustus van Saksen-Coburg-Gotha. Eigenlijk werd Augustus naar Brazilië gestuurd om 

met Isabella te trouwen en Gaston zou trouwen met Leopoldina, maar de prinsessen besloten om dat om te 

draaien. De keizer, zelf wetend van een ongelukkig huwelijk dat gearrangeerd was, stemde toe met de 

beslissing van de dames. 

Isabella was, zolang haar jongere broertje Peter nog leefde, bekend als Hare Hoogheid met de officiële titel 

van prinses. Na de dood van Peter werd ze Hare Keizerlijke Hoogheid met de officiële titel van keizerlijke 

prinses. In de tijden dat haar vader buiten het land was, moest Isabella optreden als regentes van het Rijk. 

Isabella werd toen bekend als de keizerlijke prinses-regentes. Maar in de volksmond stond ze bekend als 

prinses Isabella of als a Redentora (de Verlosser). 

 

 

Sophie Charlotte Augusta in Beieren. 

Sophie bracht het grootste gedeelte van haar jeugd door op het slot Possenhofen, niet ver van München. 

Nadat al haar broers en zussen getrouwd waren, verbleef zij vanaf 1861 als laatste kind op het ouderlijke 

slot. Ze was zeer bevriend met haar neef Lodewijk, die in 1864 als Lodewijk II de Beierse troon zou bestijgen. 

Ze deelden een grote liefde voor de natuur en voor de muziek van Richard Wagner. Omdat Sophie mooi kon 

zingen en bovendien zichzelf begeleidde op de piano, zong zij regelmatig stukken uit de opera's van Wagner 

voor Lodewijk. Aangezien zij de schoonzus was van de machtige Oostenrijkse keizer, Frans Jozef I waren er 

veel Europese prinsen geïnteresseerd in haar hand. Zo deden prins Louis van Portugal en Lodewijk Victor, 

een jongere broer van de Oostenrijkse keizer, haar een aanzoek. Met steun van haar vrijgevochten vader, 

sloeg ze deze aanzoeken af. 

Verloving met koning Lodewijk. 

Uiteindelijk verloofde ze zich met haar neef, koning Lodewijk II van Beieren. Tot een huwelijk kwam het 

evenwel niet. Mogelijk door bindingsangst stelde Lodewijk het huwelijk alsmaar uit. Nadat hertog 

Maximiliaan zijn neef hieromtrent om opheldering vroeg, verbrak hij de verloving. Daarop had Sophie een 

korte maar kennelijk hevige omgang met de handelsondernemer Edgar Hanfstaengl. Deze werd evenwel 

niet geschikt geacht als toekomstige levenspartner. 

Huwelijk. 

Ludovika ging daarom op zoek naar een nieuwe huwelijkskandidaat en vond deze in de hertog Ferdinand 

van Alençon-Orléans. Sophie stemde in met het huwelijksaanzoek, en op 28 september 1868 trouwden ze in 

Possenhofen. Het paar verhuisde naar Engeland, daar het de afstammelingen van het huis Orléans sinds de 

revolutie van 1848 verboden was voet op Franse bodem te zetten. In Engeland werd Sophie overvallen door 

aanvallen van melancholie. Ze verlangde steeds meer naar huis en naar haar vroegere geliefde, Edgar 

Hanfstaengl. Aan hem schreef ze hartstochtelijke liefdesbrieven, die evenwel onbeantwoord bleven. Vanaf 

1872 woonde het paar weer in Frankrijk, waar het een villa in Vincennes betrok. 

Huwelijkscrisis. 

In 1886 werd Sophie hevig verliefd op haar gynaecoloog, Dr Glaser. Het paar begon een verhouding en 

besloot zelfs gezamenlijk naar Zwitserland te vertrekken. Dit plan werd verijdeld doordat de echtgenote van 

de vrouwenarts aan de bel trok. Ferdinand Alençon overlegde hierop met zijn zwager, de arts Karel 

Theodoor in Beieren, wat hem te doen stond. Besloten werd Sophie op te laten nemen in een psychiatrische 



  

  

kliniek in de buurt van Graz, waar zij zou kunnen herstellen van haar sexueller Abartigkeiten. Sophie 

verbleef vijf maanden in de kliniek, herstelde nog enige tijd in een slot in Tirol en vervoegde zich daarna 

weer bij haar man. 

Overlijden. 

Sophie kwam uiteindelijk om bij een hevige brand in de Bazar de la Charité (een 

liefdadigheidstentoonstelling in Parijs), toen zij tegen het dringend advies van de brandweer weigerde het 

gebouw te verlaten omdat zij erop stond dat eerst andere vrouwen zouden worden gered. 

Op haar begrafenis ontlook de liefde tussen haar nichtje Elisabeth in Beieren en prins Albert van België. 

 

 

XXIXq. Leopold II Leopold Lodewijk Filips Maria Victor van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van 

Leopold I van Saksen-Coburg en Gotha (XXVIIIl), op pagina 312 (koning van België) en Louise 

Marie Thérèse Charlotte Isabelle van Orléans, geboren op donderdag 9 april 1835 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], prins van België hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg 

en Gotha, hertog van Brabant en senator, was de tweede koning der Belgen. 

 Leopold II was ook de stichter, eigenaar en soeverein van de Onafhankelijke Congostaat, zijn 

privé-project, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 17 december 1909 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 18 en 16 jaar oud) (1) op 

maandag 22 augustus 1853 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Marie Henriëtte Anne van 

Oostenrijk, dochter van Jozef Anton Johan van Oostenrijk (aartshertog van Oostenrijk, palatijn 

van Hongarije) en Maria Dorothea van Württemberg, geboren op dinsdag 23 augustus 1836 in 

Pest [VU, Hongarije], hertogin van Brabant prinses van België, aartshertogin van Oostenrijk, 

overleden (66 jaar oud) op vrijdag 19 september 1902 in Spa [Luik, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Louise Marie Amelie van België, geboren op donderdag 18 februari 1858 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], overleden (66 jaar oud) op zaterdag 1 maart 1924 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], volgt XXXaf, op pagina 458. 

2. Leopold Ferdinand Leopold Ferdinand Elias Victor Albert Maria van België, geboren 

op zondag 12 juni 1859 in Laken [Vlaams-Brabant, België], graaf van Henegouwen, 

hertog van Brabant, overleden (9 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1869 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

3. Stephanie Clotilde van België, geboren op zaterdag 21 mei 1864 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 23 augustus 1945 in Pannonhalma [Gyor Moson Sopron, Hongarije], volgt 

XXXag, op pagina 459. 

4. Clementine Albertine van België, geboren op dinsdag 30 juli 1872 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], overleden (82 jaar oud) op dinsdag 8 maart 1955 in 

Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk], volgt XXXah, op pagina 462. 

 

Leopold II van Saksen-Coburg en Gotha. 

Leopold II was ook de stichter, eigenaar en soeverein van de Onafhankelijke Congostaat (of 

Congo-Vrijstaat), zijn privé-project. Dit werd hem toegezegd door de Koloniale Conferentie van Berlijn. Ten 

tijde van zijn koningschap zijn er veel gruweldaden in Congo-Vrijstaat gepleegd, waardoor zijn 

nalatenschap omstreden is. 

Na de dood van kroonprins Leopold verzuurde het huwelijk tussen Leopold en Maria Hendrika. Na de 

geboorte van hun jongste dochter Clementine ontstond er een breuk tussen de twee echtgenoten. Omdat zijn 

enige zoon en troonopvolger Leopold op jonge leeftijd overleed, werd zijn broer, prins Filips, graaf van 

Vlaanderen, de wettige troonopvolger; maar daar deze nagenoeg doof was, achtte Leopold hem niet in staat 

de Belgische troon te bestijgen. Hij vestigde zijn hoop op diens zoon Boudewijn, die echter eveneens 

vroegtijdig stierf. Uiteindelijk stierf ook Filips nog vóór Leopold, en werd Leopold II rechtstreeks opgevolgd 

door Albert, Boudewijns jongere broer. 

De Franse danseres, prinses Cléo de Mérode (1875-1966), zou geruime tijd de maîtresse van Leopold zijn 

geweest, hoewel zij dat altijd heeft ontkend. De koning heeft een tijdlang de spotnaam Cléopold gekregen en 

er circuleerden spotprenten over deze vermeende affaire. 

Nadat de koningin in 1902 overleden was, kreeg Leopolds minnares Blanche Delacroix, barones de Vaughan 



  

  

(1883-1948), een vaste residentie in Laken, in de Villa Vanderborght en ook een in Oostende. 

Blanche Delacroix schonk de oude vorst twee buitenechtelijke zoons: 

Toen Blanche zwanger was van haar tweede zoon, liepen er geruchten, dat niet Leopold, maar haar vroegere 

minnaar Durrieux - waarmee ze na de dood van Leopold huwde - de vader was. Durrieux dook in die tijd 

ook te pas en te onpas op in Brussel. Haar tweede zoon werd geboren met atrofie aan de linkerhand; juist die 

handicap was voor Leopold het bewijs dat hij de vader is. Vijanden van de koning spotten dat het jongetje 

"een stompje heeft zoals de negers bij wie Leopold een hand heeft laten afhakken". 

De koning was dolgelukkig en bedroefd tegelijk; na drie dochters en een voortijdig gestorven zoon had hij 

ineens twee zonen, maar deze waren uitgesloten van de Belgische troon. De koning bedacht ze met titres de 

courtoisie (zonder decreet of erkenning) van hertog van Tervuren en graaf van Ravenstein. Ze kregen samen 

met hun moeder een groot deel van de erfenis, in tegenstelling tot zijn dochters. Leopold trouwde vijf dagen 

voor zijn dood met Blanche in een religieuze ceremonie, die geen enkele validiteit had onder de Belgische 

wet. Na haar tweede huwelijk kregen de jongens de naam Durrieux. 

Hertog van Brabant. 

Senator van rechtswege. 

Als prins en troonopvolger droeg Leopold de titel hertog van Brabant en zetelde hij in de Belgische Senaat 

van 9 april 1853 tot 10 december 1865. 

Plannen voor een aanval op Nederland. 

Prins Leopold bleek vergevorderde plannen te hebben gehad om Nederland binnen te vallen. Prins Leopold 

stuurde in 1854 een spionagemissie naar Nederland en werkte een aanvalsplan uit. Het plan werd evenwel 

nooit uitgevoerd, vanwege het uitblijven van steun van Europese bondgenoten. 

Bestuur over België als Koning der Belgen. 

Op 17 december 1865 volgde Leopold II zijn vader op als Koning der Belgen. 

Frans-Duitse Oorlog. 

In 1870 brak de Frans-Duitse Oorlog uit. In België groeide de vrees dat het land in dit conflict tussen beide 

buurlanden zou verzeild geraken. De Verenigde Kamers (de gemeenschappelijke vergadering van de leden 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat) vergaderden in buitengewone zitting over deze 

militaire dreiging op 8 augustus 1870. Tijdens deze vergadering gaf koning Leopold II een troonrede over de 

Belgische houding in de Frans-Duitse Oorlog van 1870 en sprak hij zijn hoop uit dat België zijn neutraliteit in 

dit conflict niet geschonden zou zien. België zou uiteindelijk niet betrokken raken in de Frans-Duitse Oorlog. 

Koning-Bouwheer. 

Leopold gaf opdracht tot het bouwen van een groot aantal gebouwen, stadsprojecten en openbare werken. 

Deze projecten leverden hem het epitheton op van Koning-Bouwheer (le Roi-Bâtisseur in het Frans). De 

openbare gebouwen bevonden zich voornamelijk in Brussel, Oostende en Antwerpen, en omvatten de 

Wellingtonrenbaan, de Koninklijke Galerijen en het Maria Hendrikapark in Oostende; het Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika en het omliggende park in Tervuren; het Jubelpark met de triomfboog en het 

complex, het Dudenpark in Brussel en het station Antwerpen-Centraal. 

Naast zijn openbare werken verwierf en bouwde hij tal van privé-eigendommen voor zichzelf binnen en 

buiten België. Hij breidde het terrein van het Koninklijk Kasteel van Laken uit en bouwde de koninklijke 

serres, de Japanse toren en het Chinese paviljoen bij het paleis. In de Ardennen bestonden zijn domeinen uit 

6.700 hectare bossen en landbouwgronden en de kastelen van Ardenne, Ciergnon, Fenffe, Villers-sur-Lesse 

en Ferage. Hij bouwde ook belangrijke landgoederen aan de Franse Rivièra, waaronder de Villa des Cèdres 

en zijn botanische tuin, en de Villa Leopolda. Deze Villa Leopolda liet hij in 1902 bouwen in 

Villefranche-sur-Mer aan de Franse Azurenkust. Deze villa wordt anno 2009 beschouwd als een van de 

duurste huizen ter wereld. 

Volgens historici als Wm. Roger Louis en Adam Hochschild zijn de leopoldiaanse bouwprojecten 

grotendeels gefinancierd met winsten uit de exploitatie van de Onafhankelijke Congostaat. Dat valt echter 

niet te rijmen met de chronologie: de constructies dateren in niet geringe mate van vóór de oprichting van 

Congo in 1885. Daarna duurde het nog tien jaar alvorens het Congolese rubber en ivoor Europa begon te 

bereiken. In 1896 had de kolonie voor het eerst een begrotingsevenwicht. Op dat moment was de 

transformatie van Brussel al minstens drie decennia aan de gang en waren verschillende grote projecten 

afgewerkt of in een eindstadium (de Louizalaan en het Ter Kamerenbos, de Overwelving van de Zenne, het 

Justitiepaleis, het Jubelpark …). Ondergefinancierde werven zoals de Kunstberg en de Triomfboog van het 

Jubelpark hebben ongetwijfeld geprofiteerd van het Congolese fortuin dat Leopold vergaarde in de 

bonanzajaren vóór de afstand van 1908, maar het was dus maar een deel van de gebouwen die rechtstreeks 



  

  

gefinancierd werd door winsten uit de exploitatie van Congo. Bijvoorbeeld het Koninklijk Museum voor 

Midden-Afrika in Tervuren, de Koninklijke Gaanderijen in Oostende en de vernieuwing van het Kasteel van 

Laken werden rechtstreeks door deze exploitatie in Congo gefinancierd.. 

Leopold wilde niet dat na zijn dood de verzameling landgoederen, gronden en erfgoedgebouwen die hij 

privé had verzameld, zouden worden verspreid onder zijn dochters, die allemaal getrouwd waren met een 

buitenlandse prins. In 1900 richtte hij de Koninklijke Schenking op, waarmee hij het grootste deel van zijn 

eigendom aan de Belgische natie schonk. Deze constructie zorgde ervoor dat latere generaties van de 

Belgische koninklijke familie nog steeds het voorrecht kregen om deze gebouwen te gebruiken. 

In Brussel. 

Het Koninklijk Paleis. 

Het Kasteel van Laken. 

De Koninklijke Serres van Laken. 

De Basiliek van Koekelberg. 

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken. 

Het Justitiepaleis. 

De Tervurenlaan. 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 

Het Jubelpark. 

In Oostende. 

De Koninklijke Gaanderijen (1902-1906). 

De Koninklijke villa (Het Koninklijk Chalet 1874). 

Het Maria Hendrikapark. 

De Koninklijke stallingen en de nabijgelegen tennisclub. 

De neogotische Sint-Petrus-en-Pauluskerk. 

The Royal Yacht club van Oostende. 

De de Smet de Naeyerbruggen. 

De Koninklijke Golf Club Oostende. 

eerste concept van het latere Palais des Thermes. 

In Antwerpen. 

De Zoo van Antwerpen. 

Het Centraal Station. 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 

Aanslag. 

Op 15 november 1902 vond een aanslag op koning Leopold II plaats. De Italiaanse anarchist Gennaro 

Rubino, een werkloze schrijnwerker, probeerde koning Leopold II te vermoorden. Historica Anne Morelli 

schreef hierover het boek Rubino, de aanslag op Leopold II. Toen de koninklijke familie terugkeerde van het 

Te Deum in de kathedraal, vuurde Rubino een paar schoten af naar de koets. Hij miste en werd opgepakt. 

Met zijn daad wilde hij de betogers wreken die in de lente van dat jaar werden neergeschoten toen ze de 

straat op trokken voor het algemeen stemrecht.. 

Nadagen van zijn koningschap. 

In 1904 kreeg de koning van de Duitse keizer Wilhelm II Frans-Vlaanderen en twee miljoen pond sterling 

aangeboden als België de Duitsers ongehinderd door hun land zouden laten trekken bij een conflict met 

Frankrijk. Leopold weigerde dit aanbod.. 

Een van de laatste wetten die door Leopold bekrachtigd werden, was de wet op de dienstplicht waardoor 

één zoon per gezin (indien medisch geschikt bevonden) voor een periode soldaat moest worden. Leopold II 

ijverde altijd voor het afschaffen van de doodstraf in België. Iedere terdoodveroordeelde Belg kon, tijdens 

zijn bewind, rekenen op ondertekening van de gratieverlening. 

In december 1909 onderging Leopold een darmoperatie, waarna hij een paar dagen later overleed aan een 

hersenbloeding. Leopold was exact 44 jaar koning en is daarmee vooralsnog de langst regerende Belgische 

vorst. 

Congo. 

Leopold was de oprichter en enige eigenaar van Congo-Vrijstaat, ook wel Onafhankelijke Congostaat 

genoemd, en al zijn mensen, een particulier project dat namens hem werd ondernomen. Hij gebruikte 

ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley en de door hemzelf opgerichte Association internationale du 



  

  

Congo om hem te helpen aanspraak maken op Congo, een gebied dat nu bekend staat als de Democratische 

Republiek Congo. Tijdens de Conferentie van Berlijn van 1884-1885 hebben de koloniale staten van Europa 

zijn claim op het gebied goedgekeurd onder de voorwaarde dat de levens van de inheemse bewoners in 

Congo-Vrijstaat verbeterd moesten worden.. 

Hoewel Leopold II in zijn memorandum "Afrique" van 26 augustus 1875 in de aanloop naar de kolonisatie 

humanitaire bekommernissen aangaf (hij was getroffen door de gruwelverhalen over de slavernij van 

Livingstone), negeerde hij nadien deze voorwaarden en werden miljoenen Congolese inwoners, waaronder 

kinderen, verminkt en vermoord. Hij leidde Congo met de Force Publique voor zijn persoonlijke verrijking. 

Het niet halen van de rubberen inzamelquota werd bestraft met de dood. Ondertussen was de Force 

Publique verplicht om de hand van hun slachtoffers als bewijs te leveren wanneer ze iemand hadden 

neergeschoten en vermoord, omdat men dacht dat ze anders de munitie (geïmporteerd uit Europa tegen 

aanzienlijke kosten) zouden gebruiken voor de jacht. Als gevolg hiervan werden de rubberquota gedeeltelijk 

in afgehakte handen terugbetaald. 

De 23 jaar onder het bewind van Leopold II worden gekenmerkt door beschuldigingen van moordpartijen, 

slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen, onthoofdingen en het afhakken van handen. De 

schattingen over het aantal slachtoffers variëren aanzienlijk. De Britse diplomaat Roger Casement had het 

over drie miljoen tijdens twaalf van de twintig jaar. Peter Forbath noemde ten minste vijf miljoen. Adam 

Hochschild sprak van tien miljoen. 

Met het gevoerde beleid is Leopold verantwoordelijk geacht voor de dood van een niet nader te schatten 

aantal mensen als gevolg van verminking, executie, uithongering, ziekte en ontbering. Deze toestanden 

werden een berucht internationaal schandaal in het begin van de 20e eeuw. Leopold II, die zijn levenseinde 

zag naderen, gaf toe aan de druk die op hem werd uitgeoefend en droeg, met tegenzin, de kolonie over aan 

de Belgische Staat, die van zijn kant in oktober 1908 de wet aannam voor de overname van die 'erfenis', waar 

ze niet zo happig op was. Vooral de progressief liberale kopman Georges Lorand uitte hevige kritiek in de 

kamer met betrekking tot een Belgische overname.. 

Zijn persoonlijk fortuin kwam er in eerste instantie door het verzamelen en verhandelen van ivoor. Na een 

stijging van de rubberprijs vanaf 1890, dwong hij de inheemse bevolking sap te verzamelen van 

rubberplanten, wat de opbrengsten voor zijn persoonlijk fortuin de hoogte injoeg. Hij gebruikte grote 

bedragen van deze exploitatie in deze periode voor openbare en particuliere bouwprojecten in België. Hij 

schonk de privégebouwen vóór zijn dood aan de staat. 

Hoewel het een gebied was van meer dan 2 miljoen km2 dat zijn eigendom was, zette hij er nooit een voet.. 

Het afstaan van Congo. 

Internationale oppositie en kritiek van de Katholieke Partij, Progressieve Liberalen en de Arbeidspartij 

zorgden ervoor dat het Belgische parlement de koning in 1908 dwong om de Congo-Vrijstaat af te staan aan 

België. De deal die leidde tot de overdracht kostte België het aanzienlijke bedrag van 215,5 miljoen frank. Dit 

werd gebruikt om de schuld van de Congo-Vrijstaat af te lossen en de obligatiehouders ervan uit te betalen, 

evenals 45,5 miljoen voor Leopolds bouwprojecten in België en een persoonlijke betaling van 50 miljoen aan 

Leopold zelf. Congo-Vrijstaat werd onder parlementaire controle omgevormd tot een Belgische kolonie die 

bekend staat als Belgisch Congo. Leopold deed zijn uiterste best om mogelijke bewijzen van wangedrag te 

verbergen tijdens zijn tijd als heerser van zijn privékolonie. Het hele archief van de Congo Vrijstaat werd 

verbrand en hij vertelde zijn assistent dat, hoewel Congo hem was afgenomen, "ze niet het recht hebben om 

te weten wat ik daar deed". 

Huwelijkspolitiek en nalatenschap. 

De koning zorgde voor het uithuwelijken van zijn dochters en gebruikte hiervoor zijn verwantschap met alle 

grote dynastieën. Zijn zuster Charlotte was keizerin van Mexico geweest en zijn dochter was voorbestemd 

om keizerin te worden van Oostenrijk. Koningin Victoria was een volle nicht van hem. Bovendien was zijn 

grootvader koning der Fransen geweest. Een huwelijk was voor hem een staatszaak en dat moest zijn eigen 

vrouw vaak ondervinden, die haar man en het paleis regelmatig ontvluchtte naar haar verblijf in Spa. 

Een voor een verdwenen zijn dochters uit België: 

Louise (1858-1924), trouwde met Filips van Saksen-Coburg en Gotha. 

Stefanie (1864-1945), trouwde met kroonprins Rudolf van Oostenrijk. 

Clementine (1872-1952), trouwde met Napoleon Victor Bonaparte. 

De meeste van deze huwelijken mislukten, waarvoor de vorst zich hevig schaamde. 

Bij zijn dood ontstond er een grote rel om het geld. De koning had immers zijn dochters onterfd en zijn 

kastelen en paleizen als Koninklijke Schenking aan de Staat overgemaakt, onder beding dat de paleizen ter 



  

  

beschikking bleven van zijn opvolgers. 

Vandaag is er alleen nog via de tak van het huis Bonaparte en van de familie Windisch-Graetz rechtstreekse 

afstamming van Leopold in leven. Leopold werd begraven in Laken. 

Standbeelden en monumenten. 

Er zijn enkele standbeelden gewijd aan Leopold II die verspreid over het land zijn opgericht. De meeste 

standbeelden dateren uit het interbellum, het hoogtepunt van de koloniaal-patriottistische propaganda. De 

monumenten moesten helpen om de schandaalsfeer nadat internationale commotie was ontstaan over de 

wreedheden in Congo-Vrijstaat weg te werken en de bevolking warm te maken voor de koloniale 

onderneming in Belgisch-Congo.. 

Met name vanwege zijn controversiële beleid in Congo zijn er meermaals voorstellen gedaan om de 

standbeelden uit de publieke ruimte te verwijderen of ze een andere plaats te geven. Tot 2020 zijn dergelijke 

voorstellen niet succesvol geweest. Tijdens de internationale protesten na de dood van George Floyd werden 

verschillende standbeelden van Leopold II gevandaliseerd terwijl verschillende petities die werden 

ondertekend door tienduizenden mensen eisten dat bepaalde of alle standbeelden werden verwijderd. Dit 

zorgde voor heel wat discussies tussen voor- en tegenstanders. Veel voorstanders vinden dat zowel het 

koningshuis als de Belgische regering excuses aan hebben te bieden aan de Congolese bevolking. 

Tegenstanders vinden dat het vandaliseren en verwijderen van standbeelden geen structurele oplossing is 

om huidig racisme tegen te gaan. Er wordt ook gepleit om bij standbeelden duidelijk te vermelden wat er in 

het verleden is gebeurd, wat nu vaak niet of heel beperkt het geval is. In juni 2020 besloot de stad Gent 

uiteindelijk om het standbeeld van Leopold II aan het zuidpark te laten verwijderen. Of en waar het beeld 

een nieuwe bestemming krijgt is (nog) niet bekend. Begin juni 2020 wilde een meerderheid van het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement dat er een werkgroep werd opgezet om 'de publieke ruimte te dekoloniseren'.. 

Onderscheidingen. 

Belgische orden. 

Grootmeester van de Leopoldsorde. 

Grootmeester van de Kroonorde. 

Grootmeester van de Orde van Leopold II. 

Grootmeester van de Afrikaanse Ster. 

Buitenlandse orden. 

Ridder Orde van de Kousenband, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. 

Grootkruis in de Orde van St-Stefanus. 

Gulden Vlies, door keizer Frans Jozef in 1835. 

Grootkruis Orde van Albert de Dappere, Anhalt. 

Ridder Orde van Trouw. 

Grootkruis Orde van de Leeuw van Zähringen, Baden. 

Grootkruis St. Ferdinand Orde, Beide Siciliën. 

Ridder St. Hubertus Orde, Beieren. 

Grootkruis Orde van het Zuiderkruis. 

Ridder Keizerlijke Orde Pedro Primeiro, Brazilië. 

Grootkruis Orde van de Dubbele Draak, China. 

Ridder Orde van de Olifant, Denemarken. 

Grootkruis Orde van het Zegel van Salomon, Ethiopië. 

Grootkruis Legioen van Eer, Frankrijk. 

Grootkruis Orde van de Verlosser, Griekenland. 

Ridder St. Joris Orde, Hannover. 

Grootkruis Hamehameka Orde, Hawaï. 

Grootkruis Lodewijk Orde, Hessen. 

Groot-Commandeur Huisorde van Hohenzollern. 

Ordeketen Orde van de Allerheiligste Boodschap, Italië. 

Orderketen Opperste Chrysantium Orde, Japan. 

Grootkruis Orde van de Afrikaanse Onafhankelijkheid, Liberia. 

Baljuw Grootkruis van Eer en Devotie, Soevereine en Militaire Orde van Malta. 

Grootkruis Orde van de Wendische Kroon, Mecklenburg-Schwerin. 

Grootkruis Orde van de Adelaar, Mexico. 

Orde van de Heilige Karel, Monaco. 



  

  

Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Grootkruis St. Olav Orde, Noorwegen. 

Grootkruis Huis- en Verdiensteorde van Hertog Peter-Friedrich-Ludwig, Oldenburg. 

Ridder Orde van het Gulden Vlies. 

Grootkruis Leopoldsorde. 

St. Etienne Orde. 

Orde van de IJzeren Kroon. 

Frans-Jozef Orde, Oostenrijk. 

Grootkruis Orde van Leeuw en Zon, Perzië. 

Grootkruis Orde van Toren en Zwaard en de Drie Militaire Orden, Portugal. 

Ridder Orde van de Zwarte Adelaar. 

Grootkruis Orde van de Rode Adelaar, Pruisen. 

Ordeketen Carol I Orde. 

Grootkruis Orde van de Ster, Roemenië. 

Ridder St. Andreas Orde. 

Grootkruis St. Anna Orde. 

Ridder Alexander Nevsky Orde, Rusland. 

Grootkruis St. Marino Orde, San Marino. 

Ridder Orde van de Ruiterkroon. 

Grootkruis Hertogelijke Huisorde, Saksen. 

Grootkruis Orde van de Witte Valk, Saksen-Weimar-Eisenach. 

Grootkruis Takovo Orde, Servië. 

Grootkruis Orde van de Witte Olifant, Siam. 

Grootkruis Karel III Orde, Spanje. 

Grootkruis Orde voor Verdienste, Toscane. 

Grootkruis Osmaan Orde met briljanten, Ottomaanse Rijk. 

Grootkruis Orde van de Bevrijder, Venezuela. 

Grootkruis Kroonorde, Württemberg. 

Ordeketen Serafijnorde, Zweden. 

 

 

 Leopold II Leopold Lodewijk Filips Maria Victor van Saksen-Coburg en Gotha, Buitenechtelijke 

relatie (2) voor 1906 met Blanche Zélie Joséphine Croix, geboren op zondag 13 mei 1883 in 

Boekarest [Romania], barones de Vaughan, overleden (64 jaar oud) op 

donderdag 12 februari 1948. 

 Uit deze relatie 2 zonen. 

1. Lucien Durrieux, geboren op vrijdag 9 februari 1906 in 

Saint-Jean-Cap-Ferrat [Alpes-Maritimes, Frankrijk], overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 15 november 1984 in Cambo-Les-Bains [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk], 

trouwde (ongeveer 21 jaar oud) in 1927 in Poissy [Yvelines, Frankrijk] in het stadhuis, 

kerkelijk huwelijk op dinsdag 1 maart 1927 met Lucie Gracieuse Mundutey, 

overleden in 2005. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Philippe Durrieux, geboren op woensdag 16 oktober 1907, overleden (ongeveer 9 jaar 

oud) omstreeks 1917. 

 

Lucien Durrieux. 

Doordat zijn ouders niet gehuwd waren verkreeg Lucien de titel van Prins van België niet. Toch verleende 

zijn biologische vader, Leopold II van België, hem de dynastieke titel Hertog van Tervuren. Dit werd 

vastgelegd in een koninklijk besluit dat nooit gepubliceerd werd en bijgevolg ook nooit rechtsgeldig was. De 

verwijzing naar Tervuren in de titel heeft te maken met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika dat 

Leopold II in Tervuren liet bouwen nadat hij Congo als kolonie wist te verwerven. Luciens jongere broer, 

Philippe Durrieux, verkreeg de titel Graaf van Ravenstein. Lucien Thiriar, neef van de lijfarts van de koning, 

werd de peter van Lucien. Leopold was naar verluidt zeer gelukkig met de geboorte van zijn zoon omdat hij 

uit zijn huwelijk met Marie Henriëtte van Oostenrijk drie dochters en een jong overleden zoon had en hij op 

dat moment dus nog geen troonopvolger had. Hij was echter ook teleurgesteld omdat Lucien nooit een 



  

  

troonopvolger zou kunnen zijn omdat hij niet voortkwam uit een huwelijk. 

Zijn moeder, Blanche Delacroix, erkende hem officieel als haar zoon op 23 december 1907 te Parijs, enkele 

maanden na de geboorte van zijn broer Philippe. Na de dood van koning Leopold trouwde zijn moeder met 

Antoine Durrieux op 18 augustus 1910. Antoine was reeds haar minnaar voor haar affaire met de koning. 

Hierdoor kreeg Lucien de achternaam van zijn stiefvader. Deze had hem en zijn broer acht dagen voor het 

huwelijk met hun moeder erkend als zijn zonen. Lucien was op dat moment vier jaar oud. De familienaam 

die Lucien voor dit huwelijk droeg is onbekend, maar vermoedelijk was dit Delacroix, naar zijn moeder. 

Durrieux werd vertegenwoordiger in tandheelkundige toestellen na het uitoefenen van diverse beroepen, 

waaronder hotelier in het Baskenland. Hij trouwde in 1927 met Lucie Gracieuse Mundutey (1900-2005). Het 

burgerlijk huwelijk vond plaats in het stadhuis van Poissy op 26 februari 1927 en de religieuze plechtigheid 

vond enkele dagen later, op 1 maart, plaats in de Église de Saint-Ferdinand des Ternes, gelegen in het 18e 

arrondissement van Parijs. Het echtpaar kreeg geen kinderen, waardoor deze rechtstreekse tak in mannelijke 

lijn van koning Leopold II uitstierf. 

Contact met de Belgische koninklijke familie. 

Durrieux werd financieel geholpen door enkele leden van de Belgische koninklijke familie. Prins Karel, de 

latere prins-regent, stuurde zijn moeder een maandelijkse toelage van 3.000 Belgische franken en Lucien zelf 

kreeg in 1936 25.000 Belgische franken van de Belgische consul in Bayonne in opdracht van koning Albert I 

van België.. 

Overlijden. 

Hij overleed op 15 november 1984 te Cambo-les-Bains, de geboorteplaats van zijn echtgenote en sterfplaats 

van zijn moeder, op 78-jarige leeftijd. Er waren geen leden van de Belgische koninklijke familie aanwezig op 

de uitvaartplechtigheid. 

Trivia. 

" Sommigen beweerden dat hij sprekend op Leopold II leek, wat gestaafd kan worden door diverse 

foto's. 

" Lucien en Philippe Durrieux zouden hun vader, Leopold II, als kind Colas genoemd hebben, 

daar hij op Sinterklaas (Saint-Nicolas) leek door zijn baard. 

 

 

 Blanche Zélie Joséphine Croix, trouwde (ongeveer 27 jaar oud) (2) in 1910, (gescheiden in 1912) 

met Antoine Durrieux. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXIXr. Filips Eugenius Ferdinand Maria Clemens Boudewijn Leopold George van België, zoon van 

Leopold I van Saksen-Coburg en Gotha (XXVIIIl), op pagina 312 (koning van België) en Louise 

Marie Thérèse Charlotte Isabelle van Orléans, geboren op vrijdag 24 maart 1837 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg 

en Gotha en graaf van Vlaanderen, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 17 november 1905 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 30 en 21 jaar oud) op 

donderdag 25 april 1867 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Maria Louise Alexandra Caroline van 

Hohenzollern-Sigmaringen, dochter van Karel Anton Joachim Zephyrinus Frederik Meinrad 

van Hohenzollern-Sigmaringen (was van 1848 tot 1849 de laatste regerende vorst van 

Hohenzollern-Sigmaringen en van 1858 tot 1862 p) en Josefine Frederieke Louise van Baden, 

geboren op maandag 17 november 1845 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], gravin 

van Vlaanderen, was aanvankelijk een Duitse maar door haar huwelijk later een Belgische prins, 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 26 november 1912 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Boudewijn Leopold Filips Marie Karel Anton Jozef Lodewijk van België, geboren 

op donderdag 3 juni 1869 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], prins van België, hertog 

van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha, ongehuwd overleden (21 jaar oud) op 

vrijdag 23 januari 1891 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], bijgezet in 

Laken [Vlaams-Brabant, België] in de Koninklijke Crypte in de Onze Lieve 

Vrouwekerk. 

2. Joséphine Marie Stéphanie Victoire van België, geboren op 

woensdag 30 november 1870 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (7 weken 



  

  

oud) op woensdag 18 januari 1871 aldaar, bijgezet in Laken [Vlaams-Brabant, België] 

in de koninklijke crypte. 

3. Henriëtte Marie Charlotte Antonia van België, geboren op 

woensdag 30 november 1870 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (77 jaar 

oud) op maandag 29 maart 1948 in Sierre [Valais, Zwitserland], volgt XXXai, op 

pagina 466. 

4. Josephine Caroline Marie Albertine van België, geboren op vrijdag 18 oktober 1872 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (85 jaar oud) op 

maandag 6 januari 1958 in Namen [Namen, België], volgt XXXaj, op pagina 467. 

5. Albert I van België, geboren op donderdag 8 april 1875 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (58 jaar oud) op zaterdag 17 februari 1934 

in Marche-Les-Dames [Namen, België], volgt XXXak, op pagina 468. 

 

Filips van België. 

De titel "Graaf van Vlaanderen" werd hem op 14 december 1840 toegekend. Hem werd in 1862 de kroon van 

Griekenland aangeboden, die hij echter weigerde, evenals de hem in 1866 aangeboden kroon van Roemenië. 

Na het overlijden van kroonprins Leopold in 1869 werd zijn oudste zoon Boudewijn verondersteld Leopold 

II op te volgen. Deze zou echter eveneens jong sterven. 

 

 

Boudewijn Leopold Filips Marie Karel Anton Jozef Lodewijk van België. 

Familie. 

Na de dood van zijn enige zoon prins Leopold in 1869 zag Leopold II in zijn broer Filips, de graaf van 

Vlaanderen, niet de geschikte troonopvolger: Filips was doof en had geen ambitie om te regeren. Daarom 

vestigde koning Leopold zijn hoop op prins Boudewijn, de oudste zoon van Filips. 

Zijn ouders kozen de naam Boudewijn niet toevallig. Ze verwezen hiermee naar de eerste graaf van 

Vlaanderen; Boudewijn I van Vlaanderen en de eerste keizer van het Latijnse Keizerrijk uit Constantinopel. 

De jonge prins groeide op met zijn zusters en broer Albert in het paleis van Filips in de Regentschapsstraat 

in Brussel en werd voorbereid op zijn toekomstige taak. De jongste dochter van koning Leopold, prinses 

Clementine, was verliefd op haar neef, zo blijkt uit de correspondentie met haar zuster, aartshertogin 

Stefanie. Leopold zag in Clementine een goede koningin en was het idee van een huwelijk niet ongenegen, in 

tegenstelling tot Boudewijn zelf en zijn vader. 

In 1884 schrijft de prins zich in aan de Koninklijke Militaire School te Brussel waar hij een legeropleiding 

krijgt. Hij spreekt goed Frans, Engels en Duits. Tijdens een bezoek aan Brugge in 1887 slaagt hij er zelfs in 

om Nederlands te spreken. Hier werd de mythe van de 'tweetalige prins' geboren, wat zijn populariteit ten 

goede kwam.. 

Levenseinde. 

Begin 1891 wordt Boudewijns zuster Henriëtte zwaar ziek, een longontsteking. Boudewijn, die griep heeft, 

bleef bij haar in de koude gangen bidden voor haar spoedig herstel. Op 23 januari overleed Boudewijn aan 

een longoedeem. 

De plotse dood zorgt voor wantrouwen; in de pers verschenen verhalen die naar het Mayerlingdrama 

verwezen. In 1889 te Mayerling pleegde Leopolds II schoonzoon, man van zijn dochter Stefanie van België, 

de Oostenrijkse kroonprins Rudolf samen met zijn jeugdige maîtresse zelfmoord. Een publiek geheim is dat 

hij op 22 januari een nierbloeding opliep, een gevolg van een verwonding in een duel met de echtgenoot van 

zijn maîtresse op het kasteelpark van het kasteel van Bovelingen. 

 

 

XXIXs. Maria Anna Carolina Josepha Vincentia Xaveria Nepomucena Franziska de Paula Franziska de 

Chantal Johanna Antonia Elisabeth Cunigunde Gertrud Leopoldina van Saksen, dochter van 

Maximiliaan hertog van Saksen (XXVIIIp), op pagina 323 (nadat het koninkrijk Saksen werd 

gesticht kreeg Maximiliaan de titel Prins van Saksen) en Carolina Maria van Bourbon-Parma, 

geboren op vrijdag 15 november 1799 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) 

op zaterdag 24 maart 1832 in Pisa [Spanje], trouwde (respectievelijk 18 en 20 jaar oud) op 

zondag 16 november 1817 in Florence [Toscana, Italië] met haar achterneef Leopold II Leopold 

Johan Jozef Frans Ferdinand Karel van Toscane, zoon van Ferdinand III groothertog van 



  

  

Toscane (aartshertog van Oostenrijk) en Louisa Maria Amalia Theresia van Bourbon-Sicilië, 

geboren op dinsdag 3 oktober 1797 in Florence [Toscana, Italië], aartshertog van Oostenrijk, was 

van 1824 tot 1859 (met een korte onderbreking in 1849) als Leopold I (aartshertog van Oostenrijk) 

van 1824 tot 1859 (met een korte onderbreking in 1849) als Leopold II groothertog van Toscane, 

overleden (72 jaar oud) op zaterdag 29 januari 1870 in Rome [Lazio, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters. 

1. Carolina van Toscane, geboren in 1822, overleden (ongeveer 19 jaar oud) in 1841. 

2. Maximiliane van Toscane, geboren in 1827, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 1834. 

3. Augusta Ferdinande van Oostenrijk, trouwde met Luitpold Karel Jozef Willem van 

Beieren, zoon van Lodewijk I koning van Beieren (was van 1825 tot 1848 koning van 

Beieren) en Theresia Charlotte Louise Frederika Amalia van Saksen-Altenburg 

(XXIXf), op pagina 341. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

Leopold II van Toscane. 

Leven. 

Hij begeleidde zijn vader in 1799 bij diens ballingschap naar Wenen, Salzburg en Würzburg en keerde in 

1814 met hem naar Toscane terug. In 1824 volgde hij zijn vader op als groothertog, in welke hoedanigheid hij 

op relatief liberale wijze regeerde. Hij liet vele bouwwerken en wegen aanleggen, stimuleerde onderwijs en 

wetenschap, hervormde de justitie en stond enige persvrijheid toe. 

Toen in 1845 en 1846 desondanks onlusten uitbraken, voerde hij een aantal bestuurlijke hervormingen in. 

Naar aanleiding van de liberale beweging die ontstond na de verkiezing van paus Pius IX stond hij op 17 

februari 1848 als een van de eerste Italiaanse heersers een grondwet toe, waar het volk echter geen genoegen 

mee nam. Onder druk van Italiaans-nationalistische radicalen (zie ook Risorgimento) zag hij zich 

genoodzaakt troepen naar Lombardije te zenden om daar tegen de Oostenrijkers te strijden. Toen de invloed 

van de radicalen groeide, verliet hij op 9 februari 1849 het land. Hij voegde zich op 21 februari bij de 

eveneens gevluchte Pius IX in Gaeta. Na de Oostenrijkse overwinning in de Slag bij Novara werd in Toscane 

een dictator geïnstalleerd, wiens bewind echter weinig succesvol was. De regering nodigde Leopold daarom 

op 12 april uit terug te keren. 

Hij aanvaardde het aanbod, maar liet op 25 mei eerst Oostenrijkse troepen binnenrukken. Pas op 28 juli 

keerde hijzelf terug; de Oostenrijkers bleven tot 1855. Hij verdaagde in september 1850 het parlement, liet 

revolutionairen gevangenzetten en trok op 5 mei 1852 de grondwet weer in. 

Leopold bleef bij zijn onderdanen weinig populair, te meer omdat hij in 1859 weigerde tegen Oostenrijk ten 

strijde e te trekken. Toen in dat jaar een opstand uitbrak die hem wilde dwingen zich bij Piëmont-Sardinië 

aan te sluiten, verliet hij op 27 april het land. Hij deed op 21 juli troonsafstand ten gunste van zijn zoon 

Ferdinand IV, die echter nooit daadwerkelijk zou regeren. Leopold bracht zijn laatste levensjaren door in 

Oostenrijk en stierf op 29 januari 1870 te Rome. 

. 

 

 

 

 Leopold II Leopold Johan Jozef Frans Ferdinand Karel van Toscane, zoon van Ferdinand 

III groothertog van Toscane (aartshertog van Oostenrijk) en Louisa Maria Amalia Theresia van 

Bourbon-Sicilië, trouwde (respectievelijk 35 en 18 jaar oud) (2) op vrijdag 7 juni 1833 in 

Napels [Campania, Italië] met zijn nicht Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, dochter van Frans I 

van Bourbon-Sicilië (koning der beide Sicilien) en Maria Isabella van Spanje, geboren op 

maandag 19 december 1814 in Palermo [Calabria, Italië], overleden (83 jaar oud) op 

maandag 7 november 1898 in Orth [Niederosterreich, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Maria Isabella van Oostenrijk, geboren op woensdag 21 mei 1834 in 

Florence [Toscana, Italië], overleden (67 jaar oud) op zondag 14 juli 1901 in 

Luzern [Luzern, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 15 en 22 jaar oud) op 

woensdag 10 april 1850 in Florence [Toscana, Italië] met haar oom Frans van 

Bourbon-Sicilië, zoon van Frans I van Bourbon-Sicilië (koning der beide Sicilien) en 

Maria Isabella van Spanje, geboren op maandag 13 augustus 1827 in 

Napels [Campania, Italië], prins der Beide Siciliën, overleden (65 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 24 september 1892 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 

2. Ferdinand IV Ferdinand Salvator Maria Jozef Jan-Baptist Frans Lodewijk Gonzaga 

Rafael Reinier Januarius groothertog van Toscane, geboren op vrijdag 10 juli 1835 in 

Florence [Toscana, Italië], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 17 januari 1908 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], trouwde (1) met Anna Maria Maximiliane Stephanie 

Caroline Johanna Louise Xaveria Nepomucena Aloysia Benedicta van Saksen, 

dochter van Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent Aloysius koning 

van Saksen (XXIXt), hieronder en Amalia Augusta van Beieren (zie XXXan, op pagina 

475). Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwde (respectievelijk 32 en 18 jaar oud) (2) op 

zaterdag 11 januari 1868 in Frohsdorf [Niederosterreich, Oostenrijk] met zijn 

achternicht Alicia van Bourbon-Parma, dochter van Karel III hertog van 

Bourbon-Parma en Louise Maria Theresia van Frankrijk (regentes van Parma), 

geboren op donderdag 27 december 1849 in Parma [Emilia Romagna, Italië], 

overleden (85 jaar oud) op woensdag 16 januari 1935 in 

Schwertberg [Oberosterreich, Oostenrijk], bijgezet in Wenen [Wien, Oostenrijk] in de 

Kapucijner Grafkelder. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

3. Maria Theresia van Toscane, geboren op woensdag 29 juni 1836, overleden (2 jaar 

oud) op zondag 5 augustus 1838. 

4. Maria Christina van Toscane, geboren op maandag 5 februari 1838, overleden (11 jaar 

oud) op zaterdag 1 september 1849. 

5. Karl Salvator van Toscane, geboren op dinsdag 30 april 1839 in 

Florence [Toscana, Italië], aartshertog van Oostenrijk, prins van Toscane, overleden 

(52 jaar oud) op maandag 18 januari 1892 in Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde 

(respectievelijk 22 en 17 jaar oud) op donderdag 19 september 1861 in 

Rome [Lazio, Italië] met zijn nicht Maria Immaculata van Bourbon-Sicilië, dochter 

van Ferdinand II der Beide Siciliën (koning Bomba) (koning der beide Sicilien) en 

Maria Theresia van Oostenrijk, geboren op zondag 14 april 1844 in 

Napels [Campania, Italië], overleden (54 jaar oud) op zaterdag 18 februari 1899 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], bijgezet aldaar in de Ferdinands Crypte. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

6. Maria Louise van Toscane, geboren op vrijdag 31 oktober 1845 in 

Florence [Toscana, Italië], overleden (71 jaar oud) op maandag 27 augustus 1917 in 

Hanau [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 26 jaar oud) op 

woensdag 31 mei 1865 met Karl Viktor van Ysenburg-Büdingen, zoon van Viktor 

Alexander van Ysenburg-Büdingen en Maria Crescentia van Lowenstein-Wertheim, 

geboren op zondag 29 juli 1838 in Birstein [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar 

oud) op dinsdag 4 april 1899 in Karlsbad [KA, Czech Republic]. Uit dit huwelijk 6 

kinderen. 

7. Lodewijk Salvator van Toscane, geboren op woensdag 4 augustus 1847 in 

Florence [Toscana, Italië], overleden (68 jaar oud) op dinsdag 12 oktober 1915. 

8. Johann Nepumuk (Johann Orth) van Toscane, geboren op 

donderdag 25 november 1852 in Florence [Toscana, Italië], verdronken (ongeveer 37 

jaar oud) omstreeks 1890 in Argentinië, vermist. 

 

XXIXt. Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent Aloysius Frans de Paula Stanislaus 

Bernhard Paul Felix Damasus koning van Saksen, zoon van Maximiliaan hertog van Saksen 

(XXVIIIp), op pagina 323 (nadat het koninkrijk Saksen werd gesticht kreeg Maximiliaan de titel 

Prins van Saksen) en Carolina Maria van Bourbon-Parma, geboren op zaterdag 12 december 1801 

in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op woensdag 29 oktober 1873 in 

Pillnitz [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op 

donderdag 21 november 1822 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Amalia Augusta van Beieren, 

dochter van Maximiliaan I Jozef van Beieren (van 1795 tot 1803 hertog van 

Palts-Zweibrücken,) en Frederika Caroline Wilhelmina van Baden, geboren op 

vrijdag 13 november 1801 in München [Bavaria, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 



  

  

donderdag 8 november 1877 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Maria Augusta Frederika van Saksen, geboren op maandag 22 januari 1827, 

overleden (30 jaar oud) op donderdag 8 oktober 1857. 

2. Frederik August Albert van Saksen, geboren op woensdag 23 april 1828 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], van 1873 tot 1902 koning van Saksen, overleden (74 jaar 

oud) op donderdag 19 juni 1902 in Szczodre [Wroclaw, Poland], trouwde 

(respectievelijk 25 en 19 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1853 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland] met zijn achternicht Carola Frederika Francisca 

Stefanie Amalia Cecilia van Wasa, dochter van Gustaaf van Zweden (kroonprins van 

Zweden van 1799 tot 1809) en Louise Amalia van Baden-Durlach (prinses van Baden), 

geboren op maandag 5 augustus 1833 in 

Kasteel Schönbrunn (Wenen) [Wien, Oostenrijk], was prinses van Wasa en koningin 

van Saksen, overleden (74 jaar oud) op zondag 15 december 1907 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria Elizabeth Maximiliana Ludovica Amalie Franciska Sophie Leopoldine Anna 

Baptista Xaveria Nepomu van Saksen, geboren op donderdag 4 februari 1830 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op woensdag 14 augustus 1912 

in Stresa [Piemonte, Italië], volgt XXXal, op pagina 471. 

4. Frederik Augustus Ernst van Saksen, geboren op dinsdag 5 april 1831, overleden (16 

jaar oud) op woensdag 12 mei 1847. 

5. Frederik August George Lodewijk Maximiliaan Karel Maria Nepomuk Baptist 

Xavier Cyriacus Romanus (Georg) van Saksen, geboren op 

woensdag 8 augustus 1832 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) 

op zaterdag 15 oktober 1904 in Pillnitz [Sachsen, Duitsland], volgt XXXam, op pagina 

473. 

6. Maria Sidonia Ludovica van Saksen, geboren op zaterdag 16 augustus 1834, 

ongehuwd en kinderloos overleden (27 jaar oud) op zaterdag 1 maart 1862. 

7. Anna Maria Maximiliane Stephanie Caroline Johanna Louise Xaveria Nepomucena 

Aloysia Benedicta van Saksen, geboren op maandag 4 januari 1836 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (23 jaar oud) op 

donderdag 10 februari 1859 in Napels [Campania, Italië], volgt XXXan, op pagina 475. 

8. Margaretha Caroline van Saksen, geboren op vrijdag 24 april 1840 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (18 jaar oud) op 

woensdag 15 september 1858 in Monza [Lombardia, Italië], trouwde (respectievelijk 

16 en 23 jaar oud) op dinsdag 4 november 1856 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met 

haar neef Karel Lodewijk van Oostenrijk, zoon van Frans Karel Jozef van 

Oostenrijk en Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine van Beieren, geboren op 

dinsdag 30 juli 1833 in Wenen [Wien, Oostenrijk] op Paleis Schönbrunn Slot 

Schönbrunn, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 19 mei 1896 aldaar op Paleis 

Schönbrunn Slot Schönbrunn. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Sophie Marie Friederike Auguste Leopoldine Alexandrine Ernestine Albertine 

Elisabeth van Saksen, geboren op zaterdag 15 maart 1845 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (21 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1867 in 

München [Bavaria, Duitsland], volgt XXXao, op pagina 477. 

 

Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent Aloysius koning van Saksen. 

Naast zijn juridische en staatkundige studies hield hij erg van poëzie en muziek. Van zijn moeder had hij een 

bijzondere voorliefde voor de Italiaanse taal en literatuur geërfd. Hij ondernam in 1821 met zijn broer 

Clemens een reis naar Italië, alwaar de laatstgenoemde stierf. Johan trad op 21 november 1822 in het 

huwelijk met Amalia Augusta, dochter van Maximiliaan I Jozef van Beieren. In 1824 nam hij deel aan de 

oprichting van de Koninklijke Saksische Oudheidsvereniging en hij nam later het protectoraat daarvan op 

zich. Onder de naam Philalethes bracht hij een met kritische en historische verklaringen voorziene vertaling 

van Dantes Goddelijke Komedie uit. Hij werd als teken van waardering opgenomen in de Pruisische Orde 

Pour le Mérite voor Letteren en Kusten. 



  

  

In 1830 werd Johans oudste broer Frederik August door koning Anton tot regent benoemd. Johan stond aan 

het hoofd van de commissie tot behoud van de orde in het land en had het commando over de lokale garde. 

Ook had hij een zetel in de Geheime Raad, was daarna voorzitter van de Staatsraad en tot het voorjaar van 

1831 president van het Geheime Financiële Collegium. Na Antons dood besteeg Frederik August in 1836 als 

Frederik August II de Saksische troon. 

Johan besteeg de troon nadat zijn broer op 9 augustus 1854 was verongelukt. Onder invloed van zijn premier 

Friedrich Ferdinand von Beust streefde hij naar het Groot-Duitse ideaal van een verenigd rijk inclusief 

Oostenrijk. Saksen streed in 1866 in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog aan de kant van Oostenrijk. Na de 

nederlaag in de Slag bij Königgrätz sloot hij zich aan bij de Noord-Duitse Bond en in 1871 bij het Duitse 

Keizerrijk. 

Hij werd na zijn overlijden in Slot Pillnitz opgevolgd door zijn zoon Albert. 

 

 

Amalia Augusta van Beieren. 

Zij was een tweelingzus van Elisabeth Ludovika, echtgenote van de latere koning Frederik Willem IV van 

Pruisen. Later zouden haar ouders overigens nog een tweeling krijgen: Sophie en Marie Anne. 

Amalia onderhield een vaste correspondentie met haar zussen Sophie en Ludovika (de moeder van keizerin 

Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije). Deze correspondentie is bewaard gebleven en vormt daardoor een van 

de voornaamste bronnen voor het leven van keizerin Elisabeth. 

 

 

Frederik August Albert van Saksen. 

Zoals gebruikelijk was Alberts opvoeding sterk militair getint, maar hij volgde ook colleges aan de 

universiteit van Bonn. In 1849 maakte hij de Eerste Duits-Deense Oorlog mee. Hij trad in 1853 in het 

huwelijk met Carola van Wasa, kleindochter van Gustaaf IV Adolf van Zweden. Dit huwelijk bleef 

kinderloos. 

Kroonprins Albert leidde in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 het, in deze oorlog verslagen, 

Saksische leger tegen het Pruisische leger onder prins Frederik Karel. Hij verwierf hier de reputatie een goed 

militair te zijn. Na de oorlog trad Saksen toe tot de Noord-Duitse Bond en voerde Albert opnieuw het 

Saksische leger aan, dat nu slechts een deel van het Noord-Duitse leger was. In de Frans-Pruisische Oorlog 

van 1870 commandeerde hij opnieuw de Saksen, ditmaal onder zijn oude tegenstander Frederik Karel. De 

beslissende aanval op Saint-Privat-la-Montagne werd door Albert uitgevoerd. Na de wapenstilstand kreeg 

hij het commando over de Duitse bezettingsmacht in Frankrijk. 

Samen met zijn broer George, die onder hem diende, woonde hij op 18 januari 1871 in Versailles de kroning 

van de Pruisische koning Wilhelm I tot Duits keizer bij. 

Albert besteeg de troon na de dood van zijn vader op 29 oktober 1873. Hij besteedde weinig aandacht aan de 

politiek en richtte zich op militaire zaken, waar zijn advies en ervaring zeer van pas kwamen. Onder zijn 

bewind was Saksen dan ook een modelstaat voor de constitutionele monarchie. In 1897 zat hij een 

scheidgerecht voor dat bemiddelde in het conflict over de erfopvolging in Lippe, dat het uiteindelijk toewees 

aan Leopold van Lippe-Biesterfeld. Hij stierf kinderloos en werd opgevolgd door zijn broer George. 

 

 

Carola Frederika Francisca Stefanie Amalia Cecilia van Wasa. 

In 1852 bekeerde Carola zich tot het katholicisme. 

Carola kwam niet, zoals haar naam suggereert, uit de Wasa-dynastie. Ze had het achtervoegsel te danken 

aan haar vader, die als lid van de afgezette Zweedse dynastie Holstein-Gottorp zich niet langer "Prins van 

Zweden" mocht noemen. In plaats daarvan gaf hij zichzelf de achternaam Wasa en - om verder zijn claim op 

de troon op te eisen - Holstein-Gottorp, vandaar Wasa-Holstein-Gottorp. Carola ontving daarom deze 

achternaam. 

In 1852 bekeerde Carola zich tot het katholicisme.. 

Op 18 juni 1853 huwde zij te Dresden met kroonprins Albert van Saksen (1828-1902), die in 1873 koning van 

Saksen werd. Hun huwelijk bleef kinderloos. 

Dood en begrafenis. 

De koningin-weduwe leed al geruime tijd aan diabetes, wat later resulteerde in blaasontsteking en 

nierbekkeninfectie. Een paar dagen voor haar dood kreeg Carola koude rillingen en hoge koorts, gepaard 



  

  

gaande met tijdelijke slaperigheid die eindigde in apathie. De behandelend arts diagnosticeerde een 

levensbedreigende functionele beperking van de urinewegen, die tot ernstige uremie had geleid. Carola 

stierf op 74-jarige leeftijd op 15 december 1907 om ongeveer half vier 's ochtends in haar villa in 

aanwezigheid van de koninklijke familie. Carola werd, naast het graf van haar man, bijgezet in de 

Katholische Hofkirche te Dresden. 

 

 

Margaretha Caroline van Saksen. 

Het huwelijk, dat niet ongelukkig heette te zijn, duurde maar kort. Tijdens een reis naar Italië werd de pas 

achttienjarige aartshertogin ziek. Ze bleek tyfus te hebben, een ziekte waaraan ze snel overleed. Met 

uitzondering van haar hart, dat werd bijgezet in de hofkapel van Innsbruck, werd zij begraven in Monza. 

Haar man zou daarna nog twee keer trouwen en in totaal vijf kinderen krijgen. 

 

 

Karel Lodewijk van Oostenrijk. 

Aartshertog van Oostenrijk. 

Volgens de overlevering zou Karel Lodewijk voorbestemd geweest zijn om met zijn nichtje Sisi te trouwen, 

maar die werd al uitverkoren door zijn broer, de keizer. 

Karel Lodewijk was een bijzonder religieus man, in een mate die aan godsdienstwaanzin grensde. Om die 

reden werd hij, na het overlijden van kroonprins Rudolf, dan - als eerste in lijn - ook overgeslagen voor de 

troonopvolging. In plaats daarvan koos keizer Frans Jozef voor Karel Lodewijks oudste zoon. Karel 

Lodewijk stierf aan de gevolgen van het drinken van water uit de heilige, maar bijzonder vervuilde, Jordaan. 

Hij nam een paar slokken toen hij op bezoek was bij zijn zoon Frans Ferdinand, die daar aan het kuren was, 

in verband met zijn tuberculose. Karel Lodewijk zelf liep buiktyfus op, en overleed kort nadat hij was 

teruggekeerd in Wenen. 

 

 

Generatie XXX 
 

 

XXXa. Marie Louise Alexandrine van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Karel Frederik van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXIXa), op pagina 329 (van 1828 tot 1853 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Maria Pavlovna van Rusland, geboren op woensdag 3 februari 1808 

in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op donderdag 18 januari 1877 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1827 in 

Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland] (in Berlijn [Berlin, Duitsland]) met haar 

achterneef Frederik Karel Alexander prins van Pruisen, zoon van Frederik Willem III van 

Pruisen (in personele unie de soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel) en Louise 

Augusta Wilhelmina Amalia van Mecklenburg-Strelitz, geboren op maandag 29 juni 1801 in 

Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op 

zondag 21 januari 1883 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Frederik Karel Nicolaas van Pruisen bijgenaamd de IJzeren Prins, de Rode Prins en 

Prinz Alltyd-Vörup, geboren op donderdag 20 maart 1828 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op maandag 15 juni 1885 in 

Kasteel Glienicke (Potsdam) [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar 

oud) op woensdag 29 november 1854 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn 

achternicht Maria Anna van Anhalt-Dessau, dochter van Leopold IV Frederik van 

Anhalt (van 1817 tot 1853 hertog van Anhalt-Dessau,) en Friederike Louise 

Wilhelmina (Friederike) van Pruisen, geboren op donderdag 14 september 1837 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1906 

in Friedrichroda [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Maria Louise van Pruisen, geboren op zondag 1 maart 1829 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1901 in 



  

  

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar 

oud) op dinsdag 27 juni 1854 in 

Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland], (gescheiden in 1861) met Alexis 

Willem Ernst van Hessen-Philippsthal, zoon van Karl August van 

Hessen-Philippsthal (landgraaf van Hessen Philippsthal Barchfeld) en Sophia 

Polyxena van Bentheim-Steinfurt, geboren op zondag 13 september 1829 in 

Steinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], van 1854 tot 1866 de laatste landgraaf van 

Hessen-Philippsthal-Barchfeld, overleden (75 jaar oud) op 

woensdag 16 augustus 1905 in Herleshausen [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

3. Maria Anna van Pruisen, geboren op donderdag 17 maart 1836 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op woensdag 12 juni 1918 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 32 jaar 

oud) op donderdag 26 mei 1853 in Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland] 

met Frederik Karel George Adolf van Hessen-Kassel, zoon van Willem van 

Hessen-Kassel en Louise Charlotte van Denemarken, geboren op 

zondag 26 november 1820 in Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden (63 jaar oud) 

op dinsdag 14 oktober 1884 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

 

Frederik Karel Alexander prins van Pruisen. 

Hij nam al in 1811 dienst in het leger, was sinds 1819 lid van de Pruisische Staatsraad en begon zijn actieve 

militaire carrière in 1820, aanvankelijk als majoor, sinds 1822 als kolonel en sinds 1824 als majoor-generaal. 

In 1830 werd hij bevelhebber van de 2e gardedivisie, in 1832 luitenant-generaal, in 1836 generaal en 

uiteindelijk in 1854 Generalfeldzeugmeister en hoofd van de Pruisische artillerie. Hij maakte in het 

hoofdkwartier de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 en de Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 mee. 

Als Herrenmeister van de Johannieterorde was hij een belangrijke steunpilaar voor de monarchie, maar hij 

trok zich, het oneens met de binnen- en buitenlandse politiek van Wilhelm I, na diens troonsbestijging in 

1861 van het hof terug en was sindsdien nog nauwelijks aanwezig bij officiële gelegenheden. Zijn positie van 

gouverneur van Mainz (1864-1866) leverde hem het ereburgerschap van die stad, opmerkelijk want de 

Pruisen waren in het katholieke Rijnland niet geliefd, en de orde Pour le Mérite op. Koning Willem III der 

Nederlanden maakte hem op 25 augustus 1878, net als zijn zoon Frederik Karel, commandeur in de Militaire 

Willems-Orde. Achtergrond voor de verlening was een dynastiek huwelijk. 

Bekender dan om zijn militaire carrière is Karel als kunstkenner en -verzamelaar. Onder invloed van zijn 

opvoeder Heinrich Menu von Minutoli begon hij een omvangrijke verzameling voorwerpen uit de oudheid 

en de middeleeuwen, die hij meenam van talrijke reizen naar Italië, naar Carthago (1877) en naar Rusland, 

waar zijn zuster Charlotte tsarina was. De talrijke figuren, mozaïeken en zuilen maakten zijn 

zomerresidentie Slot Glienicke, dat hij door Karl Friedrich Schinkel liet verbouwen, tot de locatie van een 

belangrijke collectie kunstvoorwerpen. Zijn militaire interesse bleek uit een omvangrijke wapenverzameling. 

 

 

Frederik Karel Nicolaas van Pruisen. 

Hij kreeg van 1842 tot 1846 een militaire opleiding van de latere minister van Oorlog Albrecht von Roon en 

studeerde vervolgens onder diens begeleiding aan de Universiteit van Bonn. In 1848 nam hij in het gevolg 

van generaal Friedrich von Wrangel deel aan de Eerste Duits-Deense Oorlog. In 1849 redde hij een kind uit 

de Rijn bij Bonn. Hij ontving de Reddingsmedaille. Bij de veldtocht tegen de Badense Revolutie in 1849 

raakte hij zwaargewond. 

Hij werd in 1852 kolonel, in 1854 generaal-majoor en in 1856 luitenant-generaal. Ondertussen wijdde hij zich 

aan militair-wetenschappelijke studies, waarvan hij de resultaten in lezingen en artikelen aan een select 

publiek meedeelde. In 1860 werd hiervan, kennelijk zonder Frederik Karels medeweten, een afschrift 

gepubliceerd onder de titel Eine militärische Denkschrift von P. F. K, dat door de hervormingsvoorstellen 

erin opzien baarde. 

Frederik Karel, sinds 1861 generaal der cavalerie, kreeg in 1864 het opperbevel over de Pruisische troepen in 

de Tweede Duits-Deense Oorlog, waarin hij Pruisen met de succesvolle bestorming van Dybbøl de 

overwinning bracht. In de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 trok hij als opperbevelhebber van het 



  

  

eerste leger Bohemen binnen, versloeg hij bij Gitschin de Oostenrijkers onder Eduard Clam-Gallas (29 juni) 

en bewerkte hij een beslissende overwinning in de Slag bij Königgrätz (3 juli). Als opperbevelhebber van het 

tweede Duitse leger in de Frans-Duitse Oorlog van 1870/1871 dreef hij de Franse troepen van 

François-Achille Bazaine naar Metz en bereikte hij de capitulatie van die stad. De volgende dag werd hij 

gepromoveerd tot veldmaarschalk. Vervolgens veroverde hij Orléans en versloeg hij Antoine Chanzy bij Le 

Mans, waardoor het West-Franse verzet tot een einde kwam. Frederik Karel werd onderscheiden met het 

Grootkruis van de Orde Pour le Mérite en het Grootkruis van het IJzeren Kruis. 

Na de oorlog werd Frederik Karel inspecteur-generaal van de derde Duitse legerinspectie en inspecteur van 

de Pruisische cavalerie. Tsaar Alexander II benoemde hem tot Russisch veldmaarschalk. 

Het huwelijk van zijn dochter bracht Frederik Karel dichter bij de Nederlandse dynastie. Op 23 augustus 

1878 werden zijn vader, hij en zijn neef Frederik, de latere keizer Frederik III van Duitsland, als Grootkruisen 

opgenomen in de Militaire Willems-Orde. De sterren droegen op de achterzijde de inscriptie "Wilhelm III. 

König der Niederlande / bei der Vermählung der Prinzessin Marie von Preussen / und Prinz Heinrich der 

Niederlande. / Potsdam, am 24. August 1878.". 

De prins was in 1859 zelf de stichter van een jachtorde, de "Orde van het Witte Hert van Sint Hubertus". 

 

 

Alexis Willem Ernst van Hessen-Philippsthal. 

In 1854 volgde hij zijn vader op als landgraaf van Hessen-Philippsthal-Barchfeld, dat onder de suzereiniteit 

van het keurvorstendom Hessen stond. 

Hij was generaal in de Pruisische cavalerie, vanaf 1866 lid van de Landdag van Kassel en het Pruisische 

Hogerhuis en ridder in de Pruisische Orde van de Zwarte Adelaar. 

In 1866 werd het keurvorstendom Hessen, en bijgevolg ook Hessen-Philippsthal-Barchfeld, geannexeerd 

door Pruisen wegens de steun aan Oostenrijk in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog. Vanaf dan was hij titulair 

landgraaf van Hessen-Philippsthal-Barchfeld. In 1880 wees een speciale commissie hem als compensatie een 

rente van 30.000 mark toe en kreeg hij het bezit over de sloten van Hanau, Rotenburg en Schönfeld. 

Op 27 juni 1854 huwde Alexis met Louise (1829-1901), dochter van prins Karel van Pruisen. Het huwelijk 

bleef kinderloos en eindigde op 6 maart 1861 met een scheiding. Hij overleed in augustus 1905 op 75-jarige 

leeftijd. Zijn aanspraken op Hessen-Philippsthal-Barchfeld werden geërfd door zijn neef Chlodwig 

(1876-1954), de zoon van zijn jongere broer Willem. 

 

 

Maria Anna van Pruisen. 

Ze was even in beeld als toekomstige echtgenote van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef I, die door middel 

van huwelijkspolitiek tevergeefs trachtte de banden met Pruisen aan te halen. Anna trouwde evenwel op 26 

mei 1853 met Frederik van Hessen-Kassel, die op dat moment al negen jaar weduwnaar was van Alexandra 

Nikolajevna van Rusland. 

Toen Anna zich, op zeer late leeftijd, bekeerde tot de rooms-katholieke kerk liet de Duitse keizer Wilhelm II 

haar weten: Das Haus Hohenzollern stösst Eure Königliche Hoheit aus und hat ihre Existenz vergessen. Ze 

werd begraven in de Dom van Fulda. 

 

 

XXXb. Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Karel Frederik van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXIXa), op pagina 329 (van 1828 tot 1853 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Maria Pavlovna van Rusland, geboren op 

maandag 30 september 1811 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op 

dinsdag 7 januari 1890 in Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 32 jaar 

oud) op donderdag 11 juni 1829 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met haar achterneef Wilhelm I van 

Duitsland Willem Frederik Lodewijk van Pruisen, zoon van Frederik Willem III van Pruisen (in 

personele unie de soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel) en Louise Augusta 

Wilhelmina Amalia van Mecklenburg-Strelitz, geboren op woensdag 22 maart 1797 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], koning van Pruisen in 1861, kreeg het Bundespräsidium van de 

Noord-Duitse Bond in 1867 en was Duitse keizer vanaf 1871 tot aan zijn dood, overleden (90 jaar 

oud) op vrijdag 9 maart 1888 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 



  

  

1. Frederik III (Fritz) Frederik Willem Nicolaas Karel koning van Pruisen, geboren op 

dinsdag 18 oktober 1831 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], van 9 maart tot 15 juni 

1888, in het zogenaamde Driekeizerjaar, als Frederik III (Duits: Friedrich III.) keizer 

van het Duitse Rijk en koning van Pruisen, overleden (56 jaar oud) op 

vrijdag 15 juni 1888 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland] keelkanker, trouwde met 

Victoria Adelheid Maria Louisa van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Frans 

Albert August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op 

pagina 353 en Victoria kongin van het Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot 

Brittannie, keizerin van India) (zie XXXl, op pagina 403). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

2. Louise Maria Elisabeth van Pruisen, geboren op maandag 3 december 1838 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], prinses van Pruisen, groothertogin van Baden, overleden 

(84 jaar oud) op maandag 23 april 1923 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 30 jaar 

oud) op zaterdag 20 september 1856 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Frederik I 

Willem Lodewijk van Baden, zoon van Karel Leopold Frederik van 

Baden-Durlach (van 1830 tot 1852 groothertog van Baden) en Sophia Wilhelmina van 

Zweden, geboren op zaterdag 9 september 1826 in 

Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland], van 1852 tot 1856 regent en daarna tot 

zijn dood groothertog van Baden, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 28 september 1907 in Mainau [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Terwijl haar vader een intellectueel beperkt persoon was, die tot aan het einde van zijn leven sprookjes bleef 

lezen, was haar moeder, volgens Johann Wolfgang von Goethe, juist een van de slimste en meest 

intellectuele vrouwen van haar tijd. Augusta ontving een veelomvattende opvoeding, inclusief tekenlessen 

van hofschilder Louise Seidler en muzieklessen van de hofcomponist Johan Nepomuk Hummel. 

Relatie met Wilhelm. 

Augusta was nog maar vijftien jaar oud toen ze in 1826 haar toekomstige man Wilhelm ontmoette. Deze 

vond dat de jonge Augusta een "uitstekende persoonlijkheid" had, maar ze was wel minder aantrekkelijk 

dan haar oudere zuster Marie (die was getrouwd met Wilhelms jongere broer Karel). Het was vooral de 

vader van Wilhelm, koning Frederik Willem III, die hem op het hart drukte om Augusta te beschouwen als 

een potentiële echtgenote. In die tijd was Wilhelm verliefd op de Poolse prinses Elisa Radziwi??. Willems 

oudere broer Frederik Willem was in die tijd kroonprins (de latere koning Frederik Willem IV). De 

kroonprins en diens echtgenote Elisabeth Ludovika hadden op dat moment nog geen kinderen. Wilhelm 

was daardoor de waarschijnlijke troonopvolger en er werd van hem verwacht te trouwen en erfgenamen 

voort te brengen. Friedrich Wilhelm III respecteerde de relatie tussen Wilhelm en Elisa, maar het Pruisische 

hof ontdekte dat haar voorouders hun prinselijke titel hadden gekocht van keizer Maximiliaan I, en zij niet 

edel genoeg geacht werd om de erfgenaam van de Pruisische troon te trouwen. Daarom verzocht de koning 

in 1824 aan de kinderloze tsaar Alexander I van Rusland om Elisa aan te nemen als kind, maar de Russische 

heerser sloeg dit af. Het tweede adoptieplan was bedacht door de oom van Elisa, prins Augustus van 

Pruisen, dat evenzo mislukte, omdat de verantwoordelijke commissie die adoptie als vreemd beschouwde. 

Een andere factor was Koningin Louises invloed aan de Duitse en Russische hoven (zij was niet 

gecharmeerd van Elisa's vader). 

In juni 1826 voelde de vader van Wilhelm zich gedwongen het potentiële huwelijk met Elisa af te breken. 

Wilhelm zocht de daaropvolgende maanden naar een geschiktere bruid, maar hij kon zijn emotionele band 

met Elisa niet loslaten. Uiteindelijk vroeg Wilhelm op 29 augustus om de hand van Augusta (in schrijven en 

door de interventie van zijn vader). Augusta ging akkoord en op 25 oktober 1828 verloofde Wilhelm zich 

met haar. 

Wilhelm zag Elisa voor het laatst in 1829, zij was later verloofd met Friedrich von Schwarzenberg, maar de 

verloving hield geen stand en uiteindelijk stierf ze, ongehuwd, in 1834. 

Koningin en keizerin. 

Augusta huwde de Pruisische prins Wilhelm en werd in 1861 koningin van Pruisen en in 1870 keizerin van 

Duitsland. De liberale en vooruitstrevende keizerin was een tegenstandster van de reactionaire rijkskanselier 

Otto von Bismarck en saboteerde zijn campagne tegen de macht van de Katholieke Kerk. Zij nam de 



  

  

verplegende katholieke nonnen en hun orden in bescherming. Bismarck haatte haar en liet haar in de pers 

diffameren. Na de dood van haar man en de vroege dood van haar zoon, keizer Frederik, verzoenden 

Bismarck en de oude keizerin-weduwe zich. Zij zag in hem de sterke en nuchtere geest die haar hysterische 

kleinzoon keizer Wilhelm IIzou kunnen leiden. 

 

 

Wilhelm I van Duitsland. 

Na de troonsbestijging van zijn kinderloze broer Frederik Willem IV werd Wilhelm de beoogde 

troonopvolger. Hij was in politiek opzicht conservatief gezind en wilde derhalve zoveel als mogelijk 

vasthouden aan de oude privileges en voorrechten van de aristocratie. In het Revolutiejaar 1848 was hij 

daarom o.a. voorstander van een gewelddadig neerslaan van de Maartrevolutie in Berlijn. Toen dit bekend 

werd, moest hij voor zijn eigen veiligheid enige tijd in Groot-Brittannië doorbrengen. Een jaar later was hij 

weer terug in Duitsland om in Baden en de Palts leiding te geven aan de troepen, die de opstandige 

democraten de kop in drukten. 

Frederik Willem IV kreeg in zijn laatste jaren te maken met gezondheidsproblemen, onder andere een paar 

beroertes, waardoor zijn verstandelijke vermogens uiteindelijk ernstig waren aangetast. In feite was hij niet 

meer in staat om te regeren, en zijn beoogde opvolger, zijn jongere broer Wilhelm, nam vanaf 1858 de 

regering over als regent namens zijn geestesziek geworden broer. Frederik Willem IV overleed op 2 januari 

1861. 

Koning van Pruisen. 

In 1861 besteeg Wilhelm officieel de troon van Pruisen als Wilhelm I. Een jaar later kwam hij al in aanvaring 

met het Huis van Afgevaardigden over het begrotingsrecht met betrekking tot militaire uitgaven. Wilhelm 

wilde onder andere betere bewapening voor het leger en langere dienstplicht voor de soldaten maar het 

Huis van Afgevaardigden wilde daarvoor niet de benodigde fondsen vrijmaken. Dit aanvankelijk 

oppervlakkige conflict nam zulke grote vormen aan, geen van beide partijen was bereid om water bij de wijn 

te doen, dat het uitdraaide op een constitutionele crisis en koning Wilhelm I op een gegeven moment zelfs 

aan aftreden dacht. Hij deed dit uiteindelijk toch niet maar stelde wel een nieuwe premier aan die het 

probleem voor hem moest oplossen. Dankzij de aanstelling van Otto von Bismarck tot premier van Pruisen 

slaagde Wilhelm er in om het conflict toch in zijn voordeel te beëindigen. Hierna hield de koning zich 

minder met politieke zaken bezig. Hij liet deze voortaan zo veel mogelijk over aan zijn eerste minister. Wel 

probeerde hij zich enkele malen, overigens tevergeefs, te verzetten tegen de oorlogen die Bismarck voerde 

om zijn politieke ideaal, de vereniging van de Duitse staten in een federatie onder Pruisische leiding 

(klein-Duitse richting), te verwezenlijken. 

In de Noord-Duitse Bond van 1867, de federale staat die Noord-Duitsland verenigde nadat Oostenrijk als 

machtsfactor was verdrongen tijdens de Oostenrijks-Pruisische Oorlog (1866), kreeg de Pruisische koning 

het Bundespräsidium. Daarmee waren de taken van een monarchistisch staatshoofd verbonden. Tijdens de 

Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871) kreeg de Bond een nieuwe grondwet. Vanaf 1 januari 1871 had de 

Pruisische koning eveneens de titel Deutscher Kaiser. 

Reichsgründung. 

Bekender dan de nieuwe grondwet is nu de zogeheten keizerproclamatie van 18 januari 1871 in de 

spiegelzaal van het Paleis van Versailles. De Pruisische legerleiding had haar hoofdkwartier daar toen, voor 

korte tijd, gevestigd. De aristocratische leiders van Pruisen en de Duitse bondgenoten waren daar ook 

aanwezig. De groothertog van Baden bracht op die dag als eerste een "hoog!" uit op "keizer Wilhelm". 

Wilhelm had zich tot eind 1870 tegen de titel Kaiser von Deutschland verzet. Wilhelm was bang dat de 

Duitse keizertitel niet door andere landen zou erkend worden. Uiteindelijk legde de nieuwe Duitse keizer 

zich, op aandringen van onder andere zijn premier Bismarck, toch maar neer bij zijn nieuwe titel maar hij 

bleef bij voorkeur toch liever koning van Pruisen genoemd worden. Verder had de 18e januari geen 

staatsrechtelijke betekenis maar werd later wel als dag van de Reichsgründung gezien. 

Hij gaf later ook toe dat de werkelijke macht in het keizerrijk niet bij hem berustte, maar bij Bismarck. Dit 

bleek uit de uitspraken: Bismarck ist wichtiger en Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu 

sein. 

Aanslagen. 

Gedurende Wilhelms bewind werden er diverse aanslagen op hem gepleegd. Op 11 mei 1878 pleegde Max 

Hödel, een loodgietersgezel uit Leipzig een mislukte moordaanslag op Wilhelm in Berlijn. Hödel vuurde 

met een revolver twee kogels af op de open koets waarin de keizer en zijn dochter Louise Marie Elisabeth 



  

  

over de Unter den Linden reden, maar die misten hun doel. Hödel werd ter dood veroordeeld. Een tweede 

poging om Wilhelm om te brengen mislukte eveneens. Karl Nobiling schoot op 2 juni 1878 op de keizer die 

in de Tiergarten wandelde. Wilhelm raakte daarop zwaargewond. Nobiling probeerde vervolgens 

zelfmoord te plegen, maar dat mislukte. Drie maanden later overleed hij alsnog aan de verwondingen die hij 

bij zijn zelfmoordpoging had opgelopen. Wilhelm had geruime tijd nodig om te herstellen en in de tussentijd 

nam zijn zoon, kroonprins Frederik, als regent de staatszaken waar voor zijn vader. Bij de inwijding van het 

Niederwalddenkmal in Rüdesheim op 28 september 1883 bereidden August Reinsdorf en enkele 

mede-anarchisten een aanslag met dynamiet voor op de keizer. Vanwege het natte weer werkte het 

ontstekingsmechanisme echter niet. Reinsdorf en een medeplichtige werden ter dood veroordeeld. 

Overlijden. 

Wilhelm I overleed uiteindelijk in 1888 in Berlijn op 90-jarige leeftijd. Hij was toen de oudste regerende vorst 

ooit, en werd hierin pas in 1950 gepasseerd door Gustaaf V van Zweden. Hij werd opgevolgd door zijn zoon 

Frederik III. 

 

 

Frederik III (Fritz) koning van Pruisen. 

Leven. 

Frederik Willem (zoals hij voor zijn troonsbestijging bekendstond) was de zoon van Wilhelm I en Augusta 

van Saksen-Weimar-Eisenach, een dochter van groothertog Karel Frederik. Hij trad in 1858 in het huwelijk 

met prinses Victoria van Saksen-Coburg-Gotha. Deze dochter van koningin Victoria had een grote invloed 

op haar echtgenoot. 

Met de dood van zijn oom Frederik Willem IV werd Frederik Willems vader in 1861 koning en hijzelf 

kroonprins. 

Frederik gold als de "liberale hoop" van Duitsland, een gezindheid die zijn positie in het conservatieve 

Pruisen bemoeilijkte. Hij had een slechte relatie met zijn vader Wilhelm I, diens kanselier Otto von Bismarck 

en zijn eigen oudste zoon, de sterk door Bismarck beïnvloede latere Wilhelm II. Er wordt nog steeds 

gespeculeerd of Frederik, als hij langer aan de macht had kunnen blijven, of eerder de troon had 

overgenomen van zijn conservatieve vader, de geschiedenis van de monarchie, het keizerrijk en later de 

wereld een andere koers had kunnen geven. 

Frederik was in 1862 bijna koning van Pruisen geworden toen zijn vader dreigde met aftreden, omdat het 

Pruisische parlement zijn legerhervormingsplannen niet goedkeurde. Na lang aarzelen besloot Wilhelm niet 

af te treden en benoemde tevens Bismarck tot minister-president om de constitutionele crisis op te lossen. 

Hierna volgde het land een conservatieve koers en Frederik schikte zich schijnbaar in zijn rol. Hij bekleedde 

hoge commandoposten in de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866) en de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871). 

Hij werd in 1871 met een bijzonder Grootkruis van het IJzeren Kruis en de Orde "Pour le Mérite" 

onderscheiden. In 1878 kwam het koningschap (en nu ook het keizerschap) opnieuw dichtbij, toen Wilhelm I 

bij een aanslag zwaargewond raakte. Van juni tot december 1878 trad de kroonprins op als regent van 

Pruisen en het Duitse Rijk. 

Critici van Frederik beweren dat zijn liberale opvattingen hoofdzakelijk van zijn vrouw Victoria afkomstig 

waren en dat hijzelf bleef zwalken tussen conservatisme en meer progressieve opvattingen. Ook verwijten 

liberale critici hem dat hij zijn kinderen en vooral de latere keizer Wilhelm II geen liberalere opvoeding heeft 

gegeven. Het is trouwens maar de vraag of een langer regerende liberale Frederik in zijn eentje veel aan de 

status quo had kunnen veranderen. De bestuurlijke elite van Pruisen cq. Duitsland was door en door 

conservatief. Voor minder autoritair optreden was aanvankelijk weinig ruimte, hoewel dit na het vertrek van 

Bismarck wel enigszins veranderde. 

In 1887 openbaarde zich bij de kroonprins, die een zware roker was, keelkanker. Conflicten tussen zijn 

Duitse en Engelse artsen maakten een adequate behandeling, voor zover toen beschikbaar, onmogelijk en 

toen Frederiks strottenhoofd uiteindelijk operatief werd verwijderd was de kanker al uitgezaaid. Frederik 

kon na de operatie niet meer spreken en toen hij na de dood van zijn vader Wilhelm I de troon besteeg op 9 

maart 1888, was hij reeds terminaal ziek en 99 dagen later stierf hij. Hij werd op 15 juni van dat jaar 

opgevolgd door zijn oudste zoon Wilhelm II. 

Nummering. 

Frederik Willem noemde zich zowel in zijn hoedanigheid van koning van Pruisen als in die van Duits keizer 

Frederik III. Aanvankelijk had hij zich in aansluiting op de telling van de keizers van het Heilige Roomse 

Rijk Frederik IV willen noemen (Frederik III regeerde 1452-1493), maar Bismarck ontraadde hem dit. Hierop 



  

  

besloot hij met de naam Frederik III aan te knopen bij de nummering van de koningen van Pruisen, Frederik 

II de Grote regeerde van 1740 tot 1786. 

Onderscheidingen. 

Op 25 augustus 1878 werd Frederik in de Nederlandse Militaire Willems-Orde opgenomen. Aanleiding was, 

zo blijkt uit de inscriptie "Wilhelm III. König der Niederlande / bei der Vermählung der Prinzessin Marie 

von Preussen / und Prinz Heinrich der Niederlande. / Potsdam, am 24. August 1878." op zijn in Berlijn in het 

Zeughaus bewaarde ster, een. 

dynastiek huwelijk. 

 

 

Victoria Adelheid Maria Louisa van Saksen-Coburg en Gotha. 

Ze werd Duits keizerin en koningin van Pruisen door haar huwelijk met de latere Duitse keizer Frederik III, 

ten tijde van zijn huwelijk prins Frederik Willem van Pruisen. Na de dood van haar man op 15 juni 1888 

werd Victoria beter bekend als keizerin Frederik (in het Duits: Kaiserin Friedrich). 

Leven tot haar huwelijk. 

Victoria werd geboren op 21 november 1840 in Buckingham Palace, te Londen. Haar moeder was de 

toenmalige regerende Britse monarch, koningin Victoria, dochter van prins Eduard Augustus, hertog van 

Kent, en diens echtgenote Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld. Victoria's vader was prins Albert van 

Saksen-Coburg en Gotha. De overgrootouders van Victoria aan moeders- én vaderskant waren koning 

George III van het Verenigd Koninkrijk en koningin Charlotte van Mecklenburg-Strelitz. Haar grootouders 

aan vaderskant waren hertog Ernst I van Saksen-Coburg en Gotha en hertogin Louise van 

Saksen-Gotha-Altenburg. 

Ze werd gedoopt in de Troonzaal van Buckingham Palace op 10 februari 1841 door de aartsbisschop van 

Canterbury, William Howley. Haar meters en peters waren, koningin Adelheid van Saksen-Meiningen de 

weduwe van koning Willem IV, Leopold I, koning der Belgen, de Hertog van Saksen-Coburg en Gotha, de 

hertog van Sussex, de hertogin van Gloucester en haar grootmoeder aan moederskant, de hertogin van Kent. 

Als dochter van de vorstin, werd Victoria automatisch een Britse prinses en stond ze bekend als Hare 

Koninklijke Hoogheid, Prinses Victoria. Toen ze geboren werd, was Victoria de waarschijnlijke 

troonopvolger voor de troon van het Verenigd Koninkrijk. Dit bleef ze tot aan de geboorte van haar jongere 

broer Prins Albert, de latere koning Eduard VII op 9 november 1841. In 1841 creëerde koningin Victoria haar 

tot Princess Royal, een titel die sinds 1642 werd gegeven aan de oudste dochter van een regerend Britse 

monarch. Vanaf dat moment was Victoria beter bekend als HRH The Princess Royal. Binnen haar familie 

was Victoria beter bekend als Vicky. 

Haar ouders zagen nauwkeurig toe op haar opleiding en educatie. Op de leeftijd van vijf jaar kon zij al lezen 

en schrijven, haar aangeleerd door Lady Lyttelton. En ze kon ook al op jonge leeftijd Frans en Duits spreken, 

als vanzelf door het contact met de verschillende gouvernantes die ze had. Ze kreeg privé-onderwijs in 

Grieks, Latijn, Frans, Duits, wis- en natuurkunde en geschiedenis. Haar vader gaf haar daarnaast nog 

onderricht in politicologie en filosofie. 

Huwelijk en kroonprinses van Pruisen. 

In 1851 ontmoette Victoria haar toekomstige man, prins Frederik Willem van Pruisen (1831-1888), toen hij en 

zijn ouders in Londen waren op uitnodiging van koningin Victoria en prins Albert, om de opening bij te 

wonen van de Wereldtentoonstelling. In die tijd was Frederik, oudste zoon van prins Willem van Pruisen en 

prinses Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach, tweede in lijn voor de Pruisische troon. In 1855 verloofde het 

stel zich toen Frederik een bezoek bracht aan Balmoral Castle. Victoria was in die tijd pas veertien jaar oud 

terwijl haar man vierentwintig jaar was. 

Op 25 januari 1858 trouwden ze, op verzoek van koningin Victoria, in de Koninklijke Kapel van het St. 

James's Palace te Londen. Op de dag van het huwelijk zong het toegestroomde publiek: "God save the Prince 

and Bride! God keep their lands allied!". Het huwelijk werd uit liefde gesloten, maar had ook duidelijke 

dynastieke kanten. Een versteviging van de relatie tussen het Britse en het Pruisische vorstenhuis werd aan 

beide kanten toegejuicht. Alleen de vader van de bruidegom was minder enthousiast. Hij zag liever dat zijn 

zoon zou trouwen met een Russische grootvorstin. Augusta, de moeder van Frederik, was meer enthousiast 

over dit huwelijk. Zij zag dit als een kans om Pruisen te binden met het wat liberalere Groot-Brittannië. En 

ook koning Leopold I van België was een groot voorstander van dit huwelijk en had al langer het idee 

gekoesterd dat Frederik zou trouwen met Victoria. Dit had hij meerdere malen laten weten aan Christian 

Friedrich, Baron von Stockmar. 



  

  

Frederik kreeg van zijn vader de titel majoor-generaal in het Pruisische leger als cadeau ter gelegenheid van 

zijn huwelijk. Vanaf het begin was het huwelijk zeer goed en beide echtlieden waren zeer op elkaar gesteld. 

Victoria had ook een liberale opvoeding gehad en had dezelfde politieke opvattingen als haar man. 

Tijdens de drie oorlogen rondom de Duitse eenwording (de Tweede Duits-Deense Oorlog (1864), de 

Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866) en de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871)) stonden Frederik en Victoria 

aan de kant van Pruisen en de Noord-Duitse Bond. In 1864 steunden ze vol overtuiging Pruisen in de 

Pruisisch-Deense Oorlog. Deze steun veroorzaakte veel spanning in de Britse koninklijke familie, want de 

broer van Victoria, Albert was getrouwd met de Deense prinses Alexandra, de oudste dochter van koning 

Christiaan IX van Denemarken en koningin Louise. Koning Christiaan IX was namelijk ook de regerende 

hertog van het Hertogdom Sleeswijk en Holstein. Op 18 januari 1871 werd op het kasteel van Versailles het 

Duitse Keizerrijk opgericht door de vorsten van de Noord-Duitse Bond. Victoria's schoonvader, koning 

Wilhelm I van Pruisen, werd benoemd tot Duits Keizer (Deutscher Kaiser) met als aanspreektitel Keizerlijke 

en Koninklijke Majesteit (Kaiserliche und Königliche Majestät). Frederik en Victoria kregen toen de titel 

Duits Kroonprins en Kroonprinses met als aanspreektitel Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid (Kaiserliche 

und Königliche Hoheit). 

 

 

Frederik I Willem Lodewijk van Baden. 

Frederik was zeer liberaal gezind en verklaarde dat de constitutionele monarchie de beste regeringsvorm 

was. Onder zijn bewind werden vele belangrijke hervormingen doorgevoerd, waaronder de invoering van 

het burgerlijk huwelijk. Hij bracht het godsdienstonderwijs op de openbare maar op kerkelijke leest 

geschoeide scholen onder de hoede van de kerken, maar verklaarde dat het openbaar onderwijs een zaak 

van de staat was. Tot slot voerde hij in 1904 een grondwetsherziening door die het algemene, directe en 

geheime stemrecht voor de Tweede Kamer mogelijk maakte. 

In de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 stond Frederik aan de kant van Oostenrijk. Na afloop van deze 

moest Baden Pruisen een schadevergoeding betalen en het leger naar Pruisisch model reorganiseren. In 1867 

nam hij deel aan de Noord-Duitse Bond en in 1870/1871 zette hij zich als schoonzoon van Wilhelm I in voor 

de totstandkoming van het Duitse Keizerrijk. 

Frederik stierf op 28 september 1907 en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Frederik II. 

Frederik was de stichter van de Orde van Berthold de Eerste en de Orde van Berthold de Eerste van 

Zähringen. 

 

 

 Wilhelm I van Duitsland Willem Frederik Lodewijk van Pruisen, zoon van Frederik Willem III 

van Pruisen (in personele unie de soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel) en Louise 

Augusta Wilhelmina Amalia van Mecklenburg-Strelitz, Buitenechtelijke relatie (2) in 1819 met 

Josephine Forgach Andrasay, geboren omstreeks 1790, overleden (ongeveer 78 jaar oud) 

omstreeks 1868. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Felix Nicolajewitsj van Elston, geboren op maandag 24 januari 1820, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1877, trouwde (respectievelijk 33 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 24 mei 1853 met Helena Sergejevna Sumarkow, geboren op 

zaterdag 5 september 1829, overleden (71 jaar oud) op maandag 15 april 1901. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

XXXc. Karel Alexander August Johan van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel Frederik van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXIXa), op pagina 329 (van 1828 tot 1853 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Maria Pavlovna van Rusland, geboren op woensdag 24 juni 1818 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], van 1853 tot 1901 groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, 

overleden (82 jaar oud) op zaterdag 5 januari 1901 in Weimar [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 24 en 18 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1842 in 

Paleis Kneuterdijk ('s-Gravenhage) met zijn nicht Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van 

Oranje-Nassau, dochter van Willem II van Oranje-Nassau (koning der Nederlanden, prins van 

Oranje Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg) en Anna Paulowna van 

Rusland, geboren op donderdag 8 april 1824 in Paleis Lange Voorhout ('s-Gravenhage), gedoopt 



  

  

op dinsdag 4 mei 1824 in 's-Gravenhage in de Sint Jacobskerk, prinses der Nederlanden prinses 

van Oranje-Nassau, groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (72 jaar oud) op 

dinsdag 23 maart 1897 in Weimar [Thüringen, Duitsland], begraven op zaterdag 27 maart 1897 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Karel August Willem Nicolaas Alexander Michael Bernhard Hendrik Frederik 

Stefan van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op woensdag 31 juli 1844 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op 

dinsdag 20 november 1894 in Roquebrune-Cap-Martin [Alpes-Maritimes, Frankrijk], 

volgt XXXIa, op pagina 478. 

2. Marie Anna Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

zaterdag 20 januari 1849 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) 

op zaterdag 6 mei 1922 in Trebschen [Zielona Gora, Poland], volgt XXXIb, op pagina 

479. 

3. Maria Anna Sophia Elisabeth van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

donderdag 29 mei 1851 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (7 jaar oud) op 

donderdag 26 mei 1859 aldaar aan een hevige oorontsteking. 

4. Elisabeth Sibylle Maria Dorothea van Saksen-Weimar-Eisenach (Saksen-Weimar, 

van), geboren op dinsdag 28 februari 1854 in Weimar [Thüringen, Duitsland], 

overleden (54 jaar oud) op vrijdag 10 juli 1908 in 

Kasteel Wiligrad [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 32 

en 28 jaar oud) op zaterdag 6 november 1886 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met 

Johan Albrecht Ernst Constantijn Frederik Hendrik hertog van 

Mecklenburg-Schwerin, zoon van Frederik Frans II groothertog van 

Mecklenburg-Schwerin en Augusta Mathilde Wilhelmina Reuss-Köstritz, geboren op 

dinsdag 8 december 1857 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], was 

een Duits koloniaal politicus en regent van Mecklenburg-Schwerin en regent van 

Brunswijk, overleden (62 jaar oud) op maandag 16 februari 1920 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] in Slot Wiligrad. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

Karel Alexander August Johan van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Hij studeerde te Jena en Leipzig, diende daarna een jaar in een kurassiersregiment te Breslau en maakte later 

enige grote reizen. In 1849 nam hij deel aan de Eerste Duits-Deense Oorlog in de Duits-Deense strijd om 

Sleeswijk en Holstein. 

Karel Alexander leerde in 1834 zijn nicht prinses Sophie der Nederlanden kennen, dochter van koning 

Willem II en Anna Paulowna, die in Weimar haar tante Maria Paulowna bezocht. In 1841 maakte hij een 

tegenbezoek en kort daarna vroeg een gevolmachtige van het Weimarer hof in zijn naam om Sophies hand. 

Op 8 oktober 1842 trad hij te Den Haag met Sophie in het huwelijk. Het paar betrok aanvankelijk het slot 

Ettersburg bij Weimar, maar na zijn troonsbestijging het groothertogelijk slot in diezelfde stad. Voor 

bezoeken aan Nederland had Willem II voor Sophie het pand op het Lange Voorhout 13, het Paleis van 

Saksen-Weimar, aangekocht, dat er heden ten dage nog steeds staat. 

Regering. 

Karel Alexander volgde zijn vader op 8 juli 1853 op als groothertog en aanvaardde de troon formeel op 28 

augustus 1853 - de verjaardag van Goethe. Hij handhaafde het liberale systeem van minister Christian 

Bernhard von Watzdorf en regeerde voorts op nationalistische wijze. Doorgaans volgde hij de richting van 

Pruisen (zijn zuster Augusta was gehuwd met Wilhelm I) en hij was een voorstander van een verenigd 

Duitsland onder leiding van dit land. In de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 schaarde hij zich dan ook 

aan Pruisische zijde en in 1867 trad hij toe tot de Noord-Duitse Bond. Op zijn voorspraak behield het 

Vorstendom Reuss oudere linie na deze oorlog zijn soevereiniteit. Na de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871), 

waarin hij slechts in de verplegingsdienst actief was, trad zijn land toe tot het Duitse Keizerrijk. 

Vanwege Karel Alexanders Nederlandse en Russische familiebanden had het hof van Weimar een 

kosmopolitisch karakter. De groothertog hield van stilte, was wetenschappelijk en kunstzinnig 

geïnteresseerd en steunde verschillende bekende kunstenaars. Hij was bevriend met Hans Christian 

Andersen en Fanny Lewald en steunde Franz Liszt, Richard Wagner en Eduard Lassen, die allen enige tijd in 



  

  

Weimar verbleven. De groothertog en zijn gemalin trachtten de herinnering aan Goethe, die aan het hof van 

Weimar werkzaam was geweest en die hij op 10-jarige leeftijd nog had ontmoet, levend te houden, onder 

meer door een dubbelmonument voor Goethe en Schiller in Weimar en door de 143-delige Sophienausgabe 

van zijn werk. 

Weimar schonk hij verder een museum en monumenten gewijd aan Herder en Wieland. Aan de door hem in 

1848 gestichte kunstacademie doceerden destijds bekende schilders als Reinhold Begas, Arnold Böcklin en 

Franz von Lenbach. Hij liet de vervallen Wartburg, waar hij vaak verbleef, in romantisch-historistische stijl 

renoveren en door Moritz von Schwind van schilderingen voorzien. Karel Alexanders regering wordt wel 

als het Zilveren Tijdperk van Weimar aangeduid. 

Dood. 

Zijn gouden huwelijk werd in 1892 met veel pracht en praal gevierd in aanwezigheid van onder anderen 

koningin Emma en de jonge koningin Wilhelmina. Hij stierf op 5 januari 1901. Daar zijn enige zoon Karel 

August reeds in 1894 was gestorven, werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Willem Ernst. 

Twee dagen na zijn dood trad zijn nichtje koningin Wilhelmina, de dochter van zijn zwager Willem III, in het 

huwelijk met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, broer van Karel Alexanders schoonzoon Johan 

Albrecht. Zijn dood overschaduwde dit huwelijk en hierdoor konden onder anderen zijn kinderen - de enige 

nichten van Wilhelmina aan vaderskant - niet bij het huwelijk aanwezig zijn. 

 

 

Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van Oranje-Nassau. 

Sophie groeide op op Paleis Soestdijk, afgewisseld met verblijven in Den Haag, Paleis Het Loo, Brussel en 

Tervuren. Willem liet haar opvoeding over aan zijn vrouw. Tijdens haar opvoeding werd haar meer geleerd 

wat zij niet moest doen, dan wat ze wel moest doen. Hierdoor had ze een kleine leerachterstand. 

Eind jaren dertig werd Sophie zwaar ziek. Om op krachten te komen, ging ze met haar moeder naar Weimar. 

Hier ontmoette ze erfgroothertog Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach. Toen hij op zijn beurt in 

1841 in Nederland kwam, werden zij tijdens een tocht door Friesland verliefd. Ze huwden op 8 oktober 1842 

in het paleis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Karel Alexander was haar volle neef. 

In oktober 1892 vierden Sophie en Karel Alexander hun gouden bruiloft. Er werd een grote bijeenkomst 

gehouden. Ook Wilhelmina en Emma waren aanwezig. Op deze reünie ontmoette Wilhelmina voor het eerst 

haar latere man, prins Hendrik. Hij was hier aanwezig, omdat zijn halfbroer getrouwd was met de dochter 

van Sophie, Elisabeth. 

Door de dood van haar dochtertje Sophie versomberde haar leven. In 1894 stierf haar oudste zoon. Dit trof 

haar zwaar. Sinds dat moment ging haar gezondheid langzaam achteruit en verergerde bovendien haar 

allergische kwaal. In 1894 zei ze: Ik heb onuitputtelijk veel geleden. 

Groothertogin. 

Het hof in Weimar onderscheidde zich van andere Europese hoven, doordat Weimar in 1816 een aantal 

constitutionele wetten had aangenomen dat er de toon aangaf. De cultuur speelde er ook een belangrijke rol. 

Haar echtgenoot besteeg in 1853 de troon van het als centrum van cultuur en wetenschappen bekende 

Saksen-Weimar-Eisenach. Zij en haar man waren bevriend met onder anderen Hans Christian Andersen en 

Richard Wagner die allebei een tijd in Weimar verbleven. 

Groothertogin Sophie wijdde zich ook aan de literatuur en initieerde, nadat de kleinzoon van Johann 

Wolfgang von Goethe diens literaire nalatenschap aan haar had vermaakt, de 143-delige Sophienausgabe 

van diens werk. Nadat haar in 1889 ook de papieren van Friedrich von Schiller waren toevertrouwd, richtte 

zij te Weimar het Goethe-Schiller-Archiv op. 

Omdat haar man en zoon gedurende de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) bij hun troepen verbleven was zij 

regentes over het hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach. 

Sophie en Nederland. 

Sophie bleef de gang van zaken in Nederland op de voet volgen en hield contact met haar Nederlandse 

verwanten. Ze was een trouw adviseur van de koninginnen Emma en Wilhelmina. Ook was Wilhelmina erg 

op haar tante gesteld, daar haar vader overleden was toen zij nog maar 10 jaar oud was. In haar 

autobiografie noemde zij haar: het enige overgeblevene van vader. 

In haar autobiografie schreef Wilhelmina onder andere over haar: 

  Tante kwam ieder jaar bij ons logeren en genoot er dan bijzonder van weer in haar oude 

vaderland te zijn. Tante was voor mij het laatst overgeblevene van vader, wat een bijzondere band gaf, en zij 

zou mijn opvolgster zijn ingeval mij iets zou overkomen. Reeds als kind woog dit laatste, dat zij het was aan 



  

  

wie ik het vaderland zou achterlaten, bij mij heel zwaar. Er bestond een grote vriendschap en een sterke 

onderlinge waardering tussen tante Sophie en moeder. Tante, die zo goed met het leven hier te lande op de 

hoogte was gebleven, was voor moeder een gesprekspartner als geen ander. Met haar kon moeder over alles 

spreken. Tante had een aantal bijzondere gaven en was begiftigd met een scherp en groot verstand. Ook 

tante en ik waren grote vrienden en ik herinner mij nog levendig de vertrouwelijke praatuurtjes op haar 

kamer. Het waren uurtjes waar ik veel aan heb gehad. Tante was erg knap en heeft ontzaglijk veel voor 

Weimar gedaan. Landsvrouwe in grote stijl! . 

In de zomer van 1896 kwam Sophie met haar man voor het laatst in Nederland. Ze logeerden op paleis 

Soestdijk, omdat hier veel Sophie deed denken aan haar moeder, Anna Paulowna. In Nederland vierden ze 

de 38e verjaardag van koningin-regentes Emma. 

Overlijden. 

Een half jaar na haar laatste bezoek aan Nederland overleed Sophie, 72 jaar oud. Haar man was die dag niet 

thuis. 

Over haar dood vertelt Wilhelmina onder andere het volgende: 

  Op het einde van die eerste drukke winter, de drieëntwintigste maart, kregen wij het bericht van 

het plotselinge overlijden van tante Sophie. Midden in haar arbeid zakte zij ineen en overleed binnen enkele 

uren. Wij waren diep bedroefd dit laatste van vader te moeten missen, ook om al de liefde die wij van haar 

ondervonden en omdat zij altijd met haar heldere verstand met raad en daad voor ons klaar stond. Zoals ik 

reeds vermeld heb, was zij mijn opvolgster voor het geval mij iets mocht gebeuren. Haar heengaan was een 

stuk werkelijk leven dat ik ondervond en dat mij rijper maakte. Het versterkte nog mijn 

verantwoordelijkheidsbesef tegenover mijn toekomstige taak.. . 

Aanspraak op de Nederlandse troon. 

Na de dood van Willem III was zij, in de eerste jaren van de regering van Wilhelmina, eerste in de lijn voor 

de erfopvolging in Nederland. Na Sophies dood zou, indien Wilhelmina kinderloos was gebleven, Sophies 

kleinzoon Willem Ernst waarschijnlijk de opvolger zijn. 

Sophie heeft veel voor Weimar gedaan. Op 8 oktober 1924 werd daarom haar 100e geboortedag groots 

herdacht in Saksen-Weimar-Eisenach in tegenwoordigheid van haar kleindochter en naamgenote Sophie van 

Reuss, dochter van Marie. 

 

 

Elisabeth Sibylle Maria Dorothea van Saksen-Weimar-Eisenach. 

In juli 1878 had haar oom koning Willem III haar een huwelijksaanzoek gedaan. Elisabeths ouders, zelf al 

volle neef en volle nicht van elkaar, gaven daarvoor toestemming, maar Elisabeth was fel tegen. In een op 9 

augustus geschreven brief aan haar vader schreef ze:. 

 "Ik heb alles nog eens met Mama besproken, we hebben alle standpunten in overweging 

genomen en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het niet kan opbrengen iemand tot echtgenoot te nemen, 

die mij zo'n diepe afkeer bezorgt en aangezien een echtverbintenis alleen gebaseerd kan zijn op de gevoelens 

van beide individuen, kan ik me er niet toe brengen om dit huwelijk aan te gaan." . 

Haar ouders deden hun best Elisabeth op andere gedachten te brengen. Ze gaf aan dat ze haar ouders niet 

wenste te kwetsen, "Maar ik walg van die man, alles in me keert zich tegen hem." Enkele maanden later 

verloofde Willem zich met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. 

Zij trouwde in 1886 te Weimar met hertog Johan Albrecht van Mecklenburg, zoon van Frederik Frans II van 

Mecklenburg-Schwerin. Johan was een halfbroer van prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, die later 

zou trouwen met de Nederlandse kroonprinses Wilhelmina. Wilhelmina was een volle nicht van Elisabeth 

en tegelijk haar schoonzus. 

Het huwelijk tussen Johan en Elisabeth bleef kinderloos. 

Doordat de dynastie in Nederland aan een zijden draadje hing en de nazaten van prinses Sophie der 

Nederlanden, haar moeder, de Nederlandse troon weleens zouden kunnen bestijgen, sprak haar vader, net 

als zijzelf, haar zus en haar broer, vloeiend Nederlands. 

 

 

Johan Albrecht Ernst Constantijn Frederik Hendrik hertog van Mecklenburg-Schwerin. 

Hij studeerde in Dresden en Bonn en nam daarna dienst bij de huzaren in het leger van Pruisen. Op 11 april 

1894 werd hij namens zijn broer Frederik Frans III regent van het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin. 

Deze functie vervulde hij tot 9 april 1901, sinds 1897 namens zijn broers minderjarige opvolger Frederik 



  

  

Frans IV. Hij werd op 28 mei 1907 als opvolger van de in 1906 gestorven Albert van Pruisen tot regent van 

het hertogdom Brunswijk verkozen, een staat waarvan de hertog om politieke redenen de troon niet mocht 

bestijgen. Dit ambt bekleedde hij tot november 1913, toen hertog Ernst August na moeizame 

onderhandelingen uiteindelijk zijn functie kon aanvaarden. 

Koloniale activiteiten. 

Hij werd, toen hij op het punt stond een reis naar Ceylon en Duits-Oost-Afrika te beginnen, op 15 januari 

1895 door de bestuursvergadering unaniem tot president van de Deutsche Kolonialgesellschaft verkozen. 

Van voornoemde reis teruggekeerd leidde hij op 5 juni en 6 juni 1895 de eerste bijeenkomst te Kassel. Tot 

zijn dood zou hij alle bijeenkomsten van de maatschappij persoonlijk voorzitten. Hij gold door zijn studies 

en reiservaring als een geschikt man voor dit ambt, dat hij met groot engagement bekleedde. Zijn aandacht 

had in de eerste plaats het bevorderen van de economie in de Duitse koloniën, maar ook op andere gebieden 

werd zijn bestuur capabel geacht. Hij was ook lid van de Koloniale Raad (tot de opheffing daarvan in 1908) 

en van het Institut Colonial International, waarvan hij meermaals vergaderingen voorzat. In 1914 werd hij à 

la suite bij het koloniale leger van Duits-Oost-Afrika ingedeeld. 

 

 

XXXd. Herman Bernhard George van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel Bernhard van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXIXc), op pagina 332 en Ida van Saksen-Meiningen (XXVIIi), op 

pagina 257, geboren op donderdag 4 augustus 1825 in 

Kasteel Altenstein (Bad Liebenstein) [Thüringen, Duitsland], was een prins van het 

groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach daardoor mocht hij zich hertog van Saksen noemen. 

Ook was hij generaal in dienst van het Koninkrijk Württemberg, overleden (76 jaar oud) op 

zaterdag 31 augustus 1901 in Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 

24 jaar oud) op dinsdag 17 juni 1851 in Friedrichshafen [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

Auguste Wilhelmine Henriette van Württemberg (Wurtemberg, van), dochter van Wilhelm I 

Friedrich Karl koning van Württemberg en Pauline Therese Louise van Württemberg, geboren op 

woensdag 4 oktober 1826 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (72 jaar oud) 

op zaterdag 3 december 1898 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharina van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren 

op zondag 25 juli 1852 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (51 

jaar oud) op dinsdag 17 mei 1904 in Orte [Lazio, Italië], volgt XXXIc, op pagina 482. 

2. Wilhelm Karl Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

zaterdag 31 december 1853 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden 

(70 jaar oud) op maandag 15 december 1924 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XXXId, op pagina 482. 

3. Bernhard Wilhelm van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

woensdag 10 oktober 1855 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], graaf van 

Crayenburg, overleden (52 jaar oud) op maandag 23 december 1907 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (1) met Marie Luise Brockmüller. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Elisabeth van der 

Schulenburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1857, overleden (ongeveer 34 

jaar oud) in 1891. 

5. Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren in 1859, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) in 1909. 

6. Olga Maria Ida van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

woensdag 8 september 1869 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden 

(54 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1924 in Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], volgt 

XXXIe, op pagina 483. 

 

Auguste Wilhelmine Henriette van Württemberg. 

Het "Palais Weimar" op Neckarstraat 25 was jarenlang het middelpunt van een kunstzinnig gericht sociaal 

leven. In 1865 verliet prins Herman in de rang van luitenant-generaal de actieve dienst, omdat hem verdere 

promotie werd ontzegd. Een poging om generaal-adjudant van koning Karel te worden mislukte. Hetzelfde 



  

  

gold voor de kandidatuur van rijksstadhouder van Elzas-Lotharingen. Bij gebrek aan andere bezigheden 

hield prins Weimar, zoals hij in Stuttgart werd genoemd zich bezig met sociale, vaderlandslievende en 

kunstzinnige verenigingen. 

 

 

XXXe. Alexandrine Marie Catharina Charlotte Therese Henriëtte Louise Pauline Elisabeth Frederika 

(Marie) prinses van Saksen-Altenburg, dochter van Jozef George Frederik Ernst Karel hertog 

van Saksen-Altenburg (XXIXe), op pagina 340 (was van 1834 tot 1848 hertog van 

Saksen-Altenburg) en Amalie Therese Louise Wilhelmina Philippine hertogin van Württemberg, 

geboren op dinsdag 14 april 1818 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], dame in de Spaanse 

Maria-Luisa-Orde, overleden (88 jaar oud) op woensdag 9 januari 1907 in 

Gmunden [Oberosterreich, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 18 februari 1843 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland] met haar achterneef George 

V George Frederik Alexander Karel Ernst August koning van Hannover, zoon van Ernst August 

van Engeland-Hannover en Friederike Caroline Sophie van Mecklenburg-Strelitz, geboren op 

donderdag 27 mei 1819 in Berlijn [Berlin, Duitsland], 2e hertog van Cumberland en Teviotdale in 

zijn jeugd door een ongeluk blind geworden en was van 1851 tot 1866 de laatste koning van 

Hannover, overleden (59 jaar oud) op woensdag 12 juni 1878 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], 

bijgezet in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de St. George's Chapel in 

Windsor Castle. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Ernst August van Hannover, geboren op zondag 21 september 1845 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], hertog van Cumberland, Pretendent van 

Hannover, overleden (78 jaar oud) op woensdag 14 november 1923 in 

Gmunden [Oberosterreich, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 33 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 21 december 1878 in 

Kasteel Christiansborg (Kopenhagen) [HO, Denemarken] met Tyra Amelia Caroline 

van Denemarken, dochter van Christiaan IX koning van Denemarken en Louise 

Wilhelmina Frederika Caroline Augusta Julia van Hessen-Kassel, geboren op 

donderdag 29 september 1853 in Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden (79 jaar 

oud) op zondag 26 februari 1933 in Gmunden [Oberosterreich, Oostenrijk]. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

2. Frederika Sophie Marie Henriëtte Amelie Theresia van Hannover, geboren op 

zondag 9 januari 1848 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) 

op zaterdag 16 oktober 1926 in Biarritz [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 32 en 36 jaar oud) op zaterdag 24 april 1880 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Luitbert 

Alexander George Lionel Alfons van Pawel Rammingen, geboren op 

donderdag 27 juli 1843 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op 

zondag 20 november 1932 in Biarritz [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria Ernestine van Hannover, geboren op maandag 3 december 1849 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1904 

in Gmunden [Oberosterreich, Oostenrijk]. 

 

Alexandrine Marie Catharina Charlotte Therese Henriëtte Louise Pauline Elisabeth Frederika 

(Marie) prinses van Saksen-Altenburg. 

Het Duitse Schloss Marienburg is naar haar vernoemd; het werd haar door George V als zomerresidentie 

geschonken voor haar verjaardag. Marie heeft het kasteel slechts een jaar lang kunnen gebruiken: in 1867 

volgde ze haar echtgenoot, die van de troon was gestoten, in ballingschap. 

 

 

George V koning van Hannover. 

Hij bracht als Prins George van Cumberland zijn kindertijd door in Berlijn en Londen. Door een ziekte 

verloor hij het zicht in één oog en bij een ongeluk in 1833 het andere, zodat hij op 13-jarige leeftijd volledig 



  

  

blind was. Deze kwaal trachtte hij in het openbaar verborgen te houden. 

Zijn oom Willem IV, koning van het Verenigd Koninkrijk en Hannover, benoemde hem op 15 augustus 1835 

tot ridder in de Orde van de Kousenband. Na Willems dood kwam er vanwege de in Hannover geldende 

Salische Wet een einde aan de personele unie tussen Hannover en het Verenigd Koninkrijk. In Engeland 

besteeg Willems nicht Victoria (een volle nicht van George) de troon, in Hannover echter Ernst August. 

Als wettig afstammeling in de mannelijke lijn van George III bleef George lid van de Britse koninklijke 

familie en was hij tweede in de lijn van troonopvolging tot de geboorte van Victoria's eerste kind Victoria in 

1840. 

Ernst August bepaalde in 1842 dat de kroonprins slechts aktes kon ondertekenen in bijzijn van twee 

ministers en twee van de twaalf tot dit doel door de koning benoemde personen, die onder ede verplicht 

waren door ondertekening te getuigen dat het document aan George was voorgelezen en dat deze het 

eigenhandig had ondertekend. Op deze wijze regeerde George reeds in 1843 tijdens een langdurig 

oponthoud van Ernst August in Engeland. 

Koningschap. 

Ondanks zijn blindheid besteeg George na de dood van zijn vader in 1851 de troon van Hannover. Onder 

invloed van zijn vader en zijn oom van moederskant Karel Frederik van Mecklenburg-Strelitz, een van de 

invloedrijkste figuren aan het Pruisische hof, hield hij er feodale en autocratische ideeën op na. Gesteund 

door zijn gunsteling en minister Wilhelm von Borries week hij al snel van de liberale richting af. Hij hief in 

1855 de liberale constitutie die zijn vader in het revolutiejaar 1848 had moeten aanvaarden weer op. Verdere 

reactionaire maatregelen hadden tot doel het voortbestaan van het Welfenrijk "bis zum Ende aller Dinge" te 

verzekeren. Vanwege zijn reactionaire beleid was hij gedurende zijn vijfentwintigjarige heerschappij 

voortdurend in conflict met de landdag. 

Anders dan bij zijn vader lagen George's buitenlandse sympathieën bij Oostenrijk en niet bij Pruisen, van 

welk land hij mede door diens inmenging in de succesiekwestie in Brunswijk en de Sleeswijk-Holsteinse 

kwestie een diepe afkeer had. Zijn anti-Pruisische gezindheid werd versterkt nadat dit land hem tot een 

verbond tegen Oostenrijk had willen dwingen. Hij beschouwde dit als een poging tot inbreuk op zijn 

angstvallig beschermde soevereiniteit. 

Tegen het besluit van de landdag in weigerde hij dan ook met de Pruisische aansporing in de dreigende 

Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866) neutraal te blijven akkoord te gaan, maar verbond zich met Oostenrijk. 

Na de Oostenrijkse nederlaag in de Slag bij Langensalza werd Hannover door Pruisen bezet en op 20 

september 1866 formeel geannexeerd. George vluchtte naar Wenen, korte tijd later gevolgd door zijn gezin. 

Ballingschap. 

De nu in ballingschap levende koning weigerde zijn aanspraak op Hannover op te geven en de annexatie te 

erkennen. Hij zocht vergeefs steun bij verschillende Europese grootmachten. Te Parijs gaf hij het tijdschrift 

Situation uit dat dagelijks tegen de nieuwe orde in Duitsland fulmineerde en de Franse haat tegen Duitsland 

oppookte. Toen in 1867 in verband met de Luxemburgse kwestie een Frans-Duitse oorlog dreigde, bracht hij 

met de schrijver Oskar Meding in Frankrijk een legioen Hannoveraanse vluchtelingen bijeen (het 

Welfenlegioen) om eventueel zijn rijk te heroveren. Dit leidde ertoe dat Pruisen een reeds toegezegde 

schadeloosstelling niet uitkeerde en zijn privé-vermogen in beslag nam (Welfenfonds). 

George bracht de rest van zijn leven overwegend in Parijs door, alwaar hij op 12 juni 1878, zwaar ziek maar 

nog altijd onverzoenlijk, stierf. Zijn stoffelijk overschot werd naar Engeland getransporteerd en in de St. 

George's Chapel in Windsor Castle bijgezet. Zijn zoon Ernst August nam zijn aanspraak op Hannover over. 

 

 

Frederika Sophie Marie Henriëtte Amelie Theresia van Hannover. 

In 1866, even voor het koninkrijk Hannover werd geannexeerd door Pruisen, onderhandelde de Pruisische 

minister-president Otto von Bismarck met Frederika's vader, over een mogelijk huwelijk van diens oudste 

dochter met de Pruisische prins Albert, maar tot een huwelijk kwam het niet. Niet veel later koos Hannover 

zelfs de zijde van Oostenrijk, tijdens de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866. Ten gevolge van die oorlog 

verloor Frederika's vader zijn troon en het gezin vestigde zich in het Oostenrijkse Gmunden, waar het Het 

Slot Cumberland liet bouwen. 

Frederika had korte tijd een intensieve omgang met Leopold van Albany, een zoon van koningin Victoria, 

maar tot een huwelijk kwam het niet. Wel bleven de twee hun leven lang bevriend. Ook de Nederlandse 

prins Alexander was even in beeld als huwelijkskandidaat, maar ook hier kwam een huwelijk niet tot stand. 

Frederika was namelijk onderwijl verliefd geworden op Baron Alfons van Pawel-Rammingen, een hoge 



  

  

regeringsfunctionaris in het hertogdom van Saksen-Coburg en Gotha. Alfons werd daarop genaturaliseerd 

tot Brits staatsburger en hun huwelijk werd op 24 april 1880 voltrokken in Windsor Castle. 

Ter gelegenheid van het huwelijk, dichtte Alfred Tennyson - referend aan de Frederika's verhouding met 

haar blinde, twee jaar eerder overleden, vader het volgende kwatrijn: 

O you that were eyes and light to the King till he past away. 

From the darkness of life -. 

He saw not his daughter - he blest her: the blind King sees you to-day. 

He blesses the wife. 

Na hun huwelijk vestigde het paar zich in Hampton Court Palace. In 1881 kreeg het paar een dochtertje, 

Victoria, dat evenwel kort na haar geboorte overleed. Frederika stortte zich vervolgens volledig in de 

liefdadigheid. Zij, dochter van een blinde vader, werd beschermvrouwe van tal van goede doelen die 

werden opgezet voor blinden. Ook bemoeide ze zich actief met de armenzorg. 

In 1898 verlieten Frederika en haar man Hampton Court om zich - althans voor een groot deel van het jaar - 

te vestigen in Biarritz. Daar overleed ze in 1926. Ze werd bijgezet in de koninklijke crypte in Sint George's 

Chapel bij Windsor Castle. Een jaar na haar overlijden werd een raam in de Anglicaanse Kerk van Biarritz 

aan haar gewijd. 

 

 

Luitbert Alexander George Lionel Alfons van Pawel Rammingen. 

Hij was de zoon van een hoge regeringsfunctionaris van het hertogdom Saksen-Coburg en Gotha. In die 

hoedanigheid leerde hij in de tweede helft van de jaren zeventig prinses Frederika van Hannover kennen, de 

dochter van George V van Hannover en Marie van Saksen-Altenburg. Deze was al in beeld geweest als 

toekomstige bruid van Leopold van Albany, de jongste zoon van de Britse koningin Victoria en van de 

Nederlandse prins Alexander, maar Frederika werd uiteindelijk verliefd op Alfons. De liefde was wederzijds 

en het paar trouwde in 1880 in Windsor Castle. Alfons was inmiddels Brits staatsburger geworden en was 

als Baron of Pawel-Rammingen opgenomen in de Britse adelstand. Na hun huwelijk vestigde het paar zich 

in Hampton Court Palace. In 1881 kreeg het paar een dochtertje, Victoria, dat evenwel kort na haar geboorte 

overleed. Frederika en Adolf waren graag geziene gasten aan het Engelse hof en waren echte society-figuren. 

Het paar vestigde zich in 1898 in Biarritz, waar zij in 1926 en hij - zes jaar later - op 89-jarige leeftijd overleed. 

 

 

XXXf. Elisabeth Pauline Alexandrine van Saksen-Altenburg, dochter van Jozef George Frederik Ernst 

Karel hertog van Saksen-Altenburg (XXIXe), op pagina 340 (was van 1834 tot 1848 hertog van 

Saksen-Altenburg) en Amalie Therese Louise Wilhelmina Philippine hertogin van Württemberg, 

geboren op zondag 26 maart 1826 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], Prinses van 

Saksen-Altenburg, overleden (69 jaar oud) op zondag 2 februari 1896 in 

Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

dinsdag 10 februari 1852 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland] met haar achterneef Peter 

II Nicolaas Frederik Peter groothertog van Oldenburg, zoon van Paul Frederik August van 

Oldenburg (van 1829 tot 1853 groothertog van Oldenburg) en Ida van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, geboren op zondag 8 juli 1827 in 

Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland], was van 1853 tot 1900 groothertog van Oldenburg, 

overleden (72 jaar oud) op woensdag 13 juni 1900 in Rastede [Nedersaksen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Frederik August groothertog van Oldenburg, geboren op dinsdag 16 november 1852 

in Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op 

dinsdag 24 februari 1931 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) (1) op 

maandag 18 februari 1878 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Elisabeth Anna van 

Pruisen, dochter van Frederik Karel Nicolaas van Pruisen en Maria Anna van 

Anhalt-Dessau, geboren op zondag 8 februari 1857 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op 

woensdag 28 augustus 1895 in Fulda [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 

dochter, trouwde (respectievelijk 43 en 27 jaar oud) (2) op zaterdag 24 oktober 1896 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] met Elisabeth Alexandrine (Biene) 

van Mecklenburg-Schwerin, dochter van Frederik Frans II groothertog van 



  

  

Mecklenburg-Schwerin en Marie Karolina Auguste prinses van 

Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op dinsdag 10 augustus 1869 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland] 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Alexandrine_van_Mecklenburg-Schwerin, 

overleden (86 jaar oud) op zaterdag 3 september 1955 in 

Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. George Lodewijk van Oldenburg, geboren op woensdag 27 juni 1855 in 

Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op 

donderdag 30 november 1939 in Kasteel Rastede (Rastede) [Nedersaksen, Duitsland]. 

 

Peter II groothertog van Oldenburg. 

Hij volgde zijn vader na diens dood in 1853 op. Hij sloot zich in 1854 bij de Zollverein aan. Nadat zijn 

verwant tsaar Alexander II alle erfelijke rechten van het Huis Gottorp op hem had overgedragen maakte hij 

in 1864 aanspraak op Sleeswijk en Holstein. In 1866 deed hij hiervan afstand ten gunste van Pruisen, in ruil 

voor het Holsteinse Ahrensbök en een miljoen taler. Hij streed in datzelfde jaar aan Pruisische zijde mee in 

de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog en sloot zich aan bij de Noord-Duitse Bond. In 1871 nam hij deel aan het 

Duitse Keizerrijk. 

Hij werd na zijn dood in 1900 opgevolgd door zijn oudste zoon Frederik August. 

 

 

Frederik August groothertog van Oldenburg. 

Hij volgde in 1900 zijn vader op als groothertog. Als typisch vertegenwoordiger van het wilhelminisme 

toonde hij zich zeer geïnteresseerd in economische en technische kwesties. Op het gebied van zeevaart en 

marine gold hij als een kenner en hij stimuleerde de scheepvaart en industrie in zijn land. Wilhelm II 

benoemde hem, als enige Duitse vorst, tot Admiraal in de Keizerlijke Marine. 

Daar hij slechts één zoon had, Nicolaas, en zijn broer George Lodewijk ongehuwd was werd in 1904 voor het 

geval het geslacht zou uitsterven het erfrecht herzien, dat nadat tsaar Nicolaas II van zijn Oldenburgse 

rechten had afgezien toekwam aan hertog Frederik Ferdinand van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en zijn nazaten. 

Frederik August zette op politiek gebied de conservatieve koers van zijn vader voort. Gedurende de 

Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog steunde hij de Klein-Duitse richting. Zo bleef Oldenburg, anders dan 

Hannover, zelfstandig. 

In 1914 werd Oldenburg partij in de Eerste Wereldoorlog. De vorst stichtte voor zijn troepen een Friedrich 

August-Kruis voor dapperheid. De behoudende vorst verzette zich niet tegen de Novemberrevolutie en trok 

zich na zijn abdicatie op 11 november 1918 terug in Rastede. 

 

 

Elisabeth Alexandrine (Biene) van Mecklenburg-Schwerin. 

Elisabeth voelde zich na de geboorte van hun jongste dochter steeds meer verwaarloosd en ongepast 

behandeld door haar man. In 1904 begon ze een relatie met de tutor van haar kinderen. Een nieuwe relatie 

tussen de groothertogin en professor Johann Schütte (1873-1940) leidde in 1909 tot de planning van haar 

ontsnapping uit Oldenburg. Ze kreeg echter door toedoen van haar man de diagnose 'psychische stoornis' en 

in het voorjaar van 1909 ging ze naar een kliniek in Zwitserland in de buurt van Konstanz. Omdat de 

Zwitserse autoriteiten niet wilden deelnemen aan de bewaking en controle van de groothertogin, werd zij 

overgebracht naar de kliniek Hohe Mark in de buurt van Frankfurt. De groothertogin woonde sinds 1910 

met haar moeder Marie in kasteel Raben Steinfeld bij Schwerin. Prins Albert van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1869–1931) was haar voogd sinds juli 1910. Met de 

goedkeuring van haar neef Frederik Frans IV nam ze grotendeels ongehinderd deel aan het sociale leven in 

Schwerin. De omgang met haar kinderen was tot 1914 zeer beperkt. Tot een scheiding is het nooit gekomen, 

haar echtgenoot overleed in 1931. 

 

 

XXXg. Elisabeth Alexandra Frederika Henriette prinses van Saksen-Altenburg Alexandra Josipovna 

Romanova, dochter van Jozef George Frederik Ernst Karel hertog van Saksen-Altenburg 

(XXIXe), op pagina 340 (was van 1834 tot 1848 hertog van Saksen-Altenburg) en Amalie Therese 



  

  

Louise Wilhelmina Philippine hertogin van Württemberg, geboren op donderdag 8 juli 1830 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], Prinses van Saksen-Altenburg, overleden (80 jaar oud) 

op donderdag 6 juli 1911 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], trouwde (respectievelijk 18 en 20 jaar 

oud) op maandag 11 september 1848 in Sint-Petersburg [LG, Rusland] met haar achterneef 

Constantijn Nikolajevitsj van Rusland, zoon van Nicolaas I Pavlovitsj tsaar van Rusland en 

Frederica Louise Charlotte Wilhelmina (Charlotte) van Pruisen, geboren op 

vrijdag 21 september 1827 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (64 jaar oud) op 

vrijdag 29 januari 1892 in Pavlovsk [LI, Rusland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Nicolaas Konstantinovitsj van Rusland, geboren op donderdag 14 februari 1850 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], grootvorst van Rusland, vermoord (67 jaar oud) op 

vrijdag 1 februari 1918 in Tasjkent [Rusland], Buitenechtelijke relatie (1) na 1876 met 

Alexandra Abasa. Uit deze relatie 2 kinderen, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en 

ongeveer 21 jaar oud) (2) omstreeks 1882 in Orenburg [Rusland] morganatisch 

huwelijk met Nadezjda Alexandrovna Dreyer, geboren omstreeks 1861, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1929. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

2. Olga Konstantinova grootvorstin van Rusland, geboren op 

woensdag 3 september 1851 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (74 jaar oud) 

op zaterdag 19 juni 1926 in Pau [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 16 en 21 jaar oud) op zondag 27 oktober 1867 in 

Athene [Attiki, Griekenland] met Christiaan Willem Ferdinand Adolf George van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, zoon van Christiaan IX koning van 

Denemarken en Louise Wilhelmina Frederika Caroline Augusta Julia van 

Hessen-Kassel, geboren op woensdag 24 december 1845 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden (67 jaar oud) op dinsdag 18 maart 1913 in 

Thessaloniki [Griekenland]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

3. Vera Konstantinovna van Rusland, geboren op zaterdag 4 februari 1854 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (58 jaar oud) op donderdag 11 april 1912 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 27 jaar 

oud) op vrijdag 8 mei 1874 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland] met Wilhelm 

Eugen hertog van Württemberg, zoon van Eugen Wilhelm hertog van 

Württemberg en Mathilde Auguste van Schaumburg-Lippe, geboren op 

donderdag 20 augustus 1846 in Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (30 

jaar oud) op zaterdag 27 januari 1877 in Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 2 dochters. 

4. Constantijn Konstantinovitsj van Rusland, geboren op dinsdag 10 augustus 1858 in 

Strelná [ZL, Czech Republic], overleden (56 jaar oud) op woensdag 2 juni 1915 in 

Pavlovsk [LI, Rusland], trouwde met zijn achternicht Elisabeth van 

Saksen-Altenburg, dochter van Maurits Frans Frederik prins van Saksen-Altenburg 

(XXXi), op pagina 398 en Auguste Louise Adelheid prinses van Saksen-Meiningen 

(XXVIIIe), op pagina 297 (prinses van Saksen-Meiningen) (zie XXXIh, op pagina 487). 

Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

5. Dimitri Konstantinovitsj van Rusland, geboren op vrijdag 1 juni 1860 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], grootvorst van Rusland, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 28 januari 1919 in Sint-Petersburg [LG, Rusland]. 

6. Vjatsjeslav Konstantinovitsj van Rusland, geboren op zondag 13 juli 1862 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (16 jaar oud) op donderdag 27 februari 1879 

aldaar. 

 

Elisabeth Alexandra Frederika Henriette prinses van Saksen-Altenburg. 

Grootvorstin Alexandra was erg conservatief en onthield zich van de Russische society in Sint-Petersburg, 

die ze te modern en vooruitstrevend vond. Haar huis in Pavlovsk weerspiegelde haar behoudendheid; het 

leek uit een vervlogen tijd te stammen. Alles stamde nog uit de Directoire-stijl: de meubels, de tapijten, de 

kleding, enz. De meeste meubels waren aan het eind van de achttiende eeuw uit verschillende Europese 

landen geïmporteerd voor in de verschillende Russische paleizen. Pas in 1910 werd er elektriciteit aangelegd 



  

  

in het huis, waardoor de gloeilampen de kaarsen vervingen. 

 

  

   

   

 

Constantijn Konstantinovitsj van Rusland en Elisabeth van Saksen-Altenburg 

Ze verloor vele familieleden tijdens de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende Russische Revolutie. 

Prinses Vera, die toen twaalf jaar oud was, vluchtte uit revolutionair Rusland, samen met haar moeder en 

een van haar broers naar Zweden. Ze leefde voor de rest van haar leven in ballingschap, eerst in Europa en 

daarna vanaf 1951 in de Verenigde Staten. 

Jeugdjaren  

Prinses Vera Konstantinova van Rusland werd geboren in Pavlovsk op 24 april 1906. Ze was de jongste uit 

een gezin van negen kinderen van Grootvorst Constantijn Konstantinovitsj van Rusland en zijn vrouw 

Grootvorstin Elisabeth Mavrikievna. Ze had zes oudere broers: Ivan (1886-1918), Gabriël (1887-1955), 

Constantijn (1891-1918), Oleg (1892-1914), Igor (1894-1918) en George (1903-1938). Ze had ook twee oudere 

zusters: Tatjana (1890-1970) en Natalja (1905). Vera Konstantinova bracht de eerste jaren van haar leven door 

op het fabelachtige Russische hof, dat toen aan zijn laatste periode begonnen was. Haar vader, een geachte 

dichter, was een neef van tsaar Nicolaas II. 

Prinses Vera was acht jaar oud toen aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk werd vermoord, en toen de 

Eerste Wereldoorlog uitbrak in de zomer van 1914. Vera was samen met haar ouders en haar broer George in 

Duitsland, waar ze de familie van haar moeder bezocht in Altenburg, toen de oorlog uitbrak. Ze werden 

verrast door het grote conflict en uiteindelijk verbleven ze in een vijandelijk land, Duitsland. En uiteindelijk 

dankzij de Duitse keizerin, Augusta Victoria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg konden ze 

Duitsland verlaten en terugkeren naar Rusland. Vera's oudere broers sloten zich aan bij het Russische leger, 

en haar favoriete oudere broer, Oleg, werd tijdens een campagne vermoord. Vera werd als te jong 

beschouwd en mocht daarom niet aanwezig zijn bij de begrafenis van haar broer. De dood van haar oudere 

broer was alleen nog maar het begin van vele familieongelukken. 

Het jaar daarop was zij met haar vader toen hij aan een hartaanval in haar aanwezigheid stierf op 15 juni 

1915. In een brief die zij schreef aan een oudere broer schreef ze, hoe zij zat met haar vader in zijn studie, 

toen grootvorst Constantijn Konstantinovitsj begon te hijgen. Prinses Vera was in staat om een zware deur 

tussen de studies van haar ouders open te duwen en te terzijde enkele zware planten weg te duwen die voor 

de deur stonden en liep naar haar moeder. Haar moeder kwam naar haar toe, maar toen was de grootvorst 

al overleden. 

Russische Revolutie  

Tijdens de Russische Revolutie, werden vier van Vera's broers gevangengenomen door de bolsjewieken. 

Alleen prins Gabriel werd vroegtijdig vrijgelaten. Drie andere broers (Ivan, Constantijn en Igor) werden in 

Alapajevsk met vele andere Romanov-familieleden in juli 1918 vermoord. Tijdens de chaotische regering van 

de Voorlopige Regering, en na de Oktoberrevolutie, verbleven prinses Vera, haar moeder en haar broer 

George nog steeds in het Pavlovsk. Even leefden zij een onzeker bestaan en haar moeder werd geheim 

gedwongen familie-erfgoederen te verkopen om voor de familie te zorgen. 

De twaalf jaar oude prinses Vera vluchtte naar Zweden, op het Zweedse schip Ångermanland in oktober 

1918 met haar moeder, haar broer George en haar jongere neefje, (prins Teymuraz Konstantinovitsj) en haar 

nichtje (prinses Natalja Konstantinova Bagration-Mukhransky). Ze mochten van de bolsjewieken vluchten 

op een schip naar Zweden, via Tallinn naar Helsinki en via Mariehamn naar Stockholm. Ze werden in 

Zweden uitgenodigd door koningin Victoria van Zweden. In de haven van Stockholm, ontmoette ze prins 

Gustaaf Adolf die ze begeleidde naar het Koninklijk Paleis. 

Prinses Vera leefde samen met haar moeder en haar broer George voor twee jaar in Zweden, eerst in 

Stockholm en daarna in Saltsjöbaden, maar Zweden was te duur om te leven. Dus vertrokken ze naar België, 

waar ze werden uitgenodigd door koning Albert I van België. Later vertrokken Elisabeth Mavrikievna en 

prinses Vera naar Duitsland, waar ze in Altenburg gingen wonen, gelegen in het voormalige hertogdom van 

Vera's oom hertog Ernst II van Saksen-Altenburg. Prinses Vera leefde daar meer dan dertig jaar, met een 

kleine onderbreking, want ze heeft ook nog een kleine periode in Engeland gewoond. Haar moeder stierf 

aan kanker op 24 maart 1927 in Leipzig. Prins George verhuisde naar de Verenigde Staten en stierf in New 

York in 1938. Prins Vera leefde in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 



  

  

Laatste jaren en overlijden  

In 1951 verhuisde Vera naar de Verenigde Staten. Prinses Vera hield een zekere aura van het leven van de 

geschiedenis vast. Ze was het laatste overlevende lid van de Romanov-familie die zich nog steeds Keizerlijk 

Rusland kon herinneren. Haar twee oudere broers en zuster die ook Rusland konden verlaten, stierven allen 

voor haar. Prins Gabriel stierf in 1955 kinderloos, net zoals haar andere oudere broer prins George, die het 

slachtoffer werd van een vroege dood. Hij stierf op de leeftijd van 33 jaar in 1936. Haar zus, Prinses Tatjana, 

werd een orthodoxe moniale. Ze stierf in Jeruzalem in 1970. 

Prinses Vera stierf in de Tolstoy Foundations, een tehuis voor ouderen in Nyack, New York op 11 januari 

2001, op de leeftijd van 95 jaar. Ze werd begraven naast haar oudere broer George Konstantinovitsj op een 

begraafplaats van een Russisch-orthodox klooster, in Nanuet in New York. Van alle leden van de 

Romanov-familie in het Keizerrijk Rusland overleefde alleen haar nichtje Prinses Catharina Ivanovna haar. 

Prinses Vera was nooit getrouwd en liet geen kinderen achter. In de lente van 2007 werd er in het Pavlovsk 

Paleis, waar zij was geboren, een tentoonstelling gehouden over haar en haar familie. 

 

Nicolaas Konstantinovitsj van Rusland. 

Hij werd tijdens Russische Revolutie vermoord door de bolsjewieken in Tasjkent. Zijn zoon, Artemy 

Nikolajevitsj, vocht tijdens de Revolutie tegen de opstandelingen en verdween vervolgens. Men vermoedt 

dat hij gedood is. De zoon van Alexander Nikolajevitsj verdween ook tijdens de Revolutie. 

 

 

Olga Konstantinova grootvorstin van Rusland. 

Door haar huwelijk met koning George I van Griekenland was zij koningin van Griekenland Ze was ook een 

korte periode, in 1920, koningin-regentes van Griekenland. 

Zij was de dochter van grootvorst Constantijn Nikolajevitsj Romanov (een jongere broer van tsaar Alexander 

II) en Alexandra van Saksen-Altenburg. Zij was een kleindochter van tsaar Nicolaas I. 

In 1867 trouwde ze - pas zestien jaar oud - met de Griekse koning George I, die ze had leren kennen toen 

deze zijn zuster, Dagmar, de vrouw van de Russische kroonprins Alexander, kwam bezoe. 

 

 

Christiaan Willem Ferdinand Adolf George van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. 

Als Deense prins werd hij als zeventienjarige jongen door het Griekse parlement gekozen als koning van 

Griekenland (der Hellenen), omdat een jaar eerder koning Otto was afgezet. Zijn benoeming werd ook door 

de Grote Mogendheden goedgekeurd (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, het Tweede 

Franse Keizerrijk en het Russische Rijk). 

Als eerste Griekse monarch van een nieuwe dynastie, werd zijn 50 jaar lange regering (de langste in de 

moderne Griekse geschiedenis) gekenmerkt door de territoriale winsten van Griekenland en vestigde het 

zijn plaats in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Twee weken voor zijn 50-jarig regeringsjubileum en 

mede in de periode van de Eerste Balkanoorlog werd George I vermoord. In scherp contrast met zijn eigen 

regering, waren de regeringen van zijn opvolgers kort en onveilig. 

Jeugd en familie. 

George werd geboren als Prins Willem van Denemarken (Christiaan Willem Ferdinand Adolf George van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) in Kopenhagen als tweede zoon van prins Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en diens vrouw prinses Louise van Hessen-Kassel. Tot zijn 

bestijging van de troon in Griekenland, stond hij bekend als Prins Willem (Vilhelm), de naam van zijn 

grootvader zowel aan zijn vaderskant als aan moederskant, Frederik Willem van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en Willem van Hessen-Kassel. In 1852 werd zijn vader benoemd 

tot troonopvolger van de koning van Denemarken, Frederik VII. Toen werd hij Prins Willem van 

Denemarken en ook zijn broers en zussen kregen de titel Prins of Prinses van Denemarken. 

Willem was een jongere broer van Frederik (1843-1912) die in 1906 koning werd en huwde met prinses 

Louise van Zweden en van Alexandra (1844-1925) de vrouw van koning Edward VII van het Verenigd 

Koninkrijk. Willem was een oudere broer van Dagmar (1847-1928) die tsarina van Rusland werd door haar 

huwelijk met tsaar Alexander III van Rusland (toen Dagmar huwde kreeg ze de naam Maria Fjodorovna), 

Thyra (1853-1933) die huwde met Ernst August II van Hannover en Waldemar (1858-1939) die Marie van 

Bourbon-Orléans huwde. 

Willem begon zijn carrière bij de Koninklijke Deense Marine, maar toen hij zeventien werd, werd hij door 



  

  

het Griekse parlement gekozen tot nieuwe Koning der Hellenen op 30 maart 1863, als gevolg van de 

gedwongen abdicatie van Koning Otto. Hij werd koning nog voor zijn vader dat deed. Vader Christiaan 

werd koning van Denemarken op 15 november van hetzelfde jaar. 

Leven. 

Na het vertrek van Otto I leverde het Deense koningshuis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg een 

koning en wel de achttienjarige prins Willem, tweede zoon van Christiaan IX, die de naam van George I 

aannam. De slanke en energieke koning trouwde enkele jaren later met Olga Konstantinova, kleindochter 

van Nicolaas I van Rusland. 

George I leefde sober, werkte hard en reisde vier jaar door het land om de moeilijkheden van zijn volk te 

leren kennen. Deense architecten zetten de bouwactiviteiten voort, die de Beierse bouwmeesters onder Otto I 

begonnen waren. 

Ondanks de democratische grondwet van 1864 (algemeen mannenkiesrecht, vrijheid van pers en godsdienst) 

bleef Griekenland van een stabiele democratie verstoken. Dé strijdvraag van regering en parlement bleef: de 

nog onder Turks bewind staande Griekse gebieden met geweld bevrijden, of de Turken te vriend houden 

om aan het economische herstel van eigen land te kunnen werken. 

Als huwelijksgeschenk voor de nieuwe koning had Engeland in 1864 de Ionische Eilanden afgestaan en in 

1877 werd het vruchtbare Thessalië bij Griekenland gevoegd. 

In 1913, na de Balkanoorlogen, volgden Kreta, Noord-Griekenland en een aantal Egeïsche eilanden. In 

datzelfde jaar werd de populaire koning George I, toen hij door de straten van de pasverworven stad 

Thessaloníki wandelde, door een geesteszieke, Alexandros Schinas, doodgeschoten. Zijn oudste zoon 

Constantijn volgde hem op. 

 

 

Vera Konstantinovna van Rusland. 

Jeugd. 

Grootvorstin Vera Konstantinova was het derde kind en tweede dochter van grootvorst Constantijn en 

grootvorstin Alexandra van Rusland. Vera had een oudere broer grootvorst Nikolaj (1850-1918) die huwde 

met Nadezjda Alexandrovna Dreyer en ze had een oudere zus grootvorstin Olga (1851-1926) en zij huwde 

met koning George I van Griekenland. Vera was een oudere zus van de grootvorsten Constantijn (1858-1915) 

die huwde met Elisabeth van Saksen-Altenburg, grootvorst Dimitri (1860-1919) en grootvorst Vjatsjeslav 

(1862-1879). 

Grootvorstin Vera leefde haar eerste jaren in Sint-Petersburg en in 1861 verhuisde haar familie naar 

Warschau, dit kwam doordat haar vader was benoemd tot onderkoning van het Congres Koninkrijk Polen. 

Vera was een zeer moeilijk kind, dat vaak geweld gebruikte. De situatie verslechterde zo erg dat haar ouders 

besloten om haar naar haar tante, grootvorstin Olga Nikolajevna van Rusland, te sturen die de koningin van 

Württemberg was. Olga stemde ermee in om de opvoeding van Vera te vervolgen. Op 7 december 1863 

arriveerde grootvorst Constantijn samen met zijn vrouw Alexandra en hun negenjarige dochter Vera in 

Stuttgart. Vera werd toevertrouwd aan de kinderloze koning Karel I van Württemberg en koningin Olga. 

Koningin Olga was zeer blij om de opvoeding van Vera op zich te nemen ondanks haar moeilijke gedrag. 

Koningin Olga en koning Karel waren goede pleegouders, maar in het begin, hadden ze zeer veel moeite om 

de gezondheid van Vera te bevorderen. Vera had heimwee en bleef een zeer moeilijk kind. 

Huwelijk. 

Vera werd officieel door Karel en Olga geadopteerd. Er werd een huwelijk gearrangeerd voor Vera met een 

Württembergse prins: hertog Eugenius van Württemberg. Op deze manier hoefde Vera het land niet te 

verlaten. 

De verloving vond plaats in januari 1874 en het huwelijk werd door beide families goedgekeurd. Grootvorst 

Constantijn schreef de koning een dankbrief waarin hij schreef hoe blij hij en zijn vrouw, Alexandra, waren 

met dit nieuws. Koningin Olga schreef: "Mijn probleemkind is nu een blijde bruid, liefde gevend en geliefd. 

Ik had nooit durven dromen dat zo'n vreugde bestond. Eugenius is nu al een zoon voor de koning.". 

Vera was negentien en Eugenius was achtentwintig. Het huwelijk werd groots gevierd in Stuttgart op 4 mei 

1874 in aanwezigheid van Vera's oom, tsaar Alexander II van Rusland. De tsaar schonk Vera een miljoen 

roebels als bruidsschat. Het jonge koppel ging wonen in een groot huis dat het 'Akademie' heette in 

Stuttgart. Het jaar daarop beviel Vera van een zoon: Karel Eugenius die slechts zeven maanden oud werd. In 

1876 werden Eugenius en Vera de ouders van tweelingdochters: Elsa en Olga. 

Leven als weduwe. 



  

  

De man van Vera, Eugenius, stierf plotseling op 27 januari 1877. Het huwelijk duurde nog geen drie jaar. Na 

de dood van Eugenius hertrouwde Vera niet meer. Vera bleef na de dood van haar man in Württemberg 

wonen en ze besloot om niet terug te keren naar haar geboorteland, Rusland. En in Württemberg had Vera 

de bescherming van de koning. Vera maakte wel vele reizen naar haar familieleden in Rusland en ze bezocht 

ook vaak haar enige zuster, Olga, die koningin van Griekenland was. 

Koning Karel stierf plotseling in 1891 en Vera erfde een aardig fortuin. En toen koningin Olga een jaar later 

in 1892 stierf erfde ze Villa Berg in Stuttgart, waar ze een goed leven leidde. Vera schreef poëzie en er waren 

vele ontmoetingen in haar huis op het gebied van cultuur en ontving ze vele familieleden. 

Laatste jaren. 

Vera bezocht Rusland vaak en was ook aanwezig met haar dochters tijdens de kroning van tsaar Nicolaas II 

van Rusland in mei 1896. De oudste dochter, Elsa, verloofde zich in januari 1895 met prins Alfred van 

Edinburgh, een kleinzoon van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk, maar hij raakte betrokken bij 

een schandaal. De verloving werd snel verbroken en ze werd uitgehuwelijkt aan een ver familielid van haar, 

prins Albert van Schaumburg-Lippe, de broer van koningin Charlotte van Württemberg de vrouw van 

koning Willem II van Württemberg. Een jaar later trad Olga in het huwelijk met prins Maximiliaan van 

Schaumburg-Lippe, een jongere broer van prins Albert, de man van Olga's zus Elsa. De toekomst van Olga 

was gelijk aan die van haar moeder. Ook zij kreeg drie kinderen en binnen een paar jaar huwelijk verloor 

ook zij een kind en overleed haar man. Olga werd ook weduwe op jonge leeftijd en ook zij hertrouwde niet 

meer. 

Uiteindelijk kreeg grootvorstin Vera een beroerte in oktober 1911. 

 

 

Constantijn Konstantinovitsj van Rusland. 

Hij was een bekend Russisch dichter en toneelschrijver. Hij is vooral bekend onder zijn schrijversnaam 

"K.R.". 

Jeugd. 

Constantijn werd op 22 augustus 1858 te Strelna, Rusland, geboren als de zoon van Constantijn Nikolajevitsj 

van Rusland en diens echtgenote, Alexandra van Saksen-Altenburg. Zijn vader was een zoon van tsaar 

Nicolaas I. Zijn oudste zus, Olga, trouwde met in 1867 George I van Griekenland en werd Koningin van 

Griekenland. 

Zijn jeugd stond in het teken van studeren, hij kreeg les in vakken als geschiedenis, (klassieke) talen, muziek 

en verschillende militairgetinte vakken. Van de mannelijke leden van de Romanov-familie werd verwacht 

dat ze een carrière in het leger begonnen. Constantijn was echter meer geïnteresseerd in talen, kunst en 

muziek dan in het leger. Desondanks sloot hij zich na zijn scholing aan bij de Keizerlijke Russische Marine, 

zoals zijn vader ook had gedaan. In deze tijd reisde hij naar veel landen, waaronder de V.S. De marine beviel 

hem echter niet en hij sloot zich aan bij het Izmailovsky Regiment van de keizerlijke garde. Tijdens zijn 

dienst in dit regiment ontdekte hij zijn homoseksuele neigingen, waar hij zijn hele leven nog mee zou 

strijden vanwege zijn Russisch-orthodoxe geloof en de beperkingen van die tijd. 

Huwelijk en gezin. 

Ondanks zijn homoseksualiteit wilde Constantijn op de eerste plaats de keizerlijke familie dienen. Dus 

begon hij een zoektocht naar een geschikte bruid, volgens traditie een Duitse prinses. Op 26-jarige leeftijd, op 

27 april 1884 trouwde hij in Sint-Petersburg met prinses Elisabeth van Saksen-Altenburg, de dochter van 

Maurits van Saksen-Altenburg en dus de zus van Ernst II van Saksen-Altenburg. Door het huwelijk kreeg 

Elisabeth de naam "Grootvorstin Elisabeth Mavrikievnav van Rusland". Binnen de familie had ze de bijnaam 

"Mavra". Elisabeth bleef Luthers en bekeerde zich na haar huwelijk niet tot de Russisch-orthodoxe Kerk, wat 

wel gebruikelijk was. Normaal gesproken zou dit voor opschudding hebben gezorgd, maar Constantijn 

stond zo ver in de lijn van troonopvolging dat niemand zich hier druk om maakte. Grootvorst Constantijn 

wordt door verschillende bronnen omschreven als een toegewijde echtgenoot en een liefhebbende vader. Hij 

vestigde zich met zijn gezin in het paleis te Pavlovsk, een buitenstad van Sint-Petersburg. 

 

 

Elisabeth van Saksen-Altenburg. 

Na haar huwelijk kreeg ze de naam "Grootvorstin Elisabeth Mavrikievna van Rusland". Binnen de familie 

had ze de bijnaam "Mavra". Ondanks de homoseksuele neigingen van Constantijn, waarvan niemand iets 

afwist, was hun huwelijk erg gelukkig en waren Constantijn en Elisabeth een erg hecht paar. 



  

  

De kinderen van Elisabeth en Constantijn waren de eerste slachtoffers van de Familie Wet, die tsaar 

Alexander III invoerde. Deze hield in dat alleen de kinderen en kleinkinderen in mannelijke lijn de titel 

"Grootvorst" of "Grootvorstin" kregen en dat achterkleinkinderen en hun afstammelingen de lagere titel 

"Prins van Rusland" of "Prinses van Rusland" kregen. Deze wet werd ingevoerd om het aantal leden van de 

keizerlijke familie die staatssalaris kregen, te verkleinen. 

Eerste Wereldoorlog. 

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, waren Constantijn en Elisabeth in Duitsland, waar ze een kuuroord 

bezochten. Ze besloten snel terug te keren naar Rusland, maar werden daarbij tegengehouden door de 

Duitse autoriteiten, die beweerden dat de grootvorst en zijn vrouw politieke gevangenen waren. Elisabeth 

stuurde hierop een brief naar het keizerlijke paar van Duitsland voor hun hulp. Uiteindelijk kregen ze 

toestemming het land te verlaten. Constantijn raakte erg verzwakt en zijn gezondheid was erg slecht toen ze 

uiteindelijk in Sint-Petersburg, dat toen was omgedoopt tot Petrograd. 

Elisabeth en Constantijn moesten veel offers maken voor de Eerste Wereldoorlog. Vijf van hun zes zonen 

dienden in het Russische leger en in oktober 1914 stierf hun jongste zoon, prins Oleg, die dodelijk gewond 

was geraakt in het gevecht tegen de Duitsers. In maart verloren ze ook nog hun schoonzoon, prins 

Constantijn Bagration-Muhransky. Deze tegenslagen verergerden Constantijns conditie en hij stierf 

uiteindelijk op 15 juni 1915. Door zijn dood werd hij gespaard voor het verschrikkelijke lijden van zijn 

familie tijdens de Russische Revolutie. 

Russische Revolutie. 

Hun zonen Ivan, Gabriel, Constantijn en Igor werden gearresteerd na de machtsovername door de 

bolsjewieken in oktober 1917. Gabriel werd in Petrograd vastgehouden, maar de andere zonen werden naar 

Alapajevsk, een kleine stad in de bergen van de Oeral. Daar werden ze enkele maanden gevangengehouden 

met Elisabeth Fjodorovna, Sergej Michajlovitsj en Vladimir Palej. In de nacht van 17 op 18 juli 1918 (24 uur 

na de moord op Nicolaas II en zijn gezin) werden de gevangenen door de bolsjewieken vermoord. Hun 

lichamen werden teruggevonden in een verlaten mijnschaft door het Witte leger. Ze werden uiteindelijk 

herbegraven in de Kerk van de Martelaren in de buurt van Peking, China. 

Prins Gabriël werd uiteindelijk vrijgelaten door de tussenkomst van Maksim Gorki, die tevergeefs ook 

andere Romanovs had geprobeerd te redden. Gabriël en zijn vrouw, met wie hij na de Revolutie was 

getrouwd, verhuisden naar Parijs, waar Gabriël in 1955 stierf. 

Prinses Tatjana, die weduwe was geworden, vluchtte met haar kinderen naar Roemenië. Ze werd 

uiteindelijk een non en stierf in 1970 in Jeruzalem, waar ze abdis van het Orthodoxe klooster op de Olijfberg. 

Elisabeth en hun twee jongste kinderen, prins George en prinses Vera, bleven in Pavlovsk. In de herfst van 

1918 kregen ze toestemming van de bolsjewieken om naar Zweden te verhuizen, waar ze door de Victoria 

van Baden, de Zweedse koningin, waren uitgenodigd. Elisabeth verhuisde vervolgens naar België en later 

naar haar geboortestad Altenburg, waar ze op 24 maart 1927 op 62-jarige leeftijd aan kanker stierf. Prins 

George en prinses Vera stierven beiden in New York, George in 1938 en Vera in 2001. 

 

 

Dimitri Konstantinovitsj van Rusland. 

Hij hield erg van paarden en wilde zich graag bij de cavalerie aansluiten. Zijn vader besloot echter dat hij bij 

de Russische marine zou gaan. Tijdens zijn eerste reis kwam hij erachter dat hij zeeziekte had. Toen hij weer 

thuis kwam, smeekte hij zijn vader hem bij de marine weg te laten gaan. Die wilde hier echter niets van 

horen. Zijn moeder kwam tussen beiden en uiteindelijk mocht Dimitri de marine verlaten. Hij kwam 

vervolgens terecht bij de hippische wachtgroep. 

Omdat zijn oudere broer door zijn uitbundige levensstijl ernstig ziek was geworden, liet Dimitri’s moeder 

hem beloven dat hij nooit een glas alcohol zou drinken. Hij beloofde dat en heeft zich trouw aan deze belofte 

gehouden. Toen hij commandant bij het regiment van Grenadiers, kwam hij erachter dat het zeer moeilijk 

was om zich aan zijn beloftes te houden. Hij vroeg zijn moeder hem van zijn belofte te bevrijden, wat ze 

uiteindelijk ook deed. Tot die tijd had hij geen druppel alcohol gedronken. 

Dimitri was een zeer trouw man en stelde zich erg dienstbaar op tegenover de tsaar. Van alle grootvorsten 

had hij misschien wel het meeste plichtsbesef. Hij cijferde zich voortdurend weg tegenover het landsbelang. 

Toen hij bijvoorbeeld een andere functie kreeg aangeboden, sloeg hij die af, omdat hij vond dat hij in zijn 

toenmalige functie meer voor zijn land kon betekenen. 

Hij werd tijdens de Russische Revolutie te Sint-Petersburg, Rusland, op commando van Grigori Zinovjev 

geëxecuteerd. 



  

  

 

 

Vjatsjeslav Konstantinovitsj van Rusland. 

Grootvorst Vjatsjeslav, die de bijnaam Slava had, was het nakomertje van de familie en de grote favoriet. Hij 

was een lange jongen en stond bekend om zijn grappen. Plotseling stierf Vjatsjeslav op 27 februari 1879 op 

16-jarige leeftijd. Zijn ouders waren zeer geschokt door zijn dood. 

Rond zijn dood waren er nog meer sterfgevallen in de Romanov familie. Tsarina Maria Alexandrovna stierf 

op 8 juni 1880. En tsaar Alexander II stierf op 13 maart het jaar daarop. 

 

 

XXXh. Ernst I hertog van Saksen-Altenburg, zoon van George Karel Frederik van Saksen-Altenburg 

(XXIXh), op pagina 350 (hertog van Saksen Altenburg) en Marie Louise Frederika van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 16 september 1826 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], van 1853 tot 1908 hertog van Saksen-Altenburg, 

overleden (81 jaar oud) op vrijdag 7 februari 1908 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op donderdag 28 april 1853 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met zijn achternicht Frederika Amalia Agnes (Agnes) van 

Anhalt, dochter van Leopold IV Frederik van Anhalt (van 1817 tot 1853 hertog van 

Anhalt-Dessau,) en Friederike Louise Wilhelmina (Friederike) van Pruisen, geboren op 

donderdag 24 juni 1824 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 23 oktober 1897 in Hummelshain [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Marie Friederike van Saksen-Altenburg, geboren op woensdag 2 augustus 1854 in 

Eisenberg [Thüringen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1898 

in Kamieniec Zabkowicki [Poland], volgt XXXIf, op pagina 483. 

2. George van Saksen-Altenburg, geboren in 1856. 

 

Ernst I hertog van Saksen-Altenburg. 

Hij volgde zijn vader na diens dood op 3 augustus 1853 op als hertog. Onder zijn bewind werd de in 1848 

geliberaliseerde wet weer grotendeels in reactionaire zin gewijzigd, zo werden het recht van initiatief van de 

landdag en de juryrechtspraak afgeschaft. Hij draaide in 1855 tegen de wil van de landdag bij hertogelijk 

besluit de kieswet van 1850 terug en stelde in 1857 een nieuwe wet in. 

Hij sloot in 1862 een militaire conventie met Pruisen en trad in 1866 toe tot de Noord-Duitse Bond. In 1868 

werden de domaniale goederen volledig van de staatseigendommen afgescheiden en in 1873 tot Ernsts 

privé-eigendom verklaard. Na een vernieuwd verdrag streden zijn troepen in 1870/1871 in de 

Frans-Pruisische Oorlog en nam hij deel aan het Duitse Keizerrijk. Door de gunstige financiële situatie van 

het hertogdom konden de belastingen aanzienlijk verlaagd worden en in 1869 werd de kieswet van 1850 

heringevoerd. 

 

 

XXXi. Maurits Frans Frederik prins van Saksen-Altenburg, zoon van George Karel Frederik van 

Saksen-Altenburg (XXIXh), op pagina 350 (hertog van Saksen Altenburg) en Marie Louise 

Frederika van Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 24 oktober 1829 in 

Eisenberg [Thüringen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op maandag 13 mei 1907 in 

Arco [Trentino, Italië], trouwde (respectievelijk 32 en 19 jaar oud) op woensdag 15 oktober 1862 

in Meiningen [Thüringen, Duitsland] met Auguste Louise Adelheid prinses van 

Saksen-Meiningen (zie XXVIIIe, op pagina 297). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Maria Anna van Saksen-Altenburg, geboren op maandag 14 maart 1864 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1918 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], volgt XXXIg, op pagina 485. 

2. Elisabeth van Saksen-Altenburg, geboren op woensdag 25 januari 1865 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 24 maart 1927 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], volgt XXXIh, op 

pagina 487. 



  

  

3. Margaretha van Saksen-Altenburg, geboren in 1867, overleden (ongeveer 15 jaar 

oud) in 1882. 

4. Ernst II van Saksen-Altenburg, geboren op donderdag 31 augustus 1871 in 

Kasteel Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (83 jaar oud) op 

dinsdag 22 maart 1955 in Trockenborn-Wolfersdorf [Thüringen, Duitsland], volgt 

XXXIi, op pagina 490. 

5. Marie Agnes Louise Charlotte van Saksen-Altenburg, geboren op 

dinsdag 11 augustus 1874 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (78 jaar 

oud) op dinsdag 14 april 1953 aldaar, volgt XXXIj, op pagina 491. 

 

XXXj. Antoinette Charlotte Marie Jozefine Carolina Frida van Saksen-Altenburg, dochter van Eduard 

Karel Willem Christiaan van Saksen-Altenburg (XXIXi), op pagina 351 (was een prins van 

Saksen-Altenburg) en Amalia Antoinette Caroline Adriane van Hohenzollern-Sigmaringen (was 

een prinses van Hohenzollern-Sigmaringen), geboren op dinsdag 17 april 1838 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op zaterdag 31 oktober 1908 in 

Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 16 en 22 jaar oud) op 

zaterdag 22 april 1854 in Altenburg [Thüringen, Duitsland] met haar achterneef Frederik 

I Leopold Frederik Frans Nicolaas van Anhalt (van 1871 tot 1904 hertog van Anhalt), zoon van 

Leopold IV Frederik van Anhalt (van 1817 tot 1853 hertog van Anhalt-Dessau,) en Friederike 

Louise Wilhelmina (Friederike) van Pruisen, geboren op vrijdag 29 april 1831 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op zondag 24 januari 1904 in 

Ballenstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Leopold Frederik van Anhalt, geboren op woensdag 18 juli 1855 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op 

dinsdag 2 februari 1886 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op maandag 26 mei 1884 in 

Kasteel Philippsruhe (Hanau) [Hessen, Duitsland] met Elisabeth Charlotte Alexandra 

Marie Louise van Hessen-Kassel, dochter van Frederik Karel George Adolf van 

Hessen-Kassel en Maria Anna van Pruisen, geboren op donderdag 13 juni 1861 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken], overleden als weduwe (93 jaar oud) op 

vrijdag 7 januari 1955 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 

dochter. 

2. Frederik II Leopold Frederik Eduard Karel Alexander van Anhalt (van 1904 tot 1918 

hertog van Anha), geboren op dinsdag 19 augustus 1856 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op zondag 21 april 1918 

in Kasteel Ballenstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 32 en 23 

jaar oud) op dinsdag 2 juli 1889 in Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

Maria van Baden-Durlach, dochter van Lodewijk Willem August (Wilhelm) prins 

van Baden-Durlach (prins van Baden en een generaal in het Badisch-Pruisische 

leger) en Maria Maksimilanovna van Leuchtenberg, geboren op woensdag 26 juli 1865 

in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

woensdag 29 november 1939 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Elisabeth Maria van Anhalt, geboren op maandag 7 september 1857 in 

Worlitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 20 juli 1933 in Neustrelitz [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 19 en 28 jaar oud) op dinsdag 17 april 1877 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Adolf Frederik V George Adolf Frederik 

August Victor Ernst van Mecklenburg-Strelitz, zoon van Friedrich Wilhelm van 

Mecklenburg-Strelitz (groothertog van Mecklenburg Strelitz) en Augusta Carolina 

Charlotte van Engeland-Hannover, geboren op zaterdag 22 juli 1848 in 

Neustrelitz [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], groothertog van Mecklenburg 

Strelitz, overleden (65 jaar oud) op donderdag 11 juni 1914 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

4. Eduard George Willem Maximiliaan van Anhalt, geboren op 



  

  

donderdag 18 april 1861 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 21 april tot 13 

september 1918 hertog van Anhalt, overleden (57 jaar oud) op 

vrijdag 13 september 1918 in Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], trouwde met zijn 

achternicht Marie Agnes Louise Charlotte van Saksen-Altenburg, dochter van 

Maurits Frans Frederik prins van Saksen-Altenburg (XXXi), op pagina 398 en Auguste 

Louise Adelheid prinses van Saksen-Meiningen (XXVIIIe), op pagina 297 (prinses van 

Saksen-Meiningen) (zie XXXIj, op pagina 491). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

5. Aribert Joseph Alexander van Anhalt, geboren op zaterdag 18 juni 1864 in 

Worlitz [Sachsen-Anhalt, Duitsland], regent van Anhalt, overleden (69 jaar oud) op 

zondag 24 december 1933 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

27 en 18 jaar oud) op maandag 6 juli 1891 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], (gescheiden in 1900) 

met Maria Louise Francisca van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, 

dochter van Frederik Christiaan Karel August (Christian) van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg en Helena Augusta Victoria prinses 

van Saksen-Coburg en Gotha (XXXp), op pagina 436, geboren op 

maandag 12 augustus 1872 in Cumberland Lodge, overleden (84 jaar oud) op 

zaterdag 8 december 1956 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Alexandra Theresia van Anhalt, geboren op zaterdag 4 april 1868 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op 

woensdag 1 januari 1958 in Schwetzingen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 28 en 36 jaar oud) op maandag 25 januari 1897 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met haar achterneef Gunther Sizzo van 

Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Friedrich Gunther vorst van 

Schwarzburg-Rudolstadt en Helena van Anhalt (gravin van Rhena), geboren op 

zondag 3 juni 1860 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. Graaf, later Vorst van 

Schwarzburg Rudolstadt, overleden (65 jaar oud) op woensdag 24 maart 1926 in 

Großharthau [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Frederik I van Anhalt. 

Hij studeerde in Bonn en Genève, nam in 1851 dienst in het Pruisische leger te Potsdam en verbleef vanaf 

1853 in Dessau. Op 22 april 1854 trad hij in het huwelijk met Antoinette, dochter van Eduard van 

Saksen-Altenburg. In de Duits-Deense Oorlog van 1864 nam hij onder leiding van zijn zwager Frederik Karel 

van Pruisen deel aan de Sleeswijkse veldtocht en als luitenant-generaal streed hij in 1870/71 in de 

Frans-Duitse Oorlog. In 1871 woonde hij te Versailles de keizerskroning van Wilhelm I bij. 

Frederik volgde zijn vader bij diens dood op 22 mei 1871 op als hertog van Anhalt, dat in 1863 was 

samengesteld uit Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen en Anhalt-Bernburg en werd opgevolgd door zijn zoon 

Frederik II. 

 

 

Frederik II van Anhalt. 

Bij de dood van zijn oudere broer Leopold Frederik Frans Ernst (1886) werd hij troonopvolger. Hij huwde op 

2 juli 1889 Marie van Baden, dochter van Willem van Baden (1829-1897), een zoon van groothertog Leopold. 

Het huwelijk bleef kinderloos. 

Frederik volgde op 24 januari 1904 zijn vader op als hertog. Hij was een populair vorst en, net als George II 

van Saksen-Meiningen, een groot liefhebber van theater en opera, waarvan de Anhaltse hoofdstad Dessau 

een bekend centrum was. Hij werd na zijn dood op 21 april 1918 opgevolgd door zijn jongere broer Eduard, 

die echter al op 13 september van datzelfde jaar stierf. Eduard werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon 

Joachim Ernst, namens wie Frederiks broer Aribert de regering waarnam tot Anhalt in de 

Novemberrevolutie op 12 november 1918 een republiek werd. 

Frederik II was de stichter van het Frederikskruis, een onderscheiding in de Eerste Wereldoorlog. 

 

 

Elisabeth Maria van Anhalt. 



  

  

Als groothertogin van Mecklenburg-Strelitz zette zij zich in voor verschillende liefdadige projecten, vooral in 

de gezondheidszorg en het onderwijs. 

 

 

Adolf Frederik V van Mecklenburg-Strelitz. 

Bij de dood van zijn vader op 30 mei 1904 nam hij de regering op zich. Door het goede financiële beleid van 

Frederik Willem was hij in staat het aantal ambtenaren te verdubbelen, het pensioenrecht in te voeren en 

economie en onderwijs te stimuleren. In tegenstelling tot zijn reactionair-conservatieve voorgangers was 

Adolf Frederik een voorstander van het parlementaire stelsel. Op 4 maart 1907 kondigde hij, evenals de 

groothertog van buurstaat Mecklenburg-Schwerin, Frederik Frans IV, een grondwetsherziening aan die 

beter bij de liberale tijdgeest zou aansluiten. Eerdere pogingen hiertoe waren door de ridderstand 

getraineerd. Tevens trachtte hij de vete met Pruisen die onder het bewind van zijn vader was ontstaan bij te 

leggen. 

Adolf Frederik V stierf op 11 juni 1914 in Berlijn en werd in aanwezigheid van keizer Wilhelm II bijgezet in 

de groothertogelijke crypte te Mirow. Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Adolf Frederik VI. 

 

 

Eduard George Willem Maximiliaan van Anhalt. 

Na de dood van zijn oudere broer Frederik II besteeg hij de troon van het hertogdom Anhalt, maar hij stierf 

reeds een paar maanden later op 57-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Joachim 

Ernst, namens wie zijn jongere broer Aribert de regering waarnam. 

 

 

Aribert Joseph Alexander van Anhalt. 

Men beweerde later dat Aribert homoseksueel zou zijn. Hertog Frederik wist het huwelijk in 1900 te 

ontbinden. Prinses Marie Louise was op dat moment op een officieel bezoek in Canada, maar keerde meteen 

terug naar Groot-Brittannië toen ze het nieuws te horen kreeg. 

In 1918 nam hij het regentschap over het hertogdom Anhalt op zich, ten behoeve van zijn minderjarige neef 

Joachim Ernst. Hij zag zich niet veel later gedwongen om namens zijn neefje afstand te doen van de troon. 

 

 

Maria Louise Francisca van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Omdat ze een kleindochter van koningin Victoria in vrouwelijke lijn is, werd ze beschouwd als lid van de 

koninklijke familie. In 1866 was dan ook besloten om de kinderen van Christiaan en Helena de titel 

Hoogheid te geven. Marie Louise kreeg dus bij haar geboorte de titel Hare Hoogheid Prinses Marie Louise 

van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Ze werd op 18 september 1872 gedoopt met de naam 

Franziska Jozefa Louise Augusta Marie Christina Helena. Haar doopgetuigen waren keizer Frans Jozef I van 

Oostenrijk en koningin Marie van Hannover. 

De prinses trad op 6 juli 1891 in de St. George's Kapel van het Windsor Castle in het huwelijk met prins 

Aribert van Anhalt, de vierde zoon van hertog Frederik I van Anhalt. Keizer Wilhelm II van Duitsland, de 

neef van Marie Louise, zou een grote rol hebben gespeeld bij het arrangeren van dit huwelijk. Het huwelijk 

was echter ongelukkig en bleef kinderloos. Men beweerde later dat Aribert homoseksueel zou zijn. Hertog 

Frederik wist het huwelijk in 1900 te ontbinden. Prinses Marie Louise was op dat moment op een officieel 

bezoek in Canada, maar keerde meteen terug naar Groot-Brittannië toen ze het nieuws te horen kreeg. Ze 

vond echter dat haar huwelijksgeloften bindend waren en is dus ook nooit hertrouwd. 

Hierna wijdde de prinses zich volledig aan liefdadigheidswerk en werd ze een beschermvrouwe van de 

kunsten. Ze was aanwezig bij vier kroningen in de Westminster Abbey, namelijk die van Eduard VII in 1901, 

die van George V in 1911, die van George VI in 1937 en die van de huidige koningin Elizabeth II in 1953. 

Prinses Marie Louise publiceerde in 1956 haar memoires onder de titel "My Memories of Six Reigns". Ze 

stierf in haar huis in Londen en werd begraven te Frogmore. 

Titels en onderscheidingen. 

Titels. 

Hare Hoogheid Prinses Marie Louise van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1872-1891). 

Hare Hoogheid Prinses Aribert van Anhalt (1891-1900). 

Hare Hoogheid Prinses Marie Louise van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1900-1917). 



  

  

Hare Hoogheid Prinses Marie Louise (1917-1956). 

Als prinses van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg had ze eigenlijk de aanspreektitel 

Doorluchtige Hoogheid, maar koningin Victoria besloot in 1866 dat de kinderen van Helena en Christiaan 

van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg de aanspreektitel Hoogheid zouden krijgen. Deze 

aanspreektitel was echter alleen geldig in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland. In 1917 ontstond er een 

anti-Duitse sfeer in het Verenigd Koninkrijk, waarop koning George V besloot de naam van het koninklijk 

huis te veranderen van Huis Saksen-Coburg en Gotha naar Huis Windsor. Ook deden hij en zijn 

familieleden afstand van hun Duitse titels en achternamen. Prinses Marie Louise besloot afstand te doen van 

de Duitse naam Van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, waarna ze simpelweg geen achternaam 

meer droegen. Marie Louise werd dus voortaan Hare Hoogheid Prinses Marie Louise. 

Onderscheidingen. 

De prinses ontving verschillende onderscheidingen, waaronder die van "Lady of the Order of the Crown of 

India" (CI), "Lady of the Order of Victoria and Albert" (VA) in 1893, "Dame Grand Cross of the Order of the 

British Empire (GBE) in 1919 en "Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order" (GCVO) van 1953. Ze 

mocht de bijbehorende letters vervolgens achter haar naam zetten. 

 

 

XXXk. Albert Hendrik Jozef Karel Victor George Frederik (Albert) van Saksen-Altenburg (van Saksen 

Altenburg), zoon van Eduard Karel Willem Christiaan van Saksen-Altenburg (XXIXi), op pagina 

351 (was een prins van Saksen-Altenburg) en Louise Caroline Reuss-Greiz, geboren op 

vrijdag 14 april 1843 in München [Bavaria, Duitsland], was een prins van Saksen-Altenburg, 

overleden (59 jaar oud) op donderdag 22 mei 1902 in 

Kuchelmiß [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], trouwde (respectievelijk 42 en 29 jaar oud) 

(1) op woensdag 6 mei 1885 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Maria Elisabeth Louise Frederika 

(Marie) van Pruisen, dochter van Frederik Karel Nicolaas van Pruisen en Maria Anna van 

Anhalt-Dessau, geboren op vrijdag 14 september 1855 in 

Marmerpaleis (Potsdam) [Brandenburg, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (32 jaar oud) 

op woensdag 20 juni 1888 in Kasteel Albrechtsberg (Dresden) [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Olga Elisabeth van Saksen-Altenburg, geboren op zaterdag 17 april 1886 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op donderdag 13 januari 1955 

in Münster [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar 

oud) op dinsdag 20 mei 1913 met Carl Friedrich von Puckler-Burghaus, geboren op 

donderdag 7 oktober 1886 in Wroclaw [Wroclaw, Poland], graaf van Puckler 

Burghaus, baron van Groditz, overleden (58 jaar oud) op zondag 13 mei 1945. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria van Saksen-Altenburg, geboren op woensdag 6 juni 1888 in 

Albrechtsberg [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (59 jaar oud) op 

woensdag 12 november 1947 in Hamburg [Hamburg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 22 en 23 jaar oud) op donderdag 20 april 1911 in 

Altenburg [Thüringen, Duitsland], (gescheiden op vrijdag 4 maart 1921) met Hendrik 

XXXV Reuss-Köstritz, zoon van Hendrik VII Reuss-Köstritz en Marie Anna 

Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIb), op pagina 479, geboren op 

maandag 1 augustus 1887 in Mauer [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (48 

jaar oud) op vrijdag 17 januari 1936 in Loschwitz [Sachsen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Albert Hendrik Jozef Karel Victor George Frederik (Albert) van Saksen-Altenburg. 

Van 1861 tot 1865 was hij luitenant in het Vijfde Pruisische Ulanenregiment, daarna trad hij in dienst van het 

leger van tsaar Alexander III van Rusland, als generaal à la suite. Albert raakte bevriend met de tsaar en was 

vaak te gast bij het hof in Sint-Petersburg. In 1885 trouwde Albert met prinses Marie van Pruisen, die in 1878 

was getrouwd met de toen al bejaarde prins Hendrik der Nederlanden, maar al vijf maanden later weduwe 

was. Na zijn huwelijk keerde Albert terug naar Pruisen, waar hij bij de Pruisische cavalerie eveneens de rang 

van generaal à la suite kreeg. Nadat Marie hem twee dochters had geschonken, overleed zij. 

 



  

  

 

Maria Elisabeth Louise Frederika (Marie) van Pruisen. 

Voordat zij naar Nederland kwam, kreeg zij van L.R. Beynen (oud-rector van het gymnasium in Den Haag) 

Nederlandse les. De oud-rector vergeleek in een brief aan zijn vrouw de prinsessen Emma en Marie met 

elkaar, die hij beiden les had gegeven: 

"Ze (Emma) mist de onbeschrijfelijke lieftalligheid van prinses Marie, omdat ze meer kracht en veerkracht 

bezit, maar beiden zijn ze even vlug van bevatting.". 

Maries echtgenoot, Hendrik, overleed echter al vijf maanden na het huwelijk. Na het overlijden van haar 

man ging prinses Marie in Den Haag wonen, totdat ze hertrouwde en terugkeerde naar Duitsland. Ze 

onderhield warme betrekkingen met koningin Emma. Emma en Marie waren daarnaast ook nog eens 

(aangetrouwde) familie. De zus van Marie, Louise Margaretha van Pruisen, was gehuwd met Arthur van 

Connaught en Strathearn, een zoon van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. De zus van Emma, 

Helena van Waldeck-Pyrmont, was getrouwd met Leopold van Albany, eveneens een zoon van koningin 

Victoria. 

 

 

 Maria Elisabeth Louise Frederika (Marie) van Pruisen, dochter van Frederik Karel Nicolaas van 

Pruisen en Maria Anna van Anhalt-Dessau, trouwde (1) met Willem Frederik Hendrik 

(Hendrik) van Oranje-Nassau, zoon van Willem II van Oranje-Nassau (koning der Nederlanden, 

prins van Oranje Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg) en Anna Paulowna 

van Rusland (zie XXIXc, op pagina 332). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Albert Hendrik Jozef Karel Victor George Frederik (Albert) van Saksen-Altenburg (van Saksen 

Altenburg), trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 34 jaar oud) (2) in 1891 (zondag 13 

dec 1891) met zijn achternicht Helene Marie Alexandra Elisabeth Augusta Catherine van 

Mecklenburg-Strelitz, dochter van Georg August van Mecklenburg-Strelitz (hertog in 

Mecklenburg Strelitz) en Catharina Michajlovna van Rusland, geboren op vrijdag 16 januari 1857 

in Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (79 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1936 in 

Remplin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXl. Victoria Adelheid Maria Louisa van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Frans Albert 

August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en 

Victoria kongin van het Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), 

geboren op zaterdag 21 november 1840 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (60 jaar oud) 

op maandag 5 augustus 1901 in Kronberg Im Taunus [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en 26 jaar oud) op maandag 25 januari 1858 in 

Londen, St Jame's Palace [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Frederik III 

(Fritz) koning van Pruisen, zoon van Wilhelm I van Duitsland (koning van Pruisen in 1861,) en 

Augusta van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXb), op pagina 378. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Wilhelm II Frederik Wilhelm Victor Albert van Duitsland, geboren op 

donderdag 27 januari 1859 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], erfelijke staatshoofd 

van het Duitse Keizerrijk en het koninkrijk Pruisen van 15 juni 1888 tot 9 november 

1918. Deze periode in de Duitse geschiedenis wordt ook het wilhelminische tijdperk 

genoemd, overleden (82 jaar oud) op woensdag 4 juni 1941 in Doorn, trouwde (beiden 

22 jaar oud) (1) op zondag 27 februari 1881 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn 

achternicht Augusta Victoria Frederika Louise Feodora Jenny (Dona) van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, dochter van Friedrich Christian 

August van Sleeswijk-Holstein (hertog van Sleeswijk-Holstein-Augustenburg) en 

Adelheid Viktoria van Hohenlohe-Langenburg, geboren op vrijdag 22 oktober 1858 in 

Lubsko [Zielona Gora, Poland], overleden (62 jaar oud) op maandag 11 april 1921 in 

Doorn. Uit dit huwelijk 7 kinderen, trouwde (respectievelijk 63 en 34 jaar oud) (2) op 



  

  

zondag 5 november 1922 in Doorn met Hermine prinses Reuss oudere linie, dochter 

van Hendrik XXII prins Reuss-Greiz oudere linie (van 1859 tot 1902 vorst van Reuss 

oudere linie) en Ida Mathilde van Schaumburg-Lippe, geboren op 

zaterdag 17 december 1887 in Greiz [Thüringen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) 

op donderdag 7 augustus 1947 in Frankfurt Am Oder [Brandenburg, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Victoria Elisabeth Augusta Charlotte van Pruisen, geboren op dinsdag 24 juli 1860 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

woensdag 1 oktober 1919 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

met haar achterneef Bernhard III hertog van Saksen-Meiningen (zie XXIXk, op 

pagina 355). Uit dit huwelijk een dochter. 

3. Albert Willem Hendrik van Pruisen, geboren op donderdag 14 augustus 1862 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op zaterdag 20 april 1929 

in Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 21 

jaar oud) op donderdag 24 mei 1888 in 

Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland] met zijn nicht Irene Luise van 

Hessen-Darmstadt, dochter van Lodewijk IV (Ludwig) van 

Hessen-Darmstadt (groothertog van Hessen) en Alice van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXn), op pagina 423, geboren op woensdag 11 juli 1866 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op 

woensdag 11 november 1953 in Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 3 zonen. 

4. Sigismund van Pruisen, geboren op donderdag 15 september 1864 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (1 jaar 9 maanden en 3 dagen oud) op 

maandag 18 juni 1866 aldaar. 

5. Frederica Amalia Wilhelmina Victoria (Viktoria) van Pruisen, geboren op 

donderdag 12 april 1866 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (63 jaar 

oud) op woensdag 13 november 1929 in Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 24 en 31 jaar oud) (1) op woensdag 19 november 1890 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland] met Adolf Wilhelm Viktor prins van Schaumburg-Lippe, 

zoon van Adolf I George vorst van Schaumburg-Lippe en Hermine van 

Waldeck-Pyrmont, geboren op woensdag 20 juli 1859 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op zondag 9 juli 1916 in 

Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 61 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 

zaterdag 19 november 1927 met Alexander Anatolievitch Zoubkoff, geboren 1901 of 

1902. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Joachim Frederik Ernst Waldemar van Pruisen, geboren op 

maandag 10 februari 1868 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (11 jaar 

oud) op donderdag 27 maart 1879 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. 

7. Sophie Dorothea Ulrike Alice van Pruisen, geboren op dinsdag 14 juni 1870 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op 

woensdag 13 januari 1932 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op zondag 27 oktober 1889 in 

Athene [Attiki, Griekenland] met Konstantijn I koning van Griekenland, zoon van 

Christiaan Willem Ferdinand Adolf George van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en Olga Konstantinova grootvorstin van 

Rusland, geboren op zondag 2 augustus 1868 in Athene [Attiki, Griekenland], koning 

der Hellenen van 1913 tot 1917 en van 1920 tot 1922, overleden (54 jaar oud) op 

donderdag 11 januari 1923 in Palermo [Calabria, Italië]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

8. Margaretha Beatrix Feodora van Pruisen, geboren op maandag 22 april 1872 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], prinses van Pruisen, van oktober tot december 

1918 officieel koningin van Finland en van 1926 tot 1940 titelvoerend landgravin van 

Hessen, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1954 in 

Kronberg Im Taunus [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 24 jaar 



  

  

oud) op donderdag 26 januari 1893 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met haar achterneef 

Frederik Karel Lodewijk Constantijn landgraaf van Hessen-Kassel, zoon van 

Frederik Karel George Adolf van Hessen-Kassel en Maria Anna van Pruisen, geboren 

op vrijdag 1 mei 1868 in Panker [Schleswig-Holstein, Duitsland], prins en landgraaf 

van Hessen, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1940 in 

Kassel [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 zonen. 

 

Wilhelm II van Duitsland. 

Hij was het erfelijke staatshoofd van het Duitse Keizerrijk en het Koninkrijk Pruisen van 15 juni 1888 tot 9 

november 1918. Deze periode in de Duitse geschiedenis wordt ook het Wilhelminische tijdperk genoemd. 

Inleiding. 

Wilhelm II was een kleinzoon van de Britse koningin Victoria en was verwant aan vele monarchen en 

prinsen van Europa. Hij werd gekroond in 1888, ontsloeg in 1890 Otto von Bismarck, die al sinds 1871 

rijkskanselierwas maar in Wilhelms ogen niet volgzaam genoeg was, en wilde van Duitsland, dat aan het 

eind van de 19e eeuw al een dominante positie op het continent had, een nog grotere mogendheid maken. 

Hij was temperamentvol en impulsief en deed daarom vaak tactloze en ondoordachte uitspraken die 

geregeld voor nationale en internationale ophef zorgden. Ook had hij moeite zijn plek te vinden in een 

monarchie waarin naast de keizer nog andere belangrijke politieke organen bestonden: regelmatig zocht hij 

de grenzen op van zijn constitutionele macht en overschreed die ook meer dan eens. Vóór 1900 domineerde 

hij de Duitse politiek grotendeels maar na de eeuwwisseling verminderde zijn invloed geleidelijk, door zijn 

blunderende optreden en door verschillende publieke en in de media breed uitgemeten schandalen rondom 

zijn persoon die zijn aanzien flink beschadigden, niet alleen in het buitenland maar vooral ook binnenlands. 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had hij al betrekkelijk weinig invloed op de besluitvorming en 

aan het eind van deze oorlog was zijn generale staf de facto de werkelijke machthebber. Aan het eind van de 

oorlog werd duidelijk dat Duitsland deze strijd had verloren en brak er in het land een revolutie uit, de 

zogenaamde novemberrevolutie, die als resultaat had dat de monarchie werd afgeschaft en Duitsland een 

republiek werd. Wilhelm II werd afgezet en deze vluchtte op 9 november 1918 vanuit het Duitse 

hoofdkwartier in België, de stad Spa waar hij zich op dat moment bevond, naar Nederland waar hij 

troonsafstand deed. Hij zag Duitsland nooit meer terug en in 1941 stierf hij in zijn permanente verblijfsplaats 

Huis Doorn, waar hij ook bijgezet werd in een mausoleum. Zijn gebalsemde lichaam is er nog steeds 

aanwezig en zal pas naar Duitsland terugkeren wanneer dat land weer een monarchie is geworden - aldus 

de laatste wens van Wilhelm II. 

Biografie. 

Familie. 

Wilhelm werd geboren als oudste zoon van de latere keizer Frederik III en diens gemalin Victoria van 

Saksen-Coburg-Gotha, dochter van de Britse koningin Victoria. Als zodanig was hij een kleinzoon van keizer 

Wilhelm I van Duitsland en koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. De latere Britse koning Eduard 

VII was zijn oom en diens opvolger George V was zijn Britse neef. Hij was tevens een neef van de Russische 

tsarina Alexandra Fjodorovna, de vrouw van tsaar Nicolaas II van Rusland die daarmee een aangetrouwde 

neef van Wilhelm was maar overigens zelf ook, via diens Deense moeder Dagmar van Denemarken, een 

verre verwant van Wilhelm was. 

Jeugd. 

Doordat Wilhelm met een tangverlossing ter wereld kwam, als gevolg van een stuitligging en daarbij 

zenuwen in zijn schouder werden beschadigd, was hij zijn leven lang licht gehandicapt: zijn linkerarm was 

zo goed als verlamd en bleef in groei achter ten opzichte van zijn rechterarm, een zogenaamde Erbse parese. 

Op veel foto's van hem tracht Wilhelm zijn kleine arm enigszins uit het zicht te houden of te verbergen door 

hem vast te houden. Zijn Engelse familie sprak altijd van "Willy's withered arm". 

Hij werd in zijn jeugd gekweld door een minderwaardigheidscomplex vanwege zijn handicap. Van zijn 

moeder kreeg Wilhelm geen steun: ze beschouwde zijn handicap als 'walgelijk en schandelijk' en verkeerde 

tevens in de overtuiging dat hij ook geestelijk niet helemaal in orde zou zijn. Zij onderwierp de kleine 

Wilhelm aan een keihard regime van fysieke en intellectuele oefeningen. Daarvoor hadden zijn ouders, zoals 

gebruikelijk in adellijke kringen, een privéleraar aangesteld: de streng calvinistische pedagoog Georg Ernst 

Hinzpeter. Met harde hand nam deze de opvoeding van de kleine Wilhelm ter hand. Ondanks zijn handicap 

moest hij aan alle fysieke activiteiten meedoen en kreeg hij, naast harde massages, ook elektroshocktherapie. 

In zijn latere autobiografie vermeldde Wilhelm dat hij dan ook een 'moeilijke jeugd' had gehad. Desondanks 



  

  

ging hij goed vooruit. Zijn linkerarm bleef weliswaar achter in ontwikkeling maar in zijn rechterarm 

compenseerde Wilhelm dat. Zijn sterke handdruk was berucht onder diplomaten en andere 

hoogwaardigheidsbekleders. Als aristocraat moest hij ook leren paardrijden maar dat ging niet van een leien 

dakje: de kleine Wilhelm had er moeite mee om zijn evenwicht te bewaren en voortdurend viel hij van zijn 

paard maar werd even vaak, ondanks zijn smeekbeden aan Hinzpeter, weer erop gezet. Na lange tijd lukte 

het hem zijn evenwicht te bewaren en werd uiteindelijk zelfs een goede ruiter. Volgens onder andere zijn 

Britse neef George V was hij ondanks zijn gehandicapte linkerarm ook een opvallend goede schutter - zij het 

met een aangepast jachtgeweer. Wilhelm ging naar het Friedrichsgymnasium van Kassel en sloot dit met 

goed resultaat af. Daarna ging hij naar de universiteit van Bonn om rechten en politiek te studeren. Wat 

leren betreft had hij hier niet niet veel moeite mee en hij sprak dan ook uiteindelijk naast Duits ook vloeiend 

Engels en Frans. Later toen hij in Nederland in ballingschap woonde leerde hij ook Nederlands. Wilhelm 

had een goed geheugen en buitenlandse diplomaten, ambassadeurs en politieke leiders die later met hem te 

maken kregen roemden zijn grote feitenkennis op uiteenlopende gebieden. Ook had hij grote interesse in 

natuurwetenschappen en techniek. Zijn grootste interesse ging uit naar geschiedenis, vooral die van 

Duitsland en de oudheid. Verder hield hij zich ook bezig met kunst en cultuur zoals schilderkunst en 

muziek. Als afsluiting van zijn opleiding ging hij naar de militaire academie. 

Karakter en persoonlijk leven]. 

Wilhelm stond ambivalent tegenover het Britse koningshuis. Hij hield van zijn grootmoeder Victoria, maar 

had een grote hekel aan zijn Engelse moeder en zijn oom Eduard VII. Hij had een grote bewondering voor 

de kracht en macht van het Britse Rijk, maar voelde ook jaloezie. 

Wilhelm was ijdel, theatraal, praalziek, impulsief en onnadenkend en tegelijkertijd ook verlegen, gevoelig en 

intelligent, maar verborg zijn onzekerheid achter een façade van meedogenloosheid en arrogantie. In een 

boek van Catrine Clay uit 2010 (De koning, de keizer en de tsaar wordt gezegd dat dit ook te wijten kan zijn 

aan een onderdrukte homofiele geaardheid van de prins. Tussen 1907 en 1909 kwam de 

Harden-Eulenburgaffaire aan het licht, een reeks van militaire en burgerlijke rechtszaken over vermeend 

homoseksueel gedrag door prominente leden van het kabinet en de entourage van keizer Wilhelm II. Philipp 

zu Eulenburg, een van de belangrijkste verdachten in deze processen was de beste vriend van Wilhelm II. 

Beiden maakten deel uit van een genootschap, waaraan later werd gerefereerd als de Liebenberger Kreis. 

Leden van dit genootschap waren allen Duitse edelen, waarvan vandaag de dag aangenomen wordt dat de 

meesten homoseksueel waren. Ook keizer Wilhelm II, toen nog prins, maakte van deze kring deel uit. Vaak 

was Wilhelm te vinden op het kasteel van Philipp zu Eulenburg, waar hij de rust en liefde vond die hij 

tijdens zijn opvoeding had gemist. Na de Harden-Eulenburgaffaire was Wilhelm politiek beschadigd en 

moest mede daarom zijn vriend laten vallen. Daarna nam als beste vriend van de prins, Maximilian Egon II 

von Fürstenberg, de vriendschap over. 

Op 27 februari 1881 trad hij in het huwelijk met prinses Augusta Victoria van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858-1921). Hoewel dit aanvankelijk een politiek huwelijk 

was - Sleeswijk-Holstein was pas sinds 1866 na oorlogen met Denemarken en Oostenrijk deel van het 

koninkrijk Pruisen en moest dus sterker aan de kroon gebonden worden -, werd het snel gekenmerkt door 

wederzijds respect en genegenheid. Ondanks dit huwelijk deden er echter ook nog altijd roddels de ronde 

over Wilhelms appreciatie van het eigen geslacht, met name betreffende zijn vriend Philipp zu Eulenburg. 

Maar ook had Wilhelm de jarenlange vaste gewoonte om in de zomer met een besloten gezelschap een 

vaarvakantie te houden in de Noorse fjorden. Opvallend was dat Wilhelm zich dan omringde met jonge en 

goed uitziende edelen en officieren en dat er geen vrouwen welkom waren bij dit gezelschap. Dit gaf ook 

stof voor vele roddels over de vermeende homoseksualiteit van Wilhelm en zijn entourage. Maar dit kan ook 

anti-propaganda van tegenstanders zijn geweest, want directe bewijzen voor deze aantijgingen zijn nooit 

geleverd. 

In Pruisen, het belangrijkste land van het Duitse Keizerrijk, was vooral de aristocratie en het door de adel 

gedomineerde Pruisische leger belangrijk en telde je pas mee als je connecties daarmee had. Het land was 

daardoor door en door militaristisch. Ook Wilhelm, opgevoed in deze Pruisisch conservatieve en militaire 

traditie, was een militarist pur sang en had daarmee ook een grote voorliefde voor uiterlijk militair vertoon 

zoals het afnemen van de frequent gehouden militaire parades bij allerhande officiële gebeurtenissen en het 

uitdelen en verzamelen van medailles, vaandels en andere militaire eretekenen. Hij had vooral een 

levenslange grote passie voor uniformen. Hij had verschillende kleermakers in vaste dienst en een speciaal 

uniform voor elk denkbare gelegenheid. Vaak verkleedde hij zich tot wel zes keer per dag. Hij zou zelfs 

speciaal zijn admiraalsuniform hebben aangetrokken wanneer hij naar de opera Der fliegende Holländer 



  

  

ging. Het verhaal dat hij dit ook aantrok als hij naar het aquarium van de Berliner Zoo ging, is waarschijnlijk 

maar een legende. Zelf had Wilhelm er ook plezier in om eigen fantasie uniformen te ontwerpen die hij bij 

sommige informele gelegenheden ook droeg. Hij hengelde verder actief naar erekolonelschappen in 

buitenlandse regimenten om daarmee ook de bijbehorende Engelse, Oostenrijkse, Spaanse, Russische en 

andere uniformen te verwerven. 

Een andere liefhebberij van Wilhelm was de drijfjacht en dan met name het uit hun lijden verlossen van 

aangeschoten wilde zwijnen met een speciale speer, de Saufeder. Hij genoot van het applaus dat daarop 

volgde, hoewel een van zijn hovelingen deze activiteiten eens een "walgelijk en ontaard schouwspel" 

noemde. Tevens was hij dol op zeilen, was een redelijk verdienstelijk amateurschilder en hij had een heel 

aardige bariton: hij componeerde zelfs een - door de critici matig ontvangen - opera, Der Sang an Aegidia. 

Ook had Wilhelm interesse in wetenschap en techniek: hij liet zich op de hoogte houden van de laatste 

wetenschappelijke en technische ontwikkelingen en ging vaker zelf op bezoek bij o.a. de universiteit van 

Berlijn waar hij zich onderhield met vooraanstaande wetenschappers. Ook hield hij ervan technische 

beurzen en exposities te bezoeken en geregeld bestuurde hij persoonlijk de nieuwste automobielen van zijn 

uitgebreide wagenpark. 

Wilhelm had ook minder 'positieve' karaktertrekken: hij kon niet tegen zijn verlies en zijn Generale Staf was 

er dan ook alles aan gelegen de opperbevelhebber te laten winnen bij de jaarlijkse Kaisermanöver. Dit waren 

groots opgezette militaire oefeningen om de paraatheid van het leger te testen in een 'oorlogsspel' tussen 

twee partijen met schijnmanoeuvres waarbij de doorgestoken kaart was dat de 'partij' van de keizer altijd de 

eerste prijs won. Wilhelms opvatting van humor was voornamelijk het uitvoeren van 'practical jokes': hij 

vond het b.v. leuk om iemand een stevige hand te geven waarbij hij de ringen aan zijn hand naar binnen 

droeg zodat de handenschudder zich aan de ringstenen bezeerde. Wilhelm zelf had geen last van zeeziekte 

en hij vond het erg grappig om op zijn zeiljacht bij ruwe zee onverwacht een medepassagier, die zich al niet 

lekker voelde, flink in de maag te stompen zodat die moest overgeven. 

Volgens de historicus Golo Mann kan het karakter van Wilhelm II het best omschreven worden als die van 

een theatrale operette koning, het liefst omgeven door een bombastische pracht en praal met hemzelf als het 

stralende middelpunt: "Hij was geen kwaad mens. Hij wilde geliefd zijn, geen leed veroorzaken. Tot 

bloeddorstige uitspraken liet hij zich verleiden: maar bloedig handelen lag hem helemaal niet. Handelen 

überhaupt niet. Hij was lui en genotzuchtig. Feestvieren, reizen, zich aan de mensen vertonen, hoog te paard 

zijn garde op manoeuvre-aanval leiden, met zijn gelijken tijdens vorstelijke banketten toosten uitwisselen, in 

de hof-loge zitten, opgedirkt als een pauw, met de blik op het publiek, zijn snor strijkend, genadiglijk 

stralend, dat was zijn natuur. En zo had hij het graag tot het eind van zijn dagen gedaan: het openbare leven 

een eeuwig, gouden, militair maar wel vredig schouwspel, en hij in het middelpunt.". 

Regeringsstijl. 

Bij de dood van Wilhelm I op 9 maart 1888 werd Wilhelms vader keizer als Frederik III. Frederik had echter 

keelkanker en stierf in juni van datzelfde jaar, zodat Wilhelm als Wilhelm II de troon besteeg. Wilhelm had 

de dood van zijn vader al zien aankomen en had diens hele regeringsperiode van 99 dagen besteed aan het 

voorbereiden van zijn eigen keizerschap. 

In Duitsland, in naam een constitutionele monarchie met als erfelijk staatshoofd de keizer, bestond er een 

Rijksdag, gekozen door de mannelijke bevolking, en een Bondsraad als vertegenwoordiging van de 

deelstaten. Wetten werden voorgesteld door de leden van de Rijksdag en moesten de toestemming van 

Rijksdag en Bondsraad samen hebben om van kracht te worden. Wilhelm had niet veel op met de 

volksvertegenwoordiging in de Rijksdag dat hij denigrerend een "Affenhaus" (apenhuis) noemde en was van 

mening dat een vorst ook soeverein moest kunnen regeren. Het autoritaire regeringssysteem gaf de keizer 

daarvoor in principe de constitutionele ruimte en hij maakte daarvan, in tegenstelling tot zijn grootvader 

Wilhelm I, ook gebruik. De Bondsraad, waar veelal leden van de conservatieve aristocratie zaten, was een 

conservatief bolwerk tegen de democratische Rijksdag, alleen al met de Pruisische stemmen, die meestal de 

wensen van Wilhelm vertolkten, en die bijna voldoende voor een veto waren. De rijkskanselier, de 

regeringsleider, stelde in theorie het beleid op en werd door de keizer benoemd maar als die een beleid 

voerde dat de keizer niet aanstond kon deze, evenals de hele regering, door hem ontslagen worden. Als de 

rijkskanselier langere tijd aan de macht wilde blijven was het voor deze verstandig om rekening te houden 

met de wensen van de keizer. Volgens de constitutie kon de keizer weliswaar niet, zoals de vroegere 

absoluut heersende vorsten, zelf naar eigen goeddunken regeren, zoals het beleid van het land helemaal 

alleen bepalen en op persoonlijke titel wetten uitvaardigen, maar hij kon de door de Rijksdag ingediende 

wetten wel blokkeren door deze niet te ondertekenen. In de praktijk werd er dus door de indieners van een 



  

  

wetsvoorstel toch min of meer rekening gehouden met de wensen van de keizer. De keizer benoemde ook de 

officieren en andere leidinggevenden van de strijdkrachten en ook daarover had de Rijksdag geen enkele 

zeggenschap of politieke controle. Van de andere kant stelde de Rijksdag wel de begrotingen vast: als er 

geen meerderheid was om een zekere hoeveelheid geld beschikbaar te stellen voor een bepaald iets, zoals 

voor het leger of de marine, kon de keizer daar niets aan veranderen. Maar in de praktijk hadden de keizer 

en zijn aristocratische achterban, die overigens ook alle belangrijke legerposten en landelijke 

bestuursfuncties in handen hadden, meestal toch het laatste woord. Een parlementaire monarchie was 

Duitsland dus zeker nog niet, niet volgens de grondwet en ook niet volgens de praktijk. Die overgang liet 

Wilhelm II pas toe, tegen zijn zin maar noodgedwongen, tegen het einde van zijn tijd in 1917/1918. 

De vorige keizer, Wilhelms grootvader Wilhelm I, bemoeide zich niet veel met zijn kanselier Otto von 

Bismarck en deze kon daardoor toch een duidelijke en krachtige koers varen. Nog geen twee jaar na zijn 

kroning echter ontsloeg Wilhelm II von Bismarck die niet volgzaam genoeg bleek en verving hem door de 

meer liberale graaf Leo von Caprivi. Er zouden er nog vele volgen die meestal maar kort konden regeren 

totdat Wilhelm er ruzie mee kreeg. De langste tijd diende hem, eerst als minister van buitenlandse zaken en 

sinds 1900 als rijkskanselier, Bernhard von Bülow die een imperialistische politiek nastreefde die ook naar 

Wilhelms zin was. 

Wilhelm stond elke dag om zes uur op om de staatszaken door te nemen, maar gooide officiële documenten 

en brieven vaak in de prullenbak. Andere zaken las hij vluchtig en voorzag hij van commentaar dat meestal 

van weinig competentie of inzicht in de betreffende kwestie getuigde. Hij bemoeide zich weliswaar intensief 

met de staatszaken, maar dit deed het land geen goed: zijn beleid was vaak inconsequent en de onmachtige 

Rijksdag had te weinig invloed om een verstandiger tegenwicht te kunnen vormen. De keizer schold en 

tierde over zaken die hem niet bevielen en gedroeg zich in internationale kwesties uitermate tactloos - hij 

vergeleek in zijn beruchte Hunnenrede het Duitse expeditieleger dat in 1900 werd uitgezonden om mee te 

helpen de Bokseropstand in China neer te slaan met de horden van Attila de Hun. Hiermee werden de 

Duitsers door hun tegenstanders tot ver in de 20ste eeuw vaak als 'hunnen' betiteld. 

Keizer Wilhelm droomde bovenal van een eigen Duits koloniaal rijk en een bijbehorende grote zeemacht dat 

de vergelijking met dat van Groot-Brittannië kon doorstaan. Hij trachtte daarom de Duitse marine en 

koloniale bezittingen uit te breiden. Hierdoor verslechterde de relatie met Londen zienderogen, vooral na 

zijn steun voor de Boeren van de Zuid-Afrikaansche Republiek via het beruchte Krugertelegram van 1896. 

Toen echter in het najaar van 1899 de Tweede Boerenoorlog uitbrak, liet Wilhelm het afweten. Hij weigerde 

de gezanten van Krüger zelfs maar te ontvangen, en stelde zich neutraal op. In de beruchte Daily 

Telegraph-affaire, het interview met de Britse krant Daily Telegraph in oktober 1908, beriep hij zich er op, 

dat hij in 1900 niet was ingegaan op voorstellen van Rusland en Frankrijk om de Boeren te hulp te komen. 

Bismarck had nooit veel nut gezien in een koloniaal rijk en had ook zoveel mogelijk rekening gehouden met 

gevoeligheden van buitenlandse opponenten en was aldus altijd een voorstander geweest van een 

behoedzame buitenlandse politiek waarbij, als oorlog toch nodig was voor het belang van Duitsland, 

eventuele tegenstanders eerst tegen elkaar uitgespeeld werden zodat ze Duitsland niet in het vaarwater 

zouden komen. Wilhelm voerde een veel agressievere 'Weltpolitik' en had geen belangstelling voor politieke 

of diplomatieke gevoeligheden van het buitenland. Hierdoor werden de spanningen in Europa danig 

opgevoerd en ontstond geleidelijk het toneel voor de Eerste Wereldoorlog. 

Wilhelm had ook wel belangstelling voor meer progressieve opvattingen onder de Duitse bevolking zolang 

die maar geen kritische vragen over zijn machtsbasis stelden. Zo had hij oprecht interesse in de cultuur, 

techniek en wetenschap. In 1911 stichtte hij het Kaiser-Wilhelm-Institut ter bevordering van de wetenschap, 

wat alom werd geprezen. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg dit instituut de naam Max-Planck-Institut en 

geniet tot de dag van vandaag wereldwijde faam. Ook zorgde Wilhelm voor meer sociale wetgeving die de 

omstandigheden van de arbeiders enigszins verbeterden. 

Eerste Wereldoorlog. 

In 1914 dreigde er oorlog tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië nadat de Oostenrijkse troonopvolger werd 

vermoord en de opdrachtgevers daarvoor in Servië werden vermoed. Wilhelm is te verwijten dat hij niet zo 

verstandig was om zich in deze kwestie eerst neutraal op te stellen maar de Oostenrijkers vrijwel 

onmiddellijk te kennen gaf dat ze op de onvoorwaardelijke steun van Berlijn konden rekenen. Hierdoor 

begon Rusland met de voorbereidingen om Servië, een bondgenoot van de Russen, militair bij te staan. Ook 

gaf hij de legerstaf toestemming om de door hen aanbevolen voorbereiding voor het Schlieffenplan te 

beginnen: een 'preventieve aanval' op Frankrijk, ook een Russische bondgenoot, om dat snel uit te schakelen 

alvorens Rusland aan te pakken. Het aanvalsplan verordende dat er door Belgie opgerukt moest worden en 



  

  

aangezien Groot-Brittannië instond voor de Belgische neutraliteit werden de Britten ook bij het conflict 

betrokken. Ook Italie, het Ottomaanse Rijk en diverse andere landen werden bij het conflict betrokken. 

Tijdens zijn zeilvakantie in Noorwegen in de weken die volgden escaleerde aldus de Balkan-crisis snel tot 

een grote Europese oorlog waarbij Duitsland zich geconfronteerd zag met vijanden aan zowel de oost- als de 

westgrenzen. 

Tijdens de oorlog was hij officieel de opperbevelhebber (Oberster Kriegsherr), maar zijn generale staf de 

"Oberste Heeresleitung" (OHL) zorgde ervoor dat hij geen werkelijk belangrijke beslissingen kon nemen en 

al snel was Wilhelm overvleugeld door zijn eigen generale staf en was niet meer in staat om daadwerkelijk 

controle uit te oefenen. Dit houdt de vraag open of hij medeverantwoordelijk is voor de oorlogsmisdrijven, 

die het Duitse leger met name in augustus 1914 in België beging. Al snel trok de OHL alle macht naar zich 

toe en werd Wilhelm, evenals het Duitse parlement de Rijksdag, op een zijspoor gerangeerd door het 

Pruisische opperbevel en had niets meer in te brengen. Vanaf 1916 waren de legerleiders Erich Ludendorff 

en Paul von Hindenburg de facto dictatoren van Duitsland en zorgden o.a. ervoor dat de Duitse economie 

een oorlogseconomie werd en gericht werd op vooral de wapenproductie en andere behoeftes van het leger. 

Duitsland was afhankelijk van import om de behoefte aan voedsel en grondstoffen te dekken maar door de 

door de geallieerden ingestelde blokkade van de Duitse havens kwam er geen buitenlands graan en 

noodzakelijke grondstoffen voor de industrie meer het land binnen. Naarmate de oorlog langer duurde 

kwamen er steeds ernstigere tekorten aan voedsel en andere levensbenodigdheden voor de bevolking die 

onrust en opstandigheid veroorzaakten in de steden. Ook de wapenfabrieken kregen al snel met tekorten te 

maken waardoor het leger haar slinkende voorraden aan munitie en wapens op den duur niet meer kon 

aanvullen. Op het eind van de zomer van 1918 waren de laatste reserves opgebruikt en stond het Duitse 

leger op instorten. 

Einde van de monarchie. 

Na de Februarirevolutie in Rusland 1917 waarbij de Russische monarchie ten val werd gebracht, werd ook in 

Duitsland een discussie gevoerd over de toestand van de eigen Duitse monarchie, en de midden-partijen in 

de Rijksdag samen met de sociaaldemocraten en de rechts-liberalen werkten samen om 

grondwetswijzigingen voor te bereiden die de greep van de keizer en de aristocratie op de Duitse politiek 

moesten verminderen ten gunste van de volksvertegenwoordiging. Wilhelm verzette zich met hand en tand 

en liet die wijzigingen pas in oktober 1918 toe toen hij niet meer anders kon. In augustus 1918 was namelijk 

duidelijk geworden voor Ludendorff en Hindenburg dat de oorlog niet meer gewonnen kon worden en dat 

er onderhandeld moest worden met de geallieerden om de oorlog te beëindigen. Deze wilden echter, 

voordat er onderhandeld kon worden, dat het Duitse autoritaire regeringssysteem verder gedemocratiseerd 

moest worden, vooral de Amerikanen stonden daarop. Met de oktoberhervormingen werd hieraan 

tegemoetgekomen. Ondertussen kwam er ook binnenlands steeds meer openlijke kritiek op het beleid van 

de legertop, keizer Wilhelm en de regerende aristocratie in het algemeen. Niet alleen in de Rijksdag maar 

ook op straat werd het steeds onrustiger. Er braken overal onlusten en rellen uit in de grote steden die steeds 

gewelddadiger werden. Omdat hij bang was voor de toenemend revolutionaire ontwikkelingen in Berlijn 

ging Wilhelm in de laatste dagen van oktober naar het Duitse legerhoofdkwartier in Spa, België. 

De oktoberhervormingen kwamen te laat om het vertrouwen van de bevolking en vooral de arbeiders en 

soldaten opnieuw te winnen. Eind oktober brak er in Kiel een matrozenopstand uit die tot de 

Novemberrevolutie leidde die zich snel door het hele land verspreidde. In de deelstaten van het keizerrijk 

werden overal de regerende koningen, hertogen en graven afgezet (soms met geweld maar sommigen 

traden ook vrijwillig af) en vervangen door burgers. Meer en meer politieke partijen gingen nu openlijk het 

aftreden van de hoogste aristocraat, de keizer, eisen, wat deze herhaaldelijk weigerde, maar op 9 november 

1918 verkondigde rijkskanselier Max van Baden eigenmachtig de afdanking van de keizer als het staatshoofd 

van Duitsland, zonder echter dat deze officieel daarvoor toestemming vanuit Spa had gegeven. 

Aanvankelijk wilden verschillende meest conservatieve politieke partijen nog niet de monarchie helemaal 

afschaffen en zochten die dag nog naar een acceptabele verwant van Wilhelm om die tot nieuw staatshoofd 

aan te stellen (Wilhelms eigen zoon kroonprins Wilhelm werd direct met algemene stemmen afgewezen 

wegens zijn onwaardige gedrag tijdens de oorlog) maar dit was al snel een gepasseerd station toen de 

meeste partijen alleen nog opteerden voor een republiek in Duitsland. Even later werd inderdaad de 

republiek uitgeroepen door de sociaaldemocraten, overigens om de communisten voor te zijn die hetzelfde 

van plan waren. Wilhelm was bang om naar het revolutionaire Duitsland terug te gaan, waarbij hij 

waarschijnlijk dacht aan het lot van de russische Tsaar, maar ook om door de Entente-mogendheden 

aangeklaagd te worden. Die hadden al arrestatiebevelen uitgevaardigd om Wilhelm als oorlogsmisdadiger 



  

  

voor het internationale gerecht te slepen. Hij besloot nog op dezelfde dag, mede op advies van zijn generale 

staf, om direct van België naar het neutrale Nederland te vluchten waar hij vroeg in de ochtend 10 november 

aankwam. Door de meeste Duitsers, en vooral die uit de conservatieve hoek, werd deze vlucht van Wilhelm 

II naar Nederland als desertie of verraad van het vaderland ervaren ('Fahnenflucht") en hij bracht daarmee 

de monarchistische beweging ernstige schade toe. Zelfs de aristocratie, traditioneel koningsgezind, wilde 

wellicht nog wel een verwant van Wilhelm op de troon maar Wilhelm zelf wilde men in ieder geval niet 

meer terug. 

Terwijl Wilhelm naar Nederland vluchtte volgden in Berlijn de gebeurtenissen elkaar snel op: tegen de 

grondwet in, want dat mocht eigenlijk alleen de keizer doen, benoemde van Baden als nieuwe kanselier 

sociaaldemocraat Friedrich Ebert. Ebert vroeg aan Baden om voorlopig als waarnemend staatshoofd te 

fungeren tot er een nieuwe grondwet was maar deze weigerde dat en trad tevens af als kanselier. Even later 

probeerden radicale socialisten en communisten de macht te grijpen maar dat werd door krachtig ingrijpen 

van kanselier Ebert verhinderd. Met regeringsgetrouwe, voorheen 'keizerlijke', troepen en 'vrijkorpsen' werd 

de opstand bloedig neergeslagen. Ebert werd later, in februari 1919, geïnstalleerd als het nieuwe staatshoofd 

van Duitsland, de eerste Reichspräsident (rijkspresident), waarmee de monarchie in Duitsland verleden tijd 

was. De nieuwe Duitse republiek werd bekend als de Weimarrepubliek omdat de grondwetgevende 

vergadering hiervoor in de stad Weimar werd gehouden doordat de eigenlijke hoofdstad Berlijn in 1919 nog 

te onveilig werd geacht wegens de daar nog gevoerde strijd van het leger en vrijkorpsen tegen de 

communisten en andere radicalen. 

Beschuldigingen van oorlogsmisdaden. 

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog is Wilhelm lang neergezet, vooral door de geallieerde propaganda en 

pers, als de grootste aanstichter van de oorlog en daarmee als hoofdverantwoordelijke voor de 

verwoestingen, slachtpartijen, wreedheden en oorlogsmisdaden die toen gepleegd en aangericht zijn. 

Tegenwoordig wordt er door diverse historici genuanceerder over gedacht maar de meningen zijn nog altijd 

verdeeld: Wilhelm als agressieve aanstichter van de oorlog en Wilhelm als vooral onwillig slachtoffer van de 

omstandigheden met weinig invloed op de gebeurtenissen. 

Wilhelm was inderdaad voor een deel verantwoordelijk voor de gespannen relaties voor de oorlog tussen 

Duitsland, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië door onder andere zijn blunderende en tactloze optreden 

in internationale kwesties. En na de moord op Franz-Ferdinand in 1914 gaf hij ook direct zijn 

onvoorwaardelijke steun aan de Oostenrijkers in geval van oorlog met Servië maar over het algemeen 

probeerde hij toch oorlog te voorkomen, ondanks zijn dikwijls agressieve taalgebruik in het openbaar bij 

toespraken, interviews en dergelijke. Zo meende Wilhelm dat zijn bloedverwantschap met de tsaar van 

Rusland en de Britse koning de crisis konden bezweren: hij startte ook onmiddellijk een briefwisseling met 

tsaar Nicolaas. Zijn generale staf echter drong bij Wilhelm aan op volledige mobilisatie en een 

oorlogsverklaring aan Rusland en Frankrijk. De keizer ging hier slechts met tegenzin mee akkoord. Dit 

schijnbare gebrek aan overwicht van keizer Wilhelm over zijn eigen generaals had verscheidene oorzaken: 

vanaf ongeveer 1900 had Wilhelm verschillende keren een ernstige zenuwinzinking en toenemend last van 

depressiviteit, vooral tijdens en na de publieke schandalen rond de Harden-Eulenburg affaire en het Daily 

Telegraph incident die het aanzien van Wilhelm aanzienlijk beschadigden. Hierdoor verminderde geleidelijk 

de invloed van Wilhelm op de politiek en het leger, dat hem steeds minder serieus nam, en zijn generale staf 

maakte hiervan ook handig gebruik tijdens de oorlog. Al snel was de keizer op een zijspoor gerangeerd door 

zijn generale staf, hoewel hijzelf meende nog te regeren en functioneerde hij slechts nog als publiek 

uithangbord van de ware machthebbers: Ludendorff en Von Hindenburg, die in feite een militaire junta 

vormden. Deze bestuurde het land en bepaalde het beleid en waren daarmee eigenlijk ook de 

verantwoordelijken voor alles wat er op de slagvelden gebeurde. 

Ballingschap. 

Nederland verleende Wilhelm asiel op voorwaarde dat hij zich voortaan van verdere politieke activiteiten 

zou onthouden zodat de gealieerden Nederland niet ervan konden beschuldigen haar neutraliteit te 

schenden. Wilhelm had geen andere keus en stemde hiermee in. Op 11 november 1918, de dag van de 

wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, arriveerde hij in Kasteel Amerongen, 

waar hij op 28 november van dat jaar zijn troonsafstand ondertekende. Het onderdak in Amerongen werd 

hem verleend door Graaf van Aldenburg-Bentinck, op verzoek van de Commissaris van de Koningin. Hij liet 

korte tijd later met instemming van de Duitse regering 'enkele kleinoden' naar Nederland overkomen, 

persoonlijke bezittingen uit verschillende van zijn Duitse paleizen in Potsdom en Berlijn. genoeg voor 59 

wagonladingen. 



  

  

Wilhelm bleef 1,5 jaar in Amerongen, tot het moment dat hij het door hem in 1919 aangekochte kasteeltje 

Huis Doorn kon gaan bewonen. In de tussenliggende periode werd Huis Doorn fors verbouwd en van 

moderne gemakken voorzien zoals elektriciteit, verwarming en goed sanitair. Hij bleef in Doorn tot aan zijn 

dood. 

De Nederlandse regering weigerde hem uit te leveren aan de geallieerden, ondanks herhaaldelijke 

verzoeken daartoe, en hield vast aan haar neutraliteitspolitiek. De geallieerden waren te oorlogsmoe om een 

conflict hierover op de spits te drijven en uiteindelijk drongen ze niet verder aan op uitlevering. Overigens 

wilde koningin Wilhelmina niets met de ex-keizer te maken hebben en heeft hem (voor zover bekend) nooit 

bezocht in zijn ballingsoord. Haar echtgenoot prins Hendrik en dochter Juliana en haar echtgenoot prins 

Bernhard bezochten hem wel enige malen. Dit waren geen officiële ontvangsten door Wilhelm, maar 

'familiebezoeken': de Oranjes en Hohenzollerns zijn inderdaad aan elkaar verwant en ook het huis 

Mecklenburg-Schwerin van prins Hendrik was aan Wilhelms familie verwant. 

De ex-keizer schikte zich schijnbaar berustend in zijn nieuwe situatie, liet zijn beroemde snor nu vergezeld 

gaan van een puntbaardje, en nam uiterlijk de houding aan van een aristocraat in ruste. De Nederlandse 

regering had hem reisrestricties opgelegd: het was Wilhelm toegestaan om zich binnen een straal van 10 mijl 

van Doorn vrij te bewegen. Voor verdere reizen moest hij bij de lokale autoriteiten eerst toestemming 

vragen. De ex-keizer had een hekel om te "bedelen bij lagere autoriteiten" en maakte hiervan zelden gebruik. 

Hij was wel vaker te zien in Doorn als hij zijn vaste dagelijkse wandeling hield. Hij hield zich voortaan ook 

vrijwel dagelijks bezig met houthakken op zijn landgoed, waarbij hij persoonlijk de bijl en zaag hanteerde. 

Dit deed hij op een dusdanige schaal dat na verscheidene jaren het oorspronkelijk bosrijke landgoed van 

Huis Doorn grotendeels ontbost was en op de kapotgeschoten slagvelden uit de oorlog begon te lijken. Met 

trots liet Wilhelm steeds aan bezoekers zien hoeveel bomen hij per dag kon verwerken. Hoewel de 

meningen over Wilhelms hobby verdeeld waren, behield hij door de dagelijkse lichamelijke inspanning wel 

tot op hoge leeftijd een goede lichamelijke conditie. Verder besteedde Wilhelm veel tijd aan het schrijven van 

zijn memoires. De grote passie van Wilhelm voor uiterlijk vertoon, zoals voor zijn enorme collectie 

uniformen die hij vanuit Duitsland naar Doorn had laten overkomen, was ook tijdens zijn ballingschap nog 

steeds aanwezig: het grote verkleden ging ook in Doorn onverminderd door. Overdag droeg hij meestal 

burgerkleding maar bij de maaltijden en 's avonds, en zeker als er bezoek was, trok hij een van zijn militaire 

uniformen aan. Ook volgde hij de politieke situatie in Duitsland op de voet en besprak deze vrijwel dagelijks 

met zijn bezoekers en entourage, vaak tot vervelens toe volgens uitlatingen van zijn adjudant Sigurd von 

Ilsemann. Zijn inkomsten bestonden uit de opbrengsten van verscheidene landgoederen in Duitsland en een 

aardewerkfabriek in Cadinen (nu Kadyny onderdeel van de gemeente Tolkmicko in Polen) die in zijn bezit 

waren gebleven - verder bleek Wilhelm II de gelden die tot zijn beschikking stonden handig te kunnen 

beleggen. Na de dood van Augusta Victoria hertrouwde hij in 1922 met de weduwe prinses Hermine von 

Schönaich-Carolath, geboren prinses Reuss oudere linie. 

Wilhelm sprak geregeld zijn afkeer uit over de Weimar republiek die het keizerrijk had vervangen en hoopte 

steeds op een restauratie van de monarchie. Zijn nieuwe echtgenote Prinses Hermine was een 

onvermoeibare pleitbezorger daarvoor en reisde dikwijls door Duitsland om steun te verwerven voor de 

monarchistische gedachte. Hoewel het op het eind van de jaren twintig wel duidelijk was dat zijn 

landgenoten Wilhelm echt niet meer terug wilden, zelfs zijn eigen kinderen wezen hem herhaaldelijk 

daarop, bleef de ex-keizer verlangen naar een terugkeer op de troon en greep elke strohalm aan om zijn 

hoop levend te houden. In de jaren 30 had Wilhelm zelfs kortstondig de hoop dat wellicht de nazi's de 

monarchie zouden herstellen. En in 1931 en 1932 kwam zelfs nazi-prominent Hermann Göring op bezoek in 

Doorn om daarover te praten maar uiteraard waren de nazi's er alleen maar op uit om de stemmen van de 

monarchistische kiezers naar de NSDAP over te hevelen. Na de verkiezingsoverwinning in 1933 veranderde 

Adolf Hitler het land snel in een totalitaire dictatuur en werd er niet meer gesproken over een hernieuwde 

monarchie. Eindelijk zag ook Wilhelm in dat zij de in 1933 verworven macht niet meer zouden afstaan en 

zeker niet aan een schim uit het verleden. In 1934 verbood Hitler in Duitsland, behalve de nazi-partij, alle 

andere politieke partijen en daarbij inbegrepen ook alle monarchistische verenigingen en partijen zodat ook 

voor Wilhelm de laatste hoop voor een herstel van de monarchie voorbij was. Toen de Duitse legers 

Nederland binnenvielen, weigerde hij op het aanbod van de Engelsen in te gaan om bij hen asiel aan te 

vragen zoals veel regeringen van door de nazi's bezette landen deden. Hij wilde niet nogmaals "weglopen". 

Daarbij, zo zou hij gezegd hebben, was hij te zeer aan Doorn gehecht geraakt. Hoewel Wilhelm minachtend 

neerkeek op de nazi's en hun ideologie, zond hij in juni 1940 wel een gelukstelegram naar Adolf Hitler in 

verband met diens zege in Frankrijk. Dit gebaar was meer een initiatief van Hermine, die het nazisme meer 



  

  

was toegedaan en Wilhelm zag hierin een mogelijkheid de Führer gunstig te stemmen inzake de positie van 

de adel die in het Derde Rijk steeds meer in het gedrang kwam. Wilhelms 'gelukstelegram' aan Hitler werd 

door de Nederlandse regering (inmiddels in ballingschap in Londen) gezien als verraad van de gastvrijheid 

die aan Wilhelm verleend was nadat hij asiel aangevraagd had in Nederland en was mede de oorzaak dat 

Huis Doorn van de familie Hohenzollern onteigend werd na de oorlog. De nazi's steunden Wilhelm echter 

nog steeds niet. Op bevel van Berlijn werd het landgoed in Doorn afgegrendeld van de buitenwereld door 

de Geheime Feldpolizei en de oude ex-keizer van Duitsland werd een gevangene van zijn eigen 

landgenoten. 

Racisme en antisemitisme. 

Wilhelm II is door diverse auteurs beschuldigt van antisemitisme en racisme o.a. door de Wilhelm II 

biograaf John C.G. Röhl. Volgens Röhl moest Wilhelm niets hebben van joden, Polen en andere Slavische 

volken. Vòòr 1914 zijn wel antisemitische uitlatingen opgetekend van Wilhelm maar stond hij niet bekend 

als overtuigd antisemiet: hij had frequent omgang met belangrijke joodse zakenlieden en geleerden. Ook 

bezocht hij diverse keren de synagoge van Berlijn. In zijn bannelingsjaren in Nederland zijn wel krachtige 

antisemitische uitlatingen bekend. Het Jodendom noemde hij eens een "giftige zwam op de Duitse 

eikenboom" en op 15 augustus 1927 schreef Wilhelm aan een Amerikaanse vriend: "De pers, Joden en 

muggen zijn een plaag waarvan de mensheid zich op de een of andere manier bevrijden moet. Het beste 

middel is waarschijnlijk gas." Door o.a. dit soort uitspraken wordt Wilhelm door sommigen voorgesteld als 

een wegbereider en geestverwant van de nazi's. Volgens sommige onderzoeken van de bronnen lijkt het er 

echter meer op dat Wilhelms uitspraken eerder met frustratie te maken hadden van zijn onvervulde wens 

om de monarchie te herstellen, waarvan hij de 'bolsjewisten, socialisten en joden' de schuld gaf, dan te 

wijzen op een overtuigd anti-joods racisme. De lijfarts van Wilhelm, dr. Haehner, beschrijft de voormalige 

keizer in zijn dagboeken echter wel als een rabiaat antisemiet. 

Wilhelm hoopte weliswaar enerzijds dat hij via Hitler en de nazi-partij weer de troon kon bestijgen maar 

anderzijds moest hij niets hebben van hun ideologie. Hij was er erg op tegen dat zijn zoon prins August 

('Auwi') zich openlijk achter de nazi's schaarde en op de pogroms tijdens de 'Kristallnacht' reageerde 

Wilhelm geschokt. 

Overlijden. 

Bijzetting op 9 juni 1941 bijgewoond door op de voorste rij Arthur Seyss-Inquart en August von Mackensen 

en verder o.a. Wilhelm Canaris en Friedrich Christiansen. 

Wilhelms einde kwam na een lang leven toch nog onverwachts: op 1 maart 1941 werd hij onwel tijdens het 

houtzagen gevolgd door een algemene flauwte. Hij knapte aanvankelijk weer opmerkelijk snel op en de 

haastig opgetrommelde kinderen vertrokken in mei 1941 weer naar huis behalve dochter Victoria Louise. 

Aan het eind van de middag van 3 juni 1941 kreeg Wilhelm echter plotseling hevige pijnen en 

ademhalingsproblemen. Zijn toestand verslechterde snel en 's avonds verloor hij het bewustzijn. Zonder dat 

hij nog bij kennis kwam stierf Wilhelm in het bijzijn van o.a. dochter Victoria Luise, prinses Hermine en zijn 

adjudant Sigurd von Ilsemann op 4 juni 1941 in Doorn aan, wat achteraf bleek te zijn, een longembolie. Hij 

werd 82 jaar. Zijn wens om op zijn begrafenis geen hakenkruisen te tonen werd niet ingewilligd. Hitler liet 

een reusachtige krans bezorgen: de rouwlinten daaraan waren wel degelijk met dit nazi-symbool getooid. 

Onder de paar honderd aanwezigen was ook een Nederlandse fotograaf die ondanks de strenge beveiliging 

- de Duitse bezetters stonden op wacht voor de poorten - een fotoreportage wist te maken. 

Wilhelms laatste wens. 

Wilhelms stoffelijk overschot werd in eerste instantie bijgezet in de kapel op het landgoed, een jaar later in 

een door hemzelf ontworpen mausoleum op het landgoed van Huis Doorn. Zijn gebalsemde lichaam rust 

hier tegenwoordig nog steeds, maar zal overeenkomstig Wilhelms eigen wens overgebracht worden naar 

Duitsland - op voorwaarde dat dit weer een monarchie is. 

In de jaren 1920 was er nog een vrij actieve monarchistische beweging die het koningshuis in ere wilde 

herstellen, maar deze werd geleidelijk steeds kleiner. Er is tegenwoordig nog steeds een monarchistische 

beweging in Duitsland, maar heden bijna uitsluitend nog gesteund door de oude Duitse adel. Nu is dit nog 

maar een zeer kleine splintergroep van het Duitse politieke spectrum. Af en toe, bijvoorbeeld bij gelegenheid 

van een huwelijk, overlijden of geboorte in de Hohenzollern-familie of bij een van de andere talrijke Duitse 

aristocratische families, wordt er in de Duitse media wel eens gesproken over een mogelijk herstel van de 

monarchie maar dit is eigenlijk nooit van serieuze aard. Verreweg de meeste Duitsers zijn tevreden met het 

huidige federale regeringssyteem met een gekozen Bundespräsident (Bondspresident) als Duits staatshoofd 

en zien een terugkeer naar de monarchie als iets wat geen enkele relevantie meer heeft met de moderne 



  

  

wereld. Het ziet er dus vooralsnog niet naar uit dat Duitsland terugkeert naar de monarchie en Wilhelms 

laatste wens vervuld zal worden. 

 

 

Augusta Victoria Frederika Louise Feodora Jenny (Dona) van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Ze beleefde een rustige jeugd in Dolzig en Kiel, maar moest toen Sleeswijk-Holstein na de Duits-Deense 

Oorlog werd ingelijfd bij Pruisen en Oostenrijk met haar familie naar Gotha vluchten. Op 14 februari 1880 

verloofde zij zich vrij plotseling met de Pruisische prins Wilhelm, zoon en beoogd troonopvolger van 

kroonprins Frederik Willem en kleinzoon van keizer Wilhelm I. Op 27 februari 1881 trouwden de twee. Het 

betrof voor Wilhelm hoogstwaarschijnlijk slechts een verstandshuwelijk, daar Augusta Victoria, hoewel 

zachtmoedig en vriendelijk, geen spoortje intellect bezat en niet als knap gold. In tegenstelling tot haar 

echtgenoot, die zijn leven lang heen-en-weer werd gegooid tussen liefde en haat, had ze bovendien een grote 

hekel aan Engeland. 

Nadat Wilhelm in 1888 als Wilhelm II de Duitse troon had bestegen, hield de streng-religieuze keizerin zich 

voornamelijk bezig met het stimuleren van kerkelijke en sociale doelen – zo liet ze onder andere de 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bouwen – en de opvoeding van haar zeven kinderen. Gedurende de 

Eerste Wereldoorlog bekommerde ze zich om de gewonden en zette ze zich in voor het behoud van de 

autoriteit van de door haar geadoreerde keizer. Gedurende de Novemberrevolutie hield zij zich met haar 

dochter Victoria Louise op in Berlijn. Op de dag dat Wilhelm II zijn abdicatie tekende, voegde zij zich bij 

hem in zijn Nederlandse ballingschap, hoewel haar gezondheid, door een hartkwaal en bezorgdheid over 

het lot van haar echtgenoot en het vaderland, reeds slecht was. 

Na de zelfmoord van haar zoon Joachim in 1920 ging haar gezondheid nog verder achteruit. Op 11 april 

1921 stierf zij in bijzijn van Wilhelm II en haar zoon Adalbert. Voor de keizer, die pas in Nederland een echte 

band met zijn echtgenote had gekregen, was dit een zware slag. Om zijn eenzaamheid te verlichten 

hertrouwde hij een jaar later met de weduwe prinses Hermine van Schönaich-Carolath. Keizerin Augusta 

Victoria werd op 19 april 1921 begraven in de Antikentempel te Potsdam. Meer dan 200.000 Duitsers 

bewezen haar de laatste eer. 

Behalve de stichting van talloze kerken, men noemde haar spottend de "Kirchengustl" oftewel het 

"kerkgansje", heeft de keizerin weinig sporen nagelaten. In 1906 heeft zij een Damesorde, het Kruis van 

Verdienste voor Vrouwen, ingesteld. Haar monogram is te vinden op het Olijfberg-kruis, op de Olijfberg in 

Jeruzalem zijn een grote protestantse kerk en een ziekenhuis verrezen die haar naam dragen. 

 

 

Hermine prinses Reuss oudere linie. 

Na het overlijden van haar man voerde zij het beheer over de familiebezittingen in Silezië. 

In 1922, op Huis Doorn, hertrouwde zij met de in ballingschap levende Wilhelm II, wiens eerste echtgenote, 

keizerin Auguste Victoria, een jaar daarvoor gestorven was. 

In de dagelijkse omgang werd prinses Hermine als keizerin aangesproken, terwijl ze officieel door haar 

huwelijk 'slechts' prinses van Pruisen was omdat haar nieuwe bruidegom zelf officieel geen keizer meer was 

nadat hij in november 1918 troonsafstand had gedaan. Na haar huwelijk verhuisde de 28 jaar jongere prinses 

Hermine met haar drie jongste kinderen naar het ballingsoord van de keizer, Huis Doorn in Nederland. 

Tot aan de dood van Wilhelm II heeft zij haar uiterste best gedaan om hem als keizer in Duitsland te laten 

herinstalleren. De keizerlijke gelukwensen aan Hitler vanwege zijn overwinning in Frankrijk waren in feite 

ook haar werk. 

Na de dood van de voormalige keizer in 1941 keerde de prinses terug naar de landgoederen in Silezië, tot ze 

in 1945 moest vluchten voor het Rode Leger. Daarna werd ze opgevangen door haar jongste zuster, Ida 

vorstin von Stolberg-Roßla, in Roßla in de Harz. 

Na het einde van de oorlog liet ze zich door het Rode Leger overbrengen naar Frankfurt (Oder) waar ze als 

geïnterneerde overleed op 7 augustus 1947. Tegen haar wens werd Hermine bijgezet in de zogenaamde 

'antieke tempel' in het park van slot Sanssouci te Potsdam en niet aan de zijde van de overleden ex-keizer in 

Doorn. 

 

 

Albert Willem Hendrik van Pruisen. 



  

  

Albert was de jongere broer van de latere Duitse koning en keizer Wilhelm II en een kleinzoon van de Britse 

koningin Victoria. 

Marine. 

Hendrik bezocht eerst het gymnasium in Kassel en trad in 1877 als vijftienjarige toe tot de Kaiserliche 

Marine. Vanaf 1887 stonden verschillende schepen onder zijn commando. In 1900 stond hij aan het hoofd 

van de Duitse vloot die betrokken was bij de onlusten in de Zuid-Chinese Zee. Onder zijn leiding veroverde 

de vloot de havenstad Kiautschou. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog werd hij door zijn broer 

benoemd tot opperbevelhebber van de Oostzee. Hij slaagde erin om de Russische vloot in het defensief te 

dringen en voorkwam verschillende aanvalspogingen op de Duitse kust. 

Na de oorlog. 

Na het einde van de oorlog, die ook het einde van de monarchie betekende, trok Hendrik zich terug uit de 

marine. Hendrik had weinig gemeen met zijn broer Wilhelm. Hij had niet de geldingsdrang van de laatste 

Duitse keizer. Hij was in Noord-Duitsland zeer geliefd, vanwege zijn bescheidenheid en ook onder zijn 

soldaten genoot hij een grote populariteit. Na 1918 trokken Hendrik en zijn familie zich terug op hun 

landgoed Hemmelmarck. Daar legde de prins zich toe op zeilen en autoracen. Hij was een verdienstelijk 

wedstrijdzeiler. 

Overlijden. 

Hendrik overleed, net als zijn vader, aan keelkanker. 

 

 

Sigismund van Pruisen. 

Sigismund stierf aan meningitis. Terwijl zijn vader, toen nog kroonprins, ten strijde e trok in de oorlog tegen 

het keizerrijk Oostenrijk, en hij alle dokters bij zich had, was er voor de kleine prins geen medische hulp 

beschikbaar. Zijn moeder heeft dit nooit kunnen verwerken. 

Het lichaam van Sigismund werd bijgezet in het mausoleum van de Friedenskirche op het landgoed 

Sanssouci. 

Prins Sigismund was het eerste kleinkind van koningin Victoria dat overleed, bijna honderdvijftien jaar 

voordat haar laatste kleinkind, Alice van Albany de dood vond. 

 

 

Frederica Amalia Wilhelmina Victoria (Viktoria) van Pruisen. 

Na de dood van de kinderloze vorst Woldemar van Lippe in 1895, werd Adolf regent voor diens broer, de 

geesteszieke Alexander van Lippe. Dit had Woldemar bij testament bepaald. De rechten op de troon van 

Lippe werden evenwel aangevochten, door de twee grafelijke linies te weten Lippe-Biesterfeld en 

Lippe-Weißenfeld. De Duitse keizer was op de hand van zijn zwager, de Lippische landdag besloot een en 

ander over te laten aan een bemiddelingsraad. Deze deed - onder voorzitterschap van Albert van Saksen - in 

1897 uitspraak, namelijk dat graaf Ernst van Lippe-Biesterfeld, de grootvader van de latere Nederlandse 

prins-gemaal Bernhard, de wettelijke opvolger was. Graaf Ernst trad op 17 juli 1897 triomfantelijk zijn 

vorstendom binnen. Prins Adolf trok zich hierop terug in Bonn. 

 

 

Adolf Wilhelm Viktor prins van Schaumburg-Lippe. 

Na de dood van de kinderloze vorst Woldemar van Lippe in 1895, werd Adolf regent voor diens broer, de 

geesteszieke Alexander van Lippe. Dit had Woldemar bij testament bepaald. De rechten op de troon van 

Lippe werden evenwel aangevochten, door de twee grafelijke linies te weten Huis Lippe-Biesterfeld en Huis 

Lippe-Weißenfeld. De Duitse keizer was op de hand van zijn zwager, de Lippische landdag besloot een en 

ander over te laten aan een bemiddelingsraad. Deze deed - onder voorzitterschap van Albert van Saksen - in 

1897 uitspraak, namelijk dat graaf Ernst van Lippe-Biesterfeld, de grootvader van de latere Nederlandse 

prins-gemaal Bernhard, de wettelijke opvolger was. Graaf Ernst trad op 17 juli 1897 triomfantelijk zijn 

vorstendom binnen. Prins Adolf trok zich hierop terug in Bonn. 

 

 

Joachim Frederik Ernst Waldemar van Pruisen. 

Hij was een intelligent kind en maakte vlotte voortgang op school. Hij gold dan ook als het lievelingskind 

van zijn ouders. Waldemar overleed op 11-jarige leeftijd aan de gevolgen van difterie. Zijn lichaam werd 



  

  

bijgezet in de Friedenskirche in Sanssouci (Potsdam) bij dat van zijn broer Sigismund. 

Zijn grootmoeder, koningin Victoria, schreef over hem aan haar kleindochter Victoria Maria van 

Hessen-Darmstadt: "But oh! This dreadful new misfortune breaking out in your dear aunt Vicky's family - 

and taking away her dear, clever, promising boy Waldie! Too, too awful!. 

Prins Hendrik, een oudere broer van Waldemar, vernoemde zijn oudste zoon naar het jongere broertje. 

 

 

Sophie Dorothea Ulrike Alice van Pruisen. 

Sophie werd geboren op het Neues Palais (Sanssouci) te Potsdam als prinses Sophie Dorothea Ulrike Alice 

van Pruisen; ze was het zevende kind en de derde dochter van de toenmalige kroonprins Frederik Willem 

van Pruisen en kroonprinses Victoria van Saksen-Coburg en Gotha. De vader van Sophie was de zoon van 

koning Wilhelm I van Pruisen, die vanaf 1871 Duits keizer werd, en koningin Augusta van 

Saksen-Weimar-Eisenach. De moeder van Sophie was de oudste dochter van koningin Victoria van het 

Verenigd Koninkrijk en haar man, prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha. 

In haar jeugd stond Sophie bekend als Sossy. Haar familie kwam op de naam om dat het rijmde op Mossy, 

de bijnaam van haar jongere zusje, prinses Margaretha. 

Huwelijk. 

Het huwelijk vond plaats in Athene, Griekenland. Ze waren beiden afstammelingen van tsaar Paul I van 

Rusland en koning Frederik Willem III van Pruisen. 

Het huwelijk zorgde voor spanningen binnen de familie van Sophie. De problemen werden vooral 

veroorzaakt door keizerin Augusta Victoria, de vrouw van haar broer, keizer Wilhelm, binnen de familie 

beter bekend als Dona. Wilhelm, Sophies broer, was het, als hoofd van de Pruisisch Protestantse Kerk, ook 

niet eens met haar besluit. Sophie reageerde fel en zei tegen Dona dat het niet haar zaken waren en dat zij er 

zich niet mee moest bemoeien. Dit maakte Dona ontzettend boos en hysterisch. Haar jongste zoon, prins 

Joachim van Pruisen, werd nadien te vroeg geboren, en indien de baby was overleden dan zou Sophie de 

baby hebben "vermoord". 

Koningin van Griekenland. 

Op 18 maart 1913 werd de schoonvader van Sophie, koning George I van Griekenland, vermoord in 

Thessaloniki. Daardoor werden Constantijn en Sophie koning en koningin van het Koninkrijk Griekenland. 

In 1916 resideerden de koning en koningin in Tatoi. Er ontstond toen een mysterieuze brand, die een groot 

deel van het kasteel en de omgeving ervan vernietigde. Koningin Sophie nam haar jongste kind, prinses 

Catharina, mee en rende er bijna 2,5 kilometer mee in haar armen. De brand duurde 48 uur en er werd 

vermoed dat het een opzettelijke daad van brandstichting was. 

Ze verliet Griekenland op 11 juni 1917 met haar man die, ten voordele van zijn zoon, gedwongen was om af 

te treden vanwege zijn pro-Duitse sympathieën tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze gingen in ballingschap in 

Zwitserland. In 1920 konden ze echter alweer terugkeren naar Griekenland, omdat hun zoon, koning 

Alexander, plotseling was overleden op 25 oktober 1920 aan bloedvergiftiging, als gevolg van de beet van 

een aap. Constantijn werd opnieuw koning op 19 december 1920. Van 25 oktober tot 19 december werd 

Griekenland geregeerd door de moeder van Constantijn I, koningin-regentes Olga Konstantinova van 

Rusland. 

De tweede periode van Constantijn als koning was echter eveneens van korte duur. Hij moest voor de 

tweede keer afstand doen van de troon op 27 september 1922 na de verloren oorlog met Turkije, de 

Grieks-Turkse Oorlog. Nog geen jaar later op 11 januari 1923 stierf Constantijn te Palermo in Italië. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Sophie verkeerd ingeschat door het Griekse volk. Ze werd ervan 

beschuldigd om, net als haar haar man, pro-Duits te zijn, dit vanwege haar broer-keizer Wilhelm II. 

Nochtans was ze, net als haar moeder, hartstochtelijk pro-Brits. 

Overlijden. 

In haar laatste jaren werd er bij Sophie kanker gediagnosticeerd. Ze stierf uiteindelijk op 13 januari 1932 te 

Frankfurt in Duitsland. Tijdens de restauratie van de Griekse monarchie in 1935 werd haar stoffelijk 

overschot in 1936 naar Griekenland overgebracht. Ze werd herbegraven in de Koninklijke Begraafplaats te 

Tatoi, naast haar man, koning Constantijn. 

 

 

Konstantijn I koning van Griekenland. 

Hij was opperbevelhebber van het Helleense leger tijdens de mislukte Grieks-Turkse Oorlog van 1897 en 



  

  

leidde de Griekse troepen tijdens de succesvolle Balkanoorlogen van 1912-1913, waarin Griekenland 

Thessaloniki won en verdubbelde in oppervlakte en bevolking. Hij besteeg de troon van Griekenland op 18 

maart 1913, na de moord op zijn vader. 

Zijn onenigheid met Eleftherios Venizelos over het feit of Griekenland mee zou doen met de Eerste 

Wereldoorlog leidde tot het Nationale Schisma. Constantijn dwong Venizelos twee keer ontslag te nemen, 

maar in 1917 verliet hij Griekenland, na dreigementen van de troepen van de Entente die Athene zouden 

bombarderen; zijn tweede zoon, Alexander, werd koning. Na de dood van Alexander, de nederlaag van 

Venizelos in de parlementsverkiezingen van 1920, en een volksstemming ten gunste van zijn terugkeer, 

werd Constantijn hersteld. Hij deed troonsafstand voor de tweede en laatste keer in 1922, toen Griekenland 

verloor in de Grieks-Turkse Oorlog van 1919-1922, en werd opgevolgd door zijn oudste zoon, George II. 

Constantijn stierf vier maanden later in ballingschap. 

Biografie. 

Constantijn was de oudste zoon van koning George I en Olga van Rusland, een kleindochter van tsaar 

Nicolaas I. Als kroonprins trouwde hij op 27 oktober 1889 met prinses Sophie van Pruisen, een zus van de 

latere keizer Wilhelm II van Duitsland. 

Constantijn besteeg na de moord op zijn vader op 18 maart 1913 de Griekse troon. Toen in 1914 de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak wilde de Griekse eerste minister Eleftherios Venízelos zich aansluiten bij de 

geallieerden, maar koning Constantijn, als zwager van keizer Wilhelm II, was pro-Duits. Dat gaf aanleiding 

tot vele strubbelingen en tot het ontslag en de verbanning van Venízelos. 

Onder druk van de geallieerden moest koning Constantijn op 12 juli 1917 troonsafstand doen, en met 

kroonprins George verliet hij het land om erger te voorkomen. Het Griekse volk deed zijn koning met 

bloemen uitgeleide. Franse troepen rukten Athene binnen, Venízelos keerde naar zijn land terug en 

verklaarde Duitsland de oorlog. 

Intussen was Constantijns tweede zoon als Alexander I (1917-1920) koning geworden. Het volk beschouwde 

echter de verdreven koning Constantijn als een martelaar en noemde Alexander geen koning maar prins 

regent. In 1920 stierf Alexander I aan de beet van een aap. Een volksstemming op 5 december riep 

Constantijn terug: hij werd met laaiende geestdrift ontvangen en besteeg opnieuw de troon op 19 december. 

Venízelos moest het land weer verlaten. 

In 1922 speelde zich de hoogst ongelukkige oorlog tegen Turkije af, waartegen koning Constantijn zich 

steeds had verzet. De Grieken waren vol van hun eeuwenoude droom: herovering van Istanboel en herstel 

van het Byzantijnse Rijk. De oorlog werd voor Griekenland rampzalig, het leed verpletterende nederlagen, 

de Turken staken de stad Smyrna in brand en de Griekse bevolking vluchtte bij honderdduizenden, het 

Griekse leger sloeg aan het muiten. Constantijn kreeg van alles de schuld en hij trad op 27 september af om 

een burgeroorlog te voorkomen. Zijn oudste zoon volgde hem op als George II (1922-1923). Constantijn I 

overleed in ballingschap te Palermo aan een hersenbloeding, in 1923. 

 

 

Frederik Karel Lodewijk Constantijn landgraaf van Hessen-Kassel. 

In officiële Finse documenten wordt hij Frederik Karel (Fredrik Kaarle) genoemd, maar in zijn hoedanigheid 

van koning vernoemt men hem meestal met de naam Väinö I. De correctheid van deze naam wordt betwist, 

aangezien er geen aanwijzingen zijn dat men de koning officieel zo wilde noemen. 

Op 6 december 1917 verklaarde Finland, dat een groothertogdom onder de Russische tsaar was geweest, 

zich onafhankelijk van Rusland. De Sovjet-Unie erkende deze status op 4 januari 1918. In Finland ontstond 

nu een heftig debat over de kwestie of het land een monarchie of een republiek moest worden. Na de Finse 

Burgeroorlog verkoos het parlement - waarvan de sociaaldemocraten waren uitgesloten - op 9 oktober 1918 

de Duitse prins Frederik Karel van Hessen-Kassel tot koning. 

Finland had aanvankelijk nauwe banden met het Duitse Keizerrijk, dat tijdens de revolutie ook militair had 

ingegrepen. Deze relatie ontwikkelde zich in de richting van die van protectoraat en het verkiezen van de 

Duitse prins Frederik Karel werd als bevestiging van deze band gezien. 

Het aannemen van een nieuwe grondwet was uitgesteld en de legitimiteit van de koninklijke verkiezing was 

gebaseerd op de Zweedse grondwet die koning Gustaaf III in 1772 had aangenomen toen Finland deel van 

Zweden was. De Russische tsaren regeerden ook op basis van deze wet als groothertogen over Finland. 

Op 11 november 1918 kondigden de strijdende partijen van de Eerste Wereldoorlog een staakt-het-vuren af. 

Twee dagen eerder was keizer Wilhelm afgetreden en Duitsland tot republiek uitgeroepen. Dit verlies en het 

feit dat waarschijnlijk geen van de geallieerden een Duitser als koning van Finland zou accepteren leidde 



  

  

ertoe dat Frederik Karel op 14 december 1918 aftrad. Finland nam een republikeinse grondwet aan. 

 

 

XXXm. Eduard VII koning van het Verenigd Koninkrijk, zoon van Frans Albert August Karel Emanuel 

(Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en Victoria kongin van het Verenigd 

Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), geboren op 

dinsdag 9 november 1841 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk] om 10:48 uur, overleden 

(68 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1910 aldaar, begraven op vrijdag 20 mei 1910 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 21 en 18 jaar 

oud) op dinsdag 10 maart 1863 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de St. George’s Chapel met 

Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julia (Alix) van Denemarken, dochter van 

Christiaan IX koning van Denemarken en Louise Wilhelmina Frederika Caroline Augusta Julia 

van Hessen-Kassel, geboren op zondag 1 december 1844 in Kopenhagen [HO, Denemarken] in 

het Gele Paleis, overleden (80 jaar oud) op vrijdag 20 november 1925 in 

Norfolk, Sandringham House [East of England, Verenigd Koninkrijk], begraven in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Albert Victor Christian Eduard van Clarence, geboren op vrijdag 8 januari 1864 in 

Frogmore House [South East England, Verenigd Koninkrijk], hertog van Clarence en 

Avondale, ongehuwd overleden (28 jaar oud) op donderdag 14 januari 1892 in 

Norfolk, Sandringham House [East of England, Verenigd Koninkrijk], begraven op 

woensdag 20 januari 1892 in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

2. George V van het Verenigd Koninkrijk, geboren op zaterdag 3 juni 1865 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (70 jaar 

oud) op maandag 20 januari 1936 aldaar, volgt XXXIk, op pagina 492. 

3. Louise Victoria Alexandra Dagmar (Lulu) van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

woensdag 20 februari 1867 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (63 jaar oud) op zondag 4 januari 1931 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIl, op pagina 497. 

4. Victoria Alexandra van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op maandag 6 juli 1868 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk], ongehuwd 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 3 december 1935 in Coppins. 

5. Maud Charlotte Mary Victoria van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

vrijdag 26 november 1869 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (68 jaar 

oud) op zondag 20 november 1938 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIm, op pagina 499. 

6. Alexander John Karel Albert prins van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

donderdag 6 april 1871, overleden (één dag oud) op vrijdag 7 april 1871. 

 

Eduard VII koning van het Verenigd Koninkrijk. 

behoorde tot het huis Saksen-Coburg en Gotha maar tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de naam door 

George V veranderd in het Brits klinkende huis Windsor. 

Het edwardiaans tijdperk. 

Voordat hij de troon besteeg hield Eduard de titel prins van Wales en was hij erfgenaam van de Britse troon. 

Hij was tot 2017 degene die de titel prins van Wales het langst hield in de geschiedenis van Groot-Brittannië, 

namelijk 59 jaar. Pas in 2017 werd hij hierin gepasseerd door prins Charles. Tijdens de lange periode dat zijn 

moeder, koningin Victoria, weduwe was, werd Eduard buiten de staatszaken gehouden en mocht hij zich 

niet bemoeien met de politiek. Hij hield zich deze periode veel met zichzelf bezig, met zijn vele minnaressen, 

de mode en zijn familie. 

De periode waarin Eduard regeerde stond in het Verenigd Koninkrijk bekend als het edwardiaans tijdperk 

(Edwardian period), de opvolger van de beroemde victoriaanse periode. Het was het begin van een nieuwe 

eeuw en van vele veranderingen in de technologie, het sociale leven, de opkomst van de luchtvaart en het 



  

  

steeds populairder worden van het socialisme. Ook werd op 27 februari 1900 de Labour Party opgericht. 

Eduard speelde een rol in de modernisering van de Home Fleet, een onderdeel van de Britse Royal Navy. De 

Home Fleet beschermde de Britse territoriale wateren. Hij was ook verantwoordelijk voor de reorganisatie 

van het Britse leger na de Tweede Boerenoorlog die zich afspeelde in Zuid-Afrika, dat toen onderdeel was 

van het Britse Rijk. Ook al deed Eduard er alles aan om de relaties tussen landen op het Europese continent 

te verbeteren, vooral de relatie tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, waar hij de bijnaam "peacemaker" voor 

kreeg, toch kon hij niet voorkomen dat in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dit was dan wel tijdens de 

regering van zijn zoon, maar dat er een grote oorlog aan kwam, dat was tijdens de regering van Eduard VII 

al wel zichtbaar. 

Jonge leven. 

De eerste jaren. 

Eduard werd geboren om 10:48 uur op 9 november 1841 te Buckingham Palace in Londen. Zijn moeder was 

de Britse koningin Victoria, de enige dochter van Eduard August van Kent en prinses Victoria van 

Saksen-Coburg-Saalfeld. Zijn vader was prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha (zijn ouders 

waren neef en nicht van elkaar). Hij werd gedoopt als Albert Eduard, zijn eerste naam naar zijn vader en zijn 

tweede naam naar zijn grootvader aan moederskant. Hij werd gedoopt in de St. George's Chapel van 

Windsor Castle op 25 januari 1842. Zijn peetouders waren de koning Frederik Willem IV van Pruisen, zijn 

grootoom Adolf van Cambridge, koning Ferdinand II van Portugal, de hertogin van Saksen-Coburg en 

Gotha, de hertogin van Saksen-Coburg-Aaltenburg en prinses Sophia van het Verenigd Koninkrijk. In de 

familie stond hij beter bekend als Bertie. 

ls oudste zoon van de Britse monarch kreeg hij meteen na zijn geboorte de titels hertog van Cornwall en 

hertog van Rothesay. Als zoon van prins Albert kreeg hij ook de titels prins van Saksen-Coburg en Gotha en 

hertog van Saksen. Koningin Victoria benoemde haar zoon tot prins van Wales en graaf van Chester op 8 

december 1841. Hij kreeg de titel graaf van Dublin op 17 januari 1850. Ook werd hij opgenomen in de Orde 

van de Kousenband (Engels: Knight of the Garter) op 9 november 1858 en hij werd ook opgenomen in de 

Orde van de Distel (Engels: Knight of the Thistle) op 24 mei 1867. In 1863 deed Eduard afstand van zijn 

rechten op de troon van het hertogdom Saksen-Coburg en Gotha ten gunste van zijn jongere broer, prins 

Alfred, de hertog van Edinburgh. 

Koningin Victoria en prins Albert hadden bepaald dat hun oudste zoon de beschikking kreeg over een goede 

opvoeding en een goede opleiding, die zou dienen als voorbereiding om uiteindelijk een model te zijn als 

constitutioneel monarch. Toen Eduard zeven jaar was geworden, begon voor hem een rigoureus educatief 

programma, opgesteld door zijn vader. Hij stond onder leiding van meerdere leraren. Maar in tegenstelling 

tot zijn oudere zus, Victoria, Princess Royal, blonk Eduard niet uit in zijn studie. Hij probeerde te voldoen 

aan de verwachtingen van zijn ouders maar het heeft niet geholpen. Hoewel Eduard geen ijverige student 

was, had hij wel veel andere talenten zoals charme en gezelligheid. Benjamin Disraeli beschreef hem als een 

geïnformeerde, intelligente en zeer aardige jongeman. 

Opleiding en Noord-Amerika. 

Na een reis naar Rome, dat in die tijd onderdeel was van de Kerkelijke Staat, in de eerste maanden van 1859, 

werkte hij in de zomer van dat jaar zeer hard aan zijn studie. Hij volgde zijn studie aan de Universiteit van 

Edinburgh en studeerde daar onder andere samen met Lyon Playfair, 1ste baron van Playfair. Nu hij 

vrijgevochten was van de drukkende onderwijsinstelling die was opgelegd door zijn ouders, genoot hij voor 

de eerste keer van het studeren. Het wierp zijn vruchten in examens, die hij zeer goed afrondde. 

Het jaar daarop ondernam hij de eerste reis naar Noord-Amerika die ooit door een Britse monarch of 

troonopvolger was ondernomen. Zijn goede humeur en vertrouwde uitstraling maakten de reis een zeer 

groot succes. Hij opende in Montreal de Victoria Brug die was gebouwd over de Saint Lawrencerivier en hij 

legde een hoeksteen voor het Parliament Hill te Ottawa, waar later de Canadese regering plaats zou nemen. 

Hij keek naar Charles Blondin die over een touw boven de Niagarawatervallen liep. En hij bezocht James 

Buchanan, de president van de Verenigde Staten en verbleef drie dagen op het Witte Huis. Enorme 

mensenmassa's waren er overal om hem te groeten. Hij had ontmoetingen met Henry Wadsworth 

Longfellow, Ralph Waldo Emerson en met Oliver Wendell Holmes sr. Zij spraken gebeden uit voor de 

koninklijke familie in Trinity Church te New York, voor het eerst sinds 1776. 

Alexandra en dood van prins Albert. 

Eduard had gehoopt dat hij carrière kon maken in het Britse Leger maar dit werd hem ontzegd omdat hij de 

troonopvolger was. Zijn militaire onderscheidingen waren louter honorair. In september van dat jaar werd 

hij naar Duitsland gestuurd, met als reden om naar militaire oefeningen te kijken. Maar eigenlijk werd hij 



  

  

gestuurd om daar prinses Alexandra van Denemarken, oudste dochter van prins Christiaan van 

Denemarken en prinses Louise, te ontmoeten. Koningin Victoria en prins Albert hadden allang besloten dat 

Eduard zou gaan trouwen met Alexandra. Ze ontmoetten elkaar in Spiers op 24 september. Eduard werd 

begeleid door zijn oudere zus, kroonprinses Victoria van Pruisen. Zij was gehuwd met de latere keizer 

Frederik III van Duitsland. 

Het was vanaf deze periode dat Eduard een reputatie kreeg als playboy. Vastbesloten om wat ervaring te 

krijgen in het leger, woonde Eduard militaire oefeningen bij in Ierland. Tijdens zijn verblijf in Ierland 

ontmoette hij actrice Nellie Clifden. Prins Albert was ontzettend boos toen hij hiervan hoorde en, hoewel hij 

al ernstig ziek was, bezocht hij Eduard in Cambridge. Prins Albert stierf op 14 december 1861, amper twee 

weken na het bezoek aan Eduard. Koningin Victoria was ontroostbaar: zij droeg rouwkleding voor de rest 

van haar leven en gaf Edward de schuld voor de dood van zijn vader. Ze beschouwde haar zoon met afkeer 

als frivool, onbescheiden, en onverantwoordelijk. Ze schreef aan haar oudste dochter, Victoria: 

"I never can, or shall, look at him without a shudder.". 

(Vrij vertaald: "Ik kan nooit en zal nooit nog naar hem kijken zonder te huiveren"). 

Huwelijk. 

Toen Victoria weduwe was geworden, trok ze zich terug uit het publieke leven. Niet lang na de dood van 

prins Albert regelde ze voor Eduard een reis naar het Midden-Oosten. Eduard bezocht daar Egypte, 

Jeruzalem, Damascus, Beiroet en Constantinopel. Zodra hij terugkeerde naar Groot-Brittannië, werden de 

voorbereidingen getroffen voor zijn trouwdag. Eduard en Alexandra traden in het huwelijk in de St. 

George's Chapel, Windsor Castle op 10 maart 1863. Eduard was de laatste Britse monarch die in het huwelijk 

trad terwijl hij prins van Wales was tot 1981. Eduard en Alexandra namen hun intrek in Marlborough House 

te Londen, de Londense residentie en ze gingen wonen in Sandringham House te Norfolk. Het huwelijk 

werd met afkeuring in bepaalde kringen aangezien omdat de meeste familieleden van koningin Victoria 

Duits waren en Denemarken een groot conflict had met een aantal Duitse landen over het grondgebied van 

Sleeswijk en Holstein, ook wel bekend als de Sleeswijk-Holsteinse kwestie. 

Toen Alexandra's vader de troon erfde van Denemarken in november 1863, na de dood van koning Frederik 

VII, maakte de Duitse Bond van de gelegenheid gebruik om Sleeswijk-Holstein binnen te vallen en te 

annexeren. Koningin Victoria werd nu aan het twijfelen gebracht of zij en wijlen haar man wel de goede 

keuze hadden gemaakt voor Eduard. Nadat het echtpaar was getrouwd, heeft ze haar ongerustheid vele 

malen geuit over hun levensstijl en heeft ze hun sociale leven geprobeerd te dicteren, waaronder de namen 

van hun kinderen. 

Eduard had vele minnaressen tijdens zijn huwelijk. Hij had relaties met actrice Lillie Langtry, Lady Jennie 

Jerome (moeder van Winston Churchill), Daisy Greville, Gravin van Warwick, actrice Sarah Bernhardt, Alice 

Keppel, zangeres Hortense Schneider, prostituee Giulia Barucci en met Agnes Keyser. Hoe ver deze relaties 

werkelijk gingen is niet altijd bekend. Eduard was altijd discreet, maar kon niet voorkomen dat de 

samenleving veel roddelde over hem en er voortdurend speculaties in de pers verschenen. De laatste 

minnares van Eduard, de beeldschone Alice Keppel, werd door koningin Alexandra uitgenodigd om aan 

diens bed te komen zitten in Buckingham Palace toen hij stervende was in 1910. Eén van de 

achterkleinkinderen van Alice Keppel, Camilla Parker Bowles, was eerst de minnares en sinds 2003 de 

echtgenote van prins Charles (een nakomeling van koning Eduard VII). Er heerst nog altijd onzekerheid over 

het feit of de grootmoeder van Camilla, Sonia Keppel (geboren in mei 1900) de buitenechtelijke dochter was 

van Eduard. Hoe dan ook, Eduard heeft nooit buitenechtelijke kinderen (als hij deze had) erkend. Koningin 

Alexandra, zijn vrouw, wist van de meeste van deze buitenechtelijke relaties en ze heeft ze altijd 

geaccepteerd. 

Via zijn vrouw, Alexandra, was Eduard familie van koning Frederik VIII van Denemarken, koning George I 

van Griekenland en van de tsarina van Rusland, Maria Fjodorovna. Maria Fjodorovna werd immers geboren 

als prinses Dagmar van Denemarken. 

Kroonprins. 

Tijdens de periode dat Victoria weduwe was, heeft Eduard haar meerdere malen vertegenwoordigd en 

bijgestaan tijdens en bij publieke ceremonies en ontmoetingen. Zo opende hij onder andere het Thames 

Embankment, de Mersey Tunnels en de nieuwe Tower Bridge. Dit was het begin van de koninklijke 

openbare optredens zoals we die vandaag de dag kennen. Hoewel hij zijn moeder veel hielp, liet Victoria 

hem niet toe tot regeringszaken tot 1898. Tot grote schrik van zijn moeder steunde Eduard Denemarken 

tijdens de Sleeswijk-Holsteinse kwestie in 1864. Dit kwam doordat koningin Victoria zeer pro-Duits was. In 

datzelfde jaar liet Eduard zijn moeder, de koningin, weer schrikken toen hij een ontmoeting regelde met de 



  

  

Italiaanse eenwordingsstrijder Giuseppe Garibaldi. 

In 1870 wonnen de republikeinse gevoelens in Groot-Brittannië steeds meer gebied doordat de Franse keizer 

Napoleon III van Frankrijk na diens verlies in de Frans-Duitse Oorlog in 1870 afstand moest doen van de 

troon en de Derde Franse Republiek werd gesticht. Echter, in de winter van 1871, heeft de dood van 

prins-gemaal Albert geleid tot een verbetering van de populariteit van Edward bij het publiek. En ook de 

relatie met zijn moeder, koningin Victoria, werd beter. Toen Eduard verbleef in Londesborough Lodge, 

dichtbij Scarborough in North Yorkshire, werd er bij hem buiktyfus gediagnosticeerd, de ziekte die zijn 

vader het leven kostte. Er was grote nationale bezorgdheid rondom zijn gezondheid, zeker toen één van zijn 

gasten, (Lord Chesterfield), stierf aan de ziekte. Eduard kwam er echter weer bovenop, en dit werd, 

nationaal en internationaal, met zeer veel opluchting ontvangen. Er waren vele publieke feesten en er werd 

door Arthur Sullivan een feestelijke versie van het Te Deum geschreven. Hij kreeg het respect van alle 

politici en van alle politieke partijen, waaronder ook van de republikeinen, en kreeg er heel wat nieuwe 

vrienden bij. Daardoor haalde hij bij vele mensen twijfels weg die zij over hem hadden. 

In 1875 verliet Eduard Groot-Brittannië om een bezoek te brengen aan de Britse kolonie Indië en een reis te 

maken door het Indisch subcontinent. Zijn adviseurs merkten op dat hij alle mensen gewoon behandelde en 

dat hij alle mensen gelijk achtte, ongeacht hun sociale situatie of hun huidskleur. In brieven die hij naar huis 

stuurde, klaagde hij over de behandeling die Indiërs te verduren kregen door de Britse officieren. 

Because a man has a black face and a different religion from our own, there is no reason why he should be 

treated as a brute. 

(Vertaald: "Omdat een man een zwart gezicht heeft en een andere godsdienst dan de onze, is er geen reden 

waarom hij moet worden behandeld als een bruut."). 

Aan het einde van zijn reis keerde hij terug naar Groot-Brittannië en niet lang daarna kreeg zijn moeder de 

titel 'Keizerin van Indië' van het parlement, deels als gevolg van het succes van de reis. 

Op 14 januari 1892 stierf Eduards oudste zoon, prins Albert Victor, hertog van Clarence. Hij was verloofd 

met prinses Victoria Mary van Teck. Amper een aantal weken na de verloving stierf hij aan een 

longontsteking. De dood van zijn zoon raakte Eduard heel diep en hij was ontroostbaar. Hij schreef: 

To lose our eldest son is one of those calamities one can never really get over. 

(Vertaald: "Het verlies van onze oudste zoon is een van de noodlottigheden die men nooit echt te boven kan 

komen.". 

Eduard vertelde aan koningin Victoria. 

I would have given my life for him, as I put no value on mine. 

(Vertaald: "Ik zou mijn leven hebben gegeven voor hem, aangezien ik geen waarde hecht aan het mijne"). 

Albert Victor was het tweede kind van Eduard dat stierf. In 1871 was zijn jongste zoon, John, gestorven 

binnen 24 uur na zijn geboorte. In 1871 had Eduard persoonlijk geëist dat hij het lichaam van zijn overleden 

kindje in de kist mocht leggen. Tijdens deze gebeurtenis rolden de tranen over zijn gezicht. 

Tijdens een reis naar Denemarken kwam hij via België op 4 april 1900. Hij was toen het doelwit van een 

moordaanslag. De Belg Jean-Baptiste Sipido schoot op de prins van Wales omdat hij tegen de Tweede 

Boerenoorlog was. Sipido wist te vluchten en kon ontkomen naar Frankrijk. De waargenomen vertraging bij 

de Belgische autoriteiten in de toepassing voor de uitlevering, gecombineerd met Britse walging van de 

Belgisch gruweldaden in diens kolonie, Kongo-Vrijstaat, verslechterden de toch al slechte betrekkingen 

tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland. De tien jaar die daarop volgden, gebruikte Eduard echter 

zijn minzaamheid en zijn populariteit, evenals de connecties binnen zijn familie, om bij te dragen aan de 

opbouw van Europese allianties met het Verenigd Koninkrijk. 

Koning-keizer. 

Toen koningin Victoria stierf op 22 januari 1901 werd Eduard koning van het Verenigd Koninkrijk en keizer 

van Indië. Ook werd hij benoemd tot koning van de Britse Dominions. Hij was 59 jaar toen hij de troon 

besteeg. Hij koos ervoor om koning te worden als Eduard VII (Engels: Edward VII) en niet als koning Albert 

Eduard, de naam die zijn moeder voor hem had uitgekozen. Ondanks de vroegere twijfels van zijn moeder, 

vatte Eduard zijn taken serieus op. Door zijn eerdere reislust had hij een uitgebreid netwerk opgebouwd. 

Bovendien had hij door de huwelijken van zijn broers en zusters veel familieleden in de Europese 

vorstenhuizen en andere hoge kringen. Hierdoor kon hij politiek effectief optreden bij allerlei 

onderhandelingen. Zijn streven was om de betrekkingen met Frankrijk en Rusland te verbeteren om zo een 

tegenwicht te kunnen vormen tegen de Duitse expansiedrang. Eduard wist door zijn goede kennis van 

Frankrijk en de Franse taal bij te dragen aan de vorming van de "entente cordiale", het bondgenootschap 

tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. De vijandschap tussen keizer Wilhelm II van Duitsland en Eduard, 



  

  

oom en neef, heeft daarentegen bijgedragen aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 

Het Osborne House, het zomerverblijf van zijn ouders op het eiland Wight, gaf hij aan de staat en hij bleef 

wonen op zijn landgoed in Sandringham. Eduard VII en Alexandra werden gekroond in de Westminster 

Abbey op 9 augustus 1902 door de tachtigjarige Frederick Temple, de aartsbisschop van Canterbury, die vier 

maanden na de kroning stierf. Eigenlijk was de kroning gepland op 26 juni maar twee dagen daarvoor, op 24 

juni, werd bij Eduard blindedarmontsteking ontdekt. Dankzij de veranderingen op het gebied van 

anesthesie en antisepsis in de vijftig voorgaande jaren onderging hij een levensreddende operatie, 

uitgevoerd door Frederick Treves. Eduard werd geopereerd op een moment dat blindedarmontsteking over 

het algemeen niet operatief behandeld werd en toen nog een hoog sterftecijfer veroorzaakte. Maar Treves, 

die de steun had van Joseph Lister, 1ste baron van Lister, heeft het uitgevoerd via een radicale werking van 

het laten uitlekken van de geïnfecteerde blindedarm via een kleine snee. De dag daarop zat Eduard rechtop 

in bed en rookte hij een sigaar. Twee weken later werd bekendgemaakt dat de koning buiten levensgevaar 

was. Frederick Treves werd gehonoreerd met een baronetschap. 

Koning Eduard richtte de koninklijke paleizen opnieuw in en voerde de traditionele ceremonies, zoals de 

State Opening of Parliament, die zijn moeder had overgeslagen in haar latere leven, opnieuw in. Ook stichtte 

hij nieuwe ordes van eretekens, zoals de Order of Merit, die bedoeld was voor mensen binnen de kunsten en 

wetenschappen. De sjah van Perzië, Mozaffar al-Din Shah Qajar, bezocht Engeland in 1902, waar hij 

verwachtte dat hij werd benoemd tot lid in de Orde van de Kousenband. Eduard weigerde evenwel deze 

hoge onderscheiding aan de sjah te geven. Dit was omdat Eduard hem niet persoonlijk wilde geven aan de 

sjah, dit was een idee van de minister van Buitenlandse zaken, Henry Petty-Fitzmaurice, Lord Lansdowne. 

Lord Lansdowne had de Orde beloofd aan de sjah zonder de goedkeuring van de koning. 

Ondanks zijn seksuele escapades wist hij door zijn flamboyante stijl in kleding en optreden het hart van de 

Britten te winnen. Eduard speelde als constitutioneel vorst een belangrijke rol bij het verkleinen van de 

macht van het Hogerhuis ten gunste van de macht van het Lagerhuis en de regering. De koning steunde zijn 

premier, toen deze te grote tegenstand in het Hogerhuis ondervond, met het dreigement om honderden 

nieuwe, regeringsgetrouwe peers te benoemen. 

Tijdens zijn regering speelde de nieuwe sociale wetgeving een belangrijke rol. In 1902 kwam de 

onderwijswet tot stand, waarbij de subsidiëring van het middelbaar onderwijs werd geregeld. Ook zorgde 

de liberale regering voor betere wetgeving voor kinderen en ouderen en voor de gezondheidszorg. Dit 

zorgde wel voor de nodige financiële problemen, die door de hogere belastingen tot een crisis leidde. 

Eduards korte regering was, ondanks zijn kleurrijk te noemen persoonlijke leven en de twijfels die zijn 

moeder over hem had, een succes. Afgezien van de nasleep van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika (1899-1902) 

was het ook een vreedzame periode. 

Eduard was Esperantist. Hij zei: 

"Ik denk dat het Esperanto een grote winst is voor de mensheid en mijn wens is dat het spoedig een groot 

succes zal worden.". 

Overlijden. 

Eduard rookte op één dag twintig sigaretten en twaalf sigaren. Hij was bovendien veel te zwaar. In maart 

1910 werd de toestand van de koning slecht en hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Op 27 april keerde hij 

terug naar Buckingham Palace maar hij had nog steeds zeer veel last van zware bronchitis. Koningin 

Alexandra keerde terug van Korfoe op 5 mei. Op Korfoe had ze haar broer, koning George I van 

Griekenland, bezocht. De volgende dag kreeg de koning een aantal hartaanvallen te verduren, maar 

weigerde om naar bed te gaan. Hij zei tegen Alexandra: 

"No, I shall not give in; I shall go on; I shall work to the end.". 

(Vrij vertaald: "Nee, ik zal niet toegeven, ik zal doorgaan, ik zal werken tot het eind."). 

Tussen de momenten van flauwvallen door vertelde zijn zoon, George, dat zijn paard, Witch of the Air, die 

middag had gewonnen in Kempton Park. De koning antwoordde daarop: 

"I am very glad". 

("Ik ben zeer blij"). 

Dit waren zijn laatste woorden. Rond half twaalf 's avonds verloor hij het bewustzijn voor de laatste keer en 

werd hij naar bed gebracht. Hij overleed om kwart voor twaalf in de avond op 6 mei 1910. Zijn tweede zoon 

volgde hem op als koning George V. 

Ondanks dat hij vele buitenechtelijke relaties had gehad was zijn vrouw zeer geraakt door zijn dood. 

Koningin Alexandra overleefde hem 15 jaar en stierf zelf op 20 november 1925. 

 



  

  

 

Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julia (Alix) van Denemarken. 

Haar familie was relatief onbekend bij de Europese koninklijke families tot haar vader, met instemming van 

de grote mogendheden, werd gekozen om de Deense koning Frederik VII op te volgen als koning. Toen ze 

zestien jaar was werd ze verkozen tot de toekomstige bruid van Albert Eduard, de Prins van Wales en 

erfgenaam van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. Het huwelijk vond achttien maanden later 

plaats. 

Als Prinses van Wales, van 1863 tot 1901, de langste die deze titel hield in de geschiedenis, won ze de harten 

van Britse bevolking en werd immens populair; haar stijl van kleden en het dragen ervan werden 

gekopieerd door modebewuste vrouwen in die tijd. Hoewel ze grotendeels uitgesloten was van alle politieke 

macht, heeft ze -tevergeefs- geprobeerd om de mening van de ministers en haar familie te veranderen, ten 

gunste van haar familieleden die regeerden over het Koninkrijk Griekenland, het Keizerrijk Rusland en 

Koninkrijk Denemarken. 

Na de dood van haar man, Eduard VII, in 1910 werd Alexandra's tweede zoon koning George V. Ze was 

altijd al een fel tegenstander geweest van keizer Willem II van Duitsland, oudste zoon van prinses Victoria, 

de oudere zus van Eduard VII. Daarom toonde ze zich ook een erg stimulerende voorstander van haar zoon 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin het Verenigd Koninkrijk en zijn bondgenoten het Duitse Keizerrijk 

versloegen. 

 

 

Albert Victor Christian Eduard van Clarence. 

Ten tijde van zijn geboorte was zijn grootmoeder koningin als Victoria van het Verenigd Koninkrijk. Hij 

werd tweede in lijn van de troonopvolging, alleen zijn vader ging hem voor. Hij werd echter nooit koning, 

hij stierf nog voor zijn vader en grootmoeder. Hij was de favoriete kleinzoon van koningin Victoria. 

Hij werd in zijn familie Eddy genoemd en stond bij het grote publiek dan ook bekend als prins Eddy. Ook 

historici duiden hem meestal aan met zijn roepnaam. Toen Albert Victor jonger was heeft hij veel gereisd, 

vooral in zijn tijd bij de marine. Toen hij ouder was ging hij bij de landmacht, maar hij mocht niet deelnemen 

aan militaire campagnes. Zijn vader, Albert Edward, mocht in zijn jongere jaren ook niet deelnemen aan 

campagnes, vooral omdat hij te dicht bij de troon stond. Na twee mislukte pogingen om hem uit te 

huwelijken, werd hij in het najaar van 1891 verloofd met prinses Victoria Mary van Teck. Een paar weken na 

de verloving stierf Albert Victor aan een longontsteking. Victoria Mary van Teck trouwde later met Albert 

Victors jongere broer, prins George, de hertog van York, die in 1910 koning werd als George V van het 

Verenigd Koninkrijk. Victoria Mary werd toen koningin Mary. 

Albert Victors intellect, seksualiteit en gezond verstand zijn vaak het onderwerp geweest en zelfs nog steeds 

in onze tijd, van veel speculatie. Geruchten brachten hem in verband met een schandaal waarin hij een 

homoseksueel bordeel bezocht, ook al is er geen duidelijk bewijs dat hij homoseksueel was. In de jaren 60 

werd geopperd dat hij weleens de beruchte seriemoordenaar Jack the Ripper zou kunnen zijn, maar al 

spoedig werd bewezen dan hij op het moment van die moorden niet in de buurt had kunnen zijn. 

 <BJeugd. 

Prins Albert Victor werd twee maanden te vroeg geboren op 8 januari 1864 in Frogmore House te Windsor, 

Berkshire. Koningin Victoria had de wens uitgesproken dat de nieuwe prins Albert Victor zou heten, maar 

hij werd al snel bekend als Eddy. Als kleinkind van de Britse monarch in mannelijke lijn, kreeg hij bij zijn 

geboorte de titel Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert Victor van Wales. 

Albert Victor werd gedoopt in de privékapel van Buckingham Palace op 10 maart 1864 door Charles Thomas 

Longley, aartsbisschop van Canterbury. Zijn peetouders waren zijn grootmoeder aan vaderskant, koningin 

Victoria, de oom van koningin Victoria, koning Leopold I van België, zijn grootvader aan moederskant, 

koning Christiaan IX van Denemarken, de tante van zijn vader prinses Alexandrine van Baden de vrouw 

van hertog Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, zijn tante aan vaderskant, kroonprinses Victoria van 

Pruisen, zijn oom aan vaderskant Alfred, de hertog van Edinburgh, Willem van Hessen-Kassel en Louise 

Carolina van Hessen. 

Opvoeding. 

Toen Albert Victor zeventien maanden oud was werd zijn broertje geboren, prins George van Wales, op 3 

juni 1865. In 1871 werd door koningin Victoria John Neale Dalton aangewezen als leraar van de jongens. De 

twee prinsen kregen een streng programma voor hun studie, waaronder spelletjes en militaire oefeningen, 

ze kregen ook les over wetenschappelijke onderwerpen. Dalton klaagde vaak over het feit dat Albert Victors 



  

  

geest 'ongewoon sluimerend' was. Hij leerde wel Deens, maar zijn vordering in andere talen was minder 

goed. Albert Victor was intellectueel nooit erg sterk. Lady Geraldine Somerset gaf Dalton de schuld voor de 

slechte opvoeding van Albert Victor. Sir Henry Ponsonby dacht dat Albert Victor misschien de doofheid van 

zijn moeder had geërfd. 

In 1885 werd hij naar het leger gestuurd en trad in dienst bij het Tiende Huzaren Cavalerie Regiment. In 1890 

werd hij hertog van Clarence en Avondale en graaf van Athlone. 

Tijdens zijn leven werd prins Eddy in verband gebracht met verscheidene schandalen. Zo claimde ene 

Margery Haddon dat hij bij haar (tijdens zijn verblijf in Brits-Indië) een zoon, Clarence Guy Gordon Haddon, 

had verwekt. Ook zou hij een van de hooggeplaatste personen zijn geweest die betrokken waren bij de 

Cleveland Street Schandaal (in Cleveland Street stond een bordeel met gigolo's. Prins Eddy zou een 

regelmatige bezoeker zijn geweest van dit bordeel). 

Huwelijkspolitiek. 

Meerdere vrouwen werden voor Albert Victor uitgekozen, voor het welslagen van de huwelijkspolitiek. De 

eerste, in 1889, was prinses Alix van Hessen-Darmstadt, maar zij was niet geïnteresseerd in hem en weigerde 

zijn aanbod. Zij trad later in het huwelijk met een neef van Albert Victor, de latere tsaar Nicolaas II van 

Rusland, in 1894. De tweede, in 1890, was prinses Hélène Louise van Orléans, een dochter van Philippe van 

Orléans, graaf van Parijs, en een achterkleinkind van de laatste Bourbonkoning van Frankrijk, Lodewijk 

Filips I. In het begin was koningin Victoria zeer tegen dit huwelijk omdat Hélène Louise rooms-katholiek 

was. Victoria schreef haar kleinkind dat er nog andere kleinkinderen van haar beschikbaar waren, zoals 

prinses Margaretha van Pruisen, en dat zij een goede vrouw voor hem zou zijn. Maar er gebeurde niets met 

haar suggestie. Prinses Hélène Louise werd verliefd op de prins en wilde met hem trouwen, Albert Victor 

wilde voor haar zijn rechten op de troon opgeven. Sinds de Act of Settlement (1701) was het troonopvolgers 

immers niet toegestaan te trouwen met een katholieke prinses. Het voorgenomen huwelijk werd niet 

goedgekeurd door de vader van Helène Louise. Helène Louise reisde persoonlijk naar Rome om daar paus 

Leo XIII te ontmoeten, en om te pleiten voor hun huwelijk. Leo XIII was het echter eens met de vader van 

Helène Louise, en daardoor kwam er een einde aan de affaire. Helène Louise werd later hertogin van Aosta, 

als vrouw van Emanuel Filibert van Aosta, een zoon van koning Amadeus I van Spanje. 

Rond augustus 1890 werd Albert Victor onderzocht door meerdere artsen, maar hij schreef in brieven dat het 

enkel griep of jicht was geweest. In 1891 schreef Albert Victor aan Lady Sybil St. Clair Eskine, dat hij weer 

verliefd was, maar hij vertelde niet op wie. Maar in deze tijd diende een andere mogelijke bruid zich aan, 

prinses Victoria Mary van Teck. Mary was de dochter van een nicht van koningin Victoria, prinses Maria 

Adelheid van Cambridge, de hertogin van Teck. Koningin Victoria was zeer positief over dit huwelijk en 

steunde dit dan ook zeer. Victoria vond Mary een ideale (toekomstige) koningin, knap en verstandig. Op 3 

december 1891 stelde Albert Victor, tot grote verrassing van de koningin, een huwelijk voor aan Mary op 

Luton Hoo, de residentie van de Deense ambassadeur van Engeland. Het huwelijk stond gepland voor 27 

februari 1892. 

Overlijden. 

Dit kon echter allemaal niet doorgaan. Prins Albert Victor stierf op 14 januari 1892, zes weken voor het 

huwelijk. Hij stierf aan een longontsteking. Mary van Teck zou later trouwen met de jongere broer van 

Albert Victor, George. De dood van Albert Victor raakte de prins van Wales heel diep en hij was 

ontroostbaar. "To lose our eldest son", schreef Edward, "is one of those calamities one can never really get 

over". ("Het verlies van onze oudste zoon is een van de calamiteiten die men nooit echt te boven kan 

komen.") Edward vertelde aan koningin Victoria, "I would have given my life for him, as I put no value on 

mine". ("Ik zou mijn leven hebben gegeven voor hem, want aan het mijne hecht ik geen waarde"). Ook zijn 

moeder, Alexandra, kwam nooit helemaal over zijn dood heen. Zij hield een van zijn kamers in de stijl zoals 

hij hem had achtergelaten. 

Albert Victor is bijgezet in de Albert Memorial Chapel dicht bij de St. George's Chapel te Windsor Castle. 

 

 

XXXn. Alice van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Frans Albert August Karel Emanuel (Albert) 

van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en Victoria kongin van het Verenigd 

Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), geboren op dinsdag 25 april 1843 

in Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (35 jaar 

oud) op zaterdag 14 december 1878 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], bijgezet in 

Rosenhohe [Baden-Württemberg, Duitsland] met de Engelse vlag op haar kist in het 



  

  

groothertogelijke mausoleum, trouwde (respectievelijk 19 en 24 jaar oud) op dinsdag 1 juli 1862 

in Wight [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Lodewijk IV (Ludwig) van 

Hessen-Darmstadt Frederik Willem Lodewijk Karel, zoon van Karel Willem Lodewijk van 

Hessen-Darmstadt en Marie Elisabeth Caroline Victoria (Elisabeth) van Pruisen, geboren op 

dinsdag 12 september 1837 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], groothertog van Hessen, overleden 

(54 jaar oud) op zondag 13 maart 1892 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], begraven aldaar in het 

groothertogelijke mausoleum te Rosenhöhe. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Viktoria Alberta van Hessen-Darmstadt, geboren op zondag 5 april 1863 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (87 jaar 

oud) op zondag 24 september 1950 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 21 en 29 jaar oud) op woensdag 30 april 1884 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland] met haar achterneef Ludwig Alexander van 

Battenberg, zoon van Alexander Lodewijk George Frederik Emiel van 

Hessen-Darmstadt (prins van Battenberg, later Mountbatten) en Julie von 

Haucke (gravin van Haucke, prinses van Battenberg), geboren op 

woensdag 24 mei 1854 in Graz [Steiermark, Oostenrijk], prins van Battenberg (later: 

Mountbatten), markies van Milford Haven, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 11 september 1921 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit 

dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Elisabeth Alexandra (Ella) na haar huwelijk Elisabeth Feodorovna van 

Hessen-Darmstadt, geboren op dinsdag 1 november 1864 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op donderdag 18 juli 1918 in 

Alapajevsk [SV, Rusland], trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) op 

donderdag 5 juni 1884 in Sint-Petersburg [LG, Rusland] met haar achterneef Sergei 

Alexandrovitsj van Rusland, zoon van Alexander II Nikolajevitsj van Rusland (tsaar 

van Rusland van 1855 tot 1881. Hij was koning van Congres-Polen tot 1867,) en 

Maximiliane Wilhelmina Augusta Sophie Marie (Marie) van Hessen-Darmstadt, 

geboren op maandag 11 mei 1857 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden (47 jaar 

oud) op vrijdag 17 februari 1905 in Moskou [Rusland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Irene Luise van Hessen-Darmstadt, trouwde met haar neef Albert Willem Hendrik 

van Pruisen, zoon van Frederik III (Fritz) koning van Pruisen (van 9 maart tot 15 juni 

1888, in het zogenaamde Driekeizerjaar,) en Victoria Adelheid Maria Louisa van 

Saksen-Coburg en Gotha (XXXl), op pagina 403. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

4. Ernst Lodewijk Karel Albrecht Willem erfgroothertog van Hessen-Darmstadt, 

geboren op woensdag 25 november 1868 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden 

(68 jaar oud) op zaterdag 9 oktober 1937 in Langen, trouwde (1) met zijn nicht 

Victoria Melita (Ducky) van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Alfred Ernst 

Albert (Affie) hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXXo), op pagina 432 en Maria 

Alexandrovna van Rusland (grootvorstin van Rusland, hertogin van Edinburgh, 

hertogin van Saksen-Coburg en Gotha) (zie XXXIo, op pagina 506). Uit dit huwelijk 2 

kinderen, trouwde (respectievelijk 36 en 33 jaar oud) (2) op donderdag 2 februari 1905 

in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met Eleonore van Solms-Hohensolms, dochter van 

Hermann van Solms-Hohensolms en Agnes van Stolberg-Wernigerode, geboren op 

zondag 17 september 1871 in Lich [Hessen, Duitsland], overleden door een noodlottig 

ongeval (66 jaar oud) in oktober 1937 in Oostende [West-Vlaanderen, België]. Uit dit 

huwelijk 2 zonen. 

5. Frederik Willem Augustus Victor Leopold Lodewijk (Fritti) van Hessen-Darmstadt, 

geboren op vrijdag 7 oktober 1870 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (2 jaar 

oud) op donderdag 29 mei 1873 aldaar. 

6. Victoria Alix Helena Louise Beatrice van Hessen-Darmstadt, geboren op 

donderdag 6 juni 1872 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], vermoord (46 jaar oud) op 

woensdag 17 juli 1918 in Jekaterinenburg [SV, Rusland], trouwde (respectievelijk 



  

  

ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) in 1894 in Sint-Petersburg [LG, Rusland] met 

haar achterneef Nicolaas II Alexandrovitsj van Rusland, zoon van Alexander III 

Aleksandrovitsj tsaar van Rusland (de vredestichter) (van 1881 tot 1894 tsaar van het 

Russische Rijk) en Dagmar van Denemarken, geboren op maandag 18 mei 1868 in 

Tsarskoje Selo (Sint-Petersburg) [NN, Rusland], vermoord (50 jaar oud) op 

woensdag 17 juli 1918 in Jekaterinenburg [SV, Rusland]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

7. Marie Victoria Feodora Leopoldina van Hessen-Darmstadt, geboren op 

zondag 24 mei 1874 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (4 jaar oud) op 

zaterdag 16 november 1878 aldaar. 

 

Alice van Saksen-Coburg en Gotha. 

Prinses Alice werd in de eerste ochtenduren van 25 april 1843 te Buckingham Palace geboren als de tweede 

dochter van koningin Victoria. Als dochter van de regerende vorstin kreeg Alice de titel "Hare Koninklijke 

Hoogheid Prinses Alice van het Verenigd Koninkrijk". Haar naam Alice had ze te danken aan eerste minister 

William Lamb, Lord Melbourne, de eerste Britse premier onder koningin Victoria. Hij had ooit tegen 

koningin Victoria gezegd dat Alice zijn favoriete vrouwennaam wasDe naam Maud is de oudengelse vorm 

van Mathilde, en die kreeg ze van prinses Sophia Mathilde van Gloucester een dochter van prins Willem van 

Gloucester die weer een jongere broer was van koning George III. Sophia Mathilde stierf in 1844. De naam 

Mary werd gekozen omdat ze op dezelfde dag was geboren als prinses Mary, Hertogin van Gloucester, een 

dochter van George III. 

Ze werd op 2 juni 1843 gedoopt in de privé-kapel van Buckingham Palace door William Howley, 

Aartsbisschop van Canterbury. De doopgetuigen waren koning Ernst August I van Hannover, erfprins Ernst 

II van Saksen-Coburg en Gotha, prinses Sophia van Gloucester (een nicht van koning George III) en prinses 

Feodora zu Hohenlohe-Langenburg (een dochter van Hermann zu Hohenlohe-Langenburg). 

Alice had niet veel contact met haar ouders en werd opgevoed door kinderjuffrouwen en privé-leraren. Ze 

had een goede relatie met haar broers en zussen. Ze kreeg les met haar oudere zus Victoria, met wie Alice 

ook vaak kattenkwaad uithaalde, en ze was in het bijzonder gehecht aan haar broer Albert Edward. Na 

prinses Victoria's huwelijk met keizer Frederik III van Duitsland was Alice de oudste, thuiswonende dochter 

en werd ze de steun en toeverlaat van haar moeder. Toen haar vader in december 1861 tyfus kreeg, 

verzorgde de 18-jarige Alice hem tijdens de laatste weken van zijn leven, zodat de koningin zich met 

staatszaken bezig kon houden. In de avond van 14 december 1861 stierf hij. 

Broers en zussen. 

Prinses Alice bouwde in haar jeugd een zeer goede band op met haar oudere broer, Albert Edward, en haar 

oudste zus, Victoria, de Princess Royal. Alice was zeer verdrietig toen Victoria in 1858 trouwde met de 

Pruisische kroonprins. 

Huwelijk en gezin. 

De familie was nog in rouw, toen Alice op 1 juli 1862 in Osborne House op het Isle of Wight met groothertog 

Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt in het huwelijk trad. Bij het huwelijk kreeg Lodewijk van koningin 

Victoria het predicaat "Koninklijke Hoogheid" en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de 

Kousenband. Het predicaat was alleen in het Verenigd Koninkrijk geldig, in Duitsland droeg hij nog steeds 

het predicaat van "Groothertogelijke Hoogheid". Het paar ging in de Duitse stad Darmstadt wonen. Het was 

geen gelukkig huwelijk: Alice en Lodewijk hadden geen enkel raakvlak en voerden weinig gesprekken. 

Tijdens de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog merkte prinses Alice op dat de zorgomstandigheden voor 

gewonde soldaten zeer slecht waren. Daarom richtte ze de Alice-Frauenverein (ook wel Vrouwen Unie 

genoemd) op. Deze organisatie leidde verpleegsters en hulpverleensters op. Op deze manier raakte de 

prinses bevriend met Florence Nightingale, een bekende Britse verpleegster. In Darmstadt richtte de prinses 

het Alice-Hospital op, dat - anno 2008 - nog steeds bestaat. 

Op 13 juni 1877 volgde prins Lodewijk zijn oom op als groothertog van Hessen en aan de Rijn, waardoor 

prinses Alice de titel van groothertogin kreeg. 

Kinderen. 

Prinses Alice was een draagster van hemofilie, waaraan één van haar zoons overleed en waarvan meerdere 

dochters ook draagster werden. Ze kreeg in totaal zeven kinderen met Lodewijk: 

Haar overlijden. 

In november 1878 kreeg Alice' oudste dochter, Victoria, difterie. Enkele dagen later bleken ook Alix en Marie 

ziek te zijn en binnen korte tijd had iedereen, behalve Elisabeth, de ziekte onder de leden. Prinses Alice 



  

  

besteedde al haar tijd aan het verzorgen van haar echtgenoot en kinderen. Op 16 november stierf prinses 

Marie. Om het herstel van de anderen niet te belemmeren met de schok van Marie's dood verzweeg Alice 

haar overlijden tot de andere kinderen naar hun zusje begonnen te vragen. De kinderen herstelden 

uiteindelijk, maar Alice was erg verzwakt door het verzorgen van haar gezinsleden en liep toen zelf difterie 

op. Op 14 december stierf prinses Alice op 35-jarige leeftijd. Ze werd begraven met de Engelse vlag op haar 

kist in het groothertogelijke mausoleum te Rosenhöhe bij Darmstadt. 

Titels. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alice van het Verenigd Koninkrijk. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Lodewijk van Hessen en aan de Rijn. 

" Hare Koninklijke Hoogheid De Groothertogin van Hessen en aan de Rijn. 

 

 

Lodewijk IV (Ludwig) van Hessen-Darmstadt. 

Hij verkreeg van zijn schoonmoeder het predicaat Koninklijke Hoogheid en de titel ridder in de Orde van de 

Kousenband. Zijn nieuwe predicaat was overigens slechts geldig in Groot-Brittannië, in Duitsland behield 

hij zijn status van Groothertogelijke Hoogheid. Alice was een zuster van prinses Victoria, waardoor 

Lodewijk een zwager van zijn jeugdvriend de latere keizer Frederik III werd. 

Lodewijk streed in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 als aanvoerder van de Hessische cavalerie aan 

Oostenrijkse zijde. Nadat dit land de strijd had verloren, voegde Lodewijk III zich bij Pruisen. Gedurende de 

Frans-Pruisische Oorlog van 1870-1871 leidde hij het Hessische contingent van de legers van de 

Noord-Duitse Bond. Bij de dood van zijn kinderloos gebleven oom op 13 juni 1877 verkreeg hij als Lodewijk 

IV de groothertogelijke titel. 

De in het naburige Bonn studerende Pruisische prins Wilhelm (II), de latere keizer van Duitsland, bezocht 

het gezin regelmatig en werd hopeloos verliefd op Lodewijks dochter Elisabeth ("Ella") - zijn nicht. Er zijn 

aanwijzingen dat er enige tijd sprake was van een huwelijk tussen de twee, maar zij wees hem af en een 

huwelijk tussen neef en nicht werd toch niet raadzaam geacht. 

Groothertogin Alice stierf in 1878. Lodewijk sloot op 30 april 1884 een morganatisch huwelijk met 

Alexandrina Hutten-Czapska, voormalig echtgenote van Alexander Kolémine, Russisch zaakgelastigde te 

Darmstadt. Hij schonk haar de titel gravin van Romrod. Dit huwelijk veroorzaakte echter een groot 

schandaal en werd nog datzelfde jaar ontbonden. 

Op 1 mei 1882 benoemde koning Willem III der Nederlanden Lodewijk IV tot commandeur in de Militaire 

Willems-Orde. Het was een onderscheiding uit beleefdheid. 

Lodewijk IV stierf op 13 maart 1892 en werd opgevolgd door zijn zoon Ernst Lodewijk. Lodewijk IV ligt 

begraven in het groothertogelijke mausoleum te Rosenhöhe bij Darmstadt. 

 

 

Viktoria Alberta van Hessen-Darmstadt. 

Op 17 juli 1917 besloot koning George V om de namen van de leden van het Britse koningshuis te ontdoen 

van Duitse titels. Het Britse koningshuis heette voortaan Windsor en niet meer Saksen Coburg en Gotha. Als 

gevolg daarvan veranderden ook andere familieleden (zoals Victoria en Louis van Battenberg) hun namen 

en titels. Zij gaven hun Duitse titels op en stonden voortaan bekend onder de achternaam Mountbatten. 

Haar echtgenoot werd markies van Milford Haven en Victoria werd daardoor markiezin van Milford 

Haven. 

 

 

Ludwig Alexander van Battenberg. 

Lodewijk Alexander werd in 1868 op 14-jarige leeftijd genaturaliseerd als inwoner van het Verenigd 

Koninkrijk, waarna hij een militaire carrière startte bij de Royal Navy. Hij begon als adelborst. In 1876 

vergezelde hij de prins van Wales, de toekomstige koning Eduard VII, op zijn reis naar Brits-Indië en in 1883 

werd hij door koningin Victoria aangesteld als luitenant van haar jacht 'Victoria en Albert'. In de jaren 

daarna steeg hij steeds in rang. Op 13 juli 1912 werd hij bevorderd tot admiraal en op 8 december 1912 werd 

hij benoemd tot First Sea Lord. Aanhoudende anti-Duitse sentimenten in het Verenigd Koninkrijk in de 

aanloop en aan het begin van de Eerste Wereldoorlog deden de minister van Marine Winston Churchill op 

27 oktober 1914 Battenberg verzoeken om terug te treden als First Sea Lord. Op 1 januari 1919 ging hij 

officieel met pensioen. 



  

  

In zijn jaren bij de marine heeft prins Lodewijk Alexander verscheidene onderscheidingen gekregen. Vlak 

voor zijn dood werd hij in augustus 1921 nog benoemd tot admiraal van de Vloot. 

 

 

Elisabeth Alexandra (Ella) van Hessen-Darmstadt. 

Ze werd vernoemd naar de heilige Elisabeth van Hongarije. Elisabeth werd opgevoed door haar moeder, 

prinses Alice. Haar grootouders aan vaderskant waren: Prins Karel van Hessen-Darmstadt en prinses 

Elisabeth van Pruisen. Haar grootouders aan moederskant waren: Koningin Victoria van het Verenigd 

Koninkrijk en prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha. Ondanks haar hoge afkomst had prinses 

Alice geen huishoudsters in dienst en moesten Elisabeth en haar drie zussen alle huishoudelijke taken zelf 

doen. Prinses Alice was erg begaan met de armen en nam haar kinderen vaak mee naar ziekenhuizen, 

weeshuizen en huizen voor invaliden. Het gezin woonde in de Duitse stad Darmstadt, maar ging vaak op 

bezoek bij koningin Victoria in Engeland. Elisabeth verloor haar moeder al op jonge leeftijd en probeerde 

haar moeders rol in het huishouden over te nemen voor haar broer en zussen. 

Grootvorstin van Rusland. 

Voor haar huwelijk in 1884 zou er sprake zijn geweest van een huwelijk met de Pruisische prins Wilhelm, 

ook een kleinkind van koningin Victoria, maar Elisabeth wees hem af. In haar jeugd had Elisabeth haar hart 

namelijk al weggegeven aan grootvorst Sergej Aleksandrovitsj van Rusland (1857-1905), de vijfde zoon van 

tsaar Alexander II. Ze hadden elkaar een aantal keer ontmoet tijdens de bezoeken die hij aan hen bracht met 

zijn moeder. 

Op 15 juni 1884 trouwde ze met grootvorst Sergej Aleksandrovitsj in de kerk van het winterpaleis te 

Sint-Petersburg. Na haar huwelijk kreeg Elisabeth de titel "Grootvorstin van Rusland". Iemand die aanwezig 

was op de bruiloft, zei later dat Elisabeth de mooiste vrouw was die ooit in de kerk trouwde. Elisabeths zus, 

Alice, ontmoette op deze bruiloft haar toekomstige echtgenoot Nicolaas, de latere tsaar van Rusland. 

Elisabeth en Sergej gingen op huwelijksreis naar Ilinski, een stad zestig kilometer buiten Moskou. Hier 

begon Elisabeth de Russische taal te leren. 

Uit het huwelijk van Elisabeth en Sergej werden geen kinderen geboren. In plaats daarvan voedden ze hun 

neef en nicht, Dimitri Pavlovitsj en Maria Paulowna, op. Hun moeder, prinses Alexandra van Griekenland, 

was vlak na Dimitri's geboorte overleden en hun vader, grootvorst Paul Aleksandrovitsj, was het land uit 

gegaan om een morganatisch huwelijk met de niet-adellijke Olga Valerianovna Karnovitsj te sluiten. 

Het Martha en Mariaklooster. 

Sergej was door tsaar Nicolaas II benoemd tot gouverneur-generaal van Moskou, maar in die functie had hij 

zich niet populair bij het volk gemaakt. Met als gevolg dat op 17 februari 1905 zijn rijtuig werd opgeblazen; 

Sergej kwam bij de moordaanslag om het leven. Elisabeth, die getuige was geweest van de aanslag, 

verzamelde Sergejs lichaamsdelen en begroef hem in een klooster. 

Elisabeth, die zich tien jaar na haar huwelijk met de hulp van haar vriendin Zinaïda Joesoepova tot de 

Russisch-Orthodoxe Kerk had bekeerd, gaf al haar juwelen aan de stichting van een klooster dat in de zorg 

voor arme en behoeftige zieken voorzag. Ze verkocht haar meest kostbare bezittingen en kocht een klein 

stuk grond in het zuiden van Moskou. Daar liet ze een klooster bouwen dat onder meer een ziekenhuis, een 

meisjesweeshuis en kamers voor de 97 zusters omvatte. Het gebouw werd ontworpen door de architect die 

later het mausoleum van Lenin zou ontwerpen. Het interieur werd geschilderd door de bekende Russische 

schilders Pavel Korin en Michail Nesterov, die ook de parelgrijze en witte habijten van het klooster 

ontwierpen. Om het kloostergebouw lag een tuin met veel gazons. In 1910 was de bouw van het Martha en 

Mariaklooster voltooid. 

Elisabeth droeg het klooster, waar ze zelf hegoemena werd, op aan de armen van Moskou. De zusters 

kwamen uit alle lagen van de samenleving en deden veel liefdadigheidswerk. Ze gaven bijvoorbeeld les aan 

de weesmeisjes, die uit de sloppenwijken van Moskou waren gehaald. Veel van deze meisjes gingen later in 

ziekenhuizen werken of traden zelf toe tot een klooster. Het klooster was in Rusland zeer bekend vanwege al 

zijn liefdadigheidswerk, wat uniek was voor een Russisch klooster. 

Haar dood. 

Elisabeth en haar zus Alexandra leken van elkaar te vervreemden. Beiden hechtten ze veel waarden aan het 

geloof, maar wel op zeer verschillende manieren: Elisabeth had een klooster gesticht en tsarina Alexandra 

had zich ingelaten met de gebedsgenezer Raspoetin, die via de tsarina veel invloed had aan het Russische 

hof. Het volk was niet te spreken over deze invloed en er ontstond veel chaos in het land. Elisabeth had haar 

zus ervan proberen te overtuigen de invloed van Raspoetin terug te dringen, maar Alexandra had niet 



  

  

geluisterd. Elisabeth vroeg hierna aan haar vriendin Zinaïda om de invloed van Raspoetin in te perken, maar 

ook haar was het niet gelukt. Zinaïda's zoon, prins Felix Joesoepov, vermoordde Raspoetin hierop. 

De onrusten in Rusland liepen uiteindelijk uit op de Russische Revolutie. Elisabeth woonde in de 

beschermde omgeving van het klooster en kreeg niet veel mee van wat er gaande was in het land. Het kwam 

voor haar dan ook als een verrassing, toen ze op 13 maart 1918 (een jaar nadat de tsaar was afgezet) door de 

bolsjewieken werd gearresteerd. Ze werd door de bolsjewieken als gevaarlijk beschouwd vanwege haar 

grote invloed in Moskou en haar positie binnen de Russische tsaristische familie. Elisabeth werd eerst naar 

Perm en vervolgens naar Jekaterinenburg verbannen. Na een paar dagen in de hoofdstad van de Oeral te 

hebben doorgebracht, waar ze werd verenigd met andere leden van de keizerlijke familie, werd zij samen 

met de anderen op 20 mei 1918 naar Alapajevsk gebracht, waar ze werden ondergebracht in de 

Napoljanaschool aan de rand van deze stad. 

Op 17 juli om het middaguur kwam tsjekaofficier Petr Startsev samen met een aantal bolsjewistische 

arbeiders naar de school. Zij beroofden de familie van alles wat ze nog hadden en zeiden tegen de familie 

dat ze zouden worden overgebracht naar het industrieterrein van Verchjnaja Sinjatsjicha. De Rode 

Legersoldaten werden weggestuurd en vervangen door mannen van de tsjeka. Die nacht werden de 

gevangenen wakker gemaakt en op karren over de weg naar het dorpje Sinjatsjicha gebracht. Op ongeveer 

18 kilometer van Alapajevsk stopten de karren bij een verlaten ijzermijn met een twintig meter diepe 

schacht. De tsjeka sloeg de gevangenen alvorens ze in dit gat te gooien, waarbij Elizabeth als eerste aan de 

beurt kwam. Vervolgens werden een aantal handgranaten naar beneden gegooid, maar alleen secretaris 

Fjodor Remez van groothertog Sergej Michailovitsj stierf hierdoor. 

Een van hun moordenaars, genaamd Rjabov, verklaarde later dat Elizabeth en de anderen de val 

overleefden, waarop hij een granaat naar beneden smeet. Na de explosie claimde hij dat hij Elizabeth en de 

anderen een Russisch volkslied hoorde zingen vanuit de bodem van de schacht. Na nog een tweede granaat 

naar beneden te hebben gegooid bleef het zingen volgens zijn verklaring doorgaan. Vervolgens lieten de 

moordenaars een grote hoeveelheid sprokkelhout boven de opening plaatsen en in brand steken. Rjabov liet 

een bewaker bij het gat zetten en vertrok toen naar eigen zeggen. 

Vroeg in de morgen op 18 juli verstuurden het hoofd van de Alapajevskse tsjeka Abramov en het hoofd van 

de regionale sovjet van Jekaterinenburg Aleksander Beloborodov een aantal telegrammen waarin ze zeiden 

dat de moord moest worden toegeschreven aan een 'onbekende groep van aanvallers' op de school, die de 

familie zouden hebben ontvoerd en dat een zoektocht vruchteloos was gebleken. Niet veel later viel 

Alapajevsk in handen van het Witte Leger. 

Op 8 oktober 1918 werden de overblijfselen van Elisabeth en haar metgezellen ontdekt door soldaten van het 

Tsjecho-Slowaaks Legioen in de schacht waarin ze waren vermoord. Elizabeth was gestorven aan de 

wonden die ze had opgelopen tijdens de val in de schacht, maar had nog wel kans gezien om de stervende 

prins Ivan te verbinden. Andere metgezellen waren gestorven aan hun wonden en van de honger. De 

lichamen werden in kisten gelegd en opgebaard in de kerk. Door het oprukkende leger werden de witten 

echter naar het oosten verdreven, waarbij ze de lichamen meenamen, totdat ze uiteindelijk in Peking 

aankwamen. 

Haar lichaam werd gevonden door een bewonderaar, hegoumen Serafim (Kouznetzov), die het - met dat 

van Varvara - door Siberië vervoerde naar Peking. Daar bracht hij de lichamen onder in een kapel waarbij hij 

tweeënhalf jaar de wacht hield. Als bij toeval zag Beatrice, de jongste dochter van koningin Victoria een 

krantenfoto van de kapel. Zij bewerkstelligde dat de lichamen werden overgebracht naar Port Said. Daar 

werden de lichamen opgewacht door Lady Milford Haven, de oudste zuster van Elisabeth. Zij 

bewerkstelligde dat haar zus samen met de resten van haar medezuster werd herbegraven in de Maria 

Magdalenakerk (Jeruzalem). 

In de jaren twintig is het Martha en Mariaklooster gesloten, maar de monialen gingen verder met hun 

liefdadigheidswerk. Dat moest in het geheim gedaan worden om niet naar Centraal-Azië verbannen te 

worden. Het kerkgebouw is behouden, omdat het door de sovjets als bijeenkomstplaats werd gebruikt. Op 

het altaar was toen een beeld van Lenin geplaatst. Het klooster werd aan het eind van de twintigste eeuw 

gerestaureerd en heropend. In de tuin is een standbeeld van Elisabeth geplaatst. Elisabeth is door de 

bisschoppensynode van de Russisch-Orthodoxe Kerk als Heilige Eerbiedwaardige Martelares Grootvorstin 

Elizabeth gecanoniseerd in 1992. De Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland had dit al in 1981 gedaan. 

Haar feestdag is op 5 juli, de dag van haar dood. 

 

 



  

  

Sergei Alexandrovitsj van Rusland. 

Sergej vervulde een aantal hoge functies in het leger voordat hij door tsaar Nicolaas II, zijn neef en 

schoonbroer, benoemd werd tot gouverneur-generaal van Moskou. In die functie maakte hij zich niet 

populair bij het volk onder meer vanwege de Chodynkatragedie. Met als gevolg dat hij op 17 februari 1905 

door de socialist-revolutionair Ivan Kaljajev in zijn rijtuig werd opgeblazen. Zijn echtgenote Elisabeth, die 

getuige was geweest, verzamelde zijn lichaamsdelen en begroef hem in een klooster. Een aantal jaren later, 

in 1918 (een jaar na het aftreden van Nicolaas II), werd ook Elisabeth met enkele andere familieleden 

vermoord. 

 

 

Ernst Lodewijk Karel Albrecht Willem erfgroothertog van Hessen-Darmstadt. 

Hij gold als knap, welgekleed, een romanticus en verlegen, biseksueel en grotendeels Engelstalig. 

Na de dood van zijn vader in 1892 besteeg hij de groothertogelijke troon. In 1894 trouwde hij met zijn nicht, 

prinses Victoria Melita ("Ducky"), dochter van hertog Alfred van Saksen-Coburg en Gotha, op sterk 

aandringen van beider grootmoeder, Victoria. Het huwelijk werd zonder veel overtuiging door beiden 

gesloten. Nog datzelfde jaar werd dochter Elisabeth geboren, die echter reeds in 1903 stierf. Victoria en Ernst 

deelden weliswaar een grote belangstelling voor cultuur en - meer in het algemeen - voor schoonheid, maar 

voor Ernst was het de vraag of hij überhaupt had willen trouwen, terwijl voor Victoria gold dat zij eigenlijk 

verliefd was op een andere neef, van moederszijde, de Russische grootvorst Kirill Vladimirovitsj Romanov, 

met wie zij - niet lang na de voltrekking van haar huwelijk - een, aanvankelijk platonische, verhouding 

kreeg. 

Ernst Lodewijk was een liberaal-constitutioneel vorst en een groot mecenas. Hij stimuleerde wetenschap, 

economie (met name Opel), kunst en cultuur. Hij schreef drama's en gedichten, componeerde pianostukken 

en schreef over architectuur en tuinbouwkunst. Na een bezoek aan Engeland in 1899 zette hij zich in voor de 

verbreiding van de jugendstil in Duitsland en stichtte de kunstenaarskolonie Mathildenhöhe. In 1901 

organiseerde hij een tentoonstelling waarin werd geageerd tegen kitsch en valse romantiek die ook in het 

buitenland veel navolging vond. 

Ernst Lodewijk stichtte in 1907 de Ernst-Ludwig-Presse ter bevordering van het boekwezen en publiceerde 

in 1911 onder het pseudoniem 'E. Mann' het kerstspel Bonifatius. Onder het pseudoniem K.E. Ludhart 

publiceerde hij het jaar daarop het werk Ostern. Ein Mysterium. 

Zijn zuster Alix was sinds 1894 gehuwd met tsaar Nicolaas II. Ernst trachtte deze familierelatie in de Eerste 

Wereldoorlog in 1916 uit te buiten om vrede te sluiten met Rusland. Hessen leed in de Eerste Wereldoorlog 

zware verliezen. Ernst Lodewijk stelde in 1917 een IJzeren Ereteken voor Strijders in dat de bijnaam "Blutiger 

Ludwig" kreeg. 

In de Novemberrevolutie van 1918 weigerde hij officieel af te treden maar verloor desondanks zijn 

groothertogelijke waardigheid - Hessen werd tot Vrijstaat verklaard. Ernst Lodewijk bleef zich inzetten voor 

kunst en cultuur en stierf in 1937 te Slot Wolfsgarten bij Langen (Hessen). 

 

 

Victoria Melita (Ducky) van Saksen-Coburg en Gotha. 

Jeugd. 

Victoria Melita werd op 25 november 1876 geboren in het San Antonio Paleis in Malta (vandaar haar tweede 

naam Melita). Ze was een dochter van Alfred, hertog van Edinburgh, de tweede zoon van koningin Victoria 

van het Verenigd Koninkrijk, en van Maria Aleksandrovna van Rusland, de dochter van tsaar Alexander II. 

Als kleinkind van de Britse koningin kreeg Victoria bij haar geboorte de titel "Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Victoria van Edinburgh". Victoria Melita werd binnen haar familie "Ducky" genoemd. Ze groeide op 

in Malta, waar haar vader als officier van de Royal Navy was geïnstalleerd. 

Toen haar vaders oom, hertog Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, op 2 augustus 1893 kinderloos stierf, 

kwam het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha aan haar vader Alfred toe. Alfreds oudere broer, 

Edward, had namelijk van de troonopvolging afgezien. Doordat Alfred de troon van het hertogdom besteeg, 

kreeg Victoria Melita de titel "Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Victoria van Saksen-Coburg en Gotha". 

In 1891 reisde Victoria Melita met haar moeder naar Rusland voor de begrafenis van Prinses Alexandra van 

Griekenland, de schoonzus van haar moeder. Daar ontmoette ze grootvorst Kirill Vladimirovitsj, ook een 

kleinkind van tsaar Alexander II en dus haar directe neef. Victoria Melita en Kirill voelden zich erg tot haar 

aangetrokken, maar Victoria Melita's moeder wilde niet een, volgens de Russisch orthodoxe kerk 



  

  

"incestueus", huwelijk met een neef uit de Russische keizerlijke familie. 

Eerste huwelijk. 

Toen Victoria Melita's zus Marie trouwde, begonnen koningin Victoria en Maria Aleksandrovna te zoeken 

naar een geschikte partner voor Victoria Melita. Er werd opgemerkt dat Victoria Melita een goede band had 

met haar neef, grootvorst Ernst Lodewijk van Hessen-Darmstadt, ook een kleinkind van koningin Victoria. 

Victoria Melita had ondertussen wel Kirill weer ontmoet en zich in het geheim verloofd; zij zag dus niets in 

een huwelijk. Ook Ernst stond onwillig tegenover het huwelijk, maar onder druk van hun families trouwden 

ze toch. 

Op 9 april 1894 werd het huwelijk gesloten op Schloss Ehrenburg in Coburg. Het was een groots evenement 

met vertegenwoordigers van de meeste Europese koninklijke families. Door haar huwelijk kreeg Victoria 

Melita de titel "Groothertogin van Hessen". Victoria Melita en Ernst kregen twee kinderen. 

Het was een ongelukkig huwelijk. Toen ze in 1897 op bezoek was geweest bij haar zus Marie in Roemenië en 

Ernst bij terugkomst in bed aantrof met een mannelijke bediende, besloot ze te scheiden. Ze ging tijdelijk bij 

haar moeder wonen en toen Victoria Melita grootvorst Kirill weer ontmoette bij de kroning van tsaar 

Nicolaas II, begonnen ze een verhouding. 

Tweede huwelijk. 

Grootvorst Kirill kwam erg onder druk te staan door Victoria Melita's scheiding. Tsarina Alexandra, de zus 

van Ernst, wist tsaar Nicolaas II te overtuigen Kirill te verbannen naar het Verre Oosten. Toen Kirill daar in 

1904 tijdens de Russisch-Japanse Oorlog een aanval op de Russische vloot overleefde, werd hij in Moskou 

onthaald als een oorlogsheld. De tsaar gaf hem toen toestemming om Rusland te verlaten en Kirill vertrok 

naar Coburg, Duitsland, om bij Victoria Melita te zijn. 

Op 8 oktober 1905 trouwden Kirill en Victoria Melita. In tegenstelling tot haar eerste huwelijk was het een 

eenvoudige ceremonie zonder koninklijke gasten. Tsaar Nicolaas II reageerde op het huwelijk door Kirill zijn 

keizerlijke titels af te nemen, zijn toelages stop te zetten en hem uit het Russische leger te verbannen. Kirill 

en Victoria Melita gingen in Parijs wonen, waar ze een huis aan de Champs-Élysées kochten. 

Door de vele sterfgevallen in de familie was Nicolaas II gedwongen Kirill tot derde in de lijn voor 

troonopvolging te benoemen. Kirill en Victoria Melita werden weer in Rusland verwelkomd en Kirill kreeg 

zijn titels terug, waardoor Victoria Melita "Grootvorstin van Rusland" werd en de naam "Victoria 

Fjodorovna Romanov" kreeg. Toen in 1917 de Russische Revolutie uitbrak, vluchtten ze via Finland naar 

Coburg. Uiteindelijk vestigden ze zich in ballingschap in Frankrijk. Daar tooide Kirill zich met de titel Tsaar 

aller Russen en bracht het echtpaar de rest van hun leven door met het onder de aandacht brengen van hun 

claim op de Russische troon. Hun zoon zou deze claim met veel overtuiging overnemen, terwijl diens 

dochter, Maria Vladimirovna Romanov, één van de huidige Russische troonpretendenten is. 

Victoria Melita stierf op 2 maart 1936 en werd begraven in het familiegraf in Coburg. Na de val van de 

Sovjet-Unie werden de stoffelijke overschotten van Kirill en Victoria Melita overgebracht naar St. Petersburg 

en bijgezet in de St Petrus en Paulus kathedraal. 

Titels. 

Victoria Melita heeft tijdens haar leven verschillende titels gedragen: 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Victoria van Edinburgh. 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Victoria. 

Hare Koninklijke Hoogheid Groothertogin van Hessen-Darmstadt. 

Hare Keizerlijke Hoogheid Groothertogin Victoria Fjodorovna van Rusland. 

Na de verbanning in 1917 noemde Victoria zichzelf "Victoria Fjodorovna". Ze bleef een Britse prinses met de 

aanspreektitel "Hare Koninklijke Hoogheid" en behield haar positie in de lijn van de Britse troonopvolging. 

 

 

Eleonore van Solms-Hohensolms. 

In oktober 1937 overleed haar man. Even daarna vertrok de groothertogin-weduwe met haar zoon George 

Donatus en twee kleinzoons met een Sabenavlucht vanuit Keulen naar Londen. Daar zou het huwelijk 

plaatsvinden van haar jongste zoon. Het vliegtuig, dat een tussenlanding zou maken in Brussel, stortte ten 

gevolge van het slechte weer, bij Oostende neer. Alle inzittenden kwamen om. 

 

 

Frederik Willem Augustus Victor Leopold Lodewijk (Fritti) van Hessen-Darmstadt. 

Frederik, die in het gezin Fritti werd genoemd, was een levendig en vrolijk kind. Hij leed, evenals zijn 



  

  

peetoom Leopold van Albany (en vele andere nazaten van koningin Victoria) aan hemofilie. 

Dood. 

De ziekte werd in januari 1873 vastgesteld toen hij een snee in zijn oor had en drie dagen lang bleef bloeden. 

In mei 1873 waren Frederik en zijn broertje Ernst Lodewijk aan het spelen op de slaapkamer van hun 

moeder. Ernst rende uit de kamer naar een ander vertrek dat haaks op deze slaapkamer stond. Daar hing hij 

uit het raam en zwaaide naar zijn broertje. Hun moeder zag dit en holde naar Ernst om hem bij het raam 

weg te halen. Tezelfdertijd was Frittie in de slaapkamer op een stoel geklommen, om daar uit het raam terug 

te kunnen zwaaien naar Ernst. De stoel viel om en Frederik viel zes meter lager op een balustrade. Hij 

overleed enkele uren later aan een intracerebraal hematoom. 

De dood van de kleine prins was een eerste slag in het gezin dat later nog door veel ellende zou worden 

getroffen. Vijf jaar later overleed het jongste kind van het gezin, Marie aan difterie. Twee andere kinderen, 

Elisabeth en Alexandra zouden slachtoffer worden van de Russische Revolutie. Verschillende nazaten 

hadden eveneens hemofilie. Een zoon en twee kleinzoons van Ernst Lodewijk zouden omkomen bij een 

vliegtuigongeluk bij Oostende. 

 

 

Victoria Alix Helena Louise Beatrice van Hessen-Darmstadt. 

Jeugd. 

Alix is vernoemd naar alle dochters van koningin Victoria in de juiste volgorde: Victoria, Alice (haar 

moeder), Helena, Louise en Beatrice. De naam "Alice" was moeilijk uit te spreken in het Duits en werd 

daarom veranderd in het beter uit te spreken "Alix". Prinses Alix werd op 1 juli, de trouwdag van haar 

ouders, luthers gedoopt. De doopgetuigen waren onder anderen de Britse kroonprins Eduard en zijn 

echtgenote Alexandra, de Russische tsarevitsj Alexander en zijn echtgenote Maria Fjodorovna (de 

toekomstige schoonouders van Alix) en de Britse prinses Beatrice. Zij had drie oudere zussen: Victoria 

(1863-1950), Elizabeth (1864-1918) en Irene (1866-1953). Ze had twee oudere broers: Ernst Lodewijk 

(1868-1937) en Frederik (1870-1873). Ook had ze een jonger zusje: Marie (1874-1878). 

Haar moeder nam haar kinderen vaak mee naar haar familie in het Verenigd Koninkrijk en Alix bracht 

daardoor veel tijd door op Balmoral Castle in Schotland en Osborne House op het eiland Wight. Alix was 

een heel vrolijk kind in haar jonge jaren, en kreeg al snel de bijnaam "Sunny". Dit veranderde toen ze op 

zesjarige leeftijd haar moeder verloor. Ze werd erg somber en trok zich meer in zichzelf terug. Na de dood 

van haar moeder kreeg ze een erg hechte band met haar grootmoeder, koningin Victoria: er werd dan ook 

vaak gezegd dat Alix het favoriete kleinkind van de koningin was. 

Huwelijk. 

Toen Alix twaalf jaar oud was, trouwde haar zus Elisabeth met de Russische grootvorst Sergej 

Aleksandrovitsj, de vijfde zoon van de overleden tsaar Alexander II. Tijdens het huwelijk van haar zus 

ontmoette Alix haar grote liefde: tsarevitsj Nicolaas. In de jaren daarna kreeg ze verschillende 

huwelijksaanzoeken, waaronder een aanzoek van prins Albert Victor, hertog van Clarence, de oudste zoon 

van het Brits kroonprinselijk paar Eduard en Alexandra. Ondanks de grote druk van haar familie weigerde 

Alix ook met hem te trouwen. 

Koningin Victoria was echter fel tegen een huwelijk met de Russische Nicolaas; ze wilde niet dat Alix zo ver 

weg zou gaan wonen. Ook de ouders van Nicolaas zagen een huwelijk tussen de twee niet zitten; Alix was 

immers niet Russisch-orthodox en Nicolaas' moeder, tsarina Maria Fjodorovna, was bang haar invloed op 

haar oudste zoon te verliezen aan Alix. Maar het ging slecht met de gezondheid van tsaar Alexander III: 

Nicolaas zou zijn vader over niet al te lange tijd opvolgen en had dus een echtgenote nodig. Onder die druk 

gaven Nicolaas' ouders uiteindelijk toch toestemming voor het huwelijk en ook koningin Victoria ging 

uiteindelijk overstag. 

Alix bekeerde zich tot het Russisch-orthodoxe geloof en nam de naam "Alexandra Fjodorovna" aan. In april 

1894 werd de verloving tussen Nicolaas en Alexandra bekendgemaakt. In november van datzelfde jaar stierf 

tsaar Alexander III en volgde Nicolaas hem op als tsaar Nicolaas II van Rusland. De familie was nog in de 

rouw, toen Nicolaas en Alexandra op 26 november 1894 in het Winterpaleis te Sint-Petersburg elkaar het 

jawoord gaven. 

Tsarina Alexandra. 

Op 15 november 1895 beviel Alexandra van haar eerste kind: Olga Nikolajevna. In datzelfde jaar werden 

Nicolaas en Alexandra officieel gekroond tijdens een grote ceremonie in Moskou. Ter gelegenheid van de 

kroning werd vier dagen later namens het keizerlijke paar eten en drinken uitgedeeld aan 400.000 Russen: 



  

  

tijdens dit diner kwamen ongeveer 1300 mensen om in het gedrang. Dit werd door velen beschouwd als een 

slecht voorteken voor Nicolaas' regering. 

Tot genoegen van haar schoonmoeder, de populaire oud-tsarina Maria Fjodorovna, was Alexandra niet 

populair aan het Russische hof en bij de bevolking. Ook kreeg ze door de slechte band met haar 

schoonmoeder geen goede relatie met de rest van de keizerlijke familie. Alexandra verlangde vaak terug 

naar de intimiteit van het kleine hof in Darmstadt en naar haar familie in Engeland. Toch was Alexandra 

gelukkig: ze was getrouwd met de man waarvan ze hield, en had een fijn gezinsleven. Na de geboorte van 

aartshertogin Olga volgden nog drie dochters. Alexandra was dol op haar dochters, al had ze graag ook een 

zoon, een opvolger, voor haar man gehad. 

 

 

Nicolaas II Alexandrovitsj van Rusland. 

In zijn jeugd had Nicolaas een zeer goede relatie met zijn vader, de tsaar, hoewel hij als kind jaloers was op 

de fysieke kracht van zijn vader. Hij was ook zeer gehecht aan zijn moeder, dit is vooral duidelijk in 

gepubliceerde brieven van en aan elkaar. 

Nicolaas had drie jongere broers: Alexander (1869-1870), Georgi (1871-1899) en Michaël (1878-1918). Ook had 

hij twee jongere zusjes: Xenia (1875-1960), huwde grootvorst Alexander Michajlovitsj van Rusland 

(kleinzoon van tsaar Nicolaas I), en Olga (1882-1960), huwde Peter van Oldenburg. Na een scheiding huwde 

Olga in 1916 met Nikolaj Koelikovski. 

Nicolaas droeg dezelfde naam als grootvorst Nicolaas Nikolajevitsj van Rusland. Om de grootvorst en de 

toekomstige tsaar te onderscheiden kreeg de grootvorst de bijnaam Nikolasja. Ook werden ze Nicolaas de 

Grote en Nicolaas de Kleine genoemd. Nicolaas Nikolajevitsj en zijn broer Pjotr Nikolajevitsj huwden met de 

Montenegrijnse prinsessen Stana en Militsa ("het zwarte gevaar" of "de zwarte familie"). Toen de tsarina een 

zoon wilde krijgen, introduceerden de prinsessen de martinist Meester Philippe uit Lyon aan het hof. Zijn 

leerling Papus was in 1901, 1905 en 1906 aan het hof als arts en raadgever. Toen Philippe in 1901 de geboorte 

van een jongen voorspelde terwijl Anastasia werd geboren en de oorlog tussen Rusland en Japan anders 

uitpakte dan gedacht, vertrok hij weer. 

 

 

Marie Victoria Feodora Leopoldina van Hessen-Darmstadt. 

May overleed op vierjarige leeftijd aan de gevolgen van difterie. Bijna alle leden van het gezin waren door 

deze ziekte getroffen. May was de eerste die aan de gevolgen hiervan overleed. Op 14 december van 

hetzelfde jaar overleed ook haar moeder, prinses Alice. Ze werden in dezelfde tombe begraven. Op de tombe 

werd een standbeeld geplaatst, van Alice, die de kleine May in haar armen hield. 

 

 

XXXo. Alfred Ernst Albert (Affie) hertog van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Frans Albert August 

Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en Victoria kongin 

van het Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), geboren op 

dinsdag 6 augustus 1844 in Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (55 jaar oud) op maandag 30 juli 1900 in Rosenau [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 29 en 20 jaar oud) op maandag 23 maart 1874 in 

Sint-Petersburg in het Winterpaleis [Rusland] met Maria Alexandrovna van Rusland, dochter 

van Alexander II Nikolajevitsj van Rusland (tsaar van Rusland van 1855 tot 1881. Hij was koning 

van Congres-Polen tot 1867,) en Maximiliane Wilhelmina Augusta Sophie Marie (Marie) van 

Hessen-Darmstadt, geboren op maandag 17 oktober 1853 in 

Tsarskoje Selo (Sint-Petersburg) [NN, Rusland], grootvorstin van Rusland, hertogin van 

Edinburgh, hertogin van Saksen-Coburg en Gotha in het hertogelijke mausoleum, overleden (67 

jaar oud) op zondag 24 oktober 1920 in Zürich [Zurich, Zwitserland], bijgezet in 

Coburg [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Alfred Alexander William Ernest Albert van Edinburgh (Young Alfie), geboren op 

donderdag 15 oktober 1874 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op 

vrijdag 27 november 1874 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de 



  

  

Lower Bow Room (getuigen: Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine 

Agnes (May) van Teck (zie XXXIk, op pagina 492), zijn grootvader Alexander II 

Nikolajevitsj van Rusland, Wilhelm I van Duitsland (XXXb, op pagina 378) en zijn 

tante Victoria Adelheid Maria Louisa van Saksen-Coburg en Gotha (XXXl, op pagina 

403)), erfprins van Saksen-Coburg en Gotha, ongehuwd overleden (24 jaar oud) op 

maandag 6 februari 1899 in Meran [Trentino, Italië]. 

2. Maria Alexandra van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op vrijdag 29 oktober 1875 

in Eastwell [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (62 jaar oud) op 

zondag 10 juli 1938 in Sinaia [Vienne, Frankrijk], volgt XXXIn, op pagina 500. 

3. Victoria Melita (Ducky) van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

zaterdag 25 november 1876 in Valletta [Malta], overleden (59 jaar oud) op 

maandag 2 maart 1936 in Amorbach [Bavaria, Duitsland], volgt XXXIo, op pagina 506. 

4. Alexandra Louise Olga (Sandra) van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

zondag 1 september 1878 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op 

donderdag 16 april 1942 in Schwäbisch Hall [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt 

XXXIp, op pagina 509. 

5. Levenloos geboren dochter van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1878. 

6. Beatrice van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op zondag 20 april 1884 in 

Eastwell [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (82 jaar oud) op 

woensdag 13 juli 1966 in Sanlúcar de Barrameda [Andalucia, Spanje], trouwde 

(respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op donderdag 15 juli 1909 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] met Alfons van Bourbon-Orléans, zoon van Anton van 

Bourbon-Orléans (hertog van Montpensier en Caliera) en Maria Eulalie van Spanje, 

geboren op vrijdag 12 november 1886 in Madrid [Madrid, Spanje], overleden (88 jaar 

oud) op zondag 10 augustus 1975 in Sanlúcar de Barrameda [Andalucia, Spanje]. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Alfred Ernst Albert (Affie) hertog van Saksen-Coburg en Gotha. 

Jeugd en carrière. 

"Affie" werd als enige kind van het koningspaar niet geboren in Buckingham Palace, maar in Windsor 

Castle. Hij was een levenslustig en temperamentvol kind dat graag klauterde en ronddartelde. Evenals de 

andere kinderen in het gezin ontving hij een uitstekende opvoeding en opleiding. In tegenstelling tot zijn 

oudere broer Bertie (Albert Eduard) gold hij als weet- en leergierig, maar de Duitse taal beheerste hij in 

vergelijking met zijn broers en zussen slecht. 

Alfred werd in 1852 aangewezen als troonopvolger van zijn kinderloze oom Ernst II van Saksen-Coburg en 

Gotha. In 1856 trad hij volgens eigen wens toe tot de Royal Navy. Na zijn succesvol afgeronde 

marineopleiding reisde hij op de HMS Euryalus naar Zuid-Afrika en bezocht de Kaapkolonie, de Oranje 

Vrijstaat en Natal, alwaar hij een goede indruk op zowel de kolonisten als de inheemse stamhoofden maakte. 

Op een reis naar West-Indië en Noord-Amerika in 1861 vernam hij de dood van zijn vader. Na het aftreden 

van koning Otto I van Griekenland werd hij door de Griekse Nationale Vergadering in 1862 tot nieuwe 

koning gekozen. Om politieke redenen kon de Britse regering hier echter niet mee akkoord gaan. Bij het 

huwelijk van zijn oudere broer Eduard in dat jaar was de toen 18-jarige Alfred belast met het toezicht op zijn 

driejarige neefje Willy (de latere keizer Wilhelm II). Deze misdroeg zich gedurende de voor hem dodelijk 

saaie ceremonie vreselijk en beet Alfred zelfs in zijn been. 

In 1863 werd hij luitenant ter zee en begon te studeren aan de universiteiten van Edinburgh en Bonn. Ook 

werd hij op 24 mei van dat jaar door de koningin verheven tot ridder in de Orde van de Kousenband. Hij 

bezocht in 1865 Coburg en koos het Wangenheim-Paleis (Edinburgh-Paleis) uit als toekomstige residentie. 

Vanwege de verjaardag van koningin Victoria werd hij het jaar daarop tot hertog van Edinburgh en graaf 

van Ulster en Kent gemaakt en ontving hij van het parlement een jaarlijkse apanage van 15.000 pond. Op 8 

juni nam hij plaats in het Hogerhuis. 

Alfred werd in 1867 kapitein en begon op 24 januari met een wereldreis op het fregat HMS Galatea. Hij 

bezocht als eerste lid van het Britse koningshuis Australië en werd met enthousiasme ontvangen. In 

datzelfde jaar legde hij de eerste steen voor de bouw van de Melbourne Town Hall in Melbourne. In Sydney 

werd hij tijdens een picknick echter met een revolver in de rug geschoten door de Ier Henry James O'Farrell. 

Hij raakte echter slechts lichtgewond. In 1869 bezocht hij India en Hongkong en was ook daar de eerste 



  

  

Britse royal die een bezoek bracht. 

Hij trad op 23 januari 1874 in het Winterpaleis te Sint-Petersburg in het huwelijk met grootvorstin Maria 

Alexandrovna, enige dochter van tsaar Alexander II. Het was geen gelukkig huwelijk en Maria werd in de 

Londense hogere kringen te arrogant bevonden. 

Alfreds marinecarrière nam een hoge vlucht. Hij werd schout-bij-nacht (1878), viceadmiraal (1882), admiraal 

(1887) en ten slotte opperbevelhebber van de vloot (1893). In 1878 leidde hij de bezetting van Cyprus. 

Hertog van Saksen-Coburg-Gotha. 

Toen hertog Ernst II op 2 augustus 1893 kinderloos stierf kwam het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en 

Gotha aan Alfred toe. Zijn oudere broer Eduard had van de troonopvolging afgezien omdat hij eerste in lijn 

was voor de opvolging op de Britse troon. Hij trad terug uit de marine, legde zijn lidmaatschap van het 

Hogerhuis en de Privy Council neer maar behield zijn Britse ere-ambten en titels. Hij gaf zijn apanage terug 

maar behield de jaarlijkse 10.000 pond die hij sinds zijn huwelijk ontving om zijn Londense residentie 

Clarence House te onderhouden. 

Het leven in Coburg viel hem zwaar. Hij was een Britse prins in een Duits land in een periode waarin de 

betrekkingen tussen beide landen niet zeer goed waren. Evenals Eduard VII had hij een afkeer van hun 

beider neef Wilhelm II. Als lid van het Duitse Keizerrijk kon Alfred alleen binnenlandse politiek bedrijven en 

hij miste zijn oude leven bij de marine dan ook zeer. Hij bleef de Royal Navy op de voet volgen en zag de 

uitbreiding van de Duitse marine met zorg aan. 

Het feit dat hij zijn Britse titels belangrijker achtte dan zijn Duitse en zich ook in de Bondsraad Koninklijke 

Hoogheid liet noemen (een predicaat waar hij in Duitsland geen recht op had daar hij slechts een hertog 

was) werd hem kwalijk genomen. Evenals zijn zuster, keizerin Vicky, werd hij als "buitenlander" gezien en 

wantrouwig of ronduit vijandelijk bejegend. Enkele Duitse kranten noemden zijn troonsbestijging een 

belediging voor het Duitse nationaliteitsbesef. Desondanks, en ondanks zijn gebrekkige beheersing van het 

Duits, wist hij uiteindelijk toch de liefde van zijn volk te winnen. 

Alfred bemoeide zich niet al te zeer met binnenlandse aangelegenheden, die hij overliet aan het 

staatsministerie. Hij wijdde zich aan de jacht en ondernam reizen (bij een bezoek aan Alexandrië in 1898 

werd hij door een muskiet gestoken en liep een langdurige ooginfectie op waarvan hij nooit meer helemaal 

zou genezen). Tevens hield hij erg van muziek, was hij een uitstekend violist en speelde hij een prominente 

rol in het stichten van het Royal College of Music. Zijn verzameling glas en keramiek was een half miljoen 

mark waard. 

Alfreds enige zoon en opvolger Alfred deed in 1899 gedurende de feestelijkheden bij gelegenheid van de 

zilveren bruiloft van het hertogelijk paar een zelfmoordpoging en stierf twee weken later. Alfred gaf zijn 

vrouw hiervan de schuld en liet zich van haar scheiden. Om zijn leed te verzachten begon hij te drinken. Op 

30 juli 1900, kort voor zijn zesenvijftigste verjaardag, stierf hij aan strottenhoofdkanker en werd naast zijn 

zoon in het hertogelijk mausoleum te Coburg bijgezet. De opvolger Arthur, hertog van Connaught, zag af 

van de hertogelijke waardigheid, zodat deze (theoretisch) overging op Leopold van Albany. Daar deze al in 

1884 was gestorven werd zijn zoon Karel Eduard de nieuwe hertog van Saksen-Coburg en Gotha. Daar deze 

nog minderjarig was werd de regering tot 1905 waargenomen door Ernst zu Hohenlohe-Langenburg, 

echtgenoot van Alfreds dochter Alexandra. 

 

 

Maria Alexandrovna van Rusland. 

Jeugd. 

Grootvorstin Maria Aleksandrovna werd op 17 oktober 1853 in de Russische stad Tsarskoje Selo geboren als 

het zesde kind en de enige levende dochter van tsaar Alexander II van Rusland en Marie van 

Hessen-Darmstadt, de dochter van groothertog Lodewijk II van Hessen-Darmstadt en Wilhelmina van 

Baden. Haar vader werd in 1881 gedood door een bomaanslag. Marie Aleksandrovna was de tante van de 

latere tsaar Nicolaas II, die in 1918 werd vermoord. Haar broer, grootvorst Sergej, kwam in 1905 om het 

leven tijdens een bomaanslag in Moskou, en een andere broer, grootvorst Paul werd in 1919 doodgeschoten 

in Sint-Petersburg. Daarnaast had ze nog vier oudere broers: grootvorst Nikolaj (1843-1865), was verloofd 

met Dagmar van Denemarken, stierf onverwachts in 1865. Grootvorst Aleksandr (1845-1894), huwde met 

Dagmar van Denemarken (Maria Fjodorovna), werd als Aleksandr III tsaar van Rusland in 1881. Grootvorst 

Vladimir (1847-1909), huwde met Marie van Mecklenburg-Schwerin. En grootvorst Aleksej (1850-1908). Ook 

had ze een oudere zus, de jong overleden Alexandra (1842-1849). 

Huwelijk. 



  

  

Grootvorstin Maria Aleksandrovna trouwde op 23 maart 1874 in het Winterpaleis, Sint-Petersburg, met de 

marinier Alfred, hertog van Edinburgh, de tweede zoon van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. 

Het was geen gelukkig huwelijk en Maria werd door de Londense society te arrogant bevonden. Bovendien 

stond Maria's vader erop dat zij niet de titel "Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Edinburgh" 

gebruikte, maar "Hare Keizerlijke Hoogheid de Hertogin van Edinburgh", en dat zij als dochter van de 

Russische tsaar hoger in rang werd gerekend dan de toenmalige prinses van Wales, Alexandra van 

Denemarken. Dit maakte koningin Victoria woedend. Na haar huwelijk werd Maria Aleksandrovna dan ook 

afwisselend "Hare Koninklijke Hoogheid", "Hare Koninklijke en Keizerlijke Hoogheid" en "Hare Keizerlijke 

en Koninklijke Hoogheid" genoemd. 

Hertogin van Saksen-Coburg-Gotha. 

Toen Alfreds oom, hertog Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, op 2 augustus 1893 kinderloos stierf, kwam 

het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha aan Alfred toe. Zijn oudere broer Eduard had van de 

troonopvolging afgezien. Alfred trad terug uit de marine, legde zijn lidmaatschap van het Hogerhuis en de 

Privy Council neer, maar behield zijn Britse ereambten en titels. Hij gaf zijn apanage terug, maar behield de 

jaarlijkse £10.000 die hij sinds zijn huwelijk ontving om zijn Londense residentie Clarence House te 

onderhouden. Doordat Alfred de troon van het hertogdom besteeg, kreeg Maria Aleksandrovna de 

(soevereine) titel "hertogin van Saksen-Coburg-Gotha", waardoor ze hoger in rang stond dan haar 

schoonzussen. 

Overlijden. 

In 1899 raakte de zoon van Marie en Alfred, prins Alfred, betrokken bij een schandaal met zijn minnares, 

waardoor hij tijdens het vijfentwintigjarige huwelijk van zijn ouders zelfmoord probeerde te plegen. Dit 

mislukte echter, waarop zijn ouders hem naar het kuuroord in de Oostenrijkse stad Meran stuurde. Daar 

stierf hij echter twee weken later op 6 juli. 

Een jaar later stierf Alfred aan keelkanker op Schloss Rosenau in Coburg. Hij werd naast zijn zoon bijgezet in 

het hertogelijke mausoleum buiten Coburg bijgezet. Alfred werd als hertog van Saksen-Coburg en Gotha 

opgevolgd door prins Karel Eduard van Saksen-Coburg en Gotha, hertog van Albany, de postume zoon van 

zijn jongere broer prins Leopold, hertog van Albany, en prinses Helena van Waldeck-Pyrmont (tante van 

moederszijde van koningin Wilhelmina der Nederlanden). 

 

 

Alfred Alexander William Ernest Albert van Edinburgh (Young Alfie). 

Toen zijn oudoom, hertog Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, op 2 augustus 1893 kinderloos stierf, kwam 

het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha aan Alfreds vader toe. De prins van Wales had namelijk van 

de troonopvolging afgezien. Prins Alfred had de eerste jaren van zijn leven met zijn ouders en zussen in 

Clarence House, Londen, gewoond. Maar na de bestijging van de troon van Saksen-Coburg en Gotha door 

zijn vader verhuisden ze naar Schloss Rosenau in Coburg. 

Dood. 

In 1899 raakte prins Alfred betrokken in een schandaal met een minnares. Eind januari probeerde hij daarom 

zelfmoord te plegen, nog wel op de dag dat zijn ouders hun zilveren huwelijksfeest vierden. Hij slaagde er 

niet in zich dood te schieten, waarop zijn ouders hem naar het kuuroord in de Oostenrijkse stad Meran 

stuurden. Hier overleed hij echter op 6 februari 1899 aan zijn verwondingen. Hij werd begraven in de buurt 

van Gotha. 

Door zijn dood ging het hertogdom van Saksen-Coburg en Gotha naar zijn oom, prins Arthur, hertog van 

Connaught. Deze zag hier echter vanaf, waardoor Karel Eduard, hertog van Albany, uiteindelijk de 

hertogelijke troon besteeg. 

 

 

Beatrice van Saksen-Coburg en Gotha. 

Jeugd. 

Beatrice bracht een groot deel van haar jeugd door op Malta, waar haar vader in de Royal Navy diende. 

Toen haar oudoom, hertog Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, op 2 augustus 1893 kinderloos stierf, kwam 

het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha aan haar vader toe. De prins van Wales had namelijk van de 

troonopvolging afgezien. Beatrice ging met haar ouders, broer en zusjes vervolgens in Coburg wonen. 

Huwelijk. 

Prinses Beatrice had in 1902 een romance met groothertog Michaël Aleksandrovitsj van Rusland, de jongere 



  

  

broer van tsaar Nicolaas II. Hij was op dat moment de erfgenaam van de keizerlijke troon. Het kwam echter 

nooit van een huwelijk, omdat de Russisch-orthodoxe Kerk huwelijken tussen directe neven en nichten 

verbood. 

Volgens de geruchten zou Beatrice trouwen met koning Alfons XIII van Spanje. Die trouwde in 1906 echter 

met Beatrices nicht, prinses Victoria Eugénie van Battenberg. Op dit huwelijk ontmoette Beatrice Alfons van 

Orléans-Bourbon, infant van Spanje, de vijfde Hertog van Galliera. Hij was een neef van koning Alfons XIII. 

De Spaanse koninklijke familie was niet blij met hun verloving en maakte hen duidelijk dat als ze zouden 

trouwen, ze in ballingschap zouden moeten leven. 

In ballingschap. 

Beatrice en Alfons trouwden toch. Het huwelijk werd voltrokken op 15 juli 1909 op Schloss Rosenau in de 

buurt van Coburg. Na hun huwelijk ging het paar in Coburg wonen. Op 20 april 1910 werd hun eerste kind 

geboren: Alvaro. In 1912 mocht het paar terugkeren naar Spanje, waar nog twee zonen, Alfons en Ataulfo, 

werden geboren. 

Tijdens zijn ongelukkige huwelijk had koning Alfons XIII een groot aantal affaires, waaruit ook een aantal 

buitenechtelijke kinderen werden geboren. In die tijd ging ook het gerucht dat hij een affaire had met 

Beatrice. Dit gerucht werd waarschijnlijk veroorzaakt door de hechte band van Alfons en Beatrice, wat niet 

paste in de stijve etiquette van het Spaanse hof. Er werd gezegd dat Maria Christina van Oostenrijk, de 

moeder van Alfons XIII, woedend was door de geruchten en Beatrice gevraagd heeft om weg te gaan uit 

Spanje. Beatrice weigerde, waarop Alfons XIII haar verbande. Ze ging in Engeland wonen, waar haar drie 

zonen les kregen aan Winchester College, een public school in Winchester. Uiteindelijk werd ze vergeven en 

keerde het gezin terug naar Spanje, waar ze gingen wonen in Sanlúcar de Barrameda. 

Nadat Spanje in 1931 was omgevormd tot de Tweede Spaanse Republiek, werd koning Alfons en zijn familie 

verbannen en verhuisde de Spaanse koninklijke familie naar Rome. Koning Alfons XIII stierf tien jaar later. 

In deze tijd verloren Beatrice en Alfons hun vermogen en Alfons ging werken voor Ford. Hun tweede zoon 

Alfonso was tijdens de Spaanse Burgeroorlog militair in het nationalistische leger van Franco en kwam in 

1936 om het leven. 

 

 

XXXp. Helena Augusta Victoria prinses van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Frans Albert 

August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en 

Victoria kongin van het Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), 

geboren op maandag 25 mei 1846 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (77 jaar oud) 

op zaterdag 9 juni 1923 in Londen, Schomberg House [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

begraven in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] op de koninklijke begraafplaats 

in Windsor Great Park, trouwde (respectievelijk 20 en 35 jaar oud) op donderdag 5 juli 1866 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de privé-kapel van Windsor Castle, te 

Windsor Castle [South East England, Groot Brittanië] met Frederik Christiaan Karel August 

(Christian) van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, zoon van Christian Karl 

Friedrich van Sleeswijk-Holstein (hertog van Sleeswijk-Holstein-Augustenburg) en Louise van 

Danneskjold, geboren op zaterdag 22 januari 1831 in Augustenborg [ZJ, Denemarken], overleden 

(86 jaar oud) op zondag 28 oktober 1917 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

begraven in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] op de koninklijke begraafplaats 

in Windsor Great Park. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Christiaan Victor Albert Lodewijk Ernst Anton (Christo) van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geboren op zondag 14 april 1867 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], ongehuwd 

overleden (33 jaar oud) op maandag 29 oktober 1900 in 

Pretoria [Transvaal, Zuid-Afrika]. 

2. Albert John Charles Victor hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geboren op vrijdag 26 februari 1869 

in Frogmore House [South East England, Verenigd Koninkrijk], ongehuwd overleden 

(62 jaar oud) op maandag 27 april 1931 in Przemków [Zielona Gora, Poland], 

Buitenechtelijke relatie voor 1900 met Berta Marie-Madeleine barones van Wernitz. 



  

  

Uit deze relatie een dochter. 

3. Helena Victoria Louise Sophia (Thora) prinses van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geboren op dinsdag 3 mei 1870 in 

Frogmore House [South East England, Verenigd Koninkrijk], ongehuwd overleden 

(77 jaar oud) op zaterdag 13 maart 1948 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

4. Maria Louise Francisca van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, 

trouwde met Aribert Joseph Alexander van Anhalt, zoon van Frederik I van 

Anhalt en Antoinette Charlotte Marie Jozefine Carolina Frida van Saksen-Altenburg 

(XXXj), op pagina 399. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Helena Augusta Victoria prinses van Saksen-Coburg en Gotha. 

Helena werd opgevoed en kreeg haar opleiding van privéleraren uitgekozen door haar vader en diens goede 

vriend en adviseur, Baron Stockmar. Haar jeugd bracht ze door met haar ouders, en het reizen tussen de 

verschillende koninklijke residenties in Groot-Brittannië. De intieme sfeer aan het koninklijk hof kwam aan 

een einde op 14 december 1861, toen haar vader stierf, en de koninklijke familie in een periode van intense 

rouw terechtkwam. In het begin van de jaren 60 van de 19e eeuw, had Helena een flirt met Carl Ruland, de 

bibliothecaris van prins Albert. Ook al is de relatie altijd stilgehouden, de brieven die Helena naar Ruland 

schreef zijn bewaard gebleven. In 1863 kwam koningin Victoria achter deze affaire, daardoor moest Ruland 

het hof verlaten en keerde hij terug naar Duitsland. Drie jaar later op 5 juli 1866 huwde Helena met de 

verpauperde Duitser Christiaan van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Het koppel bleef in 

Groot-Brittannië wonen, dicht bij haar moeder de koningin. Dit kwam doordat Victoria graag haar dochters 

in de buurt wilde houden. Samen met haar jongere zus Beatrice, werd ze later een onofficiële secretaresse 

van de koningin. Hoe dan ook, na de dood van koningin Victoria op 22 januari 1901, zag ze weinig van haar 

nog levende broers en zussen. 

Helena was het meest actieve lid van de koninklijke familie, ze was druk met het uitvoeren van vele taken 

van de familie, ze had een uitgebreid programma van koninklijke verplichtingen in een tijd waarin er niet 

werd verwacht dat de koninklijke familie vaak in de openbaarheid verscheen. 

Jeugdjaren. 

Als dochter van de Britse vorst kreeg Helena de titel "Prinses van het Verenigd Koninkrijk" met het predicaat 

"Hare Koninklijke Hoogheid". Binnen haar familie werd ze "Lenchen" genoemd. Net als haar jongste zus 

Beatrice bleef Helena haar leven lang erg hecht met haar moeder, vooral na de dood van hun vader. Prins 

Albert schreef naar zijn broer, hertog Ernst II van Saksen-Coburg en Gotha, dat zij erg blauw op de wereld 

was gekomen, maar dat ze daarna snel opknapte. Ook schreef hij dat de geboorte van Helena zwaarder was 

voor de koningin dan de voorgaande bevallingen. In deze periode moest Victoria ook erg veel uitrusten. 

Victoria en Albert kozen voor de namen Helena Augusta Victoria. De Duitse vorm van Helena was 

Helenchen, het was daarom dat sommige leden van de koninklijke familie haar later Lenchen begonnen te 

noemen. Helena werd gedoopt op 25 juli 1846 in de privékapel van Buckingham Palace. Haar meters en 

peters waren de latere groothertog Frederik Willem van Mecklenburg-Strelitz, hertogin Helena van Orléans, 

weduwe van Ferdinand Filips van Orléans. Omdat Helena van Mecklenburg-Schwerin niet aanwezig kon 

zijn bij de doop, werd zij vervangen door de moeder van de koningin, Victoria, hertogin van Kent. En 

hertogin Augusta van Cambridge, vrouw van Adolf van Cambridge, zevende zoon van koning George III. 

Helena was een levendig en uitgesproken kind en reageerde op het broederlijke plagen door de bullebak op 

de neus te slaan. Een van haar vroegere talenten was schilderen. Lady Augusta Stanley, een hofdame van de 

koningin, becommentarieerde positief de schilderwerken van de driejarige Helena. Net als haar andere 

zussen kon ook Helena op heel hoog niveau piano spelen. Ze was ook erg geïnteresseerd in de wetenschap 

en technologie, dit werd erg gewaardeerd door haar vader, prins Albert. En ook was paardrijden en varen, 

twee van haar favoriete bezigheden in haar kindertijd. Echter, Helena werd een middelste dochter na de 

geboorte van prinses Louise in 1848, daardoor werden haar talenten overschaduwd door haar meer 

artistieke zusters. 

Dood van haar vader. 

Helena's vader stierf op 14 december 1861 op 42-jarige leeftijd. De dood van de prins-gemaal schokte de 

koningin dusdanig dat zij samen met haar huishouding en haar dochters van Windsor naar Osborne House, 

op het Isle of Wight, verhuisde. Ook was de dood van prins Albert voor Helena een zware klap en zij schreef 

een maand later aan een vriend: "Wat wij hebben verloren, kan nooit door iets worden vervangen, en ons 



  

  

verdriet is het meest, meest bittere.. Ik heb Papa aanbeden, ik hield meer van hem dan van alles wat er op de 

aarde is, zijn woord was een heilige wet, en hij was mijn hulp en adviseur.. De uren dat we samen 

doorbrachten waren de gelukkigste van mijn leven, en nu is dat voorbij..". 

De koningin ging na de dood van Albert vertrouwen op haar tweede dochter, prinses Alice. Alice werd een 

soort onofficiële secretaresse. Maar Alice had een eigen secretaresse nodig. Hoewel Helena de volgende 

oudste dochter was, was ze als onbetrouwbaar bevonden door Victoria door haar onvermogen om op een 

goede manier om te gaan met verdriet. Daarom werd Louise aangewezen om de plaats in te nemen van 

Helena. Omdat Alice in 1862 huwde met prins Lodewijk van Hessen-Darmstadt, werd Helena de vervanger 

van Louise en Louise werd de vervanger van Alice. In deze hoedanigheid voerde de minderjarige 

secretariële taken uit, zoals het schrijven van de brieven van Victoria. En hielp ze haar moeder met politieke 

correspondentie en spendeerde ze veel tijd samen met haar moeder. 

Tijdens een bezoek aan Coburg in september 1865, ontmoette Helena prins Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, de zoon van hertog Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg en diens echtgenote, gravin Lovisa-Sophie 

Daneskjold-Samsöe. De twee werden verliefd en verloofden zich in december van dat jaar. Koningin Victoria 

gaf toestemming voor het huwelijk op voorwaarde dat het paar in Engeland zou gaan wonen. 

Prinses Helena op latere leeftijd. 

Hun oudste zoon, prins Christiaan Victor, stierf aan buiktyfus te Pretoria, Zuid-Afrika, toen hij diende in de 

Boerenoorlog. Hun tweede zoon, prins Albert, verhuisde later naar Duitsland om zijn kinderloze oom, Ernst 

Günther, op te volgen als titulair Hertog van Sleeswijk-Holstein. Prinses Marie Louise trad in 1891 in het 

huwelijk met prins Aribert van Anhalt, een zoon van Frederik I van Anhalt. Het huwelijk werd in 1900 weer 

ontbonden, waarna Marie Louise weer naar Engeland terugkeerde, waar ze veertig jaar lang met haar 

ongetrouwde zus Helena Victoria koninklijke verplichtingen vervulden voor het Britse koninklijke huis. 

De kinderen van Christiaan en Helena kregen in mei 1867 de aanspreektitel "Hoogheid". 

Helena was de beschermvrouw van de "Young Women's Christian Association" (YWCA) en de "National 

Society of the Prevention of Cruelty to Animals and Children". Helena heeft zich ingezet om de 

zorgvoorzieningen van Engeland te verbeteren en stichtte de "Princess Christian Nursing Home" te 

Windsor. 

Helena werd naast haar echtgenoot begraven op de koninklijke begraafplaats in Windsor Great Park. 

Titels. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Helena van het Verenigd Koninkrijk. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

" Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christiaan. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heerste er een anti-Duitse sfeer in Engeland en zag de Britse koninklijke 

familie zich gedwongen afstand te doen van hun Duitse titels en predicaten. Koning George V zelf 

veranderde de naam van de koninklijke familie van "Saksen-Coburg-Gotha" naar "Windsor". Helena, 

Christiaan en hun dochters deden afstand van de naam "van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg", waarna ze geen achternaam meer droegen. 

 

 

Frederik Christiaan Karel August (Christian) van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Zijn familie was betrokken bij de Sleeswijk-Holsteinse kwestie, waardoor de Eerste Duits-Deense Oorlog 

(1848-1852) ontstond. Prins Christiaan diende in 1852 korte tijd in deze oorlog, totdat zijn familie werd 

verslagen en werd gedwongen te vluchten. Na de oorlog ging prins Christiaan naar de Universiteit van 

Bonn, waar hij bevriend raakte met kroonprins Frederik Willem, de latere keizer van het Duitse Rijk. 

Toen Christiaan in september 1865 Coburg bezocht, ontmoette hij prinses Helena, de derde dochter van 

koningin Victoria. De twee werden verliefd en verloofden zich in december van dat jaar. Koningin Victoria 

gaf toestemming voor het huwelijk op voorwaarde dat het paar in Engeland zou gaan wonen. Christiaan en 

Helena trouwden op 5 juli 1866 in de privé-kapel van Windsor Castle. Zeven dagen voor het huwelijk 

schonk de koningin haar toekomstige schoonzoon het predicaat “Koninklijke Hoogheid”. Dit was echter 

alleen in Engeland geldig en niet in Duitsland, waar Christiaan nog altijd het predicaat “Doorluchtige 

Hoogheid” droeg. Christiaan en Helena woonden eerst in Frogmore House op het landgoed van Windsor 

Castle en later in Cumberland Lodge in Windsor Great Park. 

Koningin Victoria stelde prins Christiaan aan als Ridder in de Orde van de Kousenband en als lid van de 



  

  

Privy Council (een adviesraad van de koningin). Christiaan werd in 1877 de persoonlijke adjudant van de 

koningin. In juli 1866 werd hij generaal-majoor in het Britse leger en hij werd in augustus 1874 

gepromoveerd tot luitenant-generaal en in oktober 1877 tot generaal. Vanaf 1869 tot aan zijn dood was 

Christiaan erekolonel van het eerste vrijwilligersbataljon in het Koninklijke Berkshire Regiment. Prins 

Christiaan heeft echter nooit tijdens een veldslag aan het hoofd gestaan van troepen. 

 

 

Christiaan Victor Albert Lodewijk Ernst Anton (Christo) van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Zijn ouders woonden in het Verenigd Koninkrijk en hoewel hij een afstammeling van een Brits vorst in 

vrouwelijke lijn was, werd hij beschouwd als een lid van de koninklijke familie. In 1866 had koningin 

Victoria dan ook besloten dat de kinderen van Christiaan en Helena van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg de aanspreektitel “Hoogheid” droegen in plaats van 

“Doorluchtige Hoogheid”, wat de algemene aanspreektitel is voor Duitse prinsen. 

De prins werd onderwezen aan het Wellington College in Berkshire, het Magdalen College van de 

Universiteit van Oxford en de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst. Hij was hiermee het eerste lid van 

de koninklijke familie, die niet thuis onderwezen werd. Het deed de koningin een groot genoegen dat haar 

kleinzoon aan het Wellington College les kreeg, omdat haar echtgenoot Albert geholpen had bij de stichting 

jaren geleden. Op Wellington speelde hij voetbal. Ook was hij aanvoerder van het cricketteam op 

Wellington, Magdalen College en Sandhurst. Hij heeft zelfs een wedstrijd op professioneel niveau gespeeld 

in 1887. 

Christiaan Victor werd na afloop van zijn studie aan Sandhurst aangesteld in het regiment “60th King's 

Royal Rifles” in 1888 en later in “4th King’s Royal Rifle Corps”. Vervolgens diende hij in verschillende 

gebieden. In 1900 werd hij uitgezonden om te vechten in de Tweede Boerenoorlog. Daar kreeg hij in Pretoria 

malaria en stierf hij op 29 oktober aan buiktyfus op slechts 33-jarige leeftijd. Hij werd op 1 november 

begraven op een plaatselijke begraafplaats. 

Prins Christiaan Victor was tijdens zijn leven onderscheiden met de benoeming tot Ridder Grootkruis in de 

Orde van het Bad (GCB) en Ridder Grootkruis in de Koninklijke Orde van Victoria (GCVO), waardoor hij de 

betreffende letters achter zijn naam mocht zetten. 

 

 

Albert John Charles Victor hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Zoals zijn oudere broer Christiaan Victor was hij voorbestemd voor een militaire carrière. Maar terwijl zijn 

broer in het Britse leger diende, nam Albert dienst in het Pruisische leger. In de Eerste Wereldoorlog diende 

hij als luitenant-kolonel aan Duitse zijde, maar vanwege zijn afkomst niet aan het westelijk front; hij had een 

staffunctie in Berlijn. In 1921 volgde hij zijn kinderloze neef Ernst Günther van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg op als hoofd van de Augustenburg-tak van het Huis 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp. 

Hoewel prins Albert nooit getrouwd was, had hij wel een dochter die hij uiteindelijk erkende (zij het pas tien 

dagen voor zijn overlijden). 

 

 

Helena Victoria Louise Sophia (Thora) prinses van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

Ze volgde haar moeders voorbeeld en werkte voor veel liefdadigheidsinstellingen, waaronder de "Young 

Women's Christian Association" (YWCA) en de "Princess Christian Nursing Home" te Windsor. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog stichtte ze de "YWCA Women's Auxiliary Force" op. Als voorzitter van deze organisatie 

bezocht ze regelmatig de Britse troepen in Frankrijk. Tussen de twee wereldoorlogen waren zij en haar 

jongere zus Marie Louise beschermvrouwen van de muziek in Shomberg House, hun huis in Londen. Dit 

huis raakte ernstig beschadigd na een Duits bombardement in 1940, waarna de zussen moesten verhuizen. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging de gezondheid van de prinses erg achteruit en zat ze in een rolstoel. Ze 

maakte haar laatste publieke optreden tijdens de bruiloft van prinses Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk, 

de latere koningin, met Philip Mountbatten. Prinses Helena Victoria stierf in haar huis in Londen. Haar 

begrafenis vond plaats in de St. George's Kapel van Windsor Castle. Ze werd begraven te Frogmore. 

Titels en onderscheidingen. 

Prinses Helena Victoria werd geboren met de titel Hare Hoogheid Prinses Helena Victoria van 



  

  

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Als prinses van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg had ze eigenlijk de aanspreektitel Doorluchtige Hoogheid, 

maar koningin Victoria had in 1866 besloten dat de kinderen van Helena en Christiaan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg de aanspreektitel Hoogheid zouden krijgen. Deze 

aanspreektitel was echter alleen geldig in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland. In 1917 ontstond er een 

anti-Duitse sfeer in het Verenigd Koninkrijk, waarop koning George V besloot de naam van het koninklijk 

huis te veranderen van Huis Saksen-Coburg en Gotha naar Huis Windsor. Ook deden hij en zijn 

familieleden afstand van hun Duitse titels en achternamen. Prinses Helena Victoria en haar zus Marie Louise 

besloten afstand te doen van de naam Van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, waarna ze 

simpelweg geen achternaam meer droegen. Helena Victoria werd dus voortaan Hare Hoogheid Prinses 

Helena Victoria. 

De prinses ontving verschillende onderscheidingen, waaronder die van "Lady of the Order of Victoria and 

Albert" (VA) in 1883, "Lady of the Order of the Crown of Inda" (CI) in 1889 en "Dame Grootkruis in de Orde 

van het Britse Rijk (GBE) in 1918. Ze mocht de bijbehorende letters vervolgens achter haar naam zetten. 

 

 

XXXq. Arthur William Patrick Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn, zoon van Frans Albert 

August Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en 

Victoria kongin van het Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), 

geboren op woensdag 1 mei 1850 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], prins van het Verenigd 

Koninkrijk hertog van Connaught en Strathearn, graaf van Sussex, overleden (91 jaar oud) op 

vrijdag 16 januari 1942 in Bagshot Park [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 28 en 18 jaar oud) op donderdag 13 maart 1879 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de St. George’s Kapel met 

Louise Margaretha Alexandra Victoria Agnes van Pruisen, dochter van Frederik Karel Nicolaas 

van Pruisen en Maria Anna van Anhalt-Dessau, geboren op woensdag 25 juli 1860 in 

Marmerpaleis (Potsdam) [Brandenburg, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

zaterdag 14 juli 1917 in Londen, Clarence House [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Margaretha Victoria Augusta van Connaught en Strathearn, geboren op 

zondag 15 januari 1882 in Bagshot Park [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (38 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1920 in Stockholm [Stockholms, Zweden], 

volgt XXXIq, op pagina 510. 

2. Arthur Frederick Patrick Albert van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

zaterdag 13 januari 1883 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (55 jaar 

oud) op maandag 12 september 1938 in 

Bagshot [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIr, op pagina 514. 

3. Victoria Patricia Helena (Patsy) van Connaught en Strathearn, geboren op 

woensdag 17 maart 1886 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(87 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1974 in Windlesham, volgt XXXIs, op pagina 515. 

 

Arthur William Patrick Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn. 

Jeugd. 

Prins Arthur werd op 1 mei 1850 te Buckingham Palace, Londen, geboren. Hij was het zevende kind en de 

derde zoon van koningin Victoria en prins-gemaal Albert. Als zoon van de Britse vorst kreeg Arthur de titel 

"Prins van het Verenigd Koninkrijk" met het predicaat "Zijne Koninklijke Hoogheid". 

Arthur werd op 22 juni 1850 in de privé-kapel van Buckingham Palace gedoopt door John Bird Sumner, de 

aartsbisschop van Canterbury. De doopgetuigen waren kroonprins Wilhelm van Pruisen, prinses Felicitas 

van Salm-Horstmar (schoondochter van Willem Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach) en Arthur Wellesley, 

hertog van Wellington. Prins Arthur deelde met Arthur Wellesley niet alleen zijn voornaam (de prins was 

naar de hertog vernoemd), maar ook zijn geboortedatum. 

Legercarrière. 



  

  

Net als zijn oudere broers kreeg Arthur les van privé-leraren. Hij raakte op jonge leeftijd geïnteresseerd in 

het leger en in 1866 trad hij toe tot de Koninklijke Militaire Academie te Woolwich. Twee jaar later werd hij 

aangesteld als luitenant van het "Corps of Royal Engineers". Hij werd later overgeplaatst naar de "Royal 

Regiment of Artillery" en later naar de "Royal Rifle Brigade". 

Arthur had een lange carrière in het Britse leger en diende onder andere in Zuid-Afrika, Canada, Ierland, 

Egypte en India. In april 1893 werd hij gepromoveerd tot generaal. Arthur had gehoopt dat hij hertog 

George van Cambridge op kon volgen als opperbevelhebber van het Britse leger. Deze functie ging echter 

aan zijn neus voorbij. In plaats daarvan had prins Arthur het commando in het zuidelijke district van 

Aldershot van 1893 tot 1898. Arthur werd in juni 1902 gepromoveerd tot veldmaarschalk. Hij diende daarna 

in verschillende belangrijke posities, als opperbevelhebber van Ierland (1900-1904), Inspecteur-generaal der 

Krijgsmacht (1904-1907) en als gouverneur-generaal van Canada (1911-1916). 

Huwelijk. 

Op 13 maart 1879 trad Arthur in het huwelijk met prinses Louise Margaretha van Pruisen, een dochter van 

prins Frederik Karel. Het huwelijk werd voltrokken in de St. George's Chapel van Windsor Castle. Uit dit 

huwelijk werden drie kinderen geboren: 

Margaretha (1882-1920), getrouwd met kroonprins Gustaaf Adolf van Zweden, de latere koning van 

Zweden. 

Arthur (1883-1938), getrouwd met prinses Alexandra. 

Patricia (1886-1974), getrouwd met kapitein (later admiraal) Alexander Ramsay. 

Arthur en Louise Margarita gingen in een landhuis te Bagshot Park in Surrey wonen. In 1900 verruilden ze 

hun landhuis voor Clarence House in Londen. 

Hertogdom van Saksen-Coburg en Gotha. 

In 1899 werd prins Arthur eerste in de lijn van troonopvolging voor het hertogdom Saksen-Coburg en 

Gotha. Dit kwam door de dood van zijn neefje Alfred, de oudste zoon van Arthurs broer hertog Alfred van 

Saksen-Coburg en Gotha. Prins Arthur besloot echter afstand te doen van zijn rechten op de hertogelijke 

troon van Saksen-Coburg en Gotha voor zichzelf én zijn zonen, waardoor zijn neef Karel Eduard, de 

postume zoon van prins Leopold van Albany, de kroonprins werd. 

Gouverneur-generaal van Canada. 

In 1911 stelde de Britse regering Arthur aan als gouverneur-generaal van Canada. Terwijl Arthur die functie 

bekleedde, was sir Robert Laird Borden de minister-president van Canada. Onder leiding van de 

minister-president ontwikkelde Canada zich van een Britse kolonie in een onafhankelijke natie. De 

gouverneurs-generaal werden echter nog steeds aangesteld door de Britse regering. Arthur, een lid van de 

Britse koninklijke familie, kreeg van de Britse regering de positie van gouverneur-generaal om de banden 

tussen Canada en het Verenigd Koninkrijk te versterken. 

Arthur reisde met zijn echtgenote en jongste dochter, prinses Patricia, naar Canada. Ze leefden in Rideau 

Hall te Ottawa, dat door hen gedeeltelijk werd verbouwd. Ook reisden ze regelmatig door Canada. Zijn 

echtgenote en prinses Patricia werden erg populair in de Canadese society. 

Eerste Wereldoorlog. 

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, waarop Canada de wapens oppakte tegen Duitsland en 

Oostenrijk-Hongarije. Arthur bleef in het begin van de oorlog met zijn gezin in Canada, waar hij zijn functie 

van gouverneur-generaal nog steeds uitoefende. Op 19 maart 1914 verrichtte hij de opening voor het publiek 

van het Royal Ontario Museum. Louise Margarita werkte voor het Rode Kruis en was beschermvrouw van 

een regiment van het Canadese leger. Hun dochter Patricia leende haar naam voor een nieuw regiment: 

"Princess Patricia's Canadian Light Infantry". Na de oorlog liet Arthur in hun herinnering een 

glas-in-loodraam zetten in de St. Bartolomeüs' Kerk naast Rideau Hall, waar de familie vaak heen ging. 

Toen zijn termijn als gouverneur-generaal erop zat en het gezin terug was gekeerd naar Engeland, ging 

Arthur weer in dienst om in het resterende deel van de oorlog te vechten. Louise Margarita die in Canada 

ziek was geworden, stierf in maart 1917. In 1928 trok Arthur zich terug van het publieke leven. Hij stierf 

veertien jaar later te Bagshot Park op 91-jarige leeftijd. 

Titels. 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Arthur van het Verenigd Koninkrijk (1850-1874). 

Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van Connaught en Strathearn (1874-1942). 

Hiernaast heeft Arthur nog verschillende militaire rangen gedragen en belangrijke onderscheidingen 

gekregen (o.a. van de Orde van de Kousenband, van de Orde van de Distel, van de Orde van het Bad en van 

de Orde van het Britse Rijk). 



  

  

 

 

Louise Margaretha Alexandra Victoria Agnes van Pruisen. 

De hertogin vergezelde haar man de eerste twintig jaar van haar huwelijk op zijn verschillende aanstellingen 

in het Britse rijk. Het ging in een landhuis te Bagshot Park in Surrey wonen. In 1900 verruilden ze hun 

landhuis voor Clarence House in Londen. In 1911 werd Arthur aangesteld als gouverneur-generaal van 

Canada en vestigden ze zich in Canada. In 1916 keerden ze weer terug naar Engeland. 

Louise Margaretha stierf te Clarence House aan griep en bronchitis tijdens de griepepidemie van 1917-1918. 

Ze werd begraven in het Koninklijke Mausoleum te Frogmore. Haar echtgenoot stierf pas jaren later. 

 

 

XXXr. Leopold George Duncan Albert hertog van Albany, zoon van Frans Albert August Karel 

Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en Victoria kongin van het 

Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), geboren op 

donderdag 7 april 1853 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (30 jaar oud) 

op vrijdag 28 maart 1884 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 29 en 

21 jaar oud) op donderdag 27 april 1882 in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in 

de St. George's Chapel van Windsor Castle, te St. George's Chapel [South East England, Groot 

Brittanië] met Helena Frederika Augusta van Waldeck-Pyrmont, dochter van George 

Victor vorst van Waldeck-Pyrmont en Helena Wilhelmina Henriëtte Paulina Marianne prinses 

van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 17 februari 1861 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], 

overleden (61 jaar oud) op vrijdag 1 september 1922. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Alice Mary Victoria van Albany, geboren op zondag 25 februari 1883 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (97 jaar 

oud) op zaterdag 3 januari 1981 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXXIt, op pagina 515. 

2. Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op zaterdag 19 juli 1884 

in Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

(69 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1954 in Coburg [Bavaria, Duitsland], volgt 

XXXIu, op pagina 517. 

 

Leopold George Duncan Albert hertog van Albany. 

Jeugd. 

Op 7 april 1853 beviel koningin Victoria in Buckingham Palace met behulp van chloroform van een zoon: 

Leopold. Zijn ouders vernoemden hem naar zijn oudoom, koning Leopold I van België. Al vroeg werd bij 

hem hemofilie geconstateerd, wat ervoor zorgde dat hij het grootste deel van zijn jeugd half-invalide was. 

Opleiding en carrière. 

Vanaf 1872 tot 1876 studeerde Leopold in Oxford; hij verliet de school met een eredoctoraat. Na zijn studie 

heeft Leopold door Europa gereisd en vervolgens door Canada en de Verenigde Staten met zijn zus prinses 

Louise, wier echtgenoot gouverneur-generaal van Canada was. Leopolds ziekte legde hem veel beperkingen 

op en uiteindelijk werd hij de beschermheer van kunst en literatuur: in 1878 werd hij voorzitter van de Royal 

Society of Literature en in 1879 vicevoorzitter van de Royal Society of Arts. In 1876 werd hij de 

privésecretaris van de koningin, wat hij bleef tot aan zijn dood. 

Huwelijk en gezin. 

Vanwege zijn ziekte kostte het Leopold veel moeite om een echtgenote te vinden. Uiteindelijk bood zijn 

moeder uitkomst: zij regelde een ontmoeting met prinses Helena Frederika, de dochter van prins George 

Victor van Waldeck-Pyrmont. Helena was een jongere zus van Emma, de latere koningin der Nederlanden, 

vrouw van Willem III en moeder van Wilhelmina. Ze trouwden op 27 april 1882 in de St.George's Chapel 

van Windsor Castle. Het paar kreeg twee kinderen: 

Dood. 

Een algemeen kenmerk van hemofilie is gewrichtspijn, ook Leopold leed hieraan. Het koude klimaat van 

Engeland maakte het daar niet beter op, daarom adviseerde zijn arts hem naar Cannes te gaan. In Cannes 



  

  

gleed hij uit en viel, waarna hij de volgende ochtend stierf. Hij werd begraven in de Albert Memorial Chapel 

in Windsor. Zijn vrouw Helena beviel na zijn dood van hun zoon, prins Karel, die zijn vader vanaf zijn 

geboorte opvolgde als hertog van Albany. 

 

 

Helena Frederika Augusta van Waldeck-Pyrmont. 

Huwelijk en gezin. 

Samen met haar zusters Emma van Waldeck-Pyrmont en Pauline van Waldeck-Pyrmont was zij 

huwelijkskandidate voor het tweede huwelijk van koning Willem III der Nederlanden. Later ontmoette zij 

op suggestie van koningin Victoria haar toekomstige echtgenoot Leopold. Leopold was een achterneef van 

Helena's grootmoeder Pauline van Württemberg (1800-1873), zij waren beiden kleinkinderen van Frederik 

prins van Wales. Op 27 april 1882 trouwde Helena in de St. George's Chapel van Windsor Castle met 

Leopold van Albany, het achtste kind en de jongste zoon van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. 

Na haar huwelijk kreeg Helena de titel "Her Royal Highness the Duchess of Albany". Dit huwelijk was zeer 

gelukkig, maar van korte duur, toen de aan hemofilie lijdende Leopold al na anderhalf jaar overleed. 

Volgens de memoires van Helena's dochter Alice van Albany, was Helena een zeer intelligente vrouw, met 

een sterk plichtsbesef en had zij net als haar zuster Emma een grote passie voor liefdadigheidswerk. 

Koningin Victoria was aanvankelijk bang dat Helena typische afstandelijke Duitse prinses zou zijn, dit 

beschreef zij in een brief aan haar oudste dochter, maar ze was erg blij dat Helena ervan hield om zich onder 

het volk te begeven. De koningin waardeerde haar schoondochter zeer en had veel respect voor haar, al 

bleek uit de briefwisseling met haar dochter, dat zij bezorgd was dat Helena zeer intellectueel was en 

onwaarschijnlijk goed opgeleid voor een prinses. Voor haar huwelijk had Helena's vader, Georg Victor, haar 

schoolhoofd gemaakt van de lagere scholen in het vorstendom. Zij had dus zelf kinderen onderwezen en 

schepte vooral genoegen in het oplossen van wiskundige vraagstukken en het lezen van filosofische werken. 

Helena's man Leopold stelde haar trots voor aan een groep geleerden van Oxford University, dit zouden 

vrienden van Helena blijven voor de rest van haar leven. 

In 1894 richtte Helena het Deptford Fund op om vrouwen die in slachterijen gevaarlijk werk verrichtten, te 

helpen ander emplooi te vinden. Al spoedig breidde het Deptford Fund zijn activiteiten uit ter 

ondersteuning van andere projecten ten behoeve van de lokale bevolking. Helena deed erg veel aan 

liefdadigheid, ook veel samen met haar schoonzus Beatrice van Saksen-Coburg en Gotha tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 

Levensloop. 

Na de dood van haar echtgenoot bleef Helena samen met haar kinderen, Alice en Charles Edward, wonen 

op Claremont House. In 1900 na de dood van haar zwager Alfred die erfgenaam was van Saksen-Coburg en 

Gotha werd haar zestienjarige zoon Karel Eduard de nieuwe erfgenaam van dit Duitse hertogdom. Hij 

moest daarom zijn moeder en zuster verlaten om daar te gaan wonen. Helena's dochter Alice Maria Victoria 

bleef wel in Engeland wonen. Ze trouwde met Alexander van Teck, een broer van Mary van Teck, de 

echtgenote van koning George V van het Verenigd Koninkrijk. 

In 1901 waren er geruchten dat Helena zou trouwen met Archibald Primrose, de vijfde Graaf van Rosebery. 

Prinses Helena van Waldeck-Pyrmont stierf op 1 september 1922 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van 

een hartaanval in Tirol in Oostenrijk, toen zij daar haar zoon bezocht. 

Via haar zoon is Helena de overgrootmoeder van de huidige koning van Zweden, Carl XVI Gustaf. 

 

 

XXXs. Beatrice Mary Victoria Feodore van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Frans Albert August 

Karel Emanuel (Albert) van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXj), op pagina 353 en Victoria kongin 

van het Verenigd Koninkrijk (koningin van Groot Brittannie, keizerin van India), geboren op 

dinsdag 14 april 1857 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], was een prinses van 

het Verenigd Koninkrijk, overleden (87 jaar oud) op donderdag 26 oktober 1944 in 

Balcombe [South East England, Verenigd Koninkrijk], begraven op vrijdag 3 november 1944 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de St. George’s Chapel, 

trouwde (respectievelijk 28 en 26 jaar oud) op donderdag 23 juli 1885 in 

Whippingham Church [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Hendrik Maurits prins 

van Battenberg, zoon van Alexander Lodewijk George Frederik Emiel van 



  

  

Hessen-Darmstadt (prins van Battenberg, later Mountbatten) en Julie von Haucke (gravin van 

Haucke, prinses van Battenberg), geboren op dinsdag 5 oktober 1858 in 

Milaan [Lombardia, Italië], overleden (37 jaar oud) op maandag 20 januari 1896 aan boord van 

HMS Blonde, kruiser, als gevolg van opgelopen koorts. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Alexander Albert Mountbatten, geboren op woensdag 23 juni 1886 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], was een prins 

binnen het Verenigd Koninkrijk vanaf zijn geboorte tot 1917 de eerste Markies van 

Carisbrooke, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 23 februari 1960 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 31 en 27 jaar oud) op donderdag 19 juli 1917 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de Koninklijke Kapel van het 

St. James's Palace met Irene Dennison, geboren op vrijdag 4 juli 1890 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (66 jaar oud) op 

maandag 16 juli 1956 aldaar. Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Victoria Eugenia (Ena) Mountbatten, geboren op maandag 24 oktober 1887 in 

Balmoral Castle [Scotland, Verenigd Koninkrijk], overleden (81 jaar oud) op 

dinsdag 15 april 1969 in Lausanne [Vaud, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 18 en 

20 jaar oud) op donderdag 31 mei 1906 in Madrid [Madrid, Spanje] met Alfonso 

XIII Alfons XIII Leon Ferdinand Maria Jacobus Isidoor Pascal Anton koning van 

Spanje, zoon van Alfonso XII koning van Spanje en Maria Christina van Oostenrijk, 

geboren op maandag 17 mei 1886 in Madrid [Madrid, Spanje], overleden (54 jaar oud) 

op vrijdag 28 februari 1941 in Rome [Lazio, Italië]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

3. Leopold Arthur Louis van Battenberg, geboren op dinsdag 21 mei 1889 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (32 jaar 

oud) op zondag 23 april 1922 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

4. Maurits Victor Donald van Battenberg, geboren op zaterdag 3 oktober 1891 in 

Balmoral Castle [Scotland, Verenigd Koninkrijk], gesneuveld (23 jaar oud) op 

dinsdag 27 oktober 1914 in Sonneneck [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 

Beatrice Mary Victoria Feodore van Saksen-Coburg en Gotha. 

De jeugd van Beatrice stond vooral in het teken van de vroege dood van haar vader op 14 december 1861. 

Doordat de oudere zusters van Beatrice in het huwelijk traden, bleef zij lang de ongetrouwde dochter aan 

het hof. Daardoor werd zij de vertrouweling van Koningin Victoria. Beatrice werd door haar moeder Baby 

genoemd. Ze werd opgevoed door de koningin met het idee om altijd bij haar moeder te blijven en niet te 

trouwen. Maar al snel trok Beatrice haar eigen spoor. 

De koningin was zeer gekant tegen een huwelijk van de prinses en weigerde te praten over de mogelijkheid. 

Desondanks waren er toch veel huwelijkskandidaten voor haar, zoals Napoleon Eugène Lodewijk 

Bonaparte, de Prince impérial, de enige zoon van keizer Napoleon III van Frankrijk. Ook werd groothertog 

Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt naar voren geschoven als mogelijke kandidaat, hij was de weduwnaar 

van een oudere zus van Beatrice, Prinses Alice, wijlen groothertogin van Hessen en aan de Rijn. Ze voelde 

een grote genegenheid voor de Franse prins Napoleon, en er werd gesproken over een mogelijk huwelijk. 

Echter werd hij vermoord tijdens de Zoeloe-oorlog van 1879. 

Prinses Beatrice werd verliefd op Prins Hendrik Maurits van Battenberg, een zoon van prins Alexander van 

Hessen-Darmstadt en Julia van Hauke, een gewoon burgermeisje. Beatrice en Hendrik Maurits hebben een 

jaar geprobeerd om Victoria te overtuigen, en uiteindelijk stemde de koningin in met een huwelijk. Het vond 

plaats op 23 juli 1885 te Whippingham op het Isle of Wight. Ze mochten trouwen van de koningin maar het 

pasgetrouwde paar moest wel in het Verenigd Koninkrijk blijven en intrekken bij de koningin. Ook moest 

Beatrice haar taken als onofficiële secretaresse voortzetten. Na tien jaar huwelijk stierf prins Hendrik Maurits 

aan malaria, opgelopen tijdens een oorlog om het voormalige koninkrijk Ashanti. Beatrice bleef aan de zijde 

van de koningin tot aan haar dood op 22 januari 1901. Daarna besteedde Beatrice zich de volgende dertig 

jaar met het bewerken van Victoria's dagboeken. Ze bleef in het publiek optreden na haar moeders dood en 

stierf op de leeftijd van zevenentachtig jaar op 26 oktober 1944, ze overleefde al haar broers en zussen en een 

aantal van haar kinderen, neefjes en nichtjes. 



  

  

 

 

Victoria Eugenia (Ena) Mountbatten. 

Omdat haar ouders bij koningin Victoria woonden, groeide Victoria Eugénie op aan het Britse Hof op 

Windsor Castle, Balmoral Castle en Osborne House op het Isle of Wight. Toen de prinses negen jaar oud 

was, stierf haar vader en verhuisde ze met haar moeder. Ze woonden afwisselend in het Osborne House en 

Kensington Palace. 

Huwelijk. 

In 1905 was Victoria Eugénie aanwezig op een diner, dat door haar oom koning Eduard VII gegeven werd 

ter ere van koning Alfons XIII van Spanje. Victoria Eugénie en Alfons werden verliefd op elkaar, maar velen 

zagen een huwelijk tussen de twee niet zitten. Vooral Alfons' moeder Maria Christina protesteerde tegen een 

huwelijk. Zij vond dat de afkomst van de prinses niet goed genoeg was om tot de hoge adel van Spanje toe 

te treden (Victoria Eugénie had slechts de aanspreektitel 'Haar Doorluchtige Hoogheid' en was een 

afstammeling uit een morganatisch huwelijk binnen het groot-hertogelijke huis Hessen. Bovendien waren 

veel leden van haar familie, als afstammelingen van Victoria van het Verenigd Koninkrijk, waaronder haar 

broers Leopold en Maurits, dragers van de erfelijke bloedziekte hemofilie. 

Toch werd op 9 maart 1906 hun verloving aangekondigd. Er was veel protest onder het volk, vooral omdat 

ze protestants en van lage afkomst was. Daarom bekeerde Victoria Eugénie zich tot de Rooms-Katholieke 

Kerk, waarbij ze de naam Maria Christina kreeg. Ook gaf haar oom Eduard VII haar op 3 april de 

aanspreektitel 'Hare Koninklijke Hoogheid'. 

Op 31 mei 1906 trouwden in Madrid Victoria Eugénie en Alfons, waardoor de prinses koningin Victoria 

Eugénie (informeel: koningin Ena) werd. Toen het paar na de trouwerij in een koets terugreed naar het 

Koninklijk Paleis, vond er een aanslag plaats op de koning en nieuwe koningin: iemand gooide vanaf een 

balkon een bom naar de koets. Koningin Ena overleefde het omdat ze het op het moment van de aanslag 

haar hoofd de andere kant op had gedraaid om de kerk van de Heilige Maria te zien. 

Vanwege de aanslag werd Ena nog meer afgezonderd van het Spaanse volk dan ze al was, waardoor ze zich 

niet populair maakte. 

Verbanning. 

In 1923 ontsloeg koning Alfons de regering en ging op voorstel van generaal Miguel Primo de Rivera met 

behulp van het leger regeren. Toen hij Rivera later ook nog 'mijn Mussolini' noemde, werden er veel 

samenzweringen tegen de koning ontmaskerd en kwamen er protesten tegen de monarchie. De koning werd 

gedwongen gemeenteraadsverkiezingen toe te staan, waarin de republikeinen overweldigend wonnen. Het 

volk ging de straat op en eiste zijn aftreden, waarna de Spaanse koninklijke familie op 14 april 1931 in 

verbanning ging. De familie vestigde zich in Frankrijk en later in Italië. Koningin Ena en koning Alfons 

gingen uit elkaar, waarna zij deels in Engeland en Zwitserland en uiteindelijk voor vast in Zwitserland ging 

wonen. 

Toen Alfons voelde dat zijn einde naderde, stond hij op 15 januari 1941 zijn rechten op de Spaanse troon af 

aan zijn zoon Juan de Bourbon, graaf van Barcelona. Op 12 februari kreeg Alfons zijn eerste hartaanval; hij 

stierf op 28 februari. 

Koningin Ena stierf op 15 april 1969 in Lausanne, Zwitserland, precies 38 jaar na haar verbanning uit Spanje. 

Ze werd begraven in de plaatselijke kerk, maar haar lichaam werd op 25 april 1985 bijgezet in de Koninklijke 

Grafkelder in Madrid bij haar echtgenoot en twee zonen. 

Ondanks de verbanning was het niet gedaan met de Spaanse monarchie: haar kleinzoon Juan Carlos, zoon 

van Juan de Bourbon, was van 1975 tot 2014 koning van Spanje. 

 

 

Alfonso XIII koning van Spanje. 

Kanonnen vuurden 21 saluutschoten bij zijn geboorte af terwijl premier Práxedes Mateo Sagasta de nieuwe 

koning op een zilveren blad aan het hof presenteerde. Vijf dagen later werd Alfons in een plechtige processie 

met de Orde van het Gulden Vlies om zijn hals naar de koninklijke kapel gebracht om gedoopt te worden 

met speciaal uit de Jordaan overgebracht water. Alfons had twee oudere zussen: infante Maria Mercedes 

(1880-1904) huwde met prins Karel Maria van Bourbon-Sicilië, een kleinzoon van koning Ferdinand II der 

Beide Siciliën. En infante Maria Theresia (1882-1912) huwde met prins Lodewijk Ferdinand van Beieren, een 

kleinzoon van koning Lodewijk I van Beieren. Alfons was een kleinzoon van koningin Isabella II en 

koning-gemaal Frans van Assisi van Bourbon. 



  

  

Alfons bracht zijn eerste zeven levensjaren voornamelijk door in Madrid en de badplaats San Sebastian waar 

zijn moeder een paleis had. Maria Christina - die tot zijn zestiende jaar als regentes voor hem optrad - 

vreesde dat hij tuberculose van zijn vader kon hebben geërfd en zag erop toe dat hij veel tijd buiten 

doorbracht. Na zijn zevende verjaardag begon zijn opvoeding echt. Hij was een uitstekend student en kreeg 

les in Frans, Engels, Duits, Italiaans, natuurkunde, scheikunde, militaire en algemene geschiedenis, 

aardrijkskunde en literatuur. Ook was hij dol op paardrijden, zeilen, zwemmen en militaire oefeningen. Zijn 

culturele belangstelling was echter niet bijster groot. 

Alfons werd in 1902 zestien en nam de regering op zich. Meteen na zijn inhuldiging riep hij het parlement 

bijeen en berispte de minister van oorlog, die militaire academies zou laten sluiten. Hij beloofde voor de 

regering lastig te worden, maar al zijn besluiten moesten ook door een minister worden ondertekend. 

Huwelijk en kinderen. 

Ter ere van het bezoek in 1905 van de Spaanse koning aan Engeland gaf Eduard VII van het Verenigd 

Koninkrijk een diner. Daar ontmoette Alfons Eduards nichten, prinses Patricia van Connaught en prinses 

Victoria Eugénie van Battenberg (beiden kleindochters van koningin Victoria). In eerste instantie deed de 

koning een huwelijksaanzoek aan prinses Patricia, die hem echter afwees. Hierna verschoof zijn interesse 

naar prinses Victoria Eugénie. Zijn moeder Maria Christina protesteerde tegen een huwelijk vanwege de 

morganatische herkomst van het geslacht Battenberg (zie ook: Alexander van Bulgarije). Bovendien leden de 

broers van Victoria Eugénie, als zovele afstammelingen van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk, 

aan de erfelijke ziekte hemofilie, een risicofactor voor de mogelijke troonopvolger. Inderdaad bleken later 

ten minste twee zonen van Victoria Eugénie van Battenberg aan deze ziekte te lijden. 

Het Spaanse koninklijk huis kondigde op 9 maart 1906 de verloving tussen Alfons en Victoria Eugénie aan. 

Veel Spanjaarden hadden hier bezwaar tegen vanwege Victoria's lage komaf en het feit dat ze protestants 

was. Beide bezwaren werden echter al snel ondervangen. Victoria - bijgenaamd Ena - liet zich katholiek 

herdopen en Eduard VII schonk haar het predicaat "Koninklijke Hoogheid" zodat ze van voldoende hoge 

adel was. 

Op 31 mei 1906 traden de twee in het huwelijk in de kerk van de heilige Hiëronymus te Madrid. Toen het 

paar echter naar het koninklijk paleis terugkeerde wierp een anarchist genaamd Matteo Morral een bom 

naar de koets. Twaalf toeschouwers vonden de dood en nog eens honderd raakten gewond, alsmede enkele 

paarden. Alfons en Ena bleven echter ongedeerd en de plechtigheid ging gewoon door. De prins van Wales 

(de latere George V) dronk op hun gezondheid, maar bekende later dat het "niet gemakkelijk was geweest na 

alle emoties door die verschrikkelijke affaire veroorzaakt". 

Latere regering en aftreden. 

Spanje bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal, hoewel Alfons en Ena op persoonlijke titel de 

geallieerden steunden. Na de oorlog zond de koning het leger naar het protectoraat Marokko om de 

bevolking aldaar weer onder de duim te krijgen. De Spaanse troepen leden echter een vreselijke nederlaag, 

die de republikeinen (Riffijnen) de koning in de schoenen schoven. Naar het voorbeeld van Benito Mussolini 

beraamde generaal Miguel Primo de Rivera in 1923 een militaire staatsgreep. In september verzocht Rivera 

de koning om de regering te ontslaan en met behulp van het leger te regeren. De militaristische Alfons was 

enthousiast over het idee en voldeed snel aan het verzoek. Twee maanden later stelde hij Rivera op een 

staatsbezoek in Italië trots voor als "mijn Mussolini". Hij maakte zich hiermee bepaald niet populair en er 

werden vele samenzweringen tegen zijn leven ontmaskerd. Koningin Ena liet zich, als ze in zee ging 

zwemmen, altijd door twee gewapende soldaten vergezellen. 

In 1930 werden de protesten tegen de monarchie steeds feller en de roep om democratie steeds groter. In 

1931 werd Alfons gedwongen gemeenteraadsverkiezingen toe te staan, die de republikeinen met overwicht 

wonnen. Mensenmenigtes gingen de straat op en eisten zijn aftreden. De koning zag zich geen andere keuze 

dan Spanje te verlaten, maar deed geen afstand van de troon. Op 14 april begon de Tweede Spaanse 

Republiek. 

Overlijden. 

De Spaanse koninklijke familie verspreidde zich over Europa en Alfonso en Ena gingen uit elkaar. De 

ex-koning hield zich daarna vooral bezig met reizen en het voortzetten van zijn leven als playboy. De laatste 

koning van Spanje stierf op 28 februari 1941 en werd uit noodzaak in Rome begraven. Toen Franco overleed 

keerde het tij, de dood van koning Alfonso was niet het definitieve einde van de Spaanse monarchie: in 1969 

wees Francisco Franco Alfonso's kleinzoon Juan Carlos I aan als nieuwe koning. Koning Alfonso kreeg op 

bevel van zijn kleinzoon een plechtige exhumatie en koninklijke begrafenis in Spanje. In januari 1980 werd 

zijn stoffelijk overschot met militaire eer overgebracht naar de koninklijk grafkelders in het Escorialklooster 



  

  

bij Madrid. De dienst werd bijgewoond door zijn zoon de Graaf van Barcelona die het lichaam van zijn 

vader op Spaanse bodem verwelkomde. Hij rust er sindsdien bij al zijn voorgangers in de koninklijke 

grafkelder. 

Voorouders. 

Alfonso XIII is een zeldzaam voorbeeld van endogamie. In de elfde generatie heeft hij slechts 111 

verschillende voorouders, terwijl men er in een standaardsituatie van verwacht 1024 te identificeren, hier 

zijn we met een situatie van kwartierherhaling van 89%. 

 

 

Leopold Arthur Louis van Battenberg. 

Leopold leed evenals zijn jongere broer Maurits - en evenals vele andere nazaten van koningin Victoria - aan 

de erfelijke ziekte hemofilie. Naast Maurits had Leopold nog een andere oudere broer, Alexander. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierf zijn broer Maurits in de Eerste Slag om Ieper. Na de oorlog besloot de 

Britse koning George V dat de koninklijke familie afstand moest doen van alle Duitse titels. Leopold (tot dan 

toe prins Leopold van Battenberg) werd nu Lord Leopold Mountbatten. Hij overleed op 33-jarige leeftijd na 

een operatie aan zijn knie, waarvan hij - ten gevolge van zijn hemofilie - niet wist te herstellen. 

 

 

Maurits Victor Donald van Battenberg. 

Maurits leed evenals zijn broer Leopold - en evenals vele andere nazaten van koningin Victoria - aan de 

erfelijke ziekte hemofilie. 

Maurits nam dienst in het Britse leger, waar hij het bracht tot eerste luitenant van het King's Royal Rifle 

Corps. Als zodanig werd hij tijdens de Eerste Wereldoorlog uitgezonden. Hij stierf tijdens de Eerste Slag om 

Ieper en werd in het Ypres Town Cemetery begraven. 

 

 

XXXt. Feodora Carola Charlotte Marie Adelheid Auguste Mathilde van Saksen-Meiningen 

(XXXt), hierboven, dochter van Frederik Johan Bernard Herman Hendrik Maurits prins van 

Saksen-Meiningen (XXIXl), op pagina 356 en Adelheid Caroline Mathilde Emilia Agnes Ida 

Sophie van Lippe-Biesterfeld, geboren op donderdag 29 mei 1890 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op zondag 12 maart 1972 in 

Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 33 jaar oud) op 

zaterdag 21 mei 1910 in Meiningen [Thüringen, Duitsland] met Willem Ernst Karel Alexander 

van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel August Willem Nicolaas Alexander Michael 

Bernhard Hendrik Frederik Stefan van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIa), op pagina 

478 (groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharina 

van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIc), op pagina 482 (prinses van Saksen-Weimar-Eisenach en 

via haar huwelijk erfgroothertogin van deze staat) (zie XXXIIa, op pagina 549). 

 

XXXu. Adelheid Arna Caroline Marie prinses van Saksen-Meiningen, dochter van Frederik Johan 

Bernard Herman Hendrik Maurits prins van Saksen-Meiningen (XXIXl), op pagina 356 en 

Adelheid Caroline Mathilde Emilia Agnes Ida Sophie van Lippe-Biesterfeld, geboren op 

zondag 16 augustus 1891 in Kassel [Hessen, Duitsland], overleden als weduwe (79 jaar oud) op 

zondag 25 april 1971 in La Tour-de-Peilz [Vaud, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 22 en 30 

jaar oud) op maandag 3 augustus 1914 in Wilhelmshaven [Nedersaksen, Duitsland] met haar 

achterneef Adalbert Ferdinand Berengar Viktor van Pruisen, zoon van Wilhelm II van 

Duitsland (erfelijke staatshoofd van het Duitse Keizerrijk) en Augusta Victoria Frederika Louise 

Feodora Jenny (Dona) van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geboren op 

maandag 14 juli 1884 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland] (in Potsdam, Marmorpaleis 

[Brandenburg, Duitsland]), overleden (64 jaar oud) op woensdag 22 september 1948 in 

La Tour-de-Peilz [Vaud, Zwitserland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Victoria Marina van Pruisen, geboren in 1915, op dezelfde dag overleden. 

2. Viktoria Marina van Pruisen, geboren op dinsdag 11 september 1917 in 

Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op 



  

  

donderdag 22 januari 1981. 

3. Wilhelm Viktor van Pruisen, geboren op zaterdag 15 februari 1919 in 

Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

dinsdag 7 februari 1989 in München [Bavaria, Duitsland]. 

 

Adelheid Arna Caroline Marie prinses van Saksen-Meiningen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende haar man bij de Duitse marine. Zelf werd ze, mede op aandrang van 

haar schoonmoeder, actief in de liefdadigheid. Onder haar leiding werden twee hospitalen voor gewonde 

Duitse mariniers opgericht. 

Na de oorlog en de val van de monarchie leefden zij en haar man een teruggetrokken bestaan. Eerst in Bad 

Homburg, later in Zwitserland, waar ze zich - vanwege Adelheids gezondheid - vestigden. Ze zou haar man 

al in 1948 verliezen en ze verloor daarop ook het contact met haar schoonfamilie. 

 

 

Adalbert Ferdinand Berengar Viktor van Pruisen. 

Adalbert werd, samen met zijn oudere broer, kroonprins Wilhelm opgeleid in het leger. Vervolgens ging hij 

naar het Marine-instituut in Kiel om opgeleid te worden tot marineofficier. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde Adalbert het bevel over verschillende onderdelen van de Duitse 

vloot. Als marine-man trof het hem bitter dat juist een muiterij in de haven van Kiel (op 4 november 1918) 

het einde van de Duitse monarchie inluidde. 

Na de oorlog woonde Adalbert teruggetrokken met zijn gezin in een villa in Bad Homburg. Vanaf 1928 

vertrok het gezin op doktersadvies naar Zwitserland, vooral omdat de berglucht Adelheids zwakke 

gezondheid goed zou doen. Zij overleefde evenwel haar man, die in 1948 overleed, jaren. 

 

 

XXXv. George III hertog van Saksen-Meiningen, zoon van Frederik Johan Bernard Herman Hendrik 

Maurits prins van Saksen-Meiningen (XXIXl), op pagina 356 en Adelheid Caroline Mathilde 

Emilia Agnes Ida Sophie van Lippe-Biesterfeld, geboren op dinsdag 11 oktober 1892 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], was een prins van Saksen-Meiningen en sinds de dood van zijn oom 

Ernst, het hoofd van datzelfde huis, overleden (53 jaar oud) op zaterdag 5 januari 1946 in 

Tsjerepovets [Rusland] in een Russisch krijgsgevangenkamp, trouwde (respectievelijk 26 en 23 

jaar oud) op zaterdag 22 februari 1919 in Freiburg Im Breisgau [Baden-Württemberg, Duitsland] 

met Klara Maria van Korff-Schmissing, geboren op vrijdag 31 mei 1895 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (96 jaar oud) op maandag 10 februari 1992 in 

Türnitz [Tunisia]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Anton Ulrich van Saksen-Meiningen, geboren in 1919, gesneuveld (ongeveer 21 jaar 

oud) in 1940. 

2. Frederik Alfred van Saksen-Meiningen, geboren in 1921, trad in in een klooster, 

overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1997. 

3. Marie Elisabeth van Saksen-Meiningen, geboren in 1922, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1923. 

4. Regina Helena van Saksen-Meiningen, geboren op dinsdag 6 januari 1925 in 

Würzburg [Bavaria, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op woensdag 3 februari 2010 

in Pöcking [Bavaria, Duitsland], volgt XXXIv, op pagina 518. 

 

George III hertog van Saksen-Meiningen. 

In 1918 kwam er evenwel een einde aan dit hertogdom en de adel in Duitsland werd afgeschaft. George ging 

nu door het leven met de achternaam Prinz von Sachsen-Meiningen. Prins George studeerde rechten en 

werkte als rechter in Hildburghausen. In 1933 trad hij toe tot de NSDAP. Hij diende tijdens de Tweede 

Wereldoorlog als majoor in het Duitse leger. Hij werd aan het einde van de oorlog krijgsgevangengenomen 

door het Rode Leger en stierf in krijgsgevangenschap in Siberië. De Russen namen ook een groot gedeelte 

van de uitgebreide kunstverzameling van George in beslag. Pas in 2007 werd een deel van deze geroofde 

kunst teruggegeven aan Georges dochter Regina. 

In 1941 volgde hij zijn oom Ernst op als hoofd van het huis Saksen-Meiningen en nam de titel van hertog 



  

  

aan; als titulair hertog volgde zijn zoon Frederik Alfred hem op, maar deze deed afstand van dat recht toen 

hij op 26 juni 1950 priester werd waarna zijn oom Bernhard (1901-1984) die laatste als titulair hertog 

opvolgde. 

 

 

XXXw. Bernhard Frederik Julius Hendrik hertog van Saksen-Meiningen, zoon van Frederik Johan 

Bernard Herman Hendrik Maurits prins van Saksen-Meiningen (XXIXl), op pagina 356 en 

Adelheid Caroline Mathilde Emilia Agnes Ida Sophie van Lippe-Biesterfeld, geboren op 

zondag 30 juni 1901 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], hoofd van Saksen-Meiningen 

van 1946 tot zijn dood. Na de dood van zijn broer George in 1946, wiens enige zoon Frederik 

Alfred afzag van de opvolging omdat hij kartuizer monnik was, volgde Bernhard hem op als 

hoofd van het huis alsook als nominaal hertog van Saksen-Meiningen, overleden (83 jaar oud) op 

donderdag 4 oktober 1984 in Bad Krozingen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (29 jaar 

oud) (1) op zaterdag 25 april 1931 morganatisch, (gescheiden in 1947) met Margot Grössler. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Feodora van Saksen-Meiningen, geboren in 1932. 

2. Frederik Ernst van Saksen-Meiningen, geboren in 1935, overleden (ongeveer 69 jaar 

oud) in 2004, trouwde (1) met Ehrengard van Massow. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (2) met Beatrice van Saksen-Coburg en Gotha, dochter 

van Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald erfprins van Saksen-Coburg en 

Gotha (XXXIIj), op pagina 560 en Denyse van Muralt, geboren in 1951. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Bernhard Frederik Julius Hendrik hertog van Saksen-Meiningen, trouwde (2) met 

Vera barones Schäffer van Bernstein. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Eleonore Adelheid van Saksen-Meiningen, geboren in 1950. 

2. Frederik Coenraad van Saksen-Meiningen, geboren in 1952. 

3. Almut van Saksen-Meiningen, geboren in 1959. 

 

XXXx. Lodewijk I Lodewijk Filips Maria Ferdinand Peter van Alcântara Anton Michaël Rafaël Gabriël 

Gonzaga Xavier Frans van Assisi Johan August Julius Valfando, Lodewijk 1 van Portugal, zoon 

van Ferdinand II van Portugal (XXIXn), op pagina 357 (was als gemaal van Maria II van Portugal 

koning van Portugal) en Maria II van Portugal (koningin van Portugal, keizerin van Brazilie), 

geboren op woensdag 31 oktober 1838 in Lissabon [Lisboa, Portugal], was van 1861 tot 1889 

koning van Portugal, overleden (50 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1889 in 

Cascais [Lisboa, Portugal], trouwde (respectievelijk 23 en 14 jaar oud) op maandag 6 oktober 1862 

in Lissabon [Lisboa, Portugal] met Maria Pia van Savoye, dochter van Victor Emanuel II koning 

van Italië (Vader des vaderlands) (was koning van Sardinië vanaf 1849) en Adelheid Francisca 

Maria Raineria Elisabeth Clothilde van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk, koningin van 

Sardinië en later van Italië), geboren op zaterdag 16 oktober 1847 in Turijn [Piemonte, Italië], 

prinses van Savoye en koningin van Portugal, overleden (63 jaar oud) op woensdag 5 juli 1911 in 

Stupigni [Piemonte, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Karel I van Portugal, geboren op maandag 28 september 1863 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (44 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1908 

aldaar, volgt XXXIw, op pagina 521. 

2. Alfons van Portugal, geboren op maandag 31 juli 1865 in Ajuda [Lisboa, Portugal], 

overleden (54 jaar oud) op zaterdag 21 februari 1920 in Napels [Campania, Italië]. 

 

Lodewijk I van Portugal. 

Hij was cultureel onderlegd en schreef gedichten maar had in politiek opzicht geen opvallende kwaliteiten. 

Lodewijk besteeg de Portugese troon toen in 1861 zijn oudere broer, de bij het volk zeer geliefde en 

kinderloze koning Peter V, aan griep overleed. Ook twee van zijn andere broers, Johan Maria en Ferdinand 

Maria, stierven tijdens de epidemie aan deze ziekte. Een jaar later trad hij in het huwelijk met Maria Pia van 



  

  

Savoye, dochter van koning Victor Emanuel II van het nieuwe koninkrijk Italië. 

Bij het Verdrag van Tièn-tsin van 1862 slaagde Lodewijk erin Macau te behouden. Zijn regering werd 

aanvankelijk geleid door de competente António Maria de Fontes Pereira de Melo, die vooral de 

industrialisering van Portugal bespoedigde. Nadat deze echter in 1886 zijn macht verloor en het jaar daarop 

stierf werd de heerschappij van de niet bijster voor regeringszaken geschikte koning overschaduwd door 

problemen (twee muiterijen en felle strijd tussen de Liberalen en Conservatieven). 

Portugal was van plan zijn koloniën in West-Afrika (het huidige Angola) en Oost-Afrika (Mozambique) tot 

één rijk samen te smeden. Hiermee kwam het land lijnrecht tegenover Engeland te staan dat een 

vergelijkbaar plan had in noord-zuidelijke richting van Egypte tot Zuid-Afrika. Portugal kon niet op tegen 

het machtige Britse Imperium en zag van het plan af. Het volk was er echter zeer enthousiast over geweest 

en de teleurstelling was groot. Men stelde nu voor het eerst niet de regering maar de koning persoonlijk 

verantwoordelijk voor deze nederlaag en de eerste republikeinse groeperingen ontstonden. Hoewel er op 

Lodewijk nog twee koningen zouden volgen kan deze teleurstelling worden beschouwd als het begin van 

het einde van de Portugese monarchie. 

Na de Spaanse revolutie van 1868 werd Lodewijk de Spaanse kroon aangeboden, die hij echter weigerde. 

Uiteindelijk zou in 1870 zijn zwager Amadeus van Savoye deze wel aanvaarden. Lodewijk slaagde erin bij 

de Kongo-conferentie van 1885 de Oost-Afrikaanse gebieden te behouden. 

Voor het overige was Lodewijks heerschappij een periode van stagnatie op het gebied van onderwijs, 

technologische vooruitgang en economie. De koning was vooral geïnteresseerd in wetenschap en dan vooral 

oceanografie. Hij besteedde grote sommen van zijn persoonlijke vermogen aan het uitrusten van boten voor 

expedities. Door zijn inspanningen werd een van de eerste openbare aquaria ter wereld geopend, het 

Aquário Vasca da Gama in Lissabon, dat nog steeds te bezichtigen is. 

Koning van Portugal. 

 

 

XXXy. Maria Anna van Portugal (XXXy), hierboven, dochter van Ferdinand II van Portugal (XXIXn), op 

pagina 357 (was als gemaal van Maria II van Portugal koning van Portugal) en Maria II van 

Portugal (koningin van Portugal, keizerin van Brazilie), geboren op vrijdag 21 juli 1843 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (40 jaar oud) op dinsdag 5 februari 1884 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en 26 jaar oud) op 

woensdag 11 mei 1859 in Lissabon [Lisboa, Portugal] met Frederik August George Lodewijk 

Maximiliaan Karel Maria Nepomuk Baptist Xavier Cyriacus Romanus (Georg) koning van 

Saksen, zoon van Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent Aloysius koning van 

Saksen (XXIXt), op pagina 373 en Amalia Augusta van Beieren (zie XXXam, op pagina 473). 

 

Maria Anna van Portugal. 

Ze was tien jaar oud toen haar moeder in 1853 overleed. Haar broer Peter V werd toen de nieuwe koning, 

terwijl Maria Anna de belangrijkste vrouw aan het koninklijk hof werd. Deze positie behield ze tot in 1858, 

het jaar dat haar broer huwde met Stephanie van Hohenzollern-Sigmaringen (1837-1859). Maria Anna en 

Stephanie hadden een goede relatie, hoewel Maria Anna zich volgens haar broer Peter V soms laatdunkend 

uitliet over haar schoonzus. 

Op 11 mei 1859 huwde ze in Lissabon met prins George van Saksen (1832-1904), de tweede zoon van koning 

Johan van Saksen. De bruiloft verliep eerder geruisloos, zowel in Portugal als in Saksen was er weinig 

aandacht voor de plechtigheid. Na het huwelijk bleef het echtpaar nog enkele dagen in Lissabon, waar 

George geen goede indruk maakte op de koninklijke familie. Op 14 mei vertrokken George en Maria Anna 

naar Saksen. Hun huwelijk was niet erg gelukkig, maar ondanks hun echtelijke problemen kreeg het 

echtpaar acht kinderen. Na haar huwelijk gaf Maria Anna haar aanspraken op de Portugese troon op, maar 

niettemin kon ze nog in aanmerking komen voor de troon als de mannelijke lijn van het huis 

Bragança-Saksen-Coburg en Gotha zou uitsterven. 

Rond 1883 werd haar jongste zoon Albert Karel ernstig ziek. Maria Anna ontfermde zich maandenlang over 

hem, tot hij was genezen. Haar inspanningen werden haar echter fataal: in februari 1884 stierf ze van 

uitputting, amper veertig jaar oud. Haar echtgenoot George zou in 1902 zijn broer Albert opvolgen als 

koning van Saksen. 

 

 



  

  

XXXz. Antonia Maria Ferdinanda van Portugal, dochter van Ferdinand II van Portugal (XXIXn), op 

pagina 357 (was als gemaal van Maria II van Portugal koning van Portugal) en Maria II van 

Portugal (koningin van Portugal, keizerin van Brazilie), geboren op maandag 17 februari 1845 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], overleden (68 jaar oud) op zaterdag 27 december 1913 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 16 en 25 jaar oud) op 

donderdag 12 september 1861 in Lissabon [Lisboa, Portugal] met Leopold Stefan Karel Anton 

Gustaaf Eduard Tassilo Leopold Stefan Karel Anton Gustaaf Eduard Tassilo van 

Hohenzollern-Sigmaringen, zoon van Karel Anton Joachim Zephyrinus Frederik Meinrad van 

Hohenzollern-Sigmaringen (was van 1848 tot 1849 de laatste regerende vorst van 

Hohenzollern-Sigmaringen en van 1858 tot 1862 p) en Josefine Frederieke Louise van Baden, 

geboren op dinsdag 22 september 1835 in Krauchenwies [Baden-Württemberg, Duitsland], was 

hij kandidaat voor de Spaanse troon en als zodanig de directe aanleiding van de Frans-Duitse 

Oorlog, prins van Hohenzollern, kandidaat voor de troon in Spanje, overleden (69 jaar oud) op 

donderdag 8 juni 1905 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Wilhelm August Karl Joseph Peter Ferdinan Benedikt van Hohenzollern, geboren 

op maandag 7 maart 1864 in Benrath [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (63 

jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1927 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar 

oud) (1) op donderdag 27 juni 1889 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland] 

met Maria Theresia van Bourbon-Sicilië, dochter van Lodewijk van 

Bourbon-Sicilië (graaf van Trani) en Mathilde Ludovica in Beieren, geboren op 

dinsdag 15 januari 1867 in Zürich [Zurich, Zwitserland], overleden (42 jaar oud) op 

zaterdag 1 mei 1909 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen, trouwde (respectievelijk 50 en 44 jaar oud) (2) op woensdag 20 januari 1915 

in München [Bavaria, Duitsland] met Adelgunde Marie Augusta Thersia prinses van 

Beieren, dochter van Lodewijk III van Beieren (van 1912 tot 1913 prins-regent en 

daarna tot 1918 de laatste koning van Beieren) en Maria Theresia Henriëtte van 

Oostenrijk-Este, geboren op maandag 17 oktober 1870 in Lindau [Bavaria, Duitsland], 

overleden (87 jaar oud) op zaterdag 4 januari 1958 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Ferdinand Victor Albert Meinrad koning van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren 

op donderdag 24 augustus 1865 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland] 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_van_Roemeni%C3%AB, overleden (61 jaar 

oud) op woensdag 20 juli 1927 in Boekarest [Romania], trouwde met Maria Alexandra 

van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Alfred Ernst Albert (Affie) hertog van 

Saksen-Coburg en Gotha (XXXo), op pagina 432 en Maria Alexandrovna van 

Rusland (grootvorstin van Rusland, hertogin van Edinburgh, hertogin van 

Saksen-Coburg en Gotha) (zie XXXIn, op pagina 500). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

3. Karel Anton Frederik Willem Lodewijk graaf van Hohenzollern-Sigmaringen, 

geboren op dinsdag 1 september 1868 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], was prins van Hohenzollern en 

Pruisisch luitenant-generaal, overleden (50 jaar oud) op vrijdag 21 februari 1919 in 

Andernach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde met zijn nicht Josephine Caroline 

Marie Albertine van België, dochter van Filips van België (XXIXr), op pagina 

370 (prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha en graaf 

van Vlaanderen) en Maria Louise Alexandra Caroline van 

Hohenzollern-Sigmaringen (gravin van Vlaanderen, was aanvankelijk een Duitse 

maar door haar huwelijk later een Belgische prins) (zie XXXaj, op pagina 467). Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

 

Leopold Stefan Karel Anton Gustaaf Eduard Tassilo van Hohenzollern-Sigmaringen. 

Hij was hij kandidaat voor de Spaanse troon en als zodanig de directe aanleiding van de Frans-Duitse 

Oorlog. 



  

  

Sinds de val van koningin Isabella II in 1868 zat er in Spanje geen monarch meer op de troon. Derhalve 

boden de regent Francisco Serrano en de regeringsleider Juan Prim Leopold in februari 1870 het 

koningschap aan. De Pruisische koning Wilhelm I - eveneens een Hohenzollern - verzette zich tegen de 

kandidatuur maar Leopold stemde op aandringen van Otto von Bismarck toe. 

In Frankrijk wekte deze kandidatuur, toen die op 1 juli bekend werd, grote opschudding. Frankrijk had een 

eigen kandidaat voor ogen en keizer Napoleon III wenste niet aan twee zijden door Hohenzollerns omgeven 

te zijn. Na een verkapte oorlogsdreiging zag Leopold van zijn kandidatuur af. De eis dat Pruisen ook in de 

toekomst geen Hohenzollern op de Spaanse troon zou steunen beantwoordde Bismarck echter met het 

Emser Depesche, dat de aanleiding tot de Frans-Duitse Oorlog werd. Datzelfde jaar werd in Spanje 

Amadeus van Savoye tot koning gekozen. 

Sinds de val van koningin Isabella II in 1868 zat er in Spanje geen monarch meer op de troon. Derhalve 

boden de regent Francisco Serrano en de regeringsleider Juan Prim Leopold in februari 1870 het 

koningschap aan. De Pruisische koning Wilhelm I - eveneens een Hohenzollern - verzette zich tegen de 

kandidatuur maar Leopold stemde op aandringen van Otto von Bismarck toe. 

In Frankrijk wekte deze kandidatuur, toen die op 1 juli bekend werd, grote opschudding. Frankrijk had een 

eigen kandidaat voor ogen en keizer Napoleon III wenste niet aan twee zijden door Hohenzollerns omgeven 

te zijn. Na een verkapte oorlogsdreiging zag Leopold van zijn kandidatuur af. De eis dat Pruisen ook in de 

toekomst geen Hohenzollern op de Spaanse troon zou steunen beantwoordde Bismarck echter met het 

Emser Depesche, dat de aanleiding tot de Frans-Duitse Oorlog werd. Datzelfde jaar werd in Spanje 

Amadeus van Savoye tot koning gekozen. 

Als Graaf van den Bergh schonk hij in 1897 ƒ51.000 voor de bouw van de Pancratiuskerk in 's-Heerenberg. 

. 

 

 

 

Wilhelm August Karl Joseph Peter Ferdinan Benedikt van Hohenzollern. 

In 1905 volgde hij zijn vader op als hoofd van het Huis Hohenzollern. Tot 1869 was dit de linie 

Hohenzollern-Sigmaringen maar na het uitsterven van de linie Hohenzollern-Hechingen vereenvoudigde 

deze linie hun naam tot Hohenzollern per 3 september 1869. Op 20 februari 1886 deed hij afstand van zijn 

opvolgingsrechten in Roemenië als opvolger van Carol I van Roemenië ten gunste van zijn jongere broer 

Ferdinand I van Roemenië. Hij was een Pruisisch generaal der infanterie. 

 

 

Ferdinand Victor Albert Meinrad koning van Hohenzollern-Sigmaringen. 

Hij was een verlegen man, maar cultureel zeer onderlegd. Hij sprak vloeiend verschillende vreemde talen en 

hield erg van botanie. Informeel werd hij "Nando" genoemd. 

Ferdinand bezocht Roemenië voor het eerst in 1884, maar keerde korte tijd later terug naar Duitsland om zijn 

studie af te ronden. Nadat zijn vader Leopold en zijn broer Willem hadden afgezien van hun recht op de 

troon werd hij in november 1888 troonopvolger van zijn oom Carol I. Hij ging weer naar Roemenië om zijn 

plichten als troonopvolger te vervullen. De koning had weinig sympathie voor zijn neef en liet dit duidelijk 

blijken door hem openlijk te vernederen en te beledigen. 

In 1893 trad hij in het huwelijk met prinses Marie van Edinburgh, dochter van hertog Alfred van 

Saksen-Coburg en Gotha en Maria Aleksandrova en alzo een kleindochter van koningin Victoria en tsaar 

Alexander II. Marie ("Missy") was knap, verwaand en melodramatisch en koos de zijde van haar 

schoonvader. 

Ferdinand volgde op 10 oktober 1914 zijn oom op als koning. Op 14 september 1916 besloot hij onder 

invloed van zijn gemalin mee te doen aan de Eerste Wereldoorlog en tegen Duitsland en 

Oostenrijk-Hongarije te strijden, hoewel hij familie was van de Duitse keizer Wilhelm II. Zijn familie 

verstootte hem en hees de zwarte vlag op Slot Hohenzollern. Door samenwerking met Engeland en 

Frankrijk wilde Ferdinand de drie miljoen etnische Roemenen van het Hongaarse Transsylvanië en 

Boekovina toevoegen aan zijn 7,5 miljoen onderdanen. 

Roemenië werd eind 1916 verpletterend verslagen en de regering moest uitwijken naar Iasi. In 1918 ging het 

de Roemeense troepen echter weer goed en Ferdinand keerde terug naar Boekarest. Dankzij de geboekte 

overwinningen en de territoriale verliezen van Hongarije (gedurende de Hongaars-Roemeense Oorlog) en 

Rusland werd Roemenië flink uitgebreid. Op 15 oktober 1922 werd Ferdinand in Alba Iulia, in het hart van 



  

  

Transsylvanië, in een spectaculaire ceremonie tot koning Ferdinand Intregitorul (degene die iets compleet 

maakt) van Groot-Roemenië gekroond. 

De binnenlandse politiek werd onder Ferdinand beheerst door de conservatieve liberale partij geleid door de 

gebroeders Ion en Vintil? Br?tianu. Wrang genoeg zorgde het toevoegen van Transsylvanië aan het land juist 

voor meer steun voor de oppositie. De belangrijkste oppositiepartijen verenigden zich in 1924 tot de 

Nationale Boerenpartij. 

Ferdinands zoon Karel deserteerde uit het leger en ging er met zijn minnares vandoor naar Parijs. Hij gaf zijn 

recht op de troon op. Michael, kleinzoon van de koning, volgde hem na diens dood in 1927 op. Overigens 

zou Karel als Carol II ook nog tien jaar (1930-1940) op de troon zitten. 

Ter ere van de overleden vorst werd in 1929 een ridderorde, de Orde van Ferdinand I ingesteld. 

 

 

Maria Alexandra van Saksen-Coburg en Gotha. 

Als jonge prinses werd zij een geschikte huwelijkskandidate gevonden voor de koninklijke huizen van 

Europa. Zelfs haar neef, de latere Engelse koning George V, vroeg haar ten huwelijk. Haar Russische moeder 

was echter gekant tegen huwelijk van neef en nicht in de eerste lijn. 

 

 

Karel Anton Frederik Willem Lodewijk graaf van Hohenzollern-Sigmaringen. 

Karel Anton was militair in het Pruisische leger, maar verliet na een conflict met zijn overste het leger. Op 27 

januari 1914 verkreeg hij de rang van Pruisisch luitenant-generaal en die van à la suite van het Eerste 

Dragondersregiment Koningin Victoria van Groot-Brittannië en Ierland. In 1909 kwam Karel Anton in het 

bezit van de burcht van Namedy nabij Andernach, dat hij uitgebreid liet verbouwen. 

Hij stierf in februari 1919 in Namedy, enkele maanden na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij werd 

eerst bijgezet op het kerkhof van Namedy, maar later werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de 

Verlossingskerk in Sigmaringen. 

 

 

Josephine Caroline Marie Albertine van België. 

Ze reist met haar familie regelmatig naar Sigmaringen, waar haar moeder vandaan komt. Daar brengt ze 

veel tijd door met haar neef Karel Anton. Josephine is hardhorig, een kwaal die ze geërfd heeft van haar 

vader die potdoof was. Bovendien heeft ze last van meerdere gezondheidskwalen waardoor ze geen gewilde 

bruid is. Ze wil met haar neef Karel Anton trouwen en haar ouders stemmen uiteindelijk toe, hoewel ze er 

niet helemaal blij mee zijn. Koning Leopold II is ook niet blij met de keuze én de toestemming van zijn broer, 

immers vroeg hij hun zoon Boudewijn om te trouwen met zijn dochter Clementine, wat Filips en Maria 

afwezen met voornaamste reden dat ze neef en nicht waren.. 

Op 6 augustus 1935, zestien jaar na de dood van haar man, trad Josephine toe tot een Benedictinesser 

klooster in Namen. Daar overleed ze in 1958 als zuster Marie-Josefine. 

 

 

XXXaa. Filips Ferdinand Filips Maria August Rafaël hertog van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van 

August Ludwig Viktor van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXo), op pagina 360 (vorst van 

Saksen-Coburg-Kohary) en Clementine van Orléans, geboren op donderdag 28 maart 1844 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], prins van Saksen-Coburg en Gotha, overleden als weduwnaar (77 

jaar oud) op maandag 4 juli 1921 in Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 

16 jaar oud) op donderdag 4 februari 1875 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], (gescheiden in 

januari 1906) met zijn achternicht Louise Marie Amelie van België, dochter van Leopold II van 

Saksen-Coburg en Gotha (XXIXq), op pagina 364 (prins van België) en Marie Henriëtte Anne van 

Oostenrijk (hertogin van Brabant) (zie XXXaf, op pagina 458). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Leopold Clemens Philipp August Maria van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

vrijdag 19 juli 1878 in Svätý Anton [Hongarije], ongehuwd en kinderloos overleden 

(37 jaar oud) op donderdag 27 april 1916 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

2. Dorothea Maria Henriette Auguste Louise van Saksen-Coburg en Gotha, geboren 

op zaterdag 30 april 1881 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (85 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 21 januari 1967 in Dischingen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt 

XXXIz, op pagina 527. 

 

Filips hertog van Saksen-Coburg en Gotha. 

Het huwelijk was erg ongelukkig. Louise ging na het huwelijk in Wenen wonen, waar ze haar eigen gang 

ging; ze had talloze minnaars en raakte betrokken bij vele schandalen. Dat een en ander mede het gevolg 

was van het feit dat Filips zelf er talloze maîtresses op na hield, deed niet ter zake. Wat van mannen bijna 

werd verwacht, was vrouwen in het geheel niet toegestaan. Toen Louise de liefde van haar leven had 

gevonden in de persoon van graaf Géza Mattacic, kwam het tot een duel tussen hem en Filips, waarbij de 

laatste ernstig gewond raakte. Uiteindelijk verbande keizer Frans Jozef haar uit Oostenrijk. Louise zette haar 

relatie met graaf Mattacic voort, en toen ze in de problemen raakte vanwege geldschulden, was Filips niet 

meer bereid deze schulden te betalen. Het huwelijk werd uiteindelijk in januari 1906 ontbonden. 

 

 

Leopold Clemens Philipp August Maria van Saksen-Coburg en Gotha. 

Als huzarenkapitein in het Oostenrijks-Hongaarse leger ontmoette Leopold Clemens in 1913 een Weens 

meisje genaamd Camilla Rybicka. Rybicka was een dochter van hofraad Rybicka, een officier in de Weense 

politie. Ze behoorde tot de high society maar was niettemin een burgermeisje. De twee begonnen een 

romantische verhouding en reisden samen door het keizerrijkalvorens samen te gaan wonen in een 

appartement te Wenen. 

Rybicka wilde niet gewoon de geliefde zijn van de prins en verlangde dat hij met haar zou trouwen. Op 1 

juli 1914 schreef Leopold Clemens haar een brief vanuit Parijs, waarin hij een huwelijk binnen de zes 

maanden beloofde. Hij maakte haar tot zijn enige erfgename en verzocht zijn vader haar twee miljoen kroon 

uit te betalen mocht hij komen te overlijden. De Eerste Wereldoorlog brak uit en Leopold Clemens werd 

opgeroepen om te gaan vechten. Rybicka stond erop eerst het huwelijk te voltrekken, maar de vader van 

Leopold Clemens had geen intentie om de mesalliance toe te staan. De officier zag zich bedreigd met 

onterving en ontslag. Nadat vaderlijke autoriteit en maatschappelijke conventies hem als jongeman tot een 

breuk met zijn moeder hadden gedreven, voelde hij zich nu ook genoodzaakt afstand te doen van zijn liefde. 

De smeekbeden en dreigementen van Rybicka hadden geen effect, behalve dat haar een financiële 

vergoeding van vier miljoen kroon werd aangeboden. Op 17 oktober 1915 was ze uitgenodigd in de Weense 

residentie van de prins om afscheid te nemen en de cheque te ontvangen, maar dat was niet de reden 

waarom ze erheen ging. In plaats daarvan vuurde ze van dichtbij vijf schoten op hem af en sloeg ze een fles 

zwavelzuur stuk in zijn gezicht. Buren getuigden dat ze Leopold Clemens horen schreeuwen hadden in pijn. 

De politie trof de halfnaakte Rybicka stervend aan op het bed, terwijl de prins schreeuwend op de grond lag. 

Rybicka werd gecremeerd in Jena in december 1915. Leopold Clemens, die een oog en veel van zijn 

gezichtsvlees had verloren, stierf na zes maanden afzien. Hij werd begraven in de St. Augustin te Coburg. 

Nawerking. 

Na de dood van zijn enige zoon liet Filips zijn fortuin na aan zijn grootneef Philipp Josias. De zaak riep 

onwelkome herinneringen op aan het Mayerlingincident dat in 1889 de levens had geëist van kroonprins 

Rudolf en Mary Vetsera. 

 

 

XXXab. Lodewijk August Maria Odo prins van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van August Ludwig 

Viktor van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXo), op pagina 360 (vorst van 

Saksen-Coburg-Kohary) en Clementine van Orléans, geboren op vrijdag 8 augustus 1845 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], prins van Saksen-Coburg en Gotha, overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 14 september 1907 in Karlsbad [KA, Czech Republic], trouwde (respectievelijk 19 en 17 

jaar oud) op donderdag 15 december 1864 in Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië] met zijn 

achternicht Leopoldine Theresa Francisca Carolina Michaela Gabriella Rafaela Conzaga van 

Bragança, dochter van Peter II van Portugal (keizer van Brazilie) en Theresia van Bourbon-Sicilië, 

geboren op dinsdag 13 juli 1847 in Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië], overleden (23 jaar 

oud) op dinsdag 7 februari 1871 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Peter August Lodewijk Maria Michaël Gabriël Rafaël Gonzaga van Saksen-Coburg 

en Gotha, geboren op maandag 19 maart 1866 in 



  

  

Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië], ongehuwd overleden (68 jaar oud) op 

vrijdag 6 juli 1934 in Wenen [Wien, Oostenrijk], zeemansgraf in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] in de familiecrypte. 

2. August Leopold Filips Maria Michaël van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

vrijdag 6 december 1867 in Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië], overleden (54 jaar 

oud) op woensdag 11 oktober 1922 in Schladming [Steiermark, Oostenrijk], volgt 

XXXIaa, op pagina 527. 

3. Jozef van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1869, overleden (ongeveer 19 jaar 

oud) in 1888. 

4. Lodewijk Gaston Clemens Maria van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

donderdag 15 september 1870 in Ebenthal [Karnten, Oostenrijk], overleden (71 jaar 

oud) op vrijdag 23 januari 1942 in Innsbruck [Tirol, Oostenrijk], volgt XXXIab, op 

pagina 528. 

 

Peter August Lodewijk Maria Michaël Gabriël Rafaël Gonzaga van Saksen-Coburg en Gotha. 

Samen met zijn jongere broer August Leopold groeide hij op aan het keizerlijk hof van Brazilië. In 1899 

moest de familie het land ontvluchten. Op de boot naar Europa openbaarden zich bij Peter August allerlei 

wanen die zo ernstige vormen aannamen dat hij moest worden opgesloten in zijn hut, uit angst dat hij - door 

wanen gedreven - de kapitein zou vermoorden. Terug in Europa werd Peter August opgenomen in een 

kliniek. Hij verbleef de rest van zijn leven in sanatoria, het langst in Tulln an der Donau. Hij was een patiënt 

van Sigmund Freud. 

Hij overleed in een kliniek in Wenen. 

 

 

XXXac. Marie Adelheid Amalie Clotilde van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van August Ludwig 

Viktor van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXo), op pagina 360 (vorst van 

Saksen-Coburg-Kohary) en Clementine van Orléans, geboren op woensdag 8 juli 1846 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (80 jaar oud) op vrijdag 3 juni 1927 in 

Alcsút [Hongarije], trouwde (respectievelijk 17 en 31 jaar oud) op donderdag 12 mei 1864 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] met Jozef Karel van Oostenrijk, zoon van Jozef Anton Johan van 

Oostenrijk (aartshertog van Oostenrijk, palatijn van Hongarije) en Maria Dorothea van 

Württemberg, geboren op zaterdag 2 maart 1833 in Bratislava [BR, Slovakia], palatijn van 

Hongarije, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 13 juni 1905 in Rijeka [Croatia (Hrvatska)]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Elisabeth Clementine Clotilde van Oostenrijk, geboren en overleden in 1865. 

2. Maria Dorothea Amalia van Oostenrijk, geboren op vrijdag 14 juni 1867 in 

Alcsút [Hongarije], overleden (64 jaar oud) op woensdag 6 april 1932 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 29 en 27 jaar oud) op donderdag 5 november 1896 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], (Gescheiden van tafel en bed in 1916 Het ongelukkige 

huwelijk bleef kinderloos. Vanaf 1916 woonden de echtelieden feitelijk gescheiden 

van tafel en bed. Maria Dorothea woonde in Alcsút, in het tegenwoordige Hongarije, 

terwijl Philippe resideerde op de Manoir d'Anjou in Sint-Pieters-Woluwe, nabij 

Brussel) met haar achterneef Louis Philippe Robert van Orléans, zoon van Louis 

Philippe Albert van Bourbon-Orléans en Maria Isabella van Bourbon-Orléans, 

geboren op zaterdag 6 februari 1869 in 

Twickenham [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (57 jaar oud) op 

zondag 28 maart 1926 in Palermo [Calabria, Italië]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Margaretha Clementine van Oostenrijk, geboren op woensdag 6 juli 1870 in 

Alcsút [Hongarije], overleden (84 jaar oud) op maandag 2 mei 1955 in 

Regensburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 15 juli 1890 in Budapest [Hongarije] met Albrecht prins van Thurn und 

Taxis, zoon van Maximilian Anton Lamoral van Thurn und Taxis en Helene Caroline 

Therese (Néné) in Beieren, geboren op woensdag 8 mei 1867 in 

Regensburg [Bavaria, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1952 



  

  

aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

4. Josef August van Oostenrijk, geboren op vrijdag 9 augustus 1872 in 

Alcsút [Hongarije], overleden (89 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1962 in 

Rain [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 21 en 18 jaar oud) op 

woensdag 15 november 1893 in München [Bavaria, Duitsland] met Augusta Maria 

Louise van Beieren, dochter van Leopold Maximiliaan Jozef Maria Arnulf van 

Beieren en Gisela van Oostenrijk, geboren op woensdag 28 april 1875 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op donderdag 25 juni 1964 in 

Regensburg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

5. Ladislaus Filips Marie Vincent van Oostenrijk, geboren in 1875, ongehuwd 

overleden (ongeveer 20 jaar oud) in 1895. 

6. Elisabeth Henriette Clotilde Maria Victoria van Oostenrijk, geboren in 1883, 

ongehuwd overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1958. 

7. Clotilde Maria Amalie Philomena Rainiera van Oostenrijk, geboren in 1884, 

ongehuwd overleden (ongeveer 19 jaar oud) in 1903. 

 

Maria Dorothea Amalia van Oostenrijk. 

Het ongelukkige huwelijk bleef kinderloos. Vanaf 1916 woonden de echtelieden feitelijk gescheiden van tafel 

en bed. Maria Dorothea woonde in Alcsút, in het tegenwoordige Hongarije, terwijl Philippe resideerde op de 

Manoir d'Anjou in Sint-Pieters-Woluwe, nabij Brussel. 

 

 

Louis Philippe Robert van Orléans. 

Hij werd geboren in Engeland en keerde in 1871 met zijn ouders terug naar Frankrijk. In 1886 werd zijn 

vader, sinds de dood van Henri, graaf van Chambord in 1883 niet alleen Orleanistisch maar ook 

Legitimistisch pretendent, vanwege zijn populariteit het land uitgezet. Philippe trad in Britse krijgsdienst en 

diende in 1888-1889 in India. In 1890 bezocht hij Parijs om dienst te nemen in het Franse leger. Hij werd 

gearresteerd en veroordeeld tot 2 jaar cel, maar president Marie François Sadi Carnot liet hem na enkele 

maanden vrij en zette hem uit naar Zwitserland. 

Philippe werd na de dood van zijn vader in 1894 pretendent. Hij verhuisde hierop naar Brussel, dat dichter 

bij Frankrijk lag dan Engeland. Hier kwam hij vaker in contact met zijn achternicht Henriëtte, het nichtje van 

koning Leopold II. Ze wilden met elkaar trouwen, maar Leopold stelde zijn veto om geen aanvaring te 

krijgen met de Franse Republiek.Twee jaar later wilde Henriëtte dan trouwen met een andere achterneef van 

haar, Emanuel van Orléans. Omdat hij geen controversieel persoon was zoals Filips gaf Leopold II hier wel 

toestemming voor, maar ook Philippe moest als hoofd van het huis Orléans toestemming geven en deed dat 

aangezien hij dat jaar zelf trouwde met Maria Dorothea Amalia van Oostenrijk (1867-1932), een dochter van 

aartshertog Jozef. Het huwelijk bleef kinderloos. In de Eerste Wereldoorlog probeerde hij wederom vergeefs 

dienst te nemen in het leger van Frankrijk of een geallieerd land. In 1905, 1907 en 1919 bereisde hij het 

noordpoolgebied en in 1922-1923 Brits-Oost-Afrika. Hij stierf in 1926. Zijn opvolger was zijn neef Jean van 

Orléans, hertog van Guise, de zoon van zijn oom Robert van Bourbon-Orléans. 

 

 

Josef August van Oostenrijk. 

Hij was in dienst van het Oostenrijkse leger en had uiteindelijk de rang van veldmaarschalk. 

Hij was van 1936 tot en met 1944 president van de Hongaarse Academie van Wetenschappen. Daarnaast 

ontving Jozef August eredoctoraten van de universiteit van Boeda(pest), van de technische universiteit van 

Boeda(pest) en van de universiteit van Koloszvár. 

 

 

XXXad. Maria Luise Francisca Amalie (Amalia) van Saksen-Coburg, dochter van August Ludwig Viktor 

van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXo), op pagina 360 (vorst van Saksen-Coburg-Kohary) en 

Clementine van Orléans, geboren op maandag 23 oktober 1848 in Coburg [Bavaria, Duitsland], 

prinses van Saksen-Coburg-Saalfeld, en na haar huwelijk hertogin in Beieren, overleden (45 jaar 

oud) op zondag 6 mei 1894 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 25 

jaar oud) op maandag 20 september 1875 in Ebenthal [Karnten, Oostenrijk] met Maximiliaan 



  

  

Emanuel in Beieren, zoon van Maximilian Joseph in Beieren en Marie Ludovika Wilhelmina 

(Luise) van Beieren, geboren op vrijdag 7 december 1849 in München [Bavaria, Duitsland], 

overleden (43 jaar oud) op maandag 12 juni 1893 in Feldafing [Baden-Württemberg, Duitsland] 

aan zware maagbloedingen. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Siegfried August van Beieren, geboren op maandag 10 juli 1876 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op woensdag 12 maart 1952 in 

München [Bavaria, Duitsland]. 

2. Christoph Joseph van Beieren, geboren op dinsdag 22 april 1879 in 

Biederstein [Bavaria, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op woensdag 10 juli 1963 in 

München [Bavaria, Duitsland]. 

3. Luitpold Emanuel van Beieren, geboren op maandag 30 juni 1890 in 

Biederstein [Bavaria, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op dinsdag 16 januari 1973 in 

Kreuth [Bavaria, Duitsland]. 

 

Maximiliaan Emanuel in Beieren. 

Keizerin Elisabeth hielp haar broer bij het regelen van zijn huwelijk. Hij was namelijk geïnteresseerd in 

prinses Amalie van Saksen-Coburg en Gotha, de dochter van prins August van Saksen-Coburg en Gotha en 

prinses Clementine van Orléans. Leopold van Beieren was ook geïnteresseerd in prinses Amalie, maar 

Elisabeth regelde een huwelijk tussen Leopold en haar dochter Gisela. 

 

 

XXXae. Ferdinand I van Bulgarije Ferdinand Maximiliaan Karel Leopold Marie van 

Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, zoon van August Ludwig Viktor van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXIXo), op pagina 360 (vorst van Saksen-Coburg-Kohary) en Clementine van Orléans, geboren 

op dinsdag 26 februari 1861 in Wenen [Wien, Oostenrijk], prins van Saksen-Coburg en Gotha 

hertog van Saksen, was vanaf 1887 vorst en van 1908 tot 1918 tsaar (koning) van Bulgarije, 

overleden (87 jaar oud) op vrijdag 10 september 1948 (donderdag 1 jan 1948) in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 32 en 23 jaar oud) (1) op 

donderdag 20 april 1893 in Camaiore [Toscana, Italië] in de kapel van de Villa Borbone delle 

Pianore met Maria Louisa Pia Teresa Anna Ferdinanda Francesca Antonietta Margharita 

Giuseppa Carolina Bianca Luc van Bourbon-Parma, dochter van Robert I van Parma en Maria 

Pia van Bourbon-Sicilië (prinses der Beide Siciliën, hertogin van Parma), geboren op 

maandag 17 januari 1870 in Rome [Lazio, Italië], zij is in het kraambed overleden (29 jaar oud) op 

dinsdag 31 januari 1899 in Sofia [Bulgaria]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Boris III van Bulgarije, geboren op dinsdag 30 januari 1894 in Sofia [Bulgaria], 

overleden (49 jaar oud) op zaterdag 28 augustus 1943 aldaar, volgt XXXIac, op pagina 

528. 

2. Cyril Hendrik Frans Lodewijk Anton Karel Filips van Bulgarije, geboren op 

zondag 17 november 1895 in Sofia [Bulgaria], prins van Bulgarije, prins van Preslav, 

overleden (49 jaar oud) op donderdag 1 februari 1945 in Sofia [Bulgaria]. 

3. Eudoxia van Bulgarije, geboren op woensdag 5 januari 1898, ongehuwd en 

kinderloos overleden (87 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1985. 

4. Nadejda Clementine Maria Pia Majella van Bulgarije, geboren op 

maandag 30 januari 1899 in Sofia [Bulgaria], overleden (59 jaar oud) op 

zaterdag 15 februari 1958 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt 

XXXIad, op pagina 529. 

 

Ferdinand I van Bulgarije. 

Naast monarch was hij ook schrijver, botanicus en postzegelverzamelaar. 

Ferdinand werd op 7 juli 1887, tien maanden na het aftreden van zijn voorganger Alexander van Battenberg, 

door de Bulgaren tot soeverein vorst gekozen. Niemand verwachtte echter dat hij lang aan de macht zou 

blijven. Hij was de Oostenrijkse kandidaat voor Bulgarije en Rusland weigerde hem dan ook te erkennen. 

Bovendien was hij een Duits katholiek te midden van oosters-orthodoxen. 



  

  

Op 20 april 1893 trad Ferdinand in het huwelijk met Maria Louisa van Bourbon-Parma, dochter van Robert I 

van Parma. Een jaar later werd zijn zoon en troonopvolger Boris geboren en katholiek gedoopt. Dit had hij 

namelijk zijn katholieke vrouw beloofd. Bovendien leek het Ferdinand opportuun om zijn onafhankelijkheid 

ten opzichte van de Orthodoxe Kerk te tonen. Uit dit huwelijk werden nog drie kinderen geboren: Cyril 

(1895-1945), Eudoxia (1898-1985) en Nadejda (1899-1958). Maria Louisa stierf op 31 januari 1899 en op 28 

februari 1908 hertrouwde Ferdinand met Eleonore Caroline Gasparine Louise van Reuss-Köstritz. 

De binnenlandse politiek werd in zijn eerste jaren gedomineerd door de heerszuchtige liberale partijleider 

Stefan Stambolov. Diens buitenlandbeleid maakte de verhouding met Rusland er niet beter op. In mei 1894 

echter ontsloeg Ferdinand Stambolov (in juni 1895 vermoord). Dit maakte verzoening met Rusland mogelijk, 

zeker toen de jonge prins Boris in februari 1896 orthodox werd herdoopt. Datzelfde jaar erkende tsaar 

Nicolaas II van Rusland Ferdinand als heerser over Bulgarije. 

Het Bulgaarse vorstendom stond officieel nog onder suzereiniteit van het Ottomaanse Rijk. Ferdinand 

streefde volledige onafhankelijkheid na en stelde, al naargelang de politieke wind waaide, pro-Oostenrijkse 

en pro-Russische regeringen samen. 

In datzelfde jaar had Oostenrijk Bulgaarse steun nodig voor de annexatie van Bosnië en Herzegovina en gaf 

Ferdinand solide diplomatieke hulp tegen de Ottomanen. Zich gesteund wetende riep Ferdinand zich op 5 

oktober uit tot tsaar van alle Bulgaren[bron?]. 

In de Balkanoorlogen van 1912 en 1913 veroverden Bulgarije, Servië, Montenegro en Griekenland grote 

stukken grondgebied van de Ottomanen. Bulgarije, Servië en Griekenland werden het echter niet eens over 

de verdeling van Macedonië. Onverwachts keerden de machtige Interne Macedonische Revolutionaire 

Organisatie en legeraanvoerders zich tegen Ferdinand en stelden hem een ultimatum: als hij zijn opmars in 

Macedonië niet zou hervatten zou hij worden afgezet. Ferdinand gaf toe en viel in juni 1913 zijn vroegere 

bondgenoten aan, maar werd verslagen. Hij kreeg slechts onbelangrijke delen van Macedonië toegewezen. 

In de Eerste Wereldoorlog sloot Bulgarije zich aan bij Duitsland, Oostenrijk en Turkije. De oorlog verliep 

voorspoedig, maar aan het eind kwam de nederlaag toch snel voor de Bulgaren en in september 1918 werd 

in het stadje Radomir de republiek uitgeroepen met Aleksandar Stambolijski als president. Na een korte 

burgeroorlog werd de gevestigde orde weer hersteld. Om de monarchie te redden, zag Ferdinand zich wel 

genoodzaakt om af te treden (3 oktober 1918) ten gunste van zijn zoon Boris III. 

Toen Ferdinand in 1948 als een gebroken man te Coburg, de wieg van de dynastie van 

Saksen-Coburg-Gotha stierf, was hij het laatste overlevende kleinkind van koning Lodewijk Filips 

(Louis-Philippe) van Frankrijk. Het koninkrijk Bulgarije was toen al afgeschaft en vervangen door een 

communistische volksrepubliek. Zijn kleinzoon Simeon II, Boris' opvolger, was toen al afgezet door de 

communisten. 

 

 

Cyril Hendrik Frans Lodewijk Anton Karel Filips van Bulgarije. 

Na de mysterieuze dood van tsaar Boris III, op 28 augustus 1943, werd er een regentschapsraad voor de 

jonge kroonprins Simeon ingesteld, bestaande uit prins Cyril, professor Bogdan Filov en Nikola Mihov. 

De regenten werden 1944 door de nieuwe regering van het Vaderlands Front afgezet en op 2 februari 1945 

geëxecuteerd. 

 

 

Eudoxia van Bulgarije. 

Prinses Eudoxia trad nooit in het huwelijk, al waren er wel geruchten dat zij zou willen trouwen met een 

Bulgaarse man, maar dit kon niet doorgaan omdat hij niet van goeden huize kwam. Ze zette zich in voor 

Bulgarije en ze trad op als eerste vrouw van het land tot haar broer Boris III in het huwelijk trad met prinses 

Johanna van Savoye. 

Na 9 september 1944 werd prinses Eudoxia gearresteerd en gemarteld door Communistische troepen. Toch 

werd ze vrijgelaten en mocht ze samen met de rest van de Koninklijke familie Bulgarije verlaten. Ze ging 

naar Duitsland, waar ze ging wonen in de buurt van haar zuster Nadejda, die was gehuwd met Albrecht 

Eugène van Württemberg. 

 

 

 Ferdinand I van Bulgarije Ferdinand Maximiliaan Karel Leopold Marie van 

Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, trouwde (beiden 47 jaar oud) (2) op vrijdag 28 februari 1908 in 



  

  

Coburg [Bavaria, Duitsland] met Eleonore Caroline Gasparine Louise Reuss-Köstritz, dochter 

van Hendrik IV Reuss-Köstritz en Louise Caroline Reuss-Greiz (zie XXIXi, op pagina 351). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Eleonore Caroline Gasparine Louise Reuss-Köstritz. 

Het huwelijk was vanuit de optiek van Ferdinand, naar eigen zeggen, vooral bedoeld om een gouvernante te 

bezorgen aan zijn nog minderjarige kinderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zette Eleonore zich als 

verpleegster in voor het welzijn van gewonde Bulgaarse soldaten. 

Eleonore overleed nog tijdens de oorlog. Op haar verzoek werd haar lichaam bijgezet op het kerkhof van de 

Kerk van Boyana, nabij Sofia. Tijdens het communistische regime werd het graf geplunderd en verwoest. Pas 

na de val van het communisme werd haar graf in oude luister hersteld. 

 

 

XXXaf. Louise Marie Amelie van België (XXXaf), hierboven, dochter van Leopold II van Saksen-Coburg 

en Gotha (XXIXq), op pagina 364 (prins van België) en Marie Henriëtte Anne van 

Oostenrijk (hertogin van Brabant), geboren op donderdag 18 februari 1858 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], prinses van België en van Saksen-Coburg-Gotha, overleden (66 

jaar oud) op zaterdag 1 maart 1924 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 16 

en 30 jaar oud) op donderdag 4 februari 1875 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], (gescheiden in 

januari 1906) met haar achterneef Filips hertog van Saksen-Coburg en Gotha (zie XXXaa, op 

pagina 453). 

 

Louise Marie Amelie van België. 

Jeugd. 

De ouders van Louise Marie Amélie hadden gehoopt op een troonopvolger (zoon) en waren dus enigszins 

teleurgesteld dat ze een meisje bleek. Prinses Louise groeide op aan het hof van Laken en kreeg een 

Spartaanse opvoeding, inclusief lijfstraffen. Deze werden enigszins getemperd door plezierige momenten 

die ze deelde met haar jongere broer prins Leopold en haar zusjes prinses Stefanie en prinses Clementine. 

Huwelijk. 

Op 4 februari 1875 trouwde prinses Louise met haar achterneef prins Filips van Saksen-Coburg-Gotha in 

Brussel. Hij behoorde tot de rijke Hongaarse tak van de Coburgfamilie en was veertien jaar ouder dan zijn 

bruid. Leopold was trots op zijn huwelijksstrategie, die erop neerkwam dat hij dit huwelijk arrangeerde met 

het oog op internationale politieke belangen. Al tijdens de eerste huwelijksnacht liep het mis en ontvluchtte 

ze hem naar de serres van Laken.. 

Het huwelijk, gezegend met twee kinderen (prinses Dorothea en prins Leopold, was geen succes. Al snel 

gingen beide echtgenoten een liederlijk leven leiden waarbij de huwelijkstrouw niet steeds werd 

gerespecteerd. 

Het Weense hof. 

De prinses verhuisde naar het verre Wenen, waar ze terechtkwam aan het Habsburgse hof, dat haar moeder 

uit haar jeugd kende. Ze werd er opgenomen in de selecte kring rondom keizer Frans Jozef I van Oostenrijk. 

Het prinselijk paar genoot het voorrecht aan de keizerlijke tafel plaats te nemen, en kreeg een prominent 

eerbetoon. De prinses, die financieel afhankelijk was van haar echtgenoot, genoot in bourgondische stijl van 

haar nieuwe leven. Haar glamoureuze levensstijl viel niet goed bij de keizer en evenmin bij haar moeder: ze 

kreeg het advies soberder te gaan leven. 

Kort voor de eeuwwisseling ontmoette Louise de Kroatische graaf Géza Mattacic, met wie ze een affarie 

begon. Hierdoor viel ze uit de gratie bij de keizer en draaide haar echtgenoot de geldkraan dicht. In geen tijd 

verzoop de prinses in de schulden en moest ze haar bezittingen verkopen. Omdat voor de keizer het 

schandaal te groot werd, liet hij Mattacic arresteren op verdenking van fraude en stelde hij Louise voor de 

keuze: ofwel terugkeren naar haar echtgenoot ofwel zich laten opnemen in een psychiatrische instelling. Zij 

koos voor de laatste optie.. 

Na enkele jaren kwam de Kroatische graaf vrij en hielp hij haar te vluchten uit de instelling. In de jaren die 

volgen waren ze voortdurend op de vlucht. Ze verbleven onder andere in Berlijn, Parijs en Boeda(pest). 

Later leven. 

In 1907 ging een rechter in Gotha eindelijk in op de vraag van Louise om te kunnen scheiden van Filips. 

Voor haar vader, koning Leopold II was dit de perfecte reden om de prinses uit zijn testament te schrappen. 



  

  

Bij het overlijden van haar vader in 1909 ontdekte ze dat hij alles had nagelaten aan zijn maîtresse Blanche 

Delacroix en aan de Koninklijke Schenking. 

Samen met haar zus prinses Stefanie -die ook uit het testament was geschrapt- begon zij een rechtszaak 

tegen de Belgische staat. Louise zat financieel volledig aan de grond. Helaas voor haar verloor ze de 

juridische strijd. Toch kende de Belgische staat haar een mooie geldsom toe, die ze door het uitbreken van 

WO I pas vele jaren later zou krijgen. 

Na de oorlog trokken Louise en Mattacic opnieuw naar Parijs waar zij haar memoires schreef. In Autour des 

trônes que j'ai vu tomber ("Rondom de tronen die ik zag vallen") rekende ze af met verschillende mensen in 

haar leven, onder wie Leopold II. 

Na het overlijden van Mattacic in 1923 verhuisde ze nog een laatste keer naar Wiesbaden in Duitsland. Op 1 

maart 1924 overleed ze eenzaam, alleen en armoedig. Het verhaal wil dat ze een foto van Mattacic tegen haar 

bost gedrukt hield. 

 

 

XXXag. Stephanie Clotilde van België, dochter van Leopold II van Saksen-Coburg en Gotha (XXIXq), op 

pagina 364 (prins van België) en Marie Henriëtte Anne van Oostenrijk (hertogin van Brabant), 

geboren op zaterdag 21 mei 1864 in Laken [Vlaams-Brabant, België], prinses van België. Door 

haar huwelijk met de Oostenrijkse kroonprins Rudolf werd zij aartshertogin van Oostenrijk en 

kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije. Aan het eind van haar leven droeg zij de titel vorstin van 

Lonyay de Nagy-Lonya en Vasaros-Nameny, overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 23 augustus 1945 in Pannonhalma [Gyor Moson Sopron, Hongarije], trouwde 

(respectievelijk 16 en 22 jaar oud) (1) op dinsdag 10 mei 1881 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met 

Rudolf van Oostenrijk, zoon van Frans Jozeph I keizer van Oostenrijk en Elisabeth Amalia 

Eugenie (Sisi) in Beieren, geboren op zaterdag 21 augustus 1858 in 

Laxenburg [Niederosterreich, Oostenrijk], kroonprins van Oostenrijk, zelfdoding gepleegd (30 

jaar oud) op woensdag 30 januari 1889 in Mayerling [Tirol, Oostenrijk] samen met zijn vriendin. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Elisabeth Maria (Erzsi) van Oostenrijk, geboren op zondag 2 september 1883 in 

Laxenburg [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 22 maart 1963 in Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 18 en 28 

jaar oud) op donderdag 23 januari 1902 in Wenen [Wien, Oostenrijk], (gescheiden in 

1924) met Otto van Windisch-Graetz, zoon van Ernst graaf van Windisch-Graetz en 

Camilia van Oettingen-Oettingen, geboren op dinsdag 7 oktober 1873 in 

Graz [Steiermark, Oostenrijk], overleden (79 jaar oud) op 

donderdag 25 december 1952 in Lugano [Ticino, Zwitserland]. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

 

Stephanie Clotilde van België. 

Het Stefaniaplein en de Stefaniatunnel te Brussel en de koloniale post Stéphanieville (nu Loudima in 

Congo-Brazzaville) werden naar haar vernoemd. Haar naam wordt in het Nederlands ook geschreven als 

Stephanie en Stephania. 

Jeugd. 

Zelf was ze de op een na oudste dochter, maar zij zorgde voor prinses Clementine, haar acht jaar jongere 

lievelingszus. Hun moeder werd in haar huwelijk met Leopold II liefdeloos en zonder respect behandeld, 

terwijl haar man regelmatig maîtresses had. Zij hadden voornamelijk aandacht voor haar jongere broer en 

kroonprins Leopold. De dood van hun enige broer Leopold in 1869 dreef hun ouders nog meer uit elkaar. 

Hun vader zette zijn zinnen dan maar op een harde huwelijkspolitiek; zijn dochter zou keizerin van 

Oostenrijk worden, de tweede keizerin in de familie na zijn zus Charlotte. Bovendien werden de banden met 

het Habsburgse hof nog maar eens aangehaald. 

Leopold en Maria Henriëtte waren trots toen ze de verloving van Stefanie en aartshertog Rudolf van 

Oostenrijk in de Wintertuin van de gloednieuwe Koninklijke Serres bekendmaakten. Stefanie werd van haar 

geliefde zus weggenomen en naar een vreemd land gebracht. 

Kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije. 

Op 10 mei 1881 trouwt zij met aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Hij is de oudste zoon van keizer Frans 

Jozef en de beruchte keizerin Elisabeth, beter bekend als Sisi. Het huwelijk tussen beiden moest 



  

  

oorspronkelijk begin 1881 plaatsvinden. 

Aan de vooravond van haar zeventiende verjaardag mag ze zich aartshertogin van Oostenrijk en 

kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije noemen. In 1883 kreeg het paar een dochter; aartshertogin Elisabeth 

Marie. Het huwelijk, dat alhoewel niet uit liefde gesloten was, was aanvankelijk heel gelukkig. Stefanie had 

een zaak gemeen met haar schoonmoeder; de liefde voor Hongarije, ze had een oprechte band met dit land 

dat ze vaak bezocht. 

Later zette het uitblijven van een mannelijke erfopvolger het huwelijk enigszins onder druk. De relatie 

tussen Stefanie en Rudolf belandde in een diep dal. Ook de band tussen Stefanie en haar schoonmoeder Sisi 

ging van kwaad naar erger. 

In de loop van 1884 kreeg haar echtgenoot syfilis door een buitenechtelijke relatie. Wanneer deze werd 

overgedragen aan Stefanie en zij onvruchtbaar werd, ontstond er bij haar een grote afkeer voor haar man. 

Stefanie ondervond weinig steun aan het Oostenrijkse hof. Met name haar schoonmoeder, keizerin Elisabeth 

vermeed haar. Zij noemde Stefanie een "moreel zwaargewicht" en een "lelijke olifant" en "die obelisk van 

tactloosheid". Hierdoor stortten zij zich in de armen van hun maîtresses en minnaars. 

Op 30 januari 1889 pleegde Rudolf, die psychische problemen had, samen met zijn geliefde Marie von 

Vetsera, zelfmoord op het jachtslot Mayerling. In hun eerste reactie richtte het keizerspaar hun pijlen op 

Stefanie, die de schande moest verdragen. Als weduwe werd de aartshertogin gedoogd in Wenen want ze 

was toch nog steeds de schoondochter van de keizer. Ze mocht al haar juwelen en voorrechten behouden 

zolang ze niet opnieuw huwde. 

Leven na Mayerling. 

Elf jaar daarna huwde ze op 22 maart 1900 met Elemér Lónyay graaf, vanaf 1917: vorst van Nagy-Lónya en 

Vásáros-Namény (1863-1946), telg uit het geslacht Lónyay de Nagy-Lónya et Vásáros-Namény. Het huwelijk 

vond plaats in het Castello di Miramare bij Triëst. Haar tweede huwelijk was omstreden en werd zowel door 

het Belgische als het Habsburgse hof afgekeurd. De aartshertogin had haar kansen aan het Habsburgse hof 

voorgoed opgegeven, tot schande van haar vader. Daar kwam bij dat ze partij koos voor haar zuster, prinses 

Louise, die was weggelopen bij haar man Filips van Saksen-Coburg-Gotha. Keizer Frans Jozef nam haar dat 

zeer kwalijk en verbrak alle contact met haar. 

Toen Leopold II in 1909 stierf, kwam ze samen met Louise tot de ontdekking dat hij hen allebei uit zijn 

testament had gewist. Zijn fortuin had hij nagelaten aan zijn maîtresse barones de Vaughan en aan de 

Koninklijke Schenking. De zussen spanden een rechtszaak tegen de Belgische staat aan om hun deel van de 

koek op te eisen, maar ze beten in het zand. 

In 1935 publiceerde zij haar memoires. De publicatie van het boek bracht een schandaal teweeg in 

Oostenrijk, maar verkocht zeer goed en werd vertaald in onder meer het Frans en het Engels. 

Ze stierf in 1945, nadat ze op de vlucht was geslagen voor het Rode Leger, en haar intrek had genomen in de 

Hongaarse Benedictijner Abdij van Pannonhalma. Zij werd 81 jaar oud. 

 

 

Elisabeth Maria (Erzsi) van Oostenrijk. 

Ze werd door de ganse familie vertroeteld, omdat ze de enige dochter van de kroonprins was. Met haar 

tante Clementine had ze een uitstekende vriendschapsband. Haar vader stierf toen Elisabeth Marie vijf was. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd aan de Habsburgers de terugkeer naar Oostenrijk ontzegd. Elisabeth Marie 

ontsnapte hieraan dankzij de naam van haar ex-man. Ze frequenteerde de cirkels van de sociaal-democraten, 

waar ze haar tweede echtgenoot ontmoette, de Duitser Leopold Petzneck (1881-1956). In 1948 trouwden ze. 

Intussen was haar paleis geplunderd door Russische troepen en daarna bezet door Franse troepen. 

 

 

Otto van Windisch-Graetz. 

In 1891 trad hij als leerling toe toe de k.u.k. cavaleriecadettenschool in Mährisch Weißkirchen, waar hij na 

twee jaar met matig succes afstudeerde. Van 1894 tot 1895 studeerde hij aan de brigade-officiersschool in 

Olmütz en werd op 1 mei 1895 tot (tweede) luitenant bevorderd. Na twee jaar in Brünn te zijn gestationeerd, 

werd hij tot eerste luitenant bevorderd. Hierna trad hij toe tot de Krijgsschool, waar hij in 1901 afstudeerde. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde hij het bevel over een bataljon Tiroler Jäger. 

In september 1900 werd aartshertogin Elisabeth Marie van Oostenrijk, de dochter van voormalig kroonprins 

Rudolf van Oostenrijk en Stefanie van België, verliefd op Otto. Deze laatste was evenwel niet helemaal 

ebenbürtig aan de aartshertogin, omdat hij "slechts" uit de gemediatiseerde adel stamde. De keizer stemde 



  

  

uiteindelijk met een huwelijk in en verhief Otto zu Windisch-Graetz in 1902 in de vorstenstand, terwijl 

Elisabeth Marie afstand moest doen van iedere aanspraak op de Oostenrijks-Hongaarse troon. Hun 

ongelukkige huwelijk leidde tot een echtscheiding na de Eerste Wereldoorlog.. 

Otto was een uitstekend ruiter en geen goed zwemmer, turner en schermer. In 1911 werd hij voorzitter van 

de Oostenrijkse sportbond en lid van het Internationaal Olympisch Comité. Omwille van Oostenrijks rol in 

de Eerste Wereldoorlog werd zijn lidmaatschap echter opgezegd. Na de Eerste Wereldoorlog werd hij echter 

Joegoslavisch staatsburger en woonde hij op een landgoed bij Bled dat hij van de Joegoslavische koning had 

verworven. De Tweede Wereldoorlog bracht hij door met zijn zus Marie Eleonore, in dier paleis in Bohemen. 

Na afloop van de oorlog verhuisden beiden naar Lausanne in Zwitserland. 

 

 

 Stephanie Clotilde van België, trouwde (respectievelijk 35 en 36 jaar oud) (2) op 

donderdag 22 maart 1900 met Elemér Ödön Lónyay de Nagy-Lónya en Vásáros-Namény, 

geboren op maandag 24 augustus 1863 in Bodrogolaszi [Hongarije], overleden (82 jaar oud) op 

maandag 29 juli 1946 in Boedapest [Hongarije]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Elemér Ödön Lónyay de Nagy-Lónya en Vásáros-Namény. 

De familie voerde sinds 1627 de titel van baron. Elemér studeerde rechts- en staatswetenschappen in 

Boeda(pest). Na de dood van hun vader trad hij in diplomatieke dienst, terwijl zijn broer Gábor het beheer 

van de landgoederen overnam. In 1886 werd hij benoemd tot legatieraadslid en in 1889 tot koninklijk 

kamerheer. In 1895 begeleidde hij aartshertog Lodewijk Victor als lid van het keizerlijk gezantschap op de 

kroning van tsaar Nicolaas II in Sint-Petersburg. In 1896 werd hij samen met zijn broer Gábor in de 

gravenstand verheven. 

Op 22 maart 1900 trouwde hij op Kasteel Miramare met aartshertogin Stefanie, een dochter van Leopold II 

van België. Zij was de weduwe van kroonprins Rudolf, en speelde na de dood van haar echtgenoot een 

ondergeschikte rol aan het Weense hof. Omwille van haar morganatisch huwelijk met Elemér Lónyay 

verloor ze haar titel van aartshertogin, werd ze uitgesloten uit de keizerlijke familie en zorgde ze ook voor 

een breuk met haar vader. 

Hoewel hun huwelijk kinderloos bleef, werd het een zeer gelukkig huwelijk. In 1906 vestigde het paar zich 

in Kasteel Oroszvár (Duits: Karlburg, Slovaaks: Rusovce) bij Pozsony, waar de nieuwe troonopvolger 

aartshertog Frans Ferdinand vaak te gast was met zijn eveneens morganatische echtgenote. 's Zomers 

verbleven ze meestal op Bodrog-Olaszi. 

In 1917 werd de familie Lónyay door keizer Karel I in de vorstenstand verheven. In 1945 moesten Elemér en 

Stefanie vluchten voor het Rode Leger. Ze vonden toevlucht in de Abdij van Pannonhalma, waar Stefanie 

dat jaar stierf. Elemér overleed bijna een jaar later in Boeda(pest). 

 

 

XXXah. Clementine Albertine prinses van België, dochter van Leopold II van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXIXq), op pagina 364 (prins van België) en Marie Henriëtte Anne van Oostenrijk (hertogin van 

Brabant), geboren op dinsdag 30 juli 1872 in Laken [Vlaams-Brabant, België], overleden (82 jaar 

oud) op dinsdag 8 maart 1955 in Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 38 

en 48 jaar oud) op maandag 14 november 1910 in Moncalieri [Piemonte, Italië] met Napoleon 

Victor Bonaparte, zoon van Napoleon Jozef Karel Paul Bonaparte en Louise Theresia Maria 

Clothilde van Savoye (prinses van Savoye), geboren op woensdag 18 juni 1862 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (63 jaar oud) op maandag 3 mei 1926 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Marie Clotilde Eugénie Alberte Laetitia Généviève prinses Bonaparte, geboren op 

woensdag 20 maart 1912 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden als weduwe 

(84 jaar oud) op zondag 14 april 1996 in 

Kasteel la Pommerie (Cendrieux) [Dordogne, Frankrijk], trouwde (26 jaar oud) op 

maandag 17 oktober 1938 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met 

Serge de Witt. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

2. Lodewijk Jérôme Victor Emanuel Leopold Marie Bonaparte, geboren op 



  

  

vrijdag 23 januari 1914 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (83 jaar oud) op 

zondag 4 mei 1997 in Prangins [Vaud, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 35 en 23 

jaar oud) op dinsdag 16 augustus 1949 in 

Linieres Bouton [Scotland, Verenigd Koninkrijk] met Alice Marie de Forresta, dochter 

van Alberic de Forresta en Genevieve de Fredet, geboren op zondag 4 april 1926 in 

Marseille [Bouches-du-Rhône, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

Clementine Albertine prinses van België. 

Jeugd. 

Bij haar geboorte was de koning ontsteld dat hij de dynastie geen mannelijke opvolger had kunnen 

schenken. Zij was veel jonger dan haar twee oudere zussen Louise en Stefanie, en haar broer kroonprins 

Leopold was al in 1869 overleden. Clementine groeide alleen op met de hulp van gouvernantes en haar 

oudere zus Stefanie. Vanzelfsprekend werd zij, als Belgische prinses, katholiek opgevoed. 

Ze voerde een trouwe correspondentie met haar zus aan het Habsburgse hof, die haar beste vriendin was. 

Hieruit kan een beeld worden geschetst van het leven aan het Belgische Hof: het drama van Mayerling, 

keizerin Charlotte (haar geesteszieke tante), de brand in het Kasteel van Laken, alles kwam aan bod in haar 

correspondentie. Clementine had een bevoorrechte plaats; ze was een achternicht van koningin Victoria van 

het Verenigd Koninkrijk, schoonzus van aartshertog Rudolf en een aangetrouwde nicht van keizerin 

Eugénie van Frankrijk. Ondanks alles kende ze een tragische jeugd op het kasteel van Laken, waar ze de 

grillen van haar moeder moest ondergaan. Toen de andere twee prinsessen het huis uit waren, moest 

Clementine zich naar haar moeder schikken. Zo vergezelde de prinses haar moeder regelmatig verplicht 

naar Spa. Later bemoeide de vorstin zich zelfs met de correspondentie van haar twee dochters; de prinses 

moest dus in het geheim met haar zus communiceren. Ze schreef in 1892: 

Ik zie de mooiste jaren van mijn leven wegvloeien, ofwel in verdriet want hij (prins Boudewijn) die het geluk ervan was 

is niet meer, ofwel in een zware slavendienstbaarheid aan mijn moeder... 

Hierdoor verbeterde haar relatie met haar vader; ze leden allebei onder het humeur van de vorstin. De 

prinses was zeer geliefd; haar vaderlandsliefde stak ze niet onder stoelen of banken. In 1894 kreeg ze een 

eigen koets met palfreniers van de koning; ze kon vanaf toen gaan en staan waar ze maar wilde zonder haar 

moeder. Later kreeg ze ook een groter appartement in het kasteel en een hofdame. Ze kreeg meer en meer 

verantwoordelijkheden. In 1895 bracht ze samen met haar vader een bezoek aan koningin Victoria. Vader en 

dochter ontdekten zo samen de wereld en Clementine nam de plaats van haar moeder in. Van haar vader 

leerde ze de knepen van de etiquette. Haar vader was een bijzonder strenge ceremoniemeester. De koningin 

werd jaloers op haar eigen dochter en kreeg humeurige buien en hartkloppingen. De vorstin kwam alleen in 

Spa tot rust samen met haar papegaaien. Uiteindelijk was Clementine de enige band tussen haar ouders. 

Boudewijn, de liefde voor haar neef. 

De enige die haar kon opbeuren was haar neef, prins Boudewijn. Toen deze geliefde neef overleed, begon 

haar volwassen leven. Ook met haar neven en nichtjes had ze een innige band, zoals aartshertogin 

Elisabeth-Marie. Clementine was een graag geziene dame met enige vorm van zelfkritiek: 

.. Ik ben net een lange asperge.. En mijn neus; daar zou gerust een stuk van af mogen!! Maar dan liefst zonder pijn!... 

Langzaam begaf de prinses zich op het societypad, tot ergernis van haar moeder, van haar zus kreeg ze dure 

stoffen uit Wenen opgestuurd. Ze zorgde voor haar zieke tante Charlotte en deed aan naastenliefde. Ze 

maakte incognito wandelingen waarbij ze gewoon met de burgers omging; ze stond bekend als Juffrouw 

Clementine. De liefde voor paarden had ze dan weer van haar moeder geërfd. De vorstin was zelfs gekend 

als paardentemster. 

In 1896 gonsde het van de geruchten dat de prinses met kroonprins Rupprecht van Beieren zou huwen. 

Leopolds hoofd sloeg op hol; zijn dochter moest op de Beierse troon komen. Dat was echter buiten 

Clementine gerekend. Ze wilde koste wat kost vermijden dat de prins naar België kwam. Later zou blijken 

dat deze prins nog een niet onbelangrijke plaats in de Beierse geschiedenis zou innemen. Uiteindelijk borg 

de vorst zijn huwelijksplannen op. In 1900 bezocht de vorst samen met zijn dochter de wereldtentoonstelling 

in Parijs; daar ontmoette hij de voormalige barmeid en prostituée Blanche Delacroix die zijn bejaarde 

aandacht opslokte en die hij verhief tot baronne de Vaughan. Clementine begaf zich langzaamaan 

zelfstandiger in het openbare leven. Ze vond langzaam haar draai en berustte in haar lot. De situatie thuis 

verslechterde zienderogen: 

Ik zie mijn ouders maar een kwartier per dag..en als we niet op elkaar schelden, dan zeggen we niets... 

Monster nr. 3. 



  

  

Clementine pendelde voortdurend tussen Laken, Oostende en Spa. Ze voelde zich ontzettend eenzaam, en 

zag iedereen rondom haar huwen; de volgende was haar neef prins Albert met Elisabeth in Beieren. Ook 

begonnen er geliefden van haar weg te vallen, zo overleed koningin Victoria, bij wie ze gelukkige momenten 

had gekend. Ook huwde haar nichtje Erzsi met prins Otto von Windisch-Graetz. Toen de vorst zijn dochter 

verbood om zijn andere dochters te ontmoeten, keerde de prinses zich langzaam tegen haar vader. De 

prinses kreeg van haar vader een verbod om naar Erzsi's huwelijk te gaan dat op 23 januari 1902 plaatsvond 

in Wenen. De koning zelf vond het geluk bij zijn Blanche; in de herfst van dat jaar ging de vorst naar de 

Pyreneeën en bracht in Spa een bezoek aan zijn zwaar zieke vrouw. Ondanks alles was de vrouw nog steeds 

vol van plichtsbesef, trots en waardigheid; de koning vertrok zonder de ernst van haar situatie te kennen. De 

achttiende september kreeg Clementine in Laken als eerste het bericht dat de vorstin was overleden. De 

koning kreeg een telegram waarop hij in snikken uitbarstte. Blanche schreef: 

Zijn verdriet was oprecht,.. hij is zeer gevoelig maar toont dit niet aan iedereen... 

Aartshertogin Stéphanie spoedde zich vanuit Londen naar Spa terwijl de koning per sneltrein ook onderweg 

was. Op 21 september kwamen beiden aan in Spa. Toen de vorst zijn vrouw wilde zien, was zijn dochter in 

gebed verzonken. Leopold gunde Clementine geen blik en wees haar kordaat de deur. Algauw werd dit 

gebaar bekend in Europa, wat zelfs aan alle Europese hoven werd afgekeurd. Clementine schreef over haar 

overleden moeder: 

.. In de ogen van moeder waren we monster nr.1, monster nr.2 en ik monster nr.3; dat zijn we ook gebleven... 

Na de uitvaart keerde de aartshertogin terug naar Wenen om de steunbetuiging van keizer Frans Jozef I en 

de koning van Griekenland te ontvangen. Koning Leopold ging terug naar Frankrijk en liet Clementine 

alleen achter. Na zijn terugkomst werd er een herdenkingsdienst georganiseerd. De koning zat samen met 

zijn broer en prins Albert in de koets. Toen er schoten werden afgevuurd, merkte de vorst niets op; hij ging 

voort zonder te beseffen aan een anarchistische aanslag te zijn ontsnapt. De koning verbleef steeds meer bij 

zijn barones de Vaughan; zo had Clementine het Kasteel van Laken voor haar alleen. In haar eenzaamheid 

keerde ze zich tot een jonge aanbidder; prins Napoleon Victor. Haar vader zou zo'n relatie nooit goedkeuren 

aangezien de prins als hoofd van huis Bonaparte door de Franse republiek verbannen was. Er zou weleens 

een diplomatieke rel van kunnen komen, ook al ontbrak het de prins niet aan adelbrieven. Op 31-jarige 

leeftijd ondernam de prinses een vergeefse poging om goedkeuring te krijgen van de koning. De vorst 

merkte wel op dat hij zijn dochter niet eeuwig kon vastklemmen en ging naar zijn schoonzus, Maria van 

Hohenzollern-Sigmaringen, gravin van Vlaanderen. Daar kwam de prins al jaren als vriend over de vloer. 

De plicht roept. 

In de familie heerste een slechte stemming; de prinses meed haar vader en de aartshertogin had een 

rechtszaak tegen haar vader aangespannen omdat ze de verdeling van haar moeders erfenis betwistte. Ook 

in de familie is er tegenkanting vanwege keizerin Eugénie en de gravin van Vlaanderen. Doch de keizerin 

keurde Leopolds houding stellig af. 

Het waren zware tijden voor de vorst, enerzijds de twist met Louise en Stéfanie, anderzijds de romance van 

Clementine. Clementine had de steun van de Franse pers, in tegenstelling tot haar geliefde. De pers roddelde 

rustig verder; zo zou de koningin zaliger haar dochter na de dood van prins Boudewijn in een klooster 

hebben willen onderbrengen. 

Uit vaderlandsliefde zag de prinses af van een huwelijk, ook al zag ze in de prins steeds meer genegenheid 

en liefde. Op 9 februari 1906 kreeg ze er een halfbroertje bij, Lucien Durrieux; eindelijk een zoon voor de 

vorst. Hierdoor verbeterde hun relatie enigszins, al bleef ze vrij droog. Leopold schreef haar ter gelegenheid 

van een bezoek: 

Ik zou heel gelukkig zijn je die dag te ontvangen in Passable om 1 uur samen met de Generaal en je Dame. Ik zal mijn 

automobiel naar het Stadion van Nice sturen om je naar hier te brengen.. getekend; Koning der Belgen. 

Toen de vorst terugkeerde uit Frankrijk was hij zwaar ziek: de diagnose luidde darmafsluiting. Een 

chirurgische ingreep drong zich op. Op 14 december 1909 trouwde de koning in besloten kring met zijn 

barones, daarop ontving hij de laatste sacramenten. Ondanks de succesvolle ingreep overleed de vorst op 16 

december. Een nieuw tijdperk brak aan: zij die in Laken de kleine koningin was, moest plaats maken voor de 

nieuwe vorst. Maar ze was eindelijk vrij, klaar om met haar prins te huwen. 

Huwelijk. 

Na de dood van haar vader veranderde Clementines positie. Ze moest verhuizen, maar was zo vrij als een 

vogel. Louise en Stéphanie zagen hun kans schoon om een graantje mee te pikken van hun vaders fortuin. 

Clementine moest voorzichtiger zijn; eindelijk werd haar de liefde gegund. Ze had de steun van haar tante 

Maria en de koning, die gingen voor. Bovendien wilde de prinses nog over straat kunnen lopen zonder 



  

  

gezichtsverlies door een eventueel proces. Ze zag ondertussen hoe haar zussen hun pijlen richtten op 

barones de Vaughan; zij had immers een deel van Leopolds fortuin gekregen. Ondertussen draaide de 

geruchtenmolen in Parijs op volle toeren. Zo zouden de Bonapartes afzien van een huwelijk aangezien de 

erfenis nihil was. In Italië leerde Clementine haar schoonfamilie beter kennen. Ze werd verwelkomd door 

haar schoonzus Maria Laetitia Eugénie, de hertogin van Aosta. Over de ontmoeting met haar schoonmoeder 

schreef ze: 

Prinses Clothilde ontving me met open armen, met een heerlijke moederlijke warmte; alsof ik haar dochter was... 

Prinses Clothilde was zeer ruimdenkend en gunde het koppel alle geluk; zo konden ze zich van tijd tot tijd 

afzonderen van hun gevolg. Daarnaast stonden ook andere bezoeken op het programma, ze gingen naar 

Rome om koning Victor Emanuel III en koningin Helena te groeten, ook de koningin-moeder Margaritha en 

de hertogin van Genua ontvingen hen. Na deze tussenstop ging ze terug naar Brussel. Daar leerden koning 

Albert en koningin Elisabeth de prins beter kennen. In september werd de verloving bekendgemaakt. 

Ondertussen liet de regering van zich horen in de zaak van de erfeniskwestie. De prinses stemde 

onmiddellijk toe. Zo werden de banden tussen de Bonapartes en de Saksen-Coburgers niet op het spel gezet. 

Op 14 november 1910, Leopold II was net een jaar dood, zou ze met Napoleon Victor Bonaparte huwen, het 

hoofd van het huis Bonaparte. 

Alleen was als domper op de feestvreugde prinses Clothildes gezondheid verslechterd. Ze liet de gastenlijst 

inkrimpen. Zo moest haar schoonbroer Elemer, de Graaf van Lonyay wijken. Stéphanie was ziedend en liet 

weten ook niet naar haar huwelijk te zullen komen. Opnieuw zat Clementine tussen twee vuren. Ze 

probeerde dan wijselijk haar zus in te tomen. Ook waren er een heleboel administratieve zaken die geregeld 

moesten worden. Zo moest de paus dispensatie verlenen. De grootmoeder van prins Victor, koningin 

Adelaïde, was een volle nicht van haar eigen moeder, koningin Maria-Hendrika. Vlak voor hun huwelijk 

brachten ze een bezoek aan het Duitse keizerspaar, waar ze met alle egards werden ontvangen. 

Langzamerhand sloot de Europese grootadel het koppel in hun hart. Eindelijk was het dan zover: het 

huwelijk. Over haar kleed schreef Clementine: 

..het is een japon van satijn, versierd met een heerlijk opengewerkte schoudermantel in Brusselse kant... 

Daarbij een kanten bruidssluier van drie meter, een diadeem met briljanten van haar moeder en een 

halssnoer van parels, door koningin Elisabeth geschonken. Op 10 november 1910 vertrok ze naar Turijn voor 

de grote dag; het koningspaar vergezelde haar naar het station om 6 uur in de ochtend. Daar werd ze 

bejubeld door een grote menigte. 

Op 14 november was Moncalieri volledig klaar voor de grote dag; het ganse dorp was versierd met slingers 

en wimpels. De burgerlijke ceremonie vond plaats in het Gele Salon. Daarna ging men in processie naar de 

kapel. Haar schoonbroer prins Filips leidde de prinses naar het altaar. Prinses Clothilde was uitgeput en 

werd ondersteund door personeel. Naast haar zaten de gravin van Vlaanderen, koningin-moeder 

Margaritha van Italië en de hertogin van Aosta. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend door Giovanni 

Masera, bisschop van Biella. Koning Albert liet zich vertegenwoordigen door de prins de Ligne als getuige. 

Alles verliep in een sobere serene sfeer. Prinses Clothilde was dolgelukkig een zo vrome schoondochter te 

krijgen, ze bad intens voor hun geluk. 

Clementine schreef over haar echtgenoot: 

..mijn lieve echtgenoot is om van te snoepen; goed, vriendelijk, verliefd.. hij is zo mooi, verstandig en zo prinselijk in 

zijn voorkomen.. 

 

 

Napoleon Victor Bonaparte. 

Hij werd in het testament van de prince impérial Napoleon Eugène als diens opvolger als hoofd van het Keizerlijk Huis 

Bonaparte aangewezen, hoewel Napoleon Jozef Karel Paul officieel als zodanig gold. In 1884 verklaarde hij zichzelf tot 

kandidaat voor de troon. Datzelfde jaar was hij gebrouilleerd geraakt met zijn vader, wiens democratiserende 

opvattingen hij afkeurde. 

Victor trad op 14 november 1910 op het kasteel Moncalieri nabij Turijn, Italië, in het huwelijk met prinses Clementina 

van België, dochter van Leopold II en koningin Maria Hendrika. Dit huwelijk was omstreden omdat de vader van de 

bruid zijn zegen niet wilde geven. Het paar moest wachten tot de dood van de koning. 

Na zijn vaders dood in 1891 werd hij door de meeste Bonapartisten als familiehoofd erkend, hoewel sommige zijn 

jongere broer Lodewijk prefereerden. 

 

 



  

  

Marie Clotilde Eugénie Alberte Laetitia Généviève prinses Bonaparte. 

Haar vader was prins Napoleon Victor Bonaparte en haar moeder prinses Clementine van België. Zo had Marie Clotilde 

familierelaties met talrijke vorstenhuizen in Europa: Saksen-Coburg (via haar moeders kant), keizer Napoleon III en 

keizerin Eugénie van Frankrijk (via haar vaders kant), de Windsors (via vaders en moeders kant), de Hohenzollern (via 

moeders kant), het Italiaans vorstenhuis en de Habsburgers in Wenen (via moeders kant). Voor haar doop in Brussel 

waren er 13 peters en 13 meters aanwezig. Haar 13e peter was Henri Nouvion, bankier en vriend van prins Napoleon 

Victor Bonaparte; deze peter schonk haar de eerste aandelen van zijn nieuw opgerichte koloniale bank. Haar jeugd 

bracht ze in Brussel door. 

 

 

Lodewijk Jérôme Victor Emanuel Leopold Marie Bonaparte. 

Lodewijk Napoleon was de zoon van Napoleon Victor Bonaparte en Clementine van België, de jongste dochter van 

Leopold II. Aangezien leden van voorheen regerende geslachten destijds uit Frankrijk waren verbannen, groeide hij op 

in België en bracht hij ook tijd door bij de bejaarde keizerin Eugénie, de vrouw van Napoleon III, in het Verenigd 

Koninkrijk. Zijn opleiding ontving hij in Leuven en Lausanne. Nadat premier Édouard Daladier had geweigerd hem in 

Franse dienst te laten treden, nam hij dienst in het Vreemdelingenlegioen. Na de wapenstilstand van 1941 keerde hij 

terug naar Zwitserland, waar hij destijds verbleef. In 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd, maar later 

vrijgelaten. Hoewel onder beperkingen wist hij lid te worden van de Organisation de résistance de l'armée, waar hij 

diende in de Karel Martel-brigade. Na de oorlog verhuisde hij naar Parijs, hoewel de verbanningswet pas in 1950 werd 

ingetrokken. 

Lodewijk deed zaken in de Franse en Belgische koloniën in Afrika en wijdde zich ook aan de sport, motorracen - hij was 

voorzitter van de Association Sportive de l'Autoclub - en wintersport. Al sinds de dood van zijn vader in 1926 was hij 

troonpretendent. Per testament onterfde hij zijn zoon Karel Napoleon vanwege diens scheiding van prinses Béatrice van 

Bourbon-Sicilië, waarmee Karels zoon Jean-Christophe Napoléon pretendent werd. Karel betwist de legitimiteit van het 

testament. 

 

 

XXXai. Henriëtte Marie Charlotte Antonia van België, dochter van Filips van België (XXIXr), op pagina 

370 (prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha en graaf van Vlaanderen) en 

Maria Louise Alexandra Caroline van Hohenzollern-Sigmaringen (gravin van Vlaanderen, was 

aanvankelijk een Duitse maar door haar huwelijk later een Belgische prins), geboren op 

woensdag 30 november 1870 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (77 jaar oud) op 

maandag 29 maart 1948 in Sierre [Valais, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

woensdag 12 februari 1896 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met haar achterneef Filips Emanuel 

Maximiliaan Maria Odo van Orléans, zoon van Ferdinand Louis Philippe van Alençon-Orléans en 

Sophie Charlotte Augusta in Beieren, geboren op donderdag 18 januari 1872 in Meran [Trentino, Italië], 

was hertog van Vendôme en een Franse prins, overleden (59 jaar oud) op zondag 1 februari 1931 in 

Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Maria Louise Ferdinande van Bourbon-Orléans, geboren op donderdag 31 december 1896 

in Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (76 jaar oud) op 

donderdag 8 maart 1973 in New York [New York, Verenigde Staten], trouwde (respectievelijk 

19 en 30 jaar oud) (1) op woensdag 12 januari 1916 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], (gescheiden in 1926) met Felipo van 

Bourbon-Sicilië, zoon van Alfonso van Bourbon-Sicilië (graaf van Caserta) en Maria 

Antonia van Bourbon-Sicilië, geboren op donderdag 10 december 1885 in 

Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], overleden (63 jaar oud) op woensdag 9 maart 1949. Uit 

dit huwelijk een zoon, trouwde (ongeveer 31 jaar oud) (2) in 1928 met Walter Kingsland. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Sophie Josephine van Bourbon-Orléans, geboren op woensdag 19 oktober 1898 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (29 jaar oud) op dinsdag 9 oktober 1928 

in Tournon-Sur-Rhône [Ardèche, Frankrijk] op het kasteel. 

3. Genevieve Marie Jeanne van Bourbon-Orléans, geboren op zaterdag 21 september 1901 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (ongeveer 81 jaar oud) omstreeks 1983. 

4. Karel Karel Filips Emanuel Ferdinand Lodewijk Gerard Jozef Maria Ghislain Boudewijn 



  

  

Christoffel Rafaël Anton Hendrik van Orléans, geboren op dinsdag 4 april 1905 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], Franse prins, overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 10 maart 1970 in Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (23 jaar oud) op 

maandag 24 september 1928 met Marguerite Watson. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Henriëtte Marie Charlotte Antonia van België. 

Begin 1891 krijgt Henriëtte een zware longontsteking, er wordt even voor haar leven gevreesd. Haar broer Boudewijn, 

die nachtenlang voor zijn zieke zus gebeden heeft in de ijskoude gangen, wordt nu zelf ziek en sterft aan zijn 

longontsteking. Henriëtte stort helemaal in, na een tijd herpakte ze zich en zette ze zich over zijn dood heen. 

Nadat haar jongere zus Josephine al in 1894 trouwt met haar neef Karel Anton van Hohenzollern begint nu ook de tijd 

voor Henriëtte te dringen. Ze is verliefd op haar achterneef Filips van Orléans en hij wil ook met haar trouwen. Echter 

is hij de achterkleinzoon van Louis-Philippe, de laatste koning van Frankrijk, waar ook Henriëtte een achterkleindochter 

van is. Als troonpretendent van de Franse troon stelt haar oom koning Leopold II zijn veto om geen aanvaring te 

krijgen met de Franse Republiek. 

De ouders van Henriëtte gingen zelf op zoek naar een geschikte kandidaat. Ze kwamen uit bij Emanuel van Orléans, 

eveneens een achterkleinzoon van Louis-Philippe, maar via een jongere zoon van hem en geen controversieel persoon 

zoals Filips. In tegenstelling tot Filips, die in ballingschap leefde, mocht hij wel gewoon in Frankrijk komen. Doordat ze 

beiden tot een koninklijk huis behoren moeten ze wel goedkeuring krijgen van het familiehoofd. Leopold II geeft deze keer 

zijn zege en Filips, die zelf met Henriëtte wilde trouwen deed dat ook. 

De levensstijl van 'de hertogen van Vendôme' was waarlijk vorstelijk. Ze bezaten oogverblindende eigendommen, onder 

meer in België, Parijs, aan de Franse zuidkust en in Zwitserland. Met Henriëtte en haar gezin ging het na de Eerste 

Wereldoorlog niet voor de wind. De Vendômes zagen hun fortuin sterk slinken, en waren verplicht om enkele 

eigendommen te verkopen. In 1931 overleed totaal onverwacht haar echtgenoot Emmanuel. Hij leed aan een onschuldige 

verkoudheid, maar kreeg plotseling een hartstilstand. 

 

 

Filips Emanuel Maximiliaan Maria Odo van Orléans. 

De hertog diende als majoor in het Oostenrijk-Hongaarse leger, maar mocht niet vechten in de Eerste Wereldoorlog, 

aangezien een Franse wet uit 1886 stelde dat alle prinsen uit de vroegere soevereine huizen Orléans en Bonaparte geen 

toelating kregen om te dienen in het leger of de marine of een functie binnen de Franse overheid uit te oefenen. Hij liet 

zich daar echter niet door afschrikken, meldde zich als vrijwilliger bij het Franse Rode Kruis, werd benoemd tot 

belangrijkste vertegenwoordiger van het Franse Rode Kruis aan het Belgische front en diende als directeur van een 

Frans-Belgisch ziekenhuis in Calais. 

In 1926 organiseerde hij in Roquebillière, in het departement Alpes-Maritimes, een feest ter ere van de opgraving van 

verschillende graven uit de Romeinse tijd, waarbij ook zeldzame juwelen, vazen en kunstobjecten werden gevonden. 

Emanuel en Henriëtte bezaten verschillende landgoederen in België, Frankrijk en Zwitserland, maar verloren tijdens de 

Eerste Wereldoorlog een groot deel van hun fortuin en waren hierdoor gedwongen om sommige van die landgoederen te 

verkopen. Hij overleed onverwacht in februari 1931 aan hartfalen, terwijl hij een simpele verkoudheid had, en werd 

bijgezet in de Dreux Royal Chapel. 

 

 

Karel van Orléans. 

Bij zijn geboorte kreeg hij de titels van prins van Orléans en hertog van Nemours, alsook het predicaat van koninklijke 

hoogheid. Vanaf 1926 was hij ook prins van den bloede. Ook was hij van 1967 tot 1969 grootmeester van de Franse tak 

van de Orde van Sint-Lazarus, met zijn neef Michel als coadjutor. 

Tijdens een reis naar de Verenigde Staten leerde Karel Marguerite Watson (1899-1993) kennen, met wie hij op 24 

september 1928 trouwde. Het huwelijk kreeg niet de goedkeuring van Jean van Orléans, het toenmalige hoofd van het 

huis Orléans en Orléanistische troonpretendent van Frankrijk. Het echtpaar kreeg geen kinderen. 

Karel van Orléans stierf in maart 1970 in Neuilly-sur-Seine. Hij werd bijgezet in de Dreux Royal Chapel. 

 

 

XXXaj. Josephine Caroline Marie Albertine van België, dochter van Filips van België (XXIXr), op pagina 

370 (prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha en graaf van Vlaanderen) en 

Maria Louise Alexandra Caroline van Hohenzollern-Sigmaringen (gravin van Vlaanderen, was 



  

  

aanvankelijk een Duitse maar door haar huwelijk later een Belgische prins), geboren op 

vrijdag 18 oktober 1872 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], hertogin van Saksen, prinses van 

Saksen-Coburg-Gotha, overleden (85 jaar oud) op maandag 6 januari 1958 in Namen [Namen, België], 

trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op maandag 28 mei 1894 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] 

met haar neef Karel Anton Frederik Willem Lodewijk graaf van Hohenzollern-Sigmaringen, zoon 

van Leopold Stefan Karel Anton Gustaaf Eduard Tassilo van Hohenzollern-Sigmaringen (was hij 

kandidaat voor de Spaanse troon) en Antonia Maria Ferdinanda van Portugal (XXXz), op pagina 450. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Stephanie Josephine van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren op maandag 8 april 1895 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op donderdag 7 augustus 1975 in 

Diessen Am Ammersee [Bavaria, Duitsland]. 

2. Marie Antoinette van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren op vrijdag 23 oktober 1896 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op zondag 4 juli 1965 in 

Bolzano [Trentino, Italië]. 

3. Albert Lodewijk van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren op woensdag 28 september 1898 

in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op zaterdag 30 juli 1977 in 

Buhlerhohe [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

4. Henriëtte van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren en overleden in 1907. 

 

XXXak. Albert I Albert Leopold Clemens Marie Meinrad koning van België, zoon van Filips van België 

(XXIXr), op pagina 370 (prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg en Gotha en graaf 

van Vlaanderen) en Maria Louise Alexandra Caroline van Hohenzollern-Sigmaringen (gravin van 

Vlaanderen, was aanvankelijk een Duitse maar door haar huwelijk later een Belgische prins), geboren op 

donderdag 8 april 1875 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], hertog van Saksen, prins van 

Saksen-Coburg-Gotha en was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934 Koning der Belgen, overleden (58 

jaar oud) op zaterdag 17 februari 1934 in Marche-Les-Dames [Namen, België], trouwde (respectievelijk 25 

en 24 jaar oud) op dinsdag 2 oktober 1900 in München [Bavaria, Duitsland] met Elisabeth Gabriele 

Valérie Marie in Beieren, dochter van Karel Theodoor in Beieren (Haantje) en Maria Josepha van 

Bragança, geboren op dinsdag 25 juli 1876 in Possenhofen [Bavaria, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op 

dinsdag 23 november 1965 in Laken [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Leopold III van België, geboren op zondag 3 november 1901 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (81 jaar oud) op zondag 25 september 1983 in 

Sint-Lambrechts-Woluwe [Vlaams-Brabant, België], volgt XXXIae, op pagina 530. 

2. Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad van België, geboren op zaterdag 10 oktober 1903 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], ongehuwd overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 1 juni 1983 in Oostende [West-Vlaanderen, België], volgt XXXIaf, op pagina 542. 

3. Marie José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle van België, geboren op 

zaterdag 4 augustus 1906 in Oostende [West-Vlaanderen, België], overleden (94 jaar oud) op 

zaterdag 27 januari 2001 in Thônex [Geneve, Zwitserland], volgt XXXIag, op pagina 545. 

 

Albert I koning van België. 

Door het overlijden van kroonprins Leopold in 1869 evenals het overlijden van zijn vader prins Filips (de jongere broer 

van Leopold II) en het overlijden van zijn eigen oudere broer Boudewijn in 1891 werd Albert van dan af voorbereid op 

de onverwachte zware taak als toekomstige koning. 

Als troonopvolger kon hij een beroep doen op veel familiebanden; zijn oom Carol was koning van Roemenië, zijn tante 

Stephanie koningin van Portugal, nog een andere tante, Charlotte, was de keizerin van Mexico. Zijn overgrootvader 

was koning der Fransen, zijn nicht was kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije, zijn schoontante was keizerin van 

Oostenrijk en zijn zwager was kroonprins van Beieren. Veel van deze familiebanden werden op de proef gesteld tijdens 

de Eerste Wereldoorlog; hij liet later het familiewapen bannen en de familienaam Saksen-Coburg-Gotha schrappen. 

Huwelijk en kinderen. 

Albert huwde in 1900 met hertogin Elisabeth in Beieren, dochter van Karel Theodoor in Beieren en Maria José van 

Bragança. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren: 

" Leopold (de latere koning Leopold III). 

" Karel (de latere prins-regent). 



  

  

" Marie-José, die later koningin van Italië zou zijn totdat het Italiaanse volk de monarchie omverwierp en een 

republiek installeerde. 

Eerste Wereldoorlog. 

Op 11 oktober 1914 was de beslissing gevallen het Belgisch leger te verzamelen achter de IJzer. Daar zou het ook slag 

leveren waardoor een definitief einde kwam aan de bewegingsoorlog en de loopgravenoorlog begon. Terwijl de regering 

in ballingschap was in Le Havre, bleef koning Albert I de gehele oorlog bij zijn soldaten in de loopgraven. Na de oorlog 

richtten de oud-strijders in Nieuwpoort naast de IJzer een monument op om hem te gedenken en te eren. De koning 

ging de mythologie van de Belgische geschiedenis in als koning-ridder en koning-soldaat. 

De koning zelf was met de officieuze titel van zijn hagiografen niet opgezet. Wel nam hij, in overeenstemming met het 

toenmalige begrip van de grondwet, daadwerkelijk het opperbevel waar over de Belgische strijdkrachten en hij woog 

zwaar op de belangrijke beslissingen die tijdens de veldtocht moesten genomen worden. Een bijzonder moeilijke 

beslissing van historisch belang was het Belgisch Leger niet naar Frankrijk terug te trekken, maar wel naar de streek 

van Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide achter de IJzer. 

Historisch onderzoek leidde tot het besluit dat Koning Albert I een groot koning was die zijn taak als opperbevelhebber 

van het leger (en als staatsman), quasi in afwezigheid van de regering, op onberispelijke wijze vervuld heeft. Het 

Belgisch Leger leverde onder zijn leiding een wezenlijke bijdrage aan het stoppen van de vijandelijke opmars. Hij kon 

België als staat redden van de ondergang, het land internationaal laten erkennen als "brave little Belgium" en de 

troepen vrijwaren van massale verliezen in zinloze offensieven. Toen Albert I koning was kwam de huidige Duitstalige 

Gemeenschap in 1920 bij België. 

Albert en de wetenschappen. 

Op 1 oktober 1927 hield koning Albert I (1875-1934) zijn beroemd gebleven toespraak van Seraing in de bedrijven van 

John Cockerill. Deze redevoering is een mobiliserende mythe geworden, lezen we in de Geschiedenis van de 

Wetenschappen in België. Tot de huidige dag toe wordt Albert I immers geciteerd in elk politiek discours over 

wetenschap. "Er heerst in België een echte crisis der wetenschappelijke instellingen en laboratoria", zei de koning tegen 

de verzamelde fine fleur van economie en politiek. Albert I stelde de betere kringen ook een oplossing voor: "Door de 

initiatieven onzer industriëlen en financiers, de kunde onzer ingenieurs, de bekwaamheid onzer arbeiders, zullen alle 

hinderpalen uit de weg worden geruimd". De rijken der Belgische aarde hadden de boodschap begrepen en een jaar later 

werd het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) gesticht, onder het voorzitterschap van Emile 

Francqui. Het meteen stevig gespekte fonds kreeg de steun van onder andere de familie Solvay en de belangrijkste 

banken van België en zorgde niet alleen voor een opleving van de industrie via laboratoriumonderzoek, maar ook voor de 

uitbreiding van het Belgische patrimonium. 

Ook de huidige Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) profiteerden immers van deze duw in de rug, en in de 

overzichtswerken van de instellingen vinden we in de jaren 1930 vooral wetenschappelijke expedities naar verre landen. 

Niet alleen werden de plaatselijke archeologie, etnografie, fauna en flora bestudeerd, als het even kon werd een en ander 

ook mee huiswaarts genomen. 

De jaren 1930 blijken een opvallend rijke periode voor een aantal FWI's. 

In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis was Jean Capart hoofdconservator (1925-1942). Voor die tijd had 

hij bijzonder veel aandacht voor het publiek en het educatieve gehalte van zijn collecties. Zo bracht men bij de 

Frans-Belgische expeditie naar het Paaseiland in 1934 met het schoolschip Mercator twee van de bekende grote beelden 

mee: een voor het Parijse Musée de l'Homme, en een voor de Brusselse KMKG. In 1935 bijvoorbeeld, nam een team 

archeologen, gesteund door het NFWO, uit Apamea in Syrië een indrukwekkend jachtmozaïek mee, die tot vandaag tot 

de topstukken van KMKG wordt gerekend. 

Niet alleen het Jubelparkmuseum leefde op, ook het Museum voor Natuurwetenschappen organiseerde tussen 1933 en 

1938 belangrijke dier- en plantkundige zendingen naar het Nationaal Albert Park. Het Afrika-museum verzamelde van 

1927 af volgens het principe van zo veel mogelijk reeksen specimens per soort en zelfs per vindplaats, waardoor het 

Museum uitgroeide tot een van de belangrijkste centra op het gebied van de Afrikaanse zoölogie. De Sterrenwacht kreeg 

in 1930 een aantal nieuwe instrumenten, waaronder een Zeiss-telescoop van 1 m diameter. 

Alberts plan voor 'een nuttige, patriottische, sociale, pacifistische, op privé-mecenaat steunende wetenschap' overleefde 

de Tweede Wereldoorlog niet. De opkomende big science verplichtte de Staat tot een ander, meer internationaal gericht 

wetenschapsbeleid. 

Reizen. 

Albert heeft enkele reizen gemaakt tijdens zijn koningschap. Zo reisde hij 1919 naar de Verenigde Staten van Amerika. 

Tijdens de hele maand oktober trok hij door het land. Albert werd hartelijk ontvangen door de Amerikanen. 

Ook was Albert de eerste koning die door Belgisch-Congo reisde: in 1909 als prins, in 1928 als koning. De tocht in 1928 

was vooral bedoeld om aan te tonen dat men comfortabel kon reizen door Congo. 



  

  

Overlijden. 

Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen) op 17 februari 1934. Zijn lichaam werd om twee 

uur in de nacht van 17 op 18 februari gevonden. De ochtend van 18 februari stond de wereldpers al op zijn kop door het 

overlijden van Albert I. Omdat er van de val geen getuigen waren, werd druk gespeculeerd over de ware doodsoorzaak. 

Albert was een bekwame klimmer en daarom menen sommigen dat het moeilijk aan te nemen is dat het om een ongeval 

zou gaan en dat het waarschijnlijker is dat de koning elders zou vermoord zijn (of zelfs zelfmoord zou gepleegd hebben) 

en dat zijn dode lichaam nooit in Marche-les-Dames heeft gelegen of daar pas in de nacht van 17 op 18 februari werd 

neergelegd om een val te ensceneren. Theorieën gaan van jaloerse echtgenoten tot moord door de Franse geheime dienst, 

omdat Albert I het militaire akkoord met Frankrijk zou willen opzeggen en terugkeren naar de Belgische neutraliteit. 

Geen van deze stellingen heeft men kunnen bewijzen. 

Onderzoek 80 jaar later. 

In 2016 raakte bekend dat journalist Reinout Goddyn van het VTM-programma Royalty met bloed besmeurde bladeren 

had gekocht die op de plaats van het ongeval waren verzameld door omwonenden. Vergelijking in 2016 door de 

Leuvense forensische geneticus dr. Maarten Larmuseau en zijn team van het DNA van twee van Alberts verwanten 

(onder wie voormalige Tsaar Simeon van Saksen-Coburg en Gotha in vaderlijke lijn en Anna Maria Freifrau von 

Haxthausen in moederlijke lijn) en het bloed op de bladeren bewees dat het wel degelijk om het bloed van de koning ging. 

Larmuseau werd geholpen door de Gentse professor Dieter Deforce die in 2014 reeds had aangetoond dat het om 

menselijk bloed ging. Dit onderzoek onderschrijft de officiële versie van de feiten en toont ook aan dat het juridisch 

onderzoek reeds van in het begin niet perfect kon verlopen aangezien de plaats van het ongeval was verstoord door 

souvenirjagers. 

Nalatenschap. 

Vanwege zijn houding en gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog is Albert I nog steeds één van de populairste Belgische 

vorsten. Er zijn in België veel standbeelden van hem te vinden en verschillende zaken naar hem vernoemd: zoals de 

Albertina-bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek van België) in Brussel, het Albertkanaal, het Koning Albertpark in Gent 

en dat in Kortrijk en het Koning Albert I-monument. In 2005 eindigde hij op nr. 126 in de Vlaamse versie van De 

Grootste Belg en op nr. 12 in de Waalse versie. De faam van Koning Albert I reikt tot ver over de grenzen van België. 

Ook in het buitenland zijn straten en pleinen naar hem genoemd en monumenten opgericht. 

Honoraria. 

" Grootmeester van de Leopoldsorde. 

" Grootmeester van de Orde van de Afrikaanse Ster. 

" Grootmeester van de Kroonorde. 

BUITENLANDSE ORDEN. 

" Ere-Ordeketen met briljanten en robijnen Orde van Skanderbeg Albanië. 

" Grootkruis Orde van de Condor van de Andes Bolivia. 

" Ordeketen Orde van Sint-Cyrillus en Sint-Methodius Bulgarije. 

" Grootkruis Sint-Alexander Orde Bulgarije. 

" Grootkruis Koninklijke Orde van Cambodja. 

" Grootkruis Orde van Verdienste Chili. 

" Eerste Klasse Tweede Graad Orde van de Dubbele Draak China. 

" Grootkruis Orde voor Verdienste China. 

" Buitengewoon Grootkruis Boyaca Orde Colombia. 

" Gouden Herinneringsmedaille van de Onafhankelijkheid Costa-Rica. 

" Grootkruis Orde Carlos Manuel de Cespedes Cuba. 

" Ridder Orde van de Olifant Denemarken. 

" Ordeketen met briljanten en smaragden in de Orde van Muhammad Ali Egypte. 

" Grootkruis Orde voor Verdienste Equator. 

" Vrijheidskruis 1ste Klasse Estland. 

" Ordeketen Orde van het Zegel van Salomon Ethiopië. 

" Ordeketen Orde van de Witte Roos Finland. 

" Grootkruis Legioen van Eer. 

" Militaire Medaille. 

" Oorlogskruis met Palm Frankrijk. 

" Extra-Companion in de Orde van de Kousenband. 

" Honorair Ridder-Grootkruis in de Orde van het Bad. 

" Honorair Ridder-Grootkruis in de Koninklijke Orde van Victoria. 



  

  

" Baljuw Grootkruis in de Soevereine Militaire Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Rhodos en Malta. 

" Distinguished Flying Cross Groot-Brittannië. 

" Grootkruis in de Orde van de Heilige Stefanus Hongarije. 

" Ridder in de Orde van de Allerheiligste Boodschap. 

" Grootkruis Militaire Orde van Savoye. 

" Oorlogskruis en Medaille van Oorlogsvrijwilliger Italië. 

" Ordeketen van de Opperste Chrysanthemumorde Japan. 

" Eerste Klasse Militaire Orde van Lacplesis. 

" Grootkruis Orde van de Drie Sterren Letland. 

" Grootkruis Orde van de Afrikaanse Onafhankelijkheid Liberia. 

" Ridder Vytis Orde Litouwen. 

" Grootkruis Orde van de Gouden Leeuw van Nassau Luxemburg. 

" Baljuw Grootkruis van Eer en Devotie in de Soevereine en Militaire Orde van Malta. 

" Grootkruis met briljanten Ouissam Alaouite Orde en Militaire Medaille Marokko. 

" Grootkruis Orde van de Heilige Karel Monaco. 

" Ridder - Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

" Ordeketen Orde van Sint-Olaf Noorwegen. 

" Gouden Medaille voor Solidariteit Panama. 

" Grootkruis met briljanten Orde van de Zon Peru. 

" Grootkruis Kroonorde Perzië. 

" Grootkruis Orde van de Witte Adelaar. 

" Grootkruis Militaire Orde 'Virtuti Militari' Polen. 

" Ordeketen Orde van de Toren en het Zwaard. 

" Het lint van de Drie Orden Portugal. 

" Ordeketen Orde van Carol I. 

" Grootkruis Orde van de Ster. 

" Grootkruis Orde van Michaël de Dappere. 

" Kruis voor Luchtmachtverdienste Roemenië. 

" Ridder in de Orde van Sint-Andreas. 

" Ridder Orde van Sint Joris. 

" Ridder Orde van de Witte Adelaar. 

" Grootkruis Orde van Sint-Stanislaus. 

" Ridder Orde van Orde van Alexander Newsky. 

" Ridder in de Orde van Sint-Anna Rusland. 

" Grootkruis Orde van de Ster van Karageorge met Zwaarden. 

" Gouden Medaille voor Dapperheid. 

" Militair Kruis Servië. 

" Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. 

Albert werd in 1907 de 1152e Ridder in de Oostenrijkse Orde van het Gulden Vlies. 

" Ordeketen van de Orde van Karel III Spanje. 

" Eerste Klasse met Ordeketen in de Orde van de Witte Leeuw. 

" Oorlogskruis (Tsjecho-Slowakije). 

" Ridder in de Orde van Christus. 

" Ridder Grootkruis Orde van het Heilig Graf Heilige Stoel. 

" Ordeketen Orde van de Bevrijder Venezuela. 

" Army Distinguished Service Medal Verenigde Staten. 

" Ridder in de Serafijnenorde Zweden. 

Koning van Belgie. 

 

 

Elisabeth Gabriele Valérie Marie in Beieren. 

Familie. 

De jonge Elisabeth leerde Albert kennen op de begrafenis van haar tante Sophie in Beieren, een jongere zus van Sisi, die 

was omgekomen bij de brand in de Bazar de la Charité. Albert vertegenwoordigde zijn tante, koningin Maria Henriëtta, 

en zijn moeder, de gravin van Vlaanderen. Elisabeth was de derde Duitstalige vrouw aan het Belgische hof. 



  

  

Op 2 oktober 1900 trouwde Elisabeth met prins Albert. Het paar had drie kinderen: 

" Leopold III van België (1901-1983), koning der Belgen (1934-1940) (1951). 

" Karel (1903-1983), regent (1944-1951). 

" Marie José (1906-2001). 

Eerste Wereldoorlog. 

In maart 1915 gebruikte zij voor het eerst de term IJzeren Gordijn. Elisabeth doelde hiermee op de scheiding die er op 

dat ogenblik - midden in de Eerste Wereldoorlog - bestond tussen haar en haar geboorteland. Zij werd, als Duitse, naar 

gebleken is valselijk beschuldigd van het overtekenen en aan de Duitsers doorspelen van militaire kaarten van haar man, 

koning Albert I. Zij ondernam op eigen houtje vredesinitiatieven. Zij werd in het kader van de oorlogspropaganda 

regelmatig afgebeeld in verpleegstersuniform, hoewel zij, anders dan die afbeeldingen suggereerden, niet als verpleegster 

werkzaam was. Wél bezocht zij zeer dikwijls de ziekenhuizen waarin gewonde soldaten werden verzorgd en had zij een 

leidend aandeel in (de totstandkoming van) het werk van het Belgisch Rode Kruis. 

 

 

XXXal. Maria Elizabeth Maximiliana Ludovica Amalie Franciska Sophie Leopoldine Anna Baptista 

Xaveria Nepomu van Saksen, dochter van Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent 

Aloysius koning van Saksen (XXIXt), op pagina 373 en Amalia Augusta van Beieren, geboren op 

donderdag 4 februari 1830 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

woensdag 14 augustus 1912 (zondag 11 aug 1912) in Stresa [Piemonte, Italië], trouwde (respectievelijk 20 

en 27 jaar oud) op maandag 22 april 1850 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Ferdinand Maria Albert 

Amadeus Filibert Vincent van Savoye-Carignano, zoon van Karel Albert Amadeus van 

Savoye-Carignano (koning van Sardinie) en Maria Theresia Franciska Josepha Johanna Benedicte van 

Toscane (prinses van Hongarije en Bohemen), geboren op vrijdag 15 november 1822 in 

Florence [Toscana, Italië], was Prins van Carignano en Hertog van Genua, overleden (32 jaar oud) op 

zaterdag 10 februari 1855 in Turijn [Piemonte, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Maria Margaretha Theresia Johanna van Savoye, geboren op 

donderdag 20 november 1851 in Turijn [Piemonte, Italië], overleden (74 jaar oud) op 

maandag 4 januari 1926 in Bordighera [Italië], trouwde (respectievelijk 16 en 24 jaar oud) op 

dinsdag 21 april 1868 in Turijn [Piemonte, Italië] met haar neef Umberto I Humbert Reinier 

Karel Emanuel Jan Maria Ferdinand Eugenius koning van Italië (de Goede), zoon van Victor 

Emanuel II koning van Italië (Vader des vaderlands) (was koning van Sardinië vanaf 1849) en 

Adelheid Francisca Maria Raineria Elisabeth Clothilde van Oostenrijk (aartshertogin van 

Oostenrijk, koningin van Sardinië en later van Italië), geboren op donderdag 14 maart 1844 in 

Turijn [Piemonte, Italië], was de koning van Italië van 9 januari 1878 tot zijn dood, overleden 

(56 jaar oud) op zondag 29 juli 1900 in Monza [Lombardia, Italië]. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Thomas Albert Victor van Savoye, geboren op maandag 6 februari 1854 in 

Turijn [Piemonte, Italië], hertog van Genua, overleden (77 jaar oud) op 

woensdag 15 april 1931 in Turijn [Piemonte, Italië], trouwde (respectievelijk 29 en 19 jaar 

oud) op zaterdag 14 april 1883 in Kasteel Nymphenburg (München) [Bavaria, Duitsland] met 

zijn achternicht Isabella Marie Elizabeth van Beieren, dochter van Adalbert Willem 

George Lodewijk van Beieren (prins van Beieren en erfprins van Griekenland) en Amelia 

Filipina del Pilar Blasa Bonisa Vita Rita Lutgard van Spanje, geboren op 

maandag 31 augustus 1863 in Kasteel Nymphenburg (München) [Bavaria, Duitsland], 

overleden (60 jaar oud) op dinsdag 26 februari 1924 in Rome [Lazio, Italië]. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

 

Maria Elizabeth Maximiliana Ludovica Amalie Franciska Sophie Leopoldine Anna Baptista Xaveria 

Nepomu van Saksen. 

Een jaar na de geboorte van het jongste kind overleed haar man. In 1856 hertrouwde Elizabeth, beneden haar stand, met 

een Italiaanse edelman. Uit dat huwelijk kwamen geen kinderen voort. Ze vestigden zich in een villa aan het Lago 

Maggiore, waar de prinses in 1912 overleed. 

 

 

Ferdinand Maria Albert Amadeus Filibert Vincent van Savoye-Carignano. 



  

  

Ferdinand was een militair, die als bevelhebber optrad tijdens de verschillende oorlogen die plaatsvonden op het 

Italiaanse schiereiland. Na de Siciliaanse revolutie van 1848 werd hem de Siciliaanse troon aangeboden, maar moest 

daarvan afzien, toen Ferdinand II der Beide Siciliën zijn gezag met geweld wist te herstellen. 

 

 

Maria Margaretha Theresia Johanna van Savoye. 

Margaretha steunde kunstenaars en schrijvers en zette verschillende culturele organisaties op. Ze deed ook veel aan 

goede doelen en steunde vooral het Rode Kruis. Het bekendste is ze evenwel van de pizza Margherita die naar haar is 

vernoemd. Samen met haar echtgenoot ging ze in 1889 op vakantie in Napels. Daar ontboden ze de beroemde 

pizzabakker Raffaele Esposito op het paleis om hen met zijn kookkunsten bekend te maken. Esposito bereidde drie soorten 

pizza: met ham, kaas en basilicum, met knoflook, olie en tomaten, en met mozzarella, basilicum en tomaten (de kleuren 

van de Italiaanse vlag). Deze laatste pizza beviel de koningin zo goed dat ze de kok later een bedankbrief schreef. Hier 

handig op inspelend noemde hij deze pizza voortaan pizza Margherita. 

 

 

Umberto I koning van Italië (de Goede). 

Hij was zeer gehaat in extreemlinkse kringen vooral onder anarchisten, vanwege zijn conservatisme en steun aan het 

"Bloedbad van Bava-Beccaris" in Milaan. Hij werd twee jaar na het incident vermoord door de anarchist Gaetano 

Bresci. 

Jeugd. 

Umberto's opleiding was toevertrouwd aan de meest wijze mannen van zijn tijd, onder wie Massimo Taparelli markies 

d'Azeglio en Pasquale Stanislao Mancini. In 1858 nam hij dienst in het leger als kapitein, nam deel aan de Slag bij 

Solferino in 1859 en leidde in 1866 een divisie in de Slag bij Custoza. Toen hij door de Oostenrijkse cavalerie bij 

Villafranca werd aangevallen, liet hij zijn troepen vierkanten vormen en dreef de aanvallers naar Sommacampagna. Zelf 

bevond hij zich bij de troepen die het meest werden aangevallen. Samen met Nino Bixio dekte hij het zich terugtrekkende 

Italiaanse leger en ontving een gouden medaille voor zijn grote moed. Ook politiek speelde Umberto als kroonprins een 

steeds belangrijkere rol. Zijn bezoek samen met zijn echtgenote Margareta aan het keizerlijke hof in Berlijn ter 

gelegenheid van het doopsel van de jongste dochter van de Duitse kroonprins in juni 1872, maakte de weg vrij voor een 

vriendschappelijke relatie tussen de dynastie der Hohenzollern en die van Savoye en voor goede relaties tussen 

Duitsland en Italië. 

Koningschap. 

Hij volgde zijn vader na diens dood op 9 januari 1878 op en noemde zichzelf Umberto I van Italië (en niet Umberto IV 

(van Savoye), zoals hij eigenlijk zou heten). Met zijn toestemming werd Victor Emanuel II begraven in het Pantheon te 

Rome en niet in het koninklijke mausoleum van Superga. 

Begeleid door premier Benedetto Cairoli maakte hij een rondreis door zijn koninkrijk, maar in Napels - waar hij werd 

toegejuicht door een enorme menigte - werd hij aangevallen door een anarchist genaamd Giovanni Passannante. 

Umberto wendde de aanval af met zijn sabel, maar Cairoli werd ernstig gewond toen hij hem wilde verdedigen. 

Passanante werd ter dood veroordeeld, maar de koning verzachtte de straf tot levenslange dwangarbeid. Koningin 

Margaretha's gezondheid zou enige jaren onder het incident lijden. Umberto en Cairoli vervolgden in 1881 hun 

rondreis en bezochten Sicilië en de Zuid-Italiaanse provincies. 

In 1882 speelde hij een prominente rol in de nationale rouw om de op 2 juni gestorven Giuseppe Garibaldi en hij 

bezocht verschillende malen diens graf te Caprera. Toen in de herfst van dat jaar Verona en Venetië te lijden hadden 

onder overstromingen haastte de koning zich erheen, leidde reddingsoperaties en doneerde grote sommen geld voor de 

gedupeerden. Toen een aardbeving op 28 juli 1883 Ischia teisterde deed Umberto hetzelfde en redde persoonlijk 

slachtoffers uit de puinhopen. In 1884 bezocht hij het door een cholera-epidemie getroffen Busca en Napels, gaf advies en 

geld en pepte het moreel van de bevolking op. 

Umberto's heerschappij was rustig vergeleken met die van zijn vader Victor Emanuel II en grootvader Karel Albert van 

Sardinië. Hij respecteerde de grondwet en volgde het parlement zo veel mogelijk in zijn keuze van premiers. Hij werkte 

mee aan de totstandkoming van de Driebond van 1882 en bezocht hiervoor verschillende malen Wenen en Berlijn. Het 

Verenigd Koninkrijk kon op Umberto's goedgezindheid rekenen. Hij was van mening dat de Driebond niet compleet 

was zonder een Engels-Italiaanse samenwerking op zee. 

Umberto bezette in 1885 Massawa, dat de hoofdstad werd van Italiaans-Eritrea. Hij was van plan een groot koloniaal 

rijk in Oost-Afrika te stichten, maar zijn ambitie werd gedwarsboomd toen het Italiaanse leger op 1 maart 1896 

vernietigend werd verslagen door het leger van Ethiopië in de Slag bij Adwa. De grote populariteit van de koning 

verminderde daarna. 



  

  

Umberto I werd op 29 juli 1900 vermoord door de anarchist Gaetano Bresci. De moordaanslag op de 56-jarige koning 

komt in een tijd van gewelddadige, sociale onrust en groeiende antimonarchale gevoelens in Italië. Hij werd begraven in 

het Pantheon naast zijn vader en werd opgevolgd door zijn zoon Victor Emanuel III. De renovatie van het Castello 

Sforzesco uit 1905 werd als eerbetoon aan hem opgedragen. 

 

 

Thomas Albert Victor van Savoye. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde koning Victor Emanuel III zelf de Italiaanse troepen aan. Hij benoemde daarop 

Thomas van Savoye tot Luogotenente (stadhouder) en belastte hem met de regeling van alle civiele zaken verbonden aan 

zijn koningschap. Victor Emanuel III was een neef van Thomas, want Thomas' zuster, koningin Margaretha (naar wie 

de pizza Margherita werd genoemd), was diens moeder. 

 

 

XXXam. Frederik August George Lodewijk Maximiliaan Karel Maria Nepomuk Baptist Xavier Cyriacus 

Romanus (Georg) koning van Saksen, zoon van Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent 

Aloysius koning van Saksen (XXIXt), op pagina 373 en Amalia Augusta van Beieren, geboren op 

woensdag 8 augustus 1832 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op 

zaterdag 15 oktober 1904 in Pillnitz [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 15 jaar oud) op 

woensdag 11 mei 1859 in Lissabon [Lisboa, Portugal] met Maria Anna van Portugal (zie XXXy, op 

pagina 450). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Marie van Saksen, geboren in 1860, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1861. 

2. Elisabeth van Saksen, geboren in 1862, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1863. 

3. Mathilde Marie Auguste van Saksen, geboren op donderdag 19 maart 1863 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], ongehuwd overleden (70 jaar oud) op maandag 27 maart 1933 

aldaar. 

4. Frederik August III van Saksen, geboren op donderdag 25 mei 1865 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op donderdag 18 februari 1932 in 

Szczodre [Wroclaw, Poland], volgt XXXIx, op pagina 522. 

5. Maria Josepha Louise Philippine Elisabeth Pia Angelika Margaretha van Saksen, 

geboren op vrijdag 31 mei 1867 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

zondag 28 mei 1944 in Kasteel Wildenwart (Frasdorf) [Bavaria, Duitsland], volgt XXXIy, op 

pagina 524. 

6. Johan George Pius Karel Leopold Maria Januarius Anacletus van Saksen, geboren op 

zaterdag 10 juli 1869 in Dresden [Sachsen, Duitsland], prins van Saksen, overleden (69 jaar 

oud) op donderdag 24 november 1938 in Altshausen [Baden-Württemberg, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) (1) op donderdag 5 april 1894 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland] met Maria Isabella Philippine Theresia 

Mathilde Jozefine van Württemberg, dochter van Philipp Alexander prins van 

Württemberg en Maria Theresia van Oostenrijk, geboren op woensdag 30 augustus 1871 in 

Orth An der Donau [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (32 jaar oud) op 

dinsdag 24 mei 1904 in Dresden [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (respectievelijk 37 en 32 jaar oud) (2) op dinsdag 30 oktober 1906 in 

Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk] met Maria Immaculata van Bourbon-Sicilië, dochter 

van Alfonso van Bourbon-Sicilië (graaf van Caserta) en Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, 

geboren op vrijdag 30 oktober 1874 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], prinses der Beide 

Siciliën, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 28 november 1947 in Muri [Aargau, Zwitserland]. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Maximiliaan Willem August Albert Karel Gregorius Odo van Saksen, geboren op 

donderdag 17 november 1870 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op 

vrijdag 12 januari 1951 in Freiberg [Sachsen, Duitsland], begraven in 

Bourguillon [Fribourg, Zwitserland]. 

8. Albert Karel Anton Lodewijk Willem Victor van Saksen, geboren op 

donderdag 25 februari 1875 in Dresden [Sachsen, Duitsland], ongehuwd en kinderloos 

overleden (25 jaar oud) op zondag 16 september 1900 in Schönwölkau [Sachsen, Duitsland]. 



  

  

 

Frederik August George Lodewijk Maximiliaan Karel Maria Nepomuk Baptist Xavier Cyriacus Romanus 

(Georg) koning van Saksen. 

George diende in het leger en nam in 1870 deel aan de Frans-Pruisische Oorlog. Samen met zijn broer kroonprins 

Albert, onder wiens bevel hij in Bohemen had gestaan, woonde hij op 18 januari 1871 in Versailles de kroning van de 

Pruisische koning Wilhelm I tot Duits keizer bij. 

Albert, die in 1873 de troon besteeg, stierf in 1902 kinderloos en werd opgevolgd door de 70-jarige George. Hij stierf 

echter al twee jaar later op 15 oktober 1904, waarna zijn zoon als Frederik August III koning werd. 

 

 

Mathilde Marie Auguste van Saksen. 

Door haar vader was zij voorbestemd om in het huwelijk te treden met de Oostenrijkse kroonprins Rudolf. Deze zag 

evenwel niets in een huwelijk met de verlegen Saksische prinses en trouwde in plaats daarvan met de Belgische prinses 

Stefanie. Daarna werd overeengekomen dat zij zou trouwen met een neef van keizer Frans Jozef I, de latere 

troonopvolger Frans Ferdinand. Toen deze van een huwelijk met Mathilde afzag om - overigens tot afgrijzen van de 

Oostenrijkse keizer - morganatisch te trouwen met Sophie Chotek, bekoelde de betrekkingen tussen het Saksische 

koningshuis en de Habsburgers zeer. De zaken kwamen pas weer in het reine, toen een andere neef van Frans Jozef, 

Otto bereid bleek met een zuster van Mathilde, Maria Josepha te trouwen. 

Voor Mathilde maakte dat alles geen verschil. Door alle afwijzingen werd ze een verbitterde vrouw die met afstand het 

onpopulairste lid van de Saksische koninklijke familie bleef. Op 70-jarige leeftijd stierf ze, zonder ooit getrouwd te zijn 

geweest. 

 

 

Johan George Pius Karel Leopold Maria Januarius Anacletus van Saksen. 

Johan George was een bekend kunstkenner en verzamelaar. 

Samen met zijn jongere broer Maximiliaan studeerde hij enige tijd rechten in Freiburg im Breisgau, maar hij stapte 

over naar de Universiteit van Leipzig, waar hij geschiedenis en kunstgeschiedenis studeerde. In 1909 kende deze 

universiteit hem een eredoctoraat toe. Na een korte loopbaan in het Saksische leger legde de prins zich voornamelijk toe 

op reizen en het verzamelen van (oude) kunst. Hij had een imponerende collectie van met name Oud-Egyptische kunst, 

die zich tegenwoordig in het Landesmuseum Mainz bevindt. 

Prins Johann George was President van het Saksische Rode Kruis. In 1907 was hij als Generaal uit het Saksische leger 

getreden. Tijdenns de Eerste Wereldoorlog heeft hij geen militaire functie bekleed maar hij koos voor het leiden van het 

Rode Kruis. De Saksische koning verleende hem daarom op 25 mei 1915 een unieke burgerlijke onderscheiding, het 

grootkruis en de ster van de Saksische Orde van Burgerlijke Verdienste met opgelegd kruis van Genève. 

Overlijden. 

Prins Johan George overleed terwijl hij op familiebezoek was in Althausen. Zijn lichaam werd bijgezet in de nieuwe 

crypte van de Katholische Hofkirche in Dresden. Naast de kathedraal herinnert nog een bescheiden monument, in de 

vorm van een kruis, aan hem. 

 

 

Maximiliaan Willem August Albert Karel Gregorius Odo van Saksen. 

Aanvankelijk ging hij - samen met zijn oudere broer Johan George rechten studeren in Freiburg im Breisgau, maar al 

snel volgde hij - tegen de zin van zijn familie - zijn religieuze roeping. Hij werd in 1896 priester gewijd, deed afstand 

van zijn - zij het verre - rechten op de Saksische troon en zag verder af van zijn apanage. 

In 1899 promoveerde hij aan de Universiteit van Würzburg in de theologie. Een jaar later werd hij benoemd tot 

hoogleraar in het canoniek recht aan de Universiteit van Fribourg. Hij maakte intensieve studie van de (liturgie van) de 

Oosterse kerken en deed in 1910 opmerkelijke voorstellen voor de oecumene van de Oosterse en de Katholieke Kerk. 

Hiervoor werd hij door paus Pius X - die in zijn voorstellen tekenen zag van het door hem verfoeide modernisme - op 

het matje geroepen. In 1912 verliet hij Fribourg om te gaan doceren aan het seminarie van Keulen. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog diende hij als aalmoezenier in het Duitse leger. 

Na de oorlog vestigde hij zich op het slot van de Saksen (Sybillenort), vanwaaruit hij zich bezighield met pastoraal 

werk. In 1921 keerde hij terug naar de universiteit van Fribourg, waar hij nu Oosterse taal- en letterkunde doceerde. In 

1941 werd hij door het Vaticaan gerehabliteerd, maar hij wees een benoeming tot Ereprelaat van Zijne Heiligheid af. Hij 

overleed in 1951 en werd begraven in Bourguillon, een deelgemeente van Fribourg. 

 



  

  

 

Albert Karel Anton Lodewijk Willem Victor van Saksen. 

Aan zijn leven kwam een einde toen hij onderweg met zijn rijtuig in botsing kwam met het rijtuig dat werd bestuurd 

door Miguel Maximiliano van Bragança, waarbij zijn rijtuig over de kop sloeg en hij aan zijn verwondingen overleed. 

Er was meteen sprake van geruchten als zou Miguel opzettelijk Karel Alberts rijtuig hebben aangereden, maar deze 

geruchten zijn nooit bevestigd. 

 

 

XXXan. Anna Maria Maximiliane Stephanie Caroline Johanna Louise Xaveria Nepomucena Aloysia 

Benedicta van Saksen, dochter van Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent 

Aloysius koning van Saksen (XXIXt), op pagina 373 en Amalia Augusta van Beieren, geboren op 

maandag 4 januari 1836 in Dresden [Sachsen, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (23 jaar oud) op 

donderdag 10 februari 1859 in Napels [Campania, Italië], trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op 

maandag 24 november 1856 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Ferdinand IV groothertog van 

Toscane, zoon van Leopold II van Toscane (aartshertog van Oostenrijk, was van 1824 tot 1859 (met een 

korte onderbreking in 1849) als Leopold I) en Maria Antonia van Bourbon-Sicilië (zie XXIXs, op pagina 

371). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Maria Antonia van Toscane, geboren op zondag 10 januari 1858 in 

Florence [Toscana, Italië], overleden (25 jaar oud) op vrijdag 13 april 1883 in 

Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. 

2. Levenloos geboren kind van Toscane. 

 

Ferdinand IV groothertog van Toscane. 

Ferdinand werd volgens liberale beginselen opgevoed en trad op 24 november 1856 in het huwelijk met Anna van 

Saksen, een dochter van koning Johan. Toen Leopold II in de Sardijnse Oorlog tegen Oostenrijk (1859) weigerde zich bij 

het koninkrijk Sardinië aan te sluiten brak er in Toscane een revolutie uit. Het groothertogelijke gezin vluchtte naar 

Bologna en van daaruit naar Wenen. 

Leopold deed op 21 juli officieel troonsafstand ten gunste van zijn zoon. Ferdinand, nu groothertog Ferdinand IV, kon 

vanuit zijn ballingsoord weinig meer doen dan officieel protest aantekenen tegen de gang van zaken in zijn land. De 

Vrede van Villafranca van 12 juli 1859 herstelde zijn troon, maar een Toscaanse delegatie verklaarde de Habsburgse 

dynastie vervallen en proclameerde aansluiting van Toscane bij Sardinië. Dit besluit werd door een volksstemming op 

11 en 12 maart 1860 met overweldigende meerderheid bevestigd en op 16 april hield de Sardijnse koning Victor 

Emanuel II zijn officiële intocht in Florence. 

 

 

 Ferdinand IV Ferdinand Salvator Maria Jozef Jan-Baptist Frans Lodewijk Gonzaga Rafael Reinier 

Januarius groothertog van Toscane, zoon van Leopold II van Toscane (aartshertog van Oostenrijk, was 

van 1824 tot 1859 (met een korte onderbreking in 1849) als Leopold I) en Maria Antonia van 

Bourbon-Sicilië, trouwde (2) met zijn achternicht Alicia van Bourbon-Parma, dochter van Karel 

III hertog van Bourbon-Parma en Louise Maria Theresia van Frankrijk (regentes van Parma) (zie 

XXIXs, op pagina 371). 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Leopold Ferdinand Salvator van Toscane, geboren op woensdag 2 december 1868 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], overleden (66 jaar oud) op zondag 4 augustus 1935 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland]. 

2. Josef Ferdinand Salvator van Toscane, geboren op vrijdag 24 mei 1872 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], Titulair groothertog van Toscane, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 25 augustus 1942 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

3. Peter Ferdinand van Toscane, geboren op zondag 12 april 1874 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], titulair groothertog van Toscane, overleden (74 jaar oud) op 

maandag 8 november 1948 in Sankt Gilgen [Salzburg, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 26 

en 23 jaar oud) op donderdag 8 november 1900 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk] met 

zijn achternicht Maria Christina van Bourbon-Sicilië, dochter van Alfonso van 

Bourbon-Sicilië (graaf van Caserta) en Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, geboren op 



  

  

dinsdag 10 april 1877 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], overleden (70 jaar oud) op 

zaterdag 4 oktober 1947 in Sankt Gilgen [Salzburg, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

4. Heinrich Ferdinand Salvator van Toscane, geboren op woensdag 13 februari 1878 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], overleden (91 jaar oud) op woensdag 21 mei 1969 aldaar, 

trouwde (ongeveer 41 jaar oud) in 1919 met Marie Caroline Ludescher. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

5. Anna Maria Theresia van Toscane, geboren op vrijdag 17 oktober 1879 in 

Lindau [Bavaria, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1961 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 37 jaar oud) op 

dinsdag 12 februari 1901 in Salzburg [Salzburg, Oostenrijk] met Johannes van 

Hohenlohe-Bartenstein, zoon van Karl van Hohenlohe-Bartenstein en Leopoldine van 

Sternberg, geboren op donderdag 20 augustus 1863 in Bartenstein [Olsztyn, Poland], 

overleden (57 jaar oud) op vrijdag 19 augustus 1921 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

6. Margaretha Maria van Toscane, geboren op donderdag 13 oktober 1881 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], overleden (83 jaar oud) op vrijdag 30 april 1965 in 

Schwertberg [Oberosterreich, Oostenrijk]. 

7. Germana Maria Theresia van Toscane, geboren op donderdag 11 september 1884 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], overleden (71 jaar oud) op donderdag 3 november 1955 in 

Schwertberg [Oberosterreich, Oostenrijk]. 

8. Robert Ferdinand van Toscane, geboren in 1885, overleden (ongeveer 10 jaar oud) in 1895. 

9. Agnes Maria Therseia van Toscane, geboren op donderdag 26 maart 1891 in 

Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], overleden (54 jaar oud) op donderdag 4 oktober 1945 in 

Schwertberg [Oberosterreich, Oostenrijk]. 

10. Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, geboren op 

vrijdag 2 september 1870 in Salzburg [Salzburg, Oostenrijk], overleden (76 jaar oud) op 

zondag 23 maart 1947 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (1) met Frederik August 

III van Saksen, zoon van Frederik August George Lodewijk Maximiliaan Karel Maria 

Nepomuk Baptist Xavier Cyriacus Romanus (Georg) koning van Saksen (XXXam), op pagina 

473 en Maria Anna van Portugal (XXXy), op pagina 450 (zie XXXIx, op pagina 522). Uit dit 

huwelijk 7 kinderen, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 24 jaar oud) (2) in 

1907, (gescheiden omstreeks 1913) met Enrico Toselli, geboren op dinsdag 13 maart 1883 in 

Florence [Toscana, Italië], overleden (42 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1926 aldaar. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

XXXao. Sophie Marie Friederike Auguste Leopoldine Alexandrine Ernestine Albertine Elisabeth van 

Saksen, dochter van Johan Nepomuk Maria Jozef Anton Xaverius Vincent Aloysius koning van Saksen 

(XXIXt), op pagina 373 en Amalia Augusta van Beieren, geboren op zaterdag 15 maart 1845 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (21 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1867 in 

München [Bavaria, Duitsland] aan de gevolgen van griep, trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 11 februari 1865 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met haar neef Karel Theodoor in 

Beieren (Haantje), zoon van Maximilian Joseph in Beieren en Marie Ludovika Wilhelmina (Luise) van 

Beieren, geboren op vrijdag 9 augustus 1839 in Possenhofen [Bavaria, Duitsland], overleden (70 jaar oud) 

op dinsdag 30 november 1909 in Kreuth [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Amelie Maria hertogin in Beieren, geboren op zondag 24 december 1865 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op zondag 26 mei 1912 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op 

maandag 4 juli 1892 in Tegernsee [Bavaria, Duitsland] met Mindaugas II Willem (II) Karel 

Florestan Gero Crescentius van Litouwen, zoon van Friedrich Wilhelm Alexander (Wilhelm) 

van Württemberg (hertog van Urach) en Florestine Gabrielle de Goyon-Matignon, geboren op 

donderdag 3 maart 1864 in Monaco, hertog van Urach en graaf van Württemberg, was van 11 

juli tot 2 november 1918 als Mindaugas II koning van Litouwen, overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 24 maart 1928 in Rapallo [Liguria, Italië]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 



  

  

Karel Theodoor in Beieren (Haantje). 

Hij was de derde zoon van Maximiliaan Jozef in Beieren en Ludovika van Beieren, dochter van Maximiliaan I Jozef van 

Beieren. De Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sisi) was zijn oudere zuster. Hij werd, in opvolging van zijn vader, het 

hoofd van het hertogelijk huis, in plaats van zijn broer Lodewijk, die van zijn rechten afstand had moeten doen na zijn 

morganatisch huwelijk met Henriëtte Mendel. 

Hij trad eerst toe tot de artillerie, maar wijdde zich al snel daarna aan een medicijnenstudie. Nadat hij deze had 

afgerond promoveerde de Universiteit München hem tot doctor honoris causa, in de geneeskunde. Door een decreet van 

de rijkskanselier werd hij bevoegd het beroep van arts uit te oefenen. In zijn kliniek te Tegernsee hield hij zich 

voornamelijk bezig met oogheelkunde. Hij was liberaal gezind en trok zich weinig aan van de hofetiquette. 

 

 

 Karel Theodoor in Beieren (Haantje), zoon van Maximilian Joseph in Beieren en Marie Ludovika 

Wilhelmina (Luise) van Beieren, trouwde (respectievelijk 34 en 17 jaar oud) (2) op woensdag 29 april 1874 

in Kleinheubach [Bavaria, Duitsland] met Maria Josepha van Bragança, dochter van Miguel koning 

van Portugal en Adelheid van Lowenstein-Wertheim, geboren op donderdag 19 maart 1857 in 

Bronnbach [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op donderdag 11 maart 1943. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Sophie Adelheid Ludovika Maria hertogin in Beieren, geboren op 

maandag 22 februari 1875 in Possenhofen [Bavaria, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

woensdag 4 september 1957 in Seefeld [Tirol, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 23 en 36 

jaar oud) op dinsdag 26 juli 1898 in München [Bavaria, Duitsland] met Hans Veith van 

Toerring-Jettenbach, geboren op maandag 7 april 1862 in Augsburg [Bavaria, Duitsland], 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 29 oktober 1929 in München [Bavaria, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

2. Elisabeth Gabriele Valérie Marie in Beieren, geboren op dinsdag 25 juli 1876 in 

Possenhofen [Bavaria, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op dinsdag 23 november 1965 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], trouwde met Albert I koning van België (zie XXXak, op 

pagina 468). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

3. Marie Gabriëlle Mathilde Isabelle Therese Antoinette Sabine in Beieren, geboren op 

woensdag 9 oktober 1878 in Tegernsee [Bavaria, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op 

donderdag 24 oktober 1912 in Sorrento [Campania, Italië] ten gevolge van nierfalen, trouwde 

(respectievelijk 21 en 31 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1900 in München [Bavaria, Duitsland] 

met Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand van Beieren, zoon van Lodewijk III van 

Beieren (van 1912 tot 1913 prins-regent en daarna tot 1918 de laatste koning van Beieren) en 

Maria Theresia Henriëtte van Oostenrijk-Este, geboren op dinsdag 18 mei 1869 in 

München [Bavaria, Duitsland], als zoon van Lodewijk III de laatste kroonprins van Beieren tot 

1918, toen Beieren werd omgezet in een republiek. In 1919, bij de afschaffing van de Duitse 

adel, werd zijn familienaam krachtens wet gewijzigd in Prins van Beieren, overleden (86 jaar 

oud) op dinsdag 2 augustus 1955 in Kasteel Leutstetten [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

5 kinderen. 

4. Lodewijk Willem Karel Norbert Theodoor Johan in Beieren, geboren op 

donderdag 17 januari 1884 in Kasteel Tegernsee [Bavaria, Duitsland], overleden (84 jaar oud) 

op dinsdag 5 november 1968 in Wildbad Kreuth [Brandenburg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 33 en 36 jaar oud) op maandag 19 maart 1917 in 

Wildbad Kreuth [Brandenburg, Duitsland] met Eleonore van Sayn-Wittgenstein, dochter 

van Franz van Sayn-Wittgenstein en Julia de Villeneuve, geboren op dinsdag 13 april 1880 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op zaterdag 20 februari 1965 in 

Wildbad Kreuth [Brandenburg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Frans Jozef Michaël Karel Maria Evaristus Quirinus Ottokar in Beieren, geboren op 

vrijdag 23 maart 1888 in Kasteel Tegernsee [Bavaria, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op 

maandag 23 september 1912 in München [Bavaria, Duitsland]. 

 

Generatie XXXI 
 



  

  

 

XXXIa. Karel August Willem Nicolaas Alexander Michael Bernhard Hendrik Frederik Stefan van 

Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel Alexander August Johan van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXXc), op pagina 383 (van 1853 tot 1901 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van 

Oranje-Nassau (prinses der Nederlanden), geboren op woensdag 31 juli 1844 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (50 jaar 

oud) op dinsdag 20 november 1894 in Roquebrune-Cap-Martin [Alpes-Maritimes, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 29 en 21 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1873 in 

Friedrichshafen [Baden-Württemberg, Duitsland] met zijn achternicht Pauline Ida Marie Olga 

Henriette Catharina van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Herman Bernhard George van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXXd), op pagina 387 (was een prins van het groothertogdom 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Auguste Wilhelmine Henriette van Württemberg (zie XXXIc, op 

pagina 482). 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Willem Ernst Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

zaterdag 10 juni 1876 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op 

dinsdag 24 april 1923 in Münsterberg [Wroclaw, Poland], volgt XXXIIa, op pagina 

549. 

2. Bernard Karel Alexander Herman Hendrik Willem Oscar Frederik Frans Peter van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op donderdag 18 april 1878 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], ongehuwd overleden (22 jaar oud) op 

maandag 1 oktober 1900 aldaar (in Eisenach [Thüringen, Duitsland]). 

 

Karel August Willem Nicolaas Alexander Michael Bernhard Hendrik Frederik Stefan van 

Saksen-Weimar-Eisenach. 

Doordat Karel August voor zijn vader kwam te overlijden, werd zijn oudste zoon Willem Ernst in 1894 

troonopvolger en in 1901 groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Omdat de dynastie van Oranje in Nederland aan een zijden draadje hing, en de nakomelingen van zijn 

moeder weleens de troon konden erven, sprak hij evenals zijn zussen en vader vloeiend Nederlands. 

 

 

Bernard Karel Alexander Herman Hendrik Willem Oscar Frederik Frans Peter van 

Saksen-Weimar-Eisenach. 

In 1897 stierf zijn grootmoeder Sophie van Oranje-Nassau, prinses der Nederlanden, die op dat moment 

kroonprinses in haar geboorteland was. Daarvoor was zijn vader de erfgroothertog, Karel August ook al 

overleden. Diens oudste zoon was Willem Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach. Deze zou de troon van 

Saksen-Weimar-Eisenach na de dood van zijn grootvader beërven. Aangezien Bernard de tweede zoon was 

van Karel August, en de kroon van Saksen-Weimar-Eisenach niet droeg, werd hij van 1897 tot zijn dood in 

1900 in Nederland als kroonprins gezien. 

 

 

XXXIb. Marie Anna Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Karel Alexander 

August Johan van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXc), op pagina 383 (van 1853 tot 1901 groothertog 

van Saksen-Weimar-Eisenach) en Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van 

Oranje-Nassau (prinses der Nederlanden), geboren op zaterdag 20 januari 1849 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1922 in 

Trebschen [Zielona Gora, Poland], trouwde (respectievelijk 27 en 50 jaar oud) op 

zondag 6 februari 1876 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Hendrik VII Reuss-Köstritz, zoon 

van Hendrik LXIII graaf Reuss-Köstritz en Eleonore van Stolberg-Wernigerode, geboren op 

donderdag 14 juli 1825 in Klipphausen [Sachsen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op 

woensdag 2 mei 1906 in Trebschen [Zielona Gora, Poland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Hendrik Reuss-Köstritz, geboren en overleden op dinsdag 16 januari 1877. 

2. Hendrik XXXII (Heino) Reuss-Köstritz, geboren op maandag 4 maart 1878 in 



  

  

Constantinopel [Turkije], overleden (57 jaar oud) op maandag 6 mei 1935 in 

Bad Tolz [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 42 en 24 jaar oud) op 

woensdag 19 mei 1920, (gescheiden in 1921) met Maria Adelaide van 

Lippe-Biesterfeld, dochter van Rudolf Wolfgang graaf van Lippe-Biesterfeld en 

Karoline Louise van Hessen-Philippsthal (prinses van Hessen Philipstal Barchfeld, 

prinses van Ardeck), geboren op vrijdag 30 augustus 1895, overleden (ongeveer 84 

jaar oud) omstreeks 1980. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Hendrik XXXIII Reuss-Köstritz, geboren op zaterdag 26 juli 1879 in 

Liesing [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (63 jaar oud) op 

zondag 15 november 1942 in Stonsdorf [Wroclaw, Poland], trouwde (respectievelijk 

33 en 23 jaar oud) op woensdag 7 mei 1913 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], (gescheiden in 1922) met Victoria Margarethe 

van Pruisen, dochter van Joachim Karel Willem Frederik Leopold van Pruisen en 

Feodora Louise Sophie (Luise) van Sleeswijk-Holstein, geboren op 

donderdag 17 april 1890 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (33 jaar 

oud) op zondag 9 september 1923 in Kasteel Glienicke (Potsdam) [Berlin, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Johanna Reuss-Köstritz, geboren op donderdag 8 juni 1882, overleden (1 jaar oud) op 

vrijdag 15 juni 1883. 

5. Sophie Renate Reuss-Köstritz, geboren op vrijdag 27 juni 1884 in 

Mauer [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (83 jaar oud) op 

vrijdag 19 januari 1968 in Giessen, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op 

zondag 12 december 1909 in Trebschen [Zielona Gora, Poland] met haar achterneef 

Hendrik XXXIV Reuss-Köstritz, zoon van Hendrik XXIIX Reuss-Köstritz (graaf van 

Durrenberg) en Magdalena van Solms-Laubach, geboren op zaterdag 4 juni 1887 in 

Stonsdorf [Wroclaw, Poland], overleden (68 jaar oud) op maandag 30 april 1956 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

6. Hendrik XXXV Reuss-Köstritz, trouwde (1) met Maria van Saksen-Altenburg, 

dochter van Albert Hendrik Jozef Karel Victor George Frederik (Albert) van 

Saksen-Altenburg (XXXk), op pagina 402 (was een prins van Saksen-Altenburg) en 

Maria Elisabeth Louise Frederika (Marie) van Pruisen. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 33 en 25 jaar oud) (2) op 

dinsdag 12 april 1921 in Bremen [Bremen, Duitsland], (gescheiden in 1923) met zijn 

schoonzuster Maria Adelaide van Lippe-Biesterfeld, dochter van Rudolf 

Wolfgang graaf van Lippe-Biesterfeld en Karoline Louise van 

Hessen-Philippsthal (prinses van Hessen Philipstal Barchfeld, prinses van Ardeck). 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Marie Anna Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Aanspraak in Nederland. 

Omdat de dynastie in Nederland aan een zijden draadje hing en de nazaten van prinses Sophie, haar 

moeder, de Nederlandse troon weleens zouden kunnen bestijgen spraken haar vader evenals zijzelf, haar 

broer en haar zus vloeiend Nederlands. 

In 1897 stierf haar moeder Sophie. Eerder was haar enige oudere broer, de erfgroothertog Karel August, ook 

al overleden. Karels oudste zoon, Willem Ernst werd na de dood van zijn grootvader groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach. De tweede zoon van haar broer Karel, Bernard kwam in 1900 te overlijden. 

Volgens de Nederlandse grondwet zou na de eventuele kinderloze dood van koningin Wilhelmina der 

Nederlanden, iemand haar moeten opvolgen die een nazaat was van de tante van Wilhelmina, Sophie die 

haar moeder was. Omdat haar neef Willem Ernst al op troon van Saksen-Weimar zat, en buiten de 

Nederlandse geen andere mocht bezitten, werd hij van opvolging uitgesloten. De geboorte van Juliana 

veranderde vervolgens de opvolging. 

. 

 

 

 



  

  

Hendrik VII Reuss-Köstritz. 

Van 1845 tot 1848 studeerde hij rechtswetenschappen in Heidelberg en Berlijn. Hij begon zijn diplomatieke 

loopbaan in 1853. 

Op 5 februari 1868 werd hij door Wilhelm I van Duitsland, toen nog koning van Pruisen, benoemd als 

buitengewoon gezant en gevolgmachtigd minister van de Noord-Duitse Bond aan het Russische hof. Op 26 

april 1871 werd hij benoemd tot eerste ambassadeur van het Duitse Keizerrijk in Sint-Petersburg. 

Tussen 1873 en 1876 diende hij keizer Wilhelm I als generaal-adjudant, waarna hij in 1876 trouwde met 

Marie van Saksen-Weimar-Eisenach, de oudste dochter van Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach 

en Sophie van Oranje-Nassau. In 1877 werd hij benoemd tot ambassadeur in Constantinopel en al een jaar 

later in Wenen. Vanaf 1894 woonde Hendrik op het slot in Trebschen (tegenwoordig Trzebiechów) waar hij 

in 1906 overleed. 

 

 

Hendrik XXXII (Heino) Reuss-Köstritz. 

Omdat koningin Wilhelmina kinderloos bleef gedurende de eerste acht jaar van haar huwelijk, was Hendrik 

XXXII derde in lijn tot de Nederlandse troon, na zijn neef Willem Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach en zijn 

moeder, een nicht van Wilhelmina. Willem Ernst had kenbaar gemaakt dat hij zijn titel van groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach niet op wilde geven, wat noodzakelijk zou zijn geweest om koning van Nederland 

te worden. Marie Alexandrine was al op leeftijd en haar gezondheid liet te wensen over, daardoor werd 

aangenomen dat zij zou afzien van haar claim, ten gunste van haar oudste zoon Hendrik XXXII. Daarom 

werd Hendrik gezien als kroonprins, tot de geboorte van prinses Juliana in 1909. 

Familie en eerste levensjaren. 

Prins Hendrik XXXII van Reuss-Köstritz werd geboren op 4 maart 1878 in Constantinopel, waar zijn vader 

ambassadeur was geweest. Het Huis Reuss was een van Europa's oudste adellijke families, en Hendrik 

behoorde tot de jongere tak. Opvallend in het Huis Reuss is dat elke zoon Hendrik werd genoemd, er werd 

genummerd op volgorde van geboorte binnen de tak Reuss oudere linie, dan wel jongere linie, of, niet meer 

binnen een gezin. De consequentie hiervan was dat de zoons binnen een gezin niet opeenvolgend zijn 

genummerd. In de jongere tak werd eens per eeuw opnieuw begonnen met tellen. 

Nederlandse troonopvolging. 

Achtergrond. 

Via zijn grootmoeder van moederskant, prinses Sophie van Oranje-Nassau was Hendrik een afstammeling 

van Willem II der Nederlanden, en dus een achterneef van koningin Wilhelmina, wier vele miskramen 

zorgden voor toenemende speculatie over de opvolging van de Nederlandse troon. 

Hendriks neef, Willem Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach was het grootste deel van deze periode 

vermoedelijk troonopvolger, echter de Nederlandse grondwet staat niet toe dat de koning nog een andere 

troon bezit, behalve die van Luxemburg. De groothertog had echter meermaals duidelijk gemaakt dat hij de 

voorkeur gaf aan zijn eigen troon, boven die van Nederland, omdat die laatste veel meer tijd en werk zou 

vergen. Het gevolg van het feit dat Willem Ernst had afgezien van zijn rechten op de Nederlandse troon,was 

dat zijn tante, prinses Marie Anna Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach eerste was in de lijn 

van troonopvolging. Als haar oudste zoon zou Hendrik de volgende zijn. Prinses Marie was een oudere 

weduwe, en volgens krantenartikelen zou ze haar rechten opgeven ten gunste van haar oudste zoon. 

Hendrik had drie jongere broers en een zus, die na hem kwamen in de erfopvolging. Na Maries kinderen 

was Hendriks tante, prinses Elisabeth van Saksen-Weimar-Eisenach, de volgende in de lijn.. 

Opleiding, militaire carrière en reizen.. 

Hendrik was een officier van de Duitse keizerlijke marine met de rang van luitenant. Zodoende reisde hij in 

1905 naar Japan en China, maar ook naar andere landen over de wereld om zijn militaire plicht te vervullen.. 

Als vermoedelijk kandidaat voor de Nederlandse troon, reisde Hendrik XXXII in 1906 naar de Verenigde 

Staten van Amerika, waar hij onder andere San Francisco, Chicago, New York City en Washington D.C. Hij 

werd beschreven als een "democratische jonge edelman" en was eregast van de Duitse ambassadeur Speck 

von Sternburg op de ambassade in Washington.. 

Populariteit in Nederland. 

Als gevolg van zijn opleiding en karakter was Hendrik goed bekend in Nederland, en liet hij een goede 

indruk achter na zijn verblijf daar. Hij zou bescheiden zijn, met een kunstzinnige smaak als schilder en 

beeldhouwer. Verder was hij een bewonderaar van Nederlandse kunstenaars als Rembrandt en Frans Hals, 

wat zijn populariteit ten goede kwam. Desondanks hoopte de Nederlandse bevolking nog steeds op de 



  

  

geboorte van een troonopvolger van koningin Wilhelmina wat duidelijk bleek in de kranten uit die periode. 

De Nederlanders koesterden hun neutraliteit in het geval van oorlog en vreesden Duitse inbreuk, zeker 

omdat Hendrik diende in de keizerlijke marine, en nauwe banden had met de keizerlijke familie. Eén 

publicatie stelde dat als de koningin kinderloos zou blijven, de troon in handen zou vallen van een Duitse 

prins, wiens geboorte, training en voorkeuren ertoe zouden leiden dat Nederland binnen de invloed van het 

Duitse Keizerrijk zou brengen, ten koste van de onafhankelijkheid, ook economisch gezien.. 

Constitutionele kwesties en de geboorte van een erfgenaam. 

In 1905 werd door de Nederlandse regering bij de Staten-Generaal een grondwetswijziging ingediend. Het 

doel was om de erfopvolging zodanig aan te passen, dat de regering het recht had zelf een staatshoofd te 

kiezen in het geval dat koningin Wilhelmina kinderloos zou overlijden. Op hetzelfde moment werd 

voorgesteld om Hendrik XXXII officieel tot kroonprins uit te roepen, en dat hij in Den Haag zou moeten 

gaan wonen, om meer bekend te worden met het Nederlandse volk. Indien de verschillende betrokken 

partijen zouden weigeren, stelden ze voor de grondwetswijziging na te streven zodat men een acceptabele 

kandidaat konden kiezen. De meerderheid van het Nederlandse volk was voor dit laatste plan.. 

In 1909 werd door de geboorte van kroonprinses Juliana de opvolging binnen het Huis van Oranje voor in 

ieder geval één generatie veiliggesteld. 

 

 

Hendrik XXXIII Reuss-Köstritz. 

Familie en eerste levensjaren. 

Prins Hendrik XXXIII Reuß-Köstritz was de zoon van Hendrik VII Reuß-Köstritz en Marie Anna 

Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach. Via zijn moeder was hij in de lijn van troonopvolging van 

het Koninkrijk der Nederlanden, tot de geboorte van prinses Juliana, dochter van koningin Wilhelmina. 

Hendrik studeerde medicijnen, en slaagde voor al zijn examens. Vervolgens ging hij in het leger en daarna in 

de diplomatieke dienst. Prins Hendrik was betrokken bij de arrestatie van twee Britse dokters, dr. Elliot en 

dr. Austin, die werden verdacht van spionage in België. Hendrik moest beslissen of ze echte dokters waren 

of niet en nam ze een examen medicijnen af. De twee werden vrijgesproken en de prins vertelde dat "deze 

twee dokters de beste en eerlijkste mannen waren die ik heb ontmoet". 

Nederlandse opvolging. 

Prins Hendrik XXXIII Reuß werd door sommigen gezien als de meest geschikte kandidaat om koningin 

Wilhelmina op te volgen in het geval dat die kinderloos zou overlijden. Tot 1909 werd hij wel gezien als 

troonopvolger, hoewel hij ook concurrentie had van de familie van Wied (prinses Marie van Wied was een 

dochter van prins Frederik der Nederlanden en was erg populair in Nederland). Prins Hendrik was de 

jongere zoon van Marie Anna Alexandrine Sophie van Saksen-Weimar-Eisenach en prins Hendrik VII 

Reuß-Köstritz. Hun oudste zoon werd niet door iedereen als een serieuze kandidaat gezien voor de 

Nederlandse troon, men vond hem lelijk en niet erg intelligent.. 

Prins Hendrik XXXII Reuß, die op dat moment ook eerste in lijn was om groothertog van Saksen-Weimar te 

worden, zou van zijn rechten op de Nederlandse troon af willen zien, ten gunste van zijn jongere broer 

Hendrik XXXIII. 

. 

 

 

 

XXXIc. Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharina van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIc), hierboven, 

dochter van Herman Bernhard George van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXd), op pagina 387 (was 

een prins van het groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach) en Auguste Wilhelmine Henriette 

van Württemberg, geboren op zondag 25 juli 1852 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], 

prinses van Saksen-Weimar-Eisenach en via haar huwelijk erfgroothertogin van deze staat, 

overleden (51 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1904 in Orte [Lazio, Italië], trouwde (respectievelijk 21 

en 29 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1873 in Friedrichshafen [Baden-Württemberg, Duitsland] 

met haar achterneef Karel August Willem Nicolaas Alexander Michael Bernhard Hendrik 

Frederik Stefan van Saksen-Weimar-Eisenach (zie XXXIa, op pagina 478). 

 

Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharina van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Paulines echtgenoot stierf in november 1894, zeven jaar voor zijn vader Karel Alexander. Hierdoor was het 



  

  

haar oudste zoon Willem Ernst die zijn grootvader in 1901 opvolgde als groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach. Na de dood van haar echtgenoot bleef Pauline tot het einde van haar leven in het 

Belvedere van Weimar wonen. In 1901 was ze tevens de stichtster van het Paulinenstift in Ramsla, een van 

de oudste kleuterscholen in de streek. Naar haar is eveneens de Paulinenturm vernoemd, die als het 

symbool van de stad Bad Berka wordt beschouwd. Ook wijdde dichter Joseph Victor von Scheffel vijf 

liederen in Trompeter von Säckingen aan Pauline. 

In haar laatste levensjaren verbleef Pauline vaak in Italië en bezocht ze regelmatig het koninklijk hof. Er 

waren tevens geruchten dat ze een morganatisch huwelijk was aangegaan met haar kamerheer. Dit huwelijk 

verscheen nooit in de Almanach de Gotha, werd niet erkend door haar zoon en leidde niet tot sancties van 

de regering van Saksen-Weimar-Eisenach. Ze was ook niet erg geliefd bij haar familie en de onderdanen van 

haar zoon en werd enkel uit beleefdheid als groothertogin betiteld. 

Op 17 mei 1904 overleed Pauline plots aan een hartaanval, toen ze met de trein op weg was van Rome en 

Florence. Haar lichaam werd via Florence naar Weimar overgebracht en daarna bijgezet in de vorstelijke 

crypte in deze stad. 

 

 

XXXId. Wilhelm Karl Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Herman Bernhard George van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXXd), op pagina 387 (was een prins van het groothertogdom 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Auguste Wilhelmine Henriette van Württemberg, geboren op 

zaterdag 31 december 1853 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (70 jaar oud) 

op maandag 15 december 1924 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 31 en 22 jaar oud) op zaterdag 11 april 1885 in Wächtersbach [Hessen, Duitsland] 

met Gerta Auguste van Ysenburg-Büdingen, dochter van Ferdinand Maximilian van 

Ysenburg-Büdingen en Augusta Maria Gertrude van Hessen-Kassel, geboren op 

zondag 18 januari 1863 in Wächtersbach [Hessen, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

dinsdag 27 november 1945 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Hermann Karl van Saksen-Weimar, geboren op zondag 14 februari 1886 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], graaf van Ostheim, overleden (78 jaar 

oud) op zaterdag 6 juni 1964 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 

XXXIe. Olga Maria Ida van Saksen-Weimar-Eisenach, dochter van Herman Bernhard George van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXXd), op pagina 387 (was een prins van het groothertogdom 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Auguste Wilhelmine Henriette van Württemberg, geboren op 

woensdag 8 september 1869 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (54 jaar 

oud) op zaterdag 12 januari 1924 in Berchtesgaden [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

32 en 36 jaar oud) op dinsdag 22 april 1902 in Birstein [Hessen, Duitsland] met Leopold van 

Ysenburg-Büdingen, zoon van Karl Viktor van Ysenburg-Büdingen en Maria Louise van 

Toscane, geboren op zaterdag 10 maart 1866 in Offenbach Am Main [Hessen, Duitsland], 

overleden (66 jaar oud) op maandag 30 januari 1933 in München [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Wilhelm Karl van Ysenburg-Büdingen, geboren op vrijdag 16 januari 1903 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op vrijdag 23 november 1956 

in Mülheim An der Ruhr [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 

Leopold van Ysenburg-Büdingen. 

Prins van Isenburg, vader van de bekende genealoog Wilhelm Karl van. 

Isenburg, die de oorspronkelijke samensteller was van de Stammtafeln zur. 

Geschichte der Europaischen Staaten. 

 

 

Wilhelm Karl van Ysenburg-Büdingen. 

Prins van Isenburg, professor en genealoog. Hij is de oorspronkelijke. 

samensteller van de Stammtafeln zur Geschichte der Europaischen Staaten. 

 



  

  

 

XXXIf. Marie Friederike van Saksen-Altenburg, dochter van Ernst I hertog van Saksen-Altenburg 

(XXXh), op pagina 398 (van 1853 tot 1908 hertog van Saksen-Altenburg) en Frederika Amalia 

Agnes (Agnes) van Anhalt, geboren op woensdag 2 augustus 1854 in 

Eisenberg [Thüringen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1898 in 

Kamieniec Zabkowicki [Poland], trouwde (respectievelijk 18 en 35 jaar oud) op 

zaterdag 19 april 1873 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Frederik Willem Nicolaas Albert prins 

van Pruisen, zoon van Frederik Hendrik Albert (Albrecht) van Pruisen (prins van Pruisen, was 

een Pruisisch militair,) en Wilhelmina Frederika Louise Marianne (Marianne) Prinses van 

Oranje-Nassau, geboren op maandag 8 mei 1837 in Berlijn [Berlin, Duitsland], regent van 

Brunswijk, overleden (69 jaar oud) op donderdag 13 september 1906 in 

Kasteel Kamenz (Kamieniec Zabkowicki) [Wroclaw, Poland]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Willem Ernst Alexander Frederik Hendrik Albrecht van Pruisen, geboren op 

woensdag 15 april 1874 in Hannover [Nedersaksen, Duitsland], ongehuwd en 

kinderloos overleden (66 jaar oud) op woensdag 13 november 1940 in 

Seitenberg [Wroclaw, Poland]. 

2. Joachim Albrecht van Pruisen, geboren op woensdag 27 september 1876 in 

Hannover [Nedersaksen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 24 oktober 1939 in Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 42 en 

ongeveer 47 jaar oud) (1) op woensdag 3 september 1919 in 

Bad Ischl [Oberosterreich, Oostenrijk], (gescheiden) met Marie Blich-Sulzer, geboren 

in 1872. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (44 jaar oud) (2) op 

zaterdag 9 oktober 1920 in Wenen [Wien, Oostenrijk], (gescheiden in 1936) met 

Karoline Stockhammer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Frederik Willem van Pruisen, geboren op maandag 12 juli 1880 in 

Kamieniec Zabkowicki [Poland], overleden (44 jaar oud) op maandag 9 maart 1925 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 29 en 21 jaar oud) op 

woensdag 8 juni 1910 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland] met Agatha Charlotte 

van Ratibor Corvey, geboren op dinsdag 24 juli 1888 in Rauden [Sachsen, Duitsland], 

overleden (72 jaar oud) op maandag 12 december 1960 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 dochters. 

 

Frederik Willem Nicolaas Albert prins van Pruisen. 

Levensloop. 

Hij nam in 1847 dienst in het Pruisische leger en maakte in de Duits-Deense Oorlog (1864) onder prins 

Frederik Karel de veldtocht in Sleeswijk mee. In de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866) speelde hij een 

leidende rol als overwinnaar in de slagen bij Skalitz, Schweinschädel en Königgrätz. Hij leidde gedurende de 

Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) de tweede gardecavaleriebrigade en maakte de slagen bij Gravelotte en 

Sedan mee. Op 24 december sloot hij zich met zijn troepen aan bij het leger van generaal Edwin von 

Manteuffel en nam deel aan de krijgsverrichtingen om Bapaume. Voor de operaties aan de Somme in januari 

1871 was hem het opperbevel over meerdere regimenten toevertrouwd en nam hij deel aan de Slag bij 

Saint-Quentin van 19 januari. Na de oorlog werd hij luitenant-generaal en in 1874 bevorderd tot bevelhebber 

van het tiende legerkorps in Hannover. In 1883 werd hij als opvolger van zijn oom Karel Herrenmeister van 

de Herrenmeister van de Johannieterorde. 

Op 25 augustus 1878 maakte Koning Willem III der Nederlanden hem, in het kader van een huwelijk in de 

families Hohenzollern en Oranje-Nassau (namelijk dat van prins Hendrik met de 35 jaar jongere Maria 

Elisabeth Louise Frederika van Pruisen) tot commandeur in de Militaire Willems-Orde. 

Albert werd in 1885 door de Brunswijkse landdag tot regent verkozen daar de wettige opvolger van de in 

1884 zonder wettige nakomelingen gestorven hertog Willem, Ernst August II van Hannover, door Otto von 

Bismarck niet werd geaccepteerd. 

Op 7 februari 1901 vertegenwoordigde prins Albert het Duitse Keizerrijk bij het huwelijk van de 

Nederlandse koningin Wilhelmina met hertog Hendrik van Mecklenburg. 

Keizer Wilhelm II nam hem op in de exclusieve Wilhelm-Orde. 

De componist. 



  

  

Prins Albert was ook componist. Het hele gezin was nauw verbonden met de militaire muziek in Pruisen. 

Zijn vader Frederik Hendrik Albert heeft drie marsen van reizen nagelaten, die aansluitend in de Preußische 

Armeemarsch-Sammlung (Verzameling van militaire marsen van Pruisen) opgenomen werden (AM II, 150; 

AM II, 183 en AM III, 41). Zijn moeder Marianne der Nederlanden droeg in 1836 een Parademars voor de 

cavalerie (AM I, 21) voor deze verzameling bij. Zijn zuster Charlotte heeft zelfs vijf marsen voor deze 

verzameling gecomponeerd. 

Prins Albert componeerde als commandant van de bereden troepen vanzelfsprekend een 

Kavallerie-Parademars, die als AM III, 62 in de verzameling opgenomen werd. 

 

 

Willem Ernst Alexander Frederik Hendrik Albrecht van Pruisen. 

Na zijn studies begon hij aan een militaire loopbaan. Als majoor van het eerste garderegiment van de 

dragonders werd hij in 1902 toegelaten tot de Generale Staf. In 1904 werd hij commandant van het eerste 

Brandenburgse Dragondersregiment en in die functie werd hij op 21 mei 1906 gepromoveerd tot kolonel. Als 

à la suite werd Frederik Hendrik in 1907 van zijn post als regimentscommandant ontheven. Op basis van 

zijn homoseksualiteit werd hij namelijk uit het Pruisische leger gestoten. Bij het begin van de Eerste 

Wereldoorlog in 1914 kreeg hij als soldaat opnieuw toelating tot het leger, maar promoties waren voor hem 

niet mogelijk. 

Eind 1906 werd hij volgens de wens van keizer Wilhelm II van Duitsland als opvolger van zijn overleden 

vader verkozen tot grootmeester van de Hospitaalorde van Sint-Jan. Wegens zijn niet onbekend gebleven 

homoseksuele geaardheid drong de keizer er op 12 februari 1907 echter op aan dat Frederik Hendrik zijn 

kandidatuur introk. Toen publicist Maximilian Harden op 27 april 1907 in het tijdschrift Zukunft de ware 

reden voor de terugtrekking van de kandidatuur van Frederik Hendrik en dus zijn homoseksualiteit 

onthulde, verliet Frederik Hendrik Berlijn, op dringend advies van de toekomstige Duitse rijkskanselier 

Theobald von Bethmann Hollweg. Na oponthoud in Zuid-Frankrijk en Egypte leefde hij voortaan 

teruggetrokken op zijn landgoederen in Silezië. Het voorzitterschap van de Academie voor Nuttige 

Wetenschappen in Erfurt, dat hij na de dood van zijn vader in 1906 had verworven, stond hij in 1909 of 1910 

af aan zijn broer Frederik Willem. 

Na de dood van zijn vader had Frederik Hendrik het Kamenzer Land met de heerlijkheid Seitenberg geërfd. 

Hij had een aanzienlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van het zuidoostelijke deel van het 

graafschap Glatz en was door zijn steun aan zijn bevolking enorm geliefd. Met zijn financiële middelen 

werden onder andere de Evangelische Heilig Kruiskerk in Wölfelsgrund en de Verrijzingskerk in Seitenberg 

gebouwd en ook stelde hij extra diaconessen aan in het plaatselijke ziekenhuis. Bovendien stimuleerde hij de 

bosbouw in het gebied. 

Frederik Hendrik stierf in november 1940, ongehuwd en kinderloos, en werd bijgezet in het mausoleum in 

het park van Seitenberg. Met zijn dood stierf de de tak Hohenzollern van zijn familie langs vaderszijde uit. 

Zijn domeinen werden geërfd door prins Waldemar van Pruisen, zoon van prins Hendrik van Pruisen en 

kleinzoon van koning Frederik III van Pruisen. 

 

 

Joachim Albrecht van Pruisen. 

Hij studeerde rechten aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universiteit in Bonn en werd hij in 1895 lid van 

het studentencorps Borussia Bonn. Na zijn studies begon hij een officiersloopbaan. In 1902 werd hij hopman 

en compagniehoofd van het grenadiersregiment Koningin Augusta. In de Eerste Wereldoorlog raakte hij als 

luitenant-kolonel zwaargewond. Dit betekende het einde van zijn militaire carrière. 

Sindsdien concentreerde hij zich als componist volledig op de muziek, nadat Joachim Albert reeds in zijn 

jonge jaren gecomponeerd, geschilderd en gedicht had. Hij gaf in Duitsland concerten van zijn composities, 

waarbij hij optrad als dirigent. In 1926 nam hij tevens een uitnodiging aan om in de Verenigde Staten een 

concerttournee voor goede doelen te houden. Bij deze tournee trad Joachim Albert echter niet op als dirigent. 

Op 3 september 1919 huwde hij in Bad Ischl met Marie Blich-Sulzer (1872-1919). Omdat ze gescheiden was 

van haar eerste echtgenoot, werd het huwelijk door zijn familie niet erkend en al snel weer ontbonden. Op 9 

oktober 1920 huwde hij in Wenen met zijn tweede echtgenote Karoline Stockhammer (1891-1952), van wie 

hij in 1936 alweer scheidde. Beide huwelijken bleef kinderloos. 

 

 



  

  

XXXIg. Maria Anna van Saksen-Altenburg, dochter van Maurits Frans Frederik prins van 

Saksen-Altenburg (XXXi), op pagina 398 en Auguste Louise Adelheid prinses van 

Saksen-Meiningen (XXVIIIe), op pagina 297 (prinses van Saksen-Meiningen), geboren op 

maandag 14 maart 1864 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 

vrijdag 3 mei 1918 in Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 35 jaar 

oud) op zondag 16 april 1882 in Altenburg [Thüringen, Duitsland] met Stephan Albrecht Georg 

(George) prins van Schaumburg-Lippe, zoon van Adolf I George vorst van 

Schaumburg-Lippe en Hermine van Waldeck-Pyrmont, geboren op zaterdag 10 oktober 1846 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op zaterdag 29 april 1911 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Adolf II Adolf Bernhard Maurits Ernst Waldemar prins van Schaumburg-Lippe, 

geboren op vrijdag 23 februari 1883 in Stadthagen [Nedersaksen, Duitsland], 

overleden door een noodlottig ongeval (53 jaar oud) op donderdag 26 maart 1936 bij 

een vliegtuigongeval, trouwde (respectievelijk 36 en 25 jaar oud) (een morganatisch 

huwelijk) op zaterdag 10 januari 1920 in München [Bavaria, Duitsland] met Elisabeth 

Francisca (Ellen) van Bischof Korthaus, geboren op zaterdag 6 oktober 1894 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (41 jaar oud) op 

donderdag 26 maart 1936 Omgekomen bij een vliegtuigongeval. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Maurits George van Schaumburg-Lippe, geboren in 1884, overleden (ongeveer 36 

jaar oud) in 1920. 

3. Peter van Schaumburg-Lippe, geboren in 1886 (levenloos geboren). 

4. Ernst Walraad prins van Schaumburg-Lippe, geboren op dinsdag 19 april 1887 in 

Stadthagen [Nedersaksen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op vrijdag 15 juni 1962 

in Hannover [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 37 en 21 jaar oud) op 

woensdag 15 april 1925 in Simbach Am Inn [Bavaria, Duitsland] met zijn achternicht 

Bathildis van Schaumburg-Lippe, dochter van Christian Albrecht van 

Schaumburg-Lippe en Elisa Mathilde van Württemberg, geboren op 

woensdag 11 november 1903 in Wels [Oberosterreich, Oostenrijk], overleden (79 jaar 

oud) op woensdag 29 juni 1983 in Pfaffstätt [Oberosterreich, Oostenrijk]. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

5. Stephan Alexander Viktor van Schaumburg-Lippe, geboren op zondag 21 juni 1891 

in Stadthagen [Nedersaksen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 10 februari 1965 in Kempfenhausen [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 29 en 19 jaar oud) op zaterdag 4 juni 1921 in 

Rastede [Nedersaksen, Duitsland] met Ingeborg Alix van Oldenburg, dochter van 

Frederik August groothertog van Oldenburg en Elisabeth Alexandrine (Biene) van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 20 juli 1901 in 

Oldenburg [Nedersaksen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

6. Heinrich Konstantin van Schaumburg-Lippe, geboren op dinsdag 25 september 1894 

in Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 11 november 1952 in Minden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 38 en 30 jaar oud) op dinsdag 30 mei 1933 in Berlijn [Berlin, Duitsland] 

met Maria Erika van Hardenberg, geboren op dinsdag 10 februari 1903 in 

Hofgeismar [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op woensdag 15 juli 1964 in 

Bad Oeynhausen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

7. Margaretha van Schaumburg-Lippe, geboren in 1896, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1897. 

8. Friedrich Christian van Schaumburg-Lippe, geboren op vrijdag 5 januari 1906 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 

dinsdag 20 september 1983, trouwde met Alexandra van Castell-Rüdenhausen. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Elisabeth Hermine van Schaumburg-Lippe, geboren op zondag 31 mei 1908 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 25 februari 1933. 

 

Stephan Albrecht Georg (George) prins van Schaumburg-Lippe. 

Hij ontving een militaire opleiding, studeerde aan de Georg-August-Universität Göttingen en werd 

vervolgens officier in het Schaumburg-Lippische leger. Hij nam deel aan de Frans-Duitse Oorlog, diende bij 

het 11e huzarenregiment in Düsseldorf en van 1876 tot 1879 in Potsdam. 

Na de dood van zijn vader op 8 mei 1893 nam hij de regering van het vorstendommetje Schaumburg-Lippe 

op zich. Hij verhuisde hierop naar de hoofdstad Bückeburg en gaf gedurende zijn heerschappij opdracht 

voor de bouw van enkele karakteristieke gebouwen. 

 

 

Adolf II prins van Schaumburg-Lippe. 

Als vorst, sinds de dood van zijn vader in 1911, liet hij bij Slot Bückeburg een vorstelijk mausoleum bouwen 

en gaf hij de opdracht voor verschillende bouwwerken in Bad Eilsen. Andere plannen werden verhinderd 

door de Eerste Wereldoorlog. In de Novemberrevolutie van 1918 trad hij evenals alle andere Duitse vorsten 

af (16 november), waarna Schaumburg-Lippe een vrijstaat werd. 

Adolf sloot op 10 januari 1920 een morganatisch huwelijk met Ellen Bischoff-Korthaus, die eerder gehuwd 

was geweest met erfprins Eberwyn Ludwig zu Bentheim und Steinfurt. In de jaren '20 raakte hij verwikkeld 

in een financiële affaire met zijn tante Victoria, weduwe van zijn oom Adolf van Schaumburg-Lippe, in 

verband met haar omstreden nieuwe huwelijk met Aleksander Zoebkov. 

Adolf en zijn vrouw kwamen op 26 maart 1936 om het leven toen hun vliegtuig boven Mexico neerstortte in 

een bergpas tussen de vulkanen Popocatépetl en Iztaccíhuatl. Bij het ongeluk kwamen in totaal 14 mensen 

om. Adolf werd als titulair hoofd van het huis Schaumburg-Lippe opgevolgd door zijn broer Ernst Walraad 

van Schaumburg-Lippe. 

 

 

XXXIh. Elisabeth van Saksen-Altenburg na haar huwelijk Elisabeth Mavrikievna Romanova, dochter 

van Maurits Frans Frederik prins van Saksen-Altenburg (XXXi), op pagina 398 en Auguste Louise 

Adelheid prinses van Saksen-Meiningen (XXVIIIe), op pagina 297 (prinses van 

Saksen-Meiningen), geboren op woensdag 25 januari 1865 in Meiningen [Thüringen, Duitsland], 

overleden (62 jaar oud) op donderdag 24 maart 1927 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op dinsdag 15 april 1884 in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland] met haar achterneef Constantijn Konstantinovitsj van Rusland, 

zoon van Constantijn Nikolajevitsj van Rusland en Elisabeth Alexandra Frederika 

Henriette prinses van Saksen-Altenburg (XXXg), op pagina 391 (Prinses van Saksen-Altenburg). 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Johan Konstantinovitsj prins van Rusland, geboren op maandag 5 juli 1886 in 

Pavlovsk [LI, Rusland], vermoord (32 jaar oud) op woensdag 17 juli 1918 in 

Alapajevsk [SV, Rusland] in de Russische Revolutie door de bolsjewieken, trouwde 

(respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op zondag 3 september 1911 in 

Paleis Peterhof (Sint-Petersburg) [Rusland] met Helena Petrovna prinses van Servië, 

dochter van Peter van Joegoslavie (koning van Servie, later Joegoslavie) en Zorka van 

Montenegro, geboren op donderdag 23 oktober 1884 in Cetinje, overleden (77 jaar 

oud) op dinsdag 16 oktober 1962 in Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

2. Gabriel Konstantinovitsj van Rusland Gabriël Konstantinovitsj Romanov, geboren 

op vrijdag 15 juli 1887 in Pavlovsk [LI, Rusland], overleden (67 jaar oud) op 

maandag 28 februari 1955 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (1) (een 

morganatisch huwelijk) met Antonia Nesterovskaya, overleden op 

vrijdag 7 april 1950. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (ongeveer 

63 jaar oud) (2) in 1951 met Irina Ivanovna Kurakina. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Tatiana Konstantinova prinses van Rusland Tatjana Konstantinova Romanova, 

geboren op donderdag 23 januari 1890 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], overleden 

(89 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1979 in Jeruzalem [Israël], trouwde (21 jaar oud) 



  

  

(1) op woensdag 6 september 1911 in Pavlovsk [LI, Rusland] met Constantijn 

Bagration-Muhransky. Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwde (31 jaar oud) (2) in 

november 1921 in Genève [Geneve, Zwitserland] met Alexander Korotchenzov, 

overleden 1924 of 1925. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Constantijn Konstantinovitsj van Rusland Constantijn (Kostia) Konstantinovitsj 

Romanov, geboren op donderdag 1 januari 1891 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], 

ongehuwd en kinderloos overleden (ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 17 juli 1918 

in Alapajevsk [SV, Rusland]. 

5. Oleg Konstantinovitsj prins van Rusland Oleg Konstantinovitsj Romanov, geboren 

op zondag 27 november 1892 in Sint-Petersburg [LG, Rusland], gesneuveld (21 jaar 

oud) op maandag 12 oktober 1914 in Vilnius [Lithuania] in het ziekenhuis. 

6. Igor Konstantinovitsj van Rusland Igor Konstantinovitsj Romanov, geboren op 

zondag 10 juni 1894 in Alapajevsk [SV, Rusland], ongehuwd en kinderloos overleden 

(ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 17 juli 1918 aldaar. 

7. Georgi Konstantinovitsj van Rusland, geboren op woensdag 6 mei 1903 in 

Pavlovsk [LI, Rusland], ongehuwd en kinderloos overleden (35 jaar oud) op 

maandag 7 november 1938 in New York [New York, Verenigde Staten]. 

8. Natalja van Rusland, geboren in 1905, jong overleden. 

9. Vera Konstantinova van Rusland, geboren op dinsdag 24 april 1906 in 

Pavlovsk [LI, Rusland], ongehuwd en kinderloos overleden (94 jaar oud) op 

donderdag 11 januari 2001 in New York [New York, Verenigde Staten]. 

 

Johan Konstantinovitsj prins van Rusland. 

Huwelijk en gezin. 

Hij speelde ooit met het idee om een Russisch-orthodoxe monnik te worden, maar werd uiteindelijk verliefd 

op prinses Helena Petrovna van Servië, een dochter van Peter I van Joegoslavië. Ze trouwden in 1911, 

waarop Helena de naam "Hare Hoogheid Prinses Helena van Rusland" aannam. Het was een erg gelukkig 

huwelijk, dat op 20 januari 1914 werd beloond met een zoon: prins Vsevolod Ivanovitsj, en op 25 juli 1915 

met een dochter: prinses Catharina Ivanova. Zij was het laatste lid van de keizerlijke familie, die voor de val 

van de dynastie werd geboren. 

Russische Revolutie. 

Johan vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarvoor hij verscheidene onderscheidingen kreeg. Hij was nog 

aan het front, toen de Russische Revolutie uitbrak. In april 1918 werd hij gevangengenomen en door de 

bolsjewieken naar Alapajevsk, een kleine stad in de bergen van de Oeral, gezonden. Daar werd hij enkele 

maanden vastgehouden met twee van zijn broers, Constantijn en Igor, en enkele familieleden, Elisabeth 

Fjodorovna, Sergej Michajlovitsj en Vladimir Palej. In de nacht van 17 op 18 juli 1918 (24 uur na de moord op 

Nicolaas II en zijn gezin) werden de gevangenen door de bolsjewieken vermoord. Johan was toen 32 jaar 

oud. Hun lichamen werden teruggevonden in een verlaten mijnschaft door het Witte leger. Ze werden 

uiteindelijk herbegraven in de Kerk van de Martelaren in de buurt van Peking, China. 

 

 

Gabriel Konstantinovitsj van Rusland. 

Russische Revolutie. 

Na de Russische Revolutie in 1917, waarbij de monarchie in Rusland werd afgeschaft, trouwde prins Gabriël 

morganatisch op 9 april te Sint-Petersburg met zijn minnares, de oud-ballerina Antonia Nesterovskaya. 

Gabriël werd niet lang na de Revolutie gevangengenomen door de Bolsjewieken. Zijn echtgenote wist haar 

connecties te gebruiken om hem vrij te krijgen. Ze was namelijk bevriend met Maksim Gorki, die met Lenin 

onderhandelde voor Gabriëls vrijkomst. Nadat hij werd vrijgelaten, bleef het paar nog kort in Petrograd, de 

nieuwe naam van Sint-Petersburg. Daarna vluchtten ze naar Parijs, Frankrijk. 

Veel familieleden hadden niet zoveel geluk: drie van zijn broers (Ivan, Constantijn en Igor) werden door de 

Bolsjewieken vermoord, evenals nog een aantal andere familieleden. 

Ballingschap. 

Tijdens zijn ballingschap steunde hij grootvorst Cyril Vladimirovitsj, die zichzelf tot tsaar in ballingschap 

had uitgeroepen. Cyril gaf Gabriëls echtgenote vervolgens de adellijke titel "Prinses 

Romanovskaya-Strelninskaya", Gabriël zelf kreeg de titel "Groothertog van Rusland" van Cyrils zoon, 



  

  

grootvorst Vladimir Cyrilovitsj. De wettigheid hiervan is natuurlijk niet vast te stellen, omdat Cyril en 

Vladimir nooit als tsaren in ballingschap zijn erkend. 

Gabriëls echtgenote stierf op 7 april 1950. Een jaar later hertrouwde hij met prinses Irina Ivanovna Kurakina, 

een verbannen lid van de Russische adel. 

 

 

Tatiana Konstantinova prinses van Rusland. 

Prinses van Rusland. 

Tatjana, haar broers en zussen waren de eerste slachtoffers van de Familiewet, die tsaar Alexander III 

invoerde. Deze hield in dat alleen de kinderen en kleinkinderen in mannelijke lijn de titel "grootvorst" of 

"grootvorstin" kregen en dat achterkleinkinderen en hun afstammelingen de lagere titel "prins van Rusland" 

of "prinses van Rusland" kregen. Deze wet werd ingevoerd om het aantal leden van de keizerlijke familie die 

staatssalaris kregen, te verkleinen. 

Huwelijk. 

In de lente van 1911 verloofde prinses Tatjana zich met prins Constantijn Bagration-Muhransky, een 

Russische aristocraat. Omdat hij van lagere afkomst was, zorgde Tatjana's verloving voor wat onenigheid in 

de keizerlijke familie. Tsaar Nicolaas II realiseerde zich dat de jonge generatie Romanovs op huwbare leeftijd 

was gekomen en dat er dus nog meer van dit soort verlovingen zouden komen. Om meer onenigheid in de 

familie te voorkomen, veranderde de tsaar de Russische wet. Hierdoor hoefden alleen nog maar een beperkt 

aantal leden van de keizerlijke familie, namelijk de kinderen en kleinkinderen in mannelijke lijn van een 

tsaar, te trouwen met iemand van gelijke afkomst. Veel oudere leden van de familie spraken hier schande 

van en beschouwden Tatjana's huwelijk dan ook als morganatisch. Het huwelijk werd uiteindelijk gesloten 

op 6 september 1911 op het paleis van Tatjana's vader te Pavlovsk, een buitenstad van Sint-Petersburg. Uit 

het huwelijk werden twee kinderen geboren: Teimuraz (1912-1992) en Natalja (1914-1984). 

Oorlog en revolutie. 

Vijf van Tatjana's broers en haar echtgenoot dienden tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Russische leger. 

In 1914 stierf haar jongste broer, prins Oleg Konstantinovitsj, en later ook haar echtgenoot. Deze tegenslagen 

zorgden ervoor dat haar vaders conditie erg achteruitging en hij een jaar later stierf. In 1917 begon de 

Russische Revolutie. Tatjana en haar jonge kinderen wisten het land uit te vluchten met de hulp van 

Alexander Korotchenzov, de adjudant van haar oom, grootvorst Dimitri Konstantinovitsj. Tatjana en 

Alexander trouwden in Genève in november 1921, maar hij stierf drie jaar later in Lausanne. Tatjana voedde 

haar kinderen dus grotendeels alleen op. Toen die getrouwd waren, trad Tatjana toe tot een klooster en werd 

ze non. Ze werd uiteindelijk abdis van het Orthodoxe klooster op de Olijfberg bij Jeruzalem en stond bekend 

als "Moeder Tamara, Hegoemena van het Orthodoxe Convent van de Olijfberg". 

 

 

Constantijn Konstantinovitsj van Rusland. 

Hij was een stille en verlegen man, die veel van theater hield. Hij kreeg les aan de militaire academie van 

Sint-Petersburg, waarna hij bij het Russische leger ging. Hij was erg geliefd bij de officieren en soldaten. 

Constantijn vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Prins Constantijn is nooit getrouwd, al verlangde hij erg naar een familieleven als dat van zijn oudere broer 

en zus, Ivan en Tatjana. Hij had wel een oogje op grootvorstin Olga, de oudste dochter van tsaar Nicolaas II, 

en op prinses Elisabeth van Roemenië, de dochter van koning Ferdinand van Roemenië, maar van een 

huwelijk is het o.a. om politieke redenen nooit gekomen. 

In maart 1918 werd hij gevangengenomen en door de bolsjewieken naar Alapajevsk, een kleine stad in de 

bergen van de Oeral, gezonden. Daar werd hij enkele maanden vastgehouden met twee van zijn broers, Ivan 

en Igor, en enkele familieleden, Elisabeth Fjodorovna, Sergej Michajlovitsj en Vladimir Palej. In de nacht van 

17 op 18 juli 1918 (24 uur na de moord op Nicolaas II en zijn gezin) werden de gevangenen door de 

bolsjewieken vermoord. Constantijn was toen 27 jaar oud. Hun lichamen werden teruggevonden in een 

verlaten mijnschacht door het Witte leger. Ze werden uiteindelijk herbegraven in de Kerk van de Martelaren 

in de buurt van Peking, China. 

 

 

Oleg Konstantinovitsj prins van Rusland. 

Prins Oleg vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog, net als vier van zijn vijf broers. Hij stierf op 12 oktober 1914 



  

  

op 21-jarige leeftijd in een ziekenhuis te Vilnius, nadat hij ernstig gewond was geraakt aan het front. Ook zijn 

schoonbroer Constantijn Bagration-Muhransky, de echtgenoot van zijn oudere zus Tatjana, stierf tijdens de 

oorlog. Oleg werd door zijn dood gespaard voor het verschrikkelijke lijden van zijn familie tijdens de 

Russische Revolutie. 

 

 

Igor Konstantinovitsj van Rusland. 

Hij kreeg les aan de militaire academie van Sint-Petersburg en maakte carrière in het Russische leger. Hij 

vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog met de rang van kapitein. Zijn schoonbroer Constantijn (de echtgenoot 

van zijn zus Tatjana) en vier van zijn vijf broers vochten ook tijdens de oorlog. Igor verloor zijn schoonbroer 

en zijn broer Oleg aan het oorlogsgeweld. Hijzelf werd tijdens de oorlog onderscheiden als oorlogsheld. 

Ondertussen had hij een zeer slechte gezondheid: hij leed in 1915 aan pleuritis, waardoor hij constant hoestte 

en bloed spuugde, terwijl hij zijn mannen aanvoerde. 

In april 1918 werd hij gevangengenomen en door de bolsjewieken naar Alapajevsk, een kleine stad in de 

bergen van de Oeral, gezonden. Daar werd hij enkele maanden vastgehouden met twee van zijn broers, Ivan 

en Constantijn, en enkele familieleden, Elisabeth Fjodorovna, Sergej Michajlovitsj en Vladimir Palej. In de 

nacht van 17 op 18 juli 1918 (24 uur na de moord op Nicolaas II en zijn gezin) werden de gevangenen door 

de bolsjewieken vermoord. Constantijn was toen 24 jaar oud. Hun lichamen werden teruggevonden in een 

verlaten mijnschaft door het Witte leger. Ze werden uiteindelijk herbegraven in de Kerk van de Martelaren 

in de buurt van Peking, China. 

 

 

Georgi Konstantinovitsj van Rusland. 

Toen de Russische Revolutie begon in 1917 vluchtte hij naar Zweden in oktober 1918 met zijn moeder en 

jongste zuster Prinses Vera Konstantinova van Rusland samen met een nichtje en een neefje aan boord van 

het Zweedse schip Ångermanland. 

Prins Georgi en prinses Vera bleven in Pavlovsk tijdens de Eerste Wereldoorlog, de daaropvolgende 

chaotische regering van de Voorlopige Regering en de Oktoberrevolutie. In de herfst van 1918 kregen ze van 

de bolsjewieken toestemming om Rusland te verlaten, en gingen ze op weg naar Zweden op het schip de 

Ångermanland. Ze reisden via Tallinn naar Helsinki en via Mariehamn naar Stockholm, waar ze door de 

Zweedse koningin Victoria werden uitgenodigd. 

In de haven van Stockholm werden ze door prins Gustaaf Adolf opgewacht die ze vergezelde naar het 

Koninklijk Paleis. Elisabeth Mavrikievna, Vera en Georgi bleven twee jaar wonen in Zweden, eerst in 

Stockholm en daarna in Saltsjöbaden. Maar uiteindelijk was Zweden te duur voor de familie en verhuisden 

ze naar België, waar ze door koning Albert I van België werden uitgenodigd. Vanuit België gingen ze door 

naar Duitsland, waar ze in Altenburg bleven wonen voor meer dan dertig jaar, in die tijd hebben ze ook nog 

een periode in Engeland gewoond. Elisabeth stierf aan kanker op 24 maart 1927 in Leipzig. 

Georgi, die echter nooit trouwde net zoals zijn jongere zuster Vera, werd een succesvolle 

binnenhuisarchitect. Hij stierf aan de gevolgen van een operatie in New York op de leeftijd van 35 jaar. 

 

 

XXXIi. Ernst II Ernst Bernhard George Johan Karel Frederik Peter Albert hertog van Saksen-Altenburg, 

zoon van Maurits Frans Frederik prins van Saksen-Altenburg (XXXi), op pagina 398 en Auguste 

Louise Adelheid prinses van Saksen-Meiningen (XXVIIIe), op pagina 297 (prinses van 

Saksen-Meiningen), geboren op donderdag 31 augustus 1871 in 

Kasteel Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (83 jaar oud) op dinsdag 22 maart 1955 in 

Trockenborn-Wolfersdorf [Thüringen, Duitsland] op het Jachtslot Fröhliche Wiederkunft, 

trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar oud) op donderdag 17 februari 1898 in 

Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland] met Friederike Adelheid van Schaumburg-Lippe, dochter 

van Willem Karel August van Schaumburg-Lippe en Bathildis Amalgunde van Anhalt, geboren 

op woensdag 22 september 1875 in Racibórz [Opole, Poland], overleden (95 jaar oud) op 

woensdag 27 januari 1971 in Ballenstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Charlotte Agnes Ernestine Augusta Bathildis Marie Therese Adolfine van 

Saksen-Altenburg, geboren op zaterdag 4 maart 1899 in 



  

  

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op 

donderdag 16 februari 1989 in Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland], volgt 

XXXIIb, op pagina 551. 

2. George Maurits van Saksen-Altenburg, geboren op zondag 13 mei 1900 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], laatste erfprins van Saksen-Altenburg, ongehuwd 

overleden (90 jaar oud) op woensdag 13 februari 1991 in 

Rendsburg [Schleswig-Holstein, Duitsland]. 

3. Elisabeth Karola van Saksen-Altenburg, geboren op maandag 6 april 1903 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op 

woensdag 30 januari 1991 in Breitholz. 

4. Frederik Ernst Karel August Adalbert van Saksen-Altenburg, geboren op 

maandag 15 mei 1905 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (79 jaar oud) 

op zaterdag 23 februari 1985 in Rosenheim [Bavaria, Duitsland]. 

 

Ernst II hertog van Saksen-Altenburg. 

Hij besteeg de Altenburgse troon toen zijn oom Ernst I in 1908 stierf zonder overlevende kinderen na te 

laten. In de Novemberrevolutie van 1918 moest hij evenals alle andere Duitse vorsten troonsafstand doen (13 

november). Saksen-Altenburg werd hierop een vrijstaat en ging in 1920 op in de Vrijstaat Thüringen. 

Ernst reisde na zijn abdicatie af naar het nabijgelegen Trockenborn-Wolfersdorf en betrok daar het slot 

Fröhliche Wiederkunft. Zijn huwelijk werd in 1920 ontbonden en in 1934 hertrouwde hij met Maria Martha 

Triebel. Na de Tweede Wereldoorlog droeg hij het slot over aan de stad Altenburg. 

Hij stierf aldaarop 22 maart 1955 als allerlaatste Duitse vorst. Als enige van hen is hij ingezetene van de 

Duitse Democratische Republiek geweest. 

 

 

George Maurits van Saksen-Altenburg. 

Toen George Maurits zeven jaar oud was overleed eerst zijn grootvader, Maurits en daarna diens broer, 

hertog Ernst I, waardoor zijn vader moest opvolgen als regeringsleider. Het gezin verhuisde naar Altenburg, 

waar George Maurits tot zijn dertiende zou blijven. In 1913 ging hij naar Dresden om aldaar het gymnasium 

te volgen. In 1918 stortte alle Duitse monarchieën in, en kwam er een einde aan het erfprinschap van George 

Maurits. 

George werd al op jonge leeftijd een aanhanger van de antroposofie. Na zijn middelbareschooltijd diende hij 

korte tijd in het leger, om zich daarna op Slot Hamborn (bij Paderborn) toe te leggen op het uitdragen van de 

antroposofische leer. Op zijn slot begon hij een op antroposofische leest geschoeide school voor kinderen 

met een verstandelijke beperking. Tijdens het Nationaalsocialisme kwam deze voorziening onder grote druk 

te staan, omdat de nazi's de antroposofie afwezen. In 1941 werd de school, op last van het regime, gesloten. 

George Maurits, en de directeur van zijn school werden negen maanden geïnterneerd. Na de Tweede 

Wereldoorlog hervatte George Maurits zijn werk in het slot. Hij zou dat zijn hele leven blijven doen. Zelf 

woonde hij in een bescheiden woning op het terrein van het slot. George Maurits trouwde evenmin als zijn 

jongere broer. Met hun beider dood was het huis Saksen-Altenburg uitgestorven. 

 

 

XXXIj. Marie Agnes Louise Charlotte van Saksen-Altenburg, dochter van Maurits Frans Frederik prins 

van Saksen-Altenburg (XXXi), op pagina 398 en Auguste Louise Adelheid prinses van 

Saksen-Meiningen (XXVIIIe), op pagina 297 (prinses van Saksen-Meiningen), geboren op 

dinsdag 11 augustus 1874 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op 

dinsdag 14 april 1953 aldaar, begraven, trouwde (respectievelijk 20 en 33 jaar oud) op 

woensdag 6 februari 1895 in Altenburg [Thüringen, Duitsland], (gescheiden op 

zaterdag 26 januari 1918) met haar achterneef Eduard George Willem Maximiliaan van Anhalt, 

zoon van Frederik I van Anhalt en Antoinette Charlotte Marie Jozefine Carolina Frida van 

Saksen-Altenburg (XXXj), op pagina 399. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Frederika Margaretha van Anhalt, geboren in 1896, op dezelfde dag overleden. 

2. Leopold Frederik Maurits Ernst Constantijn Aribert Eduard van Anhalt, geboren in 

1897, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1898. 



  

  

3. Marie Auguste Antoinette Frederique Alexandra Hilda Louise van Anhalt, geboren 

op vrijdag 10 juni 1898 in Ballenstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (84 jaar 

oud) op zondag 22 mei 1983 in Essen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en 25 jaar oud) (1) op zaterdag 11 maart 1916 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland] met Joachim Frans Humbert van Pruisen, zoon van 

Wilhelm II van Duitsland (erfelijke staatshoofd van het Duitse Keizerrijk) en Augusta 

Victoria Frederika Louise Feodora Jenny (Dona) van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, geboren op 

woensdag 17 december 1890 in Berlijn [Berlin, Duitsland], zelfdoding gepleegd (29 

jaar oud) op zondag 18 juli 1920 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon, trouwde (28 jaar oud) (2) op maandag 27 september 1926 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], (gescheiden op donderdag 18 april 1935) met Johan 

Michael van Loën. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, relatie (2). Zij 

krijgt een zoon. 

4. Joachim Ernst Willem Karel Albrecht Leopold Frederik Maurits Erdmann van 

Anhalt (van 13 september tot 12 november 1918 laatste regerend hertog van Anhalt, 

daarmee de laatste heerser uit het huis der Ascaniërs), geboren op 

vrijdag 11 januari 1901 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 13 september 

tot 12 november 1918 de laatste regerend hertog van Anhalt en daarmee de laatste 

heerser uit het huis der Ascaniërs, overleden (46 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1947 

in Buchenwald [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 19 

jaar oud) (1) op zaterdag 3 maart 1923, (gescheiden in 1929) met Elisabeth Strickrodt, 

geboren in 1903, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 1971. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 24 jaar oud) (2) op 

dinsdag 15 oktober 1929 met Editha Marwitz, geboren in 1905, overleden (ongeveer 

81 jaar oud) in 1986. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

5. Eugen Friedrich van Anhalt, geboren op vrijdag 17 april 1903 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 

dinsdag 2 september 1980 in La Tour-de-Peilz [Vaud, Zwitserland], trouwde met 

Anastasia Jungmeier, geboren op donderdag 25 juli 1901 in 

Straubing [Bavaria, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op vrijdag 20 februari 1970 in 

Vevey [Vaud, Zwitserland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

6. Wolfgang Albrecht Maurits Frederik Willem Ernst van Anhalt, geboren in 1912, 

overleden (ongeveer 24 jaar oud) in 1936. 

 

Marie Auguste Antoinette Frederique Alexandra Hilda Louise van Anhalt. 

Door haar huwelijk kreeg ze de titel "Prinses van Pruisen". 

 

 

Joachim Frans Humbert van Pruisen. 

Prins Joachim zat in het leger en kreeg uiteindelijk de rang van ritmeester bij de cavalerie. 

Hij pleegde op 18 juli 1920 op 29-jarige leeftijd zelfmoord, nadat hij enige tijd aan een ernstige depressie had 

geleden. Er werd gezegd dat hij zijn lot na zijn vaders troonsafstand en zijn mislukte huwelijk niet kon 

accepteren. Joachims dood greep zijn ouders erg aan. Keizerin Augusta is de dood van haar lievelingszoon 

nooit meer te boven gekomen; haar gezondheid ging erg achteruit en ze stierf uiteindelijk op 11 april 1921. 

 

 

Joachim Ernst Willem Karel Albrecht Leopold Frederik Maurits Erdmann van Anhalt. 

Zijn vader besteeg de troon van Anhalt na de dood van hertog Frederik II op 21 april 1918, maar stierf reeds 

op 13 september. Joachim Ernst besteeg nu op 17-jarige leeftijd de troon, hoewel zijn oom Aribert vanwege 

zijn minderjarigheid het land bestuurde. Deze zag zich in de Novemberrevolutie op 12 november van 

datzelfde jaar genoodzaakt namens de jonge hertog troonsafstand te doen. 

Joachim Ernst raakte al snel in conflict met de nazi's en werd in 1934 onteigend. Hij werd in januari 1944 

gearresteerd en afgevoerd naar het concentratiekamp Dachau, waar hij dwangarbeid moest verrichten. Na 

drie maanden werd hij vrijgelaten, maar in de herfst van 1945 werd hij door de Russen gearresteerd en naar 



  

  

het NKVD-Kamp Nr. 2 (het voormalige concentratiekamp Buchenwald) overgebracht. Daar stierf hij op 18 

februari 1947 aan ziekte en uitputting. In de geschiedschrijving van de DDR heette het later dat hij als SS'er 

in een Amerikaans kamp was gestorven. 

 

 

XXXIk. George V George Frederik Ernst Albert koning van het Verenigd Koninkrijk, zoon van Eduard 

VII koning van het Verenigd Koninkrijk (XXXm), op pagina 416 en Alexandra Carolina Marie 

Charlotte Louise Julia (Alix) van Denemarken, geboren op zaterdag 3 juni 1865 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op vrijdag 7 juli 1865, 

Hij was koning van het Verenigd Koninkrijk en van de andere gebieden binnen het Britse Rijk, 

maar George was ook keizer van Indië en de eerste koning van de Ierse Vrijstaat. George 

regeerde vanaf 6 mei 1910, tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) tot aan zijn dood in 1936, 

overleden (70 jaar oud) op maandag 20 januari 1936 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk] om 23:55 uur, zeemansgraf op 

dinsdag 28 januari 1936 in Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de 

St George's Chapel, trouwde (respectievelijk 28 en 26 jaar oud) op donderdag 6 juli 1893 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] (in Londen, St Jame's Palace [South East 

England, Groot Brittanië]) in de Koninklijke Kapel van het St. James's Palace, kerkelijk 

huwelijk op donderdag 6 juli 1893 in Brake [Nedersaksen, Duitsland] met Victoria Mary 

Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes (May) van Teck, dochter van Franz Paul van 

Würtemberg-Teck (hertog van Teck) en Mary Adelaide van Engeland-Hannover, geboren op 

zondag 26 mei 1867 in Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

koningin van Groot Brittannie, overleden (85 jaar oud) op dinsdag 24 maart 1953 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk], begraven op 

dinsdag 31 maart 1953 in St. George's Chapel [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Eduard VIII (David) Eduard Albert Christiaan George Andreas Patrick David koning 

van het Verenigd Koninkrijk, geboren op zaterdag 23 juni 1894 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], koning van Groot Brittannie, 

hertog van Windsor, overleden (77 jaar oud) op zondag 28 mei 1972 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in 

Frogmore House [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 

42 en 40 jaar oud) op donderdag 3 juni 1937 in Chateau de Cande met Wallis (Bessie) 

Simpson, geboren op vrijdag 19 juni 1896 in Monterrey [Mexico], overleden (89 jaar 

oud) op donderdag 24 april 1986 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in 

Frogmore House [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. George VI (Bertie) van het Verenigd Koninkrijk, geboren op 

zaterdag 14 december 1895 in Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (56 jaar oud) op woensdag 6 februari 1952 aldaar, volgt XXXIIc, op pagina 

552. 

3. Victoria Alexandra Alice Mary (Mary) Windsor, geboren op zondag 25 april 1897 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (67 jaar oud) op 

zondag 28 maart 1965 in 

Harewood [Yorkshire and Humberside, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIId, op 

pagina 556. 

4. Hendrik Willem Frederik Albert (Henry) van Gloucester, geboren op 

zaterdag 31 maart 1900 in Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (74 jaar oud) op maandag 10 juni 1974 in Barnwell [Verenigd Koninkrijk], 

volgt XXXIIe, op pagina 556. 

5. George Edward Alexander Edmund van Kent, geboren op 

zaterdag 20 december 1902 in 

Norfolk, Sandringham House [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden door 

een noodlottig ongeval (39 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1942, volgt XXXIIf, op 

pagina 556. 



  

  

6. John Karel Frans Windsor, geboren op woensdag 12 juli 1905 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (13 jaar oud) op 

zaterdag 18 januari 1919 in Wolferton [Vlaams-Brabant, België] aan epilepsie. 

 

George V koning van het Verenigd Koninkrijk. 

Vanaf zijn 12e jaar diende George in de Royal Navy, maar toen zijn oudere broer, prins Albert Victor, hertog 

van Clarence, plotseling stierf, werd hij de troonopvolger en trouwde in 1893 zelfs met de verloofde van zijn 

broer, Mary van Teck, in haar familie beter bekend als "May", een bijnaam die ze had gekregen naar de 

maand van haar geboorte. Ook al reisden ze door het Britse Rijk, toch bleef George liever thuis bij zijn 

postzegelverzameling. 

Toen zijn vader stierf in 1910, werd hij de nieuwe koning-keizer. Hij was de enige keizer van Indië die 

aanwezig was bij zijn Delhi Durbar (de kroningsceremonie van de koning/koningin van het Verenigd 

Koninkrijk als keizer/keizerin van Indië). Tijdens deze ceremonie werd hij gekroond met de Imperial Crown 

of India, die speciaal was gemaakt voor de kroning. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog deed George 

afstand van al zijn Duitse titels en namen. Hij veranderde de Duitse naam Saksen-Coburg en Gotha in 

Windsor. George werd geplaagd door ziekte, vooral in zijn latere regeringsperiode. Hij werd na zijn dood 

opgevolgd door zijn oudste zoon Eduard. 

Jeugd. 

George werd geboren op 3 juni 1865 te Marlborough House in Londen. Zijn vader was de Prins van Wales 

(de latere koning Eduard VII), de oudste zoon van koningin Victoria en prins-gemaal Albert van 

Saksen-Coburg en Gotha. Zijn moeder was Alexandra van Denemarken (later koningin Alexandra), de 

oudste dochter van koning Christiaan IX van Denemarken en diens vrouw, koningin Louise van 

Hessen-Kassel. Als kleinzoon van koningin Victoria in mannelijke lijn, kreeg George de volgende titel bij zijn 

geboorte: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George van Wales. 

Hij werd op 7 juli 1865 gedoopt in de privékapel van Windsor Castle. Als jongere zoon van de prins van 

Wales werd er niet verwacht dat George ooit koning zou worden. Hij had namelijk een oudere broer, prins 

Albert Victor, die als tweede in de lijn van troonopvolging stond, na zijn vader. 

George werd zeventien maanden na zijn broer geboren. Er werd besloten om beide koninklijke prinsen 

samen te onderwijzen. Koningin Victoria wees John Neale Dalton aan als hun leraar. In september 1877 

gingen ze samen een opleiding volgen op het schip HMS Britannia (vroeger de HMS Prince of Wales 

geheten) op het Britannia Royal Naval College in Dartmouth. Hun vader zou ooit gezegd hebben dat de 

marine de beste training voor elke jongen zou zijn. 

Drie jaar lang dienden de twee prinsen als midshipman op de HMS Bacchante, begeleid door Dalton. Ze 

maakten een rondreis door het Britse Rijk, waar ze de kolonies in de Caraïben, Zuid-Afrika en Australië 

bezochten. Ze maakten ook een stop in Norfolk (Virginia), de Middellandse Zee, Zuid-Amerika, het Verre 

Oosten en Egypte. In Japan liet George door een Japanse kunstenaar een blauw-rode draak op zijn arm 

tatoeëren. Dalton schreef een verslag van de reis. Toen de broers terugkwamen in het Verenigd Koninkrijk 

werden ze van elkaar gescheiden; Albert Victor ging naar het Trinity College in Cambridge en George zette 

zijn carrière bij de Royal Navy voort. Hij reisde over de wereld en bezocht vele delen van het Britse Rijk. Hij 

diende de marine tot aan zijn laatste bevel in 1891. 

Huwelijk. 

Als jongeman was hij bestemd voor de marine. Prins George diende vele jaren onder het gezag van zijn oom, 

prins Alfred, de hertog van Edinburgh, die was gestationeerd op Malta. Daar bouwde hij een goede band op 

en werd later verliefd op de dochter van prins Alfred, Marie. Zijn grootmoeder, vader en zijn oom gaven 

allen toestemming voor hun relatie. Maar de moeders, de prinses van Wales en de hertogin van Edinburgh, 

waren er beiden tegen. De prinses van Wales dacht dat de familie te pro-Duits was en de hertogin van 

Edinburgh had een afkeer van Engeland. Toen George een aanzoek deed, weigerde Marie, onder invloed 

van haar moeder. Ze werd later koningin van Roemenië. 

In 1891 verloofde Albert Victor zich met prinses Mary van Teck (beter bekend als "May"), de enige dochter 

van prins Frans van Teck, de hertog van Teck en diens vrouw prinses Maria Adelheid van Cambridge. Zes 

weken later stierf Albert Victor aan een longontsteking. Hij liet George achter als tweede in de lijn van 

troonopvolging. George stopte bij de marine, omdat er van hem werd verwacht een meer politieke rol te 

gaan spelen. 

Koningin Victoria zag prinses Mary nog steeds als een goede kandidaat voor een toekomstige koning. 

Daarom drong ze er bij George op aan om haar een aanzoek te doen. George deed dat en Mary accepteerde. 



  

  

Het huwelijk werd een groot succes. 

Het huwelijk van George en Mary vond plaats op 6 juli 1893 in de Koninklijke Kapel van het St. James's 

Palace in Londen. The Times beweerde dat het volk in de war raakte omdat ze niet goed wisten wie nu de 

hertog van York was (later George V) en wie de tsarevitsj (later Nicolaas II) van Rusland was. Dit kwam 

doordat hun baarden en kleding bijna hetzelfde waren. 

Prins van Wales. 

Als hertog en hertogin van York, voerden George en Mary vele publieke functies uit. Toen koningin Victoria 

stierf op 2 januari 1901, werd de vader van George de nieuwe koning als koning Eduard VII. George erfde 

de titels Hertog van Cornwall en Hertog van Rothesay, en voor de rest van het jaar werd George Zijne 

Koninklijke Hoogheid de Hertog van Cornwall en York genoemd. In 1901 maakten George en Mary een reis 

door het Britse Rijk, en bezochten ze Australië, waar de hertog de eerste bijeenkomst van het Australische 

Parlement opende en het Commonwealth of Australia werd opgericht. Tijdens deze reis bezochten ze ook 

Zuid-Afrika, Canada en Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland werd het Cornwall Park in Auckland naar hen 

vernoemd. Dit werd hun cadeau, geschonken door de toenmalige burgemeester van Auckland, John Logan 

Campbell. 

Op 9 november 1901 kreeg George de titel prins van Wales en graaf van Chester. Koning Eduard VII wilde 

dat zijn zoon meer voorbereiding en ervaring zou krijgen, voorafgaand aan zijn toekomstige rol in 

tegenstelling tot Eduard zelf, die door koningin Victoria werd uitgesloten van de politieke zaken. George 

kreeg ruime toegang tot de staatszaken, documenten en stukken door zijn vader. George op zijn beurt gaf 

zijn vrouw toegang tot zijn documenten want hij waardeerde haar zeer en vertrouwde zeer veel op haar 

mening. Mary schreef meestal de toespraken van haar echtgenoot. 

Regering. 

Op 6 mei 1910 stierf koning Eduard VII en George besteeg de troon met Mary aan zijn zijde. George had 

nooit van de officiële naam "Victoria Mary" van zijn vrouw gehouden en hij drong er bij haar op aan om een 

van de twee namen te laten vallen. Zij vond zelf dat ze niet als koningin Victoria bekend kon worden en dus 

werd ze koningin Mary. Hun kroning vond plaats op 22 juni 1911 in de Westminster Abbey. Later dat jaar 

reisden George en Mary naar Brits-Indië voor de Delhi Durbar (de kroning tot keizer en keizerin) op 12 

december. Tijdens de ceremonie droeg George de nieuwe keizerlijke kroon van Indië. Later reisden de keizer 

en keizerin door Indië, om hun nieuwe onderdanen te bezoeken. George nam ook de kans om op tijgers te 

jagen (uiteindelijk doodde hij er 21). Op 18 december 1913 schoot George meer dan duizend fazanten dood 

in zes uur, op het erf van Lord Burnham. George zei later: 

"we went a little far that day". 

(vertaling: We gingen een beetje te ver die dag). 

Eerste Wereldoorlog. 

Van 1914 tot 1918 was Groot-Brittannië in oorlog met het Duitse Keizerrijk. De Duitse keizer Wilhelm II, die 

voor het Britse publiek het symbool werd voor alle verschrikkingen van de oorlog, was een neef van koning 

George. Koningin Mary, hoewel Brits net zoals haar moeder, was een dochter van de hertog van Teck, een 

nakomeling van het Duitse koninklijke geslacht Württemberg. 

De koninklijke grootvader aan vaderskant was prins-gemaal Albert van Saksen-Coburg en Gotha en 

daardoor droegen de koning en zijn kinderen de titels Prins en Prinses van Saksen-Coburg en Gotha en 

hadden ze de titel Hertog en Hertogin van Saksen. De koning had zwagers en neven die Brits waren maar 

die Duitse titels hadden zoals de Hertog en Hertogin van Teck, de Prins en Prinses van Battenberg, de Prins 

en Prinses van Hessen-Darmstadt en de Prins en Prinses van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. 

De schrijver Herbert George Wells schreef over het "vol vreemdelingen en weinig enthousiasmerende hof", 

waarop George de volgende beroemde zin antwoordde: "Ik mag dan weinig enthousiasmerend zijn, maar ik 

verdoem nog liever dan dat ik een vreemdeling ben.". 

Op 17 juli 1917 riep George V de Order in Council in het leven die de naam van het Britse koninklijke huis 

veranderde van het Duits klinkende Saksen-Coburg en Gotha in het huis Windsor, onder andere ook om de 

Britse nationalistische gevoelens te sussen. De nieuwe achternaam is bedoeld voor alle nakomelingen van 

koningin Victoria die woonachtig waren in het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van de vrouwen die 

getrouwd waren met andere families en hun nakomelingen. 

Tot slot deed George afstand van het gebruik van alle Duitse titels, en nam hij enkel Brits klinkende 

achternamen en titels aan. George compenseerde meerdere van zijn mannelijke familieleden door hen Britse 

titels te geven en ze toe te laten tot de Britse adel. Een neef van hem, prins Lodewijk Alexander van 

Battenberg, werd in 1917 Lodewijk Alexander Mountbatten, eerste markies van Milford Haven, en zijn 



  

  

zwager Adolf van Teck werd nu Adolphus, eerste markies van Cambridge. Anderen zoals prinses Marie 

Louise van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg en prinses Helena Victoria van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg maakten gewoonweg geen gebruik meer van hun territoriale 

benamingen. De koning kende de titel Zijne (of Hare) Koninklijke Hoogheid en de titel Prins (of Prinses) van 

Groot-Brittannië en Ierland enkel toe aan de kinderen van de monarch en aan de kinderen van de zonen van 

de monarch en de oudste levende zoon van de oudste levende zoon van een prins van Wales. 

Familieleden van de Britse koninklijke familie die vochten aan de Duitse kant, zoals prins Ernst August II 

van Hannover, derde hertog van Cumberland en Teviotdale (een nakomeling in mannelijke lijn van koning 

George III) en prins Karel Eduard, hertog van Albany en van Saksen-Coburg en Gotha (een kleinzoon in 

mannelijke lijn van koningin Victoria), werden gewoonweg uit de Britse adel gehaald. Een raad die in 1919 

werd opgericht bekrachtigde dit feit. George verwijderde ook hun Kousenband-vlaggen uit de St George's 

Chapel in Windsor Castle onder druk van zijn moeder, koningin Alexandra. 

Toen tsaar Nicolaas II van Rusland, een neef van George via zijn moeder, koningin Alexandra (de moeder 

van Nicolaas II was tsarina Maria Fjodorovna, de zuster van koningin Alexandra) omwille van Russische 

Revolutie in 1917 onttroond werd, bood de Britse regering de tsaar en zijn familie asiel aan in Engeland. 

Maar de dreigende houding van het Britse volk en de vrees dat een soortgelijke revolutie misschien zou 

plaatsvinden in Groot-Brittannië hebben er bij George toe geleid om te denken dat de aanwezigheid van de 

tsaar en zijn familie misschien niet gepast zou lijken bij de toenmalige omstandigheden. Louis Mountbatten, 

eerste graaf Mountbatten van Birma, beweerde dat David Lloyd George, de eerste minister, tegen een 

reddingspoging was van de Romanovs. Notities van Lord Stamfordham, de privésecretaris van de koning, 

suggereren dat koning George V tegen de redding was ondanks het advies van Lloyd George. Grote plannen 

voor een redding werden ondernomen door de MI1, een onderdeel van de Britse inlichtingenorganisatie, 

maar door de steeds krachtiger wordende positie van de bolsjewieken en grotere moeilijkheden met het 

verloop van de oorlog, werd er besloten om de plannen van MI1 niet door te laten gaan. De tsaar en zijn 

gezin bleven dus in Rusland. In de nacht van 16 op 17 juli 1918 werden de tsaar en zijn gezin en enkele 

bedienden door de bolsjewieken in Jekaterinenburg vermoord. Het afschuwelijke nieuws werd door lord 

Stamfordham verteld. Op het moment dat lord Stamfordham het de koning vertelde was hij op 

Sandringham House. Het jaar daarop werden Maria Fjodorovna, de tante van George, en andere leden van 

de Russische keizerlijke familie gered door Britse schepen van de Krim. 

Twee maanden na het eind van de oorlog stierf de jongste zoon van de koning, prins John, op de leeftijd van 

13 jaar. Prins John had epilepsie en een zeer slechte gezondheid. George kreeg het nieuws te horen via zijn 

vrouw, de koningin. De koninklijke familie was zeer geschokt door de dood van John. "Mijn oudste zoons 

waren veilig teruggekomen uit de oorlog, wie had er gedacht dat het John zou zijn?", vertelde koningin 

Mary aan Charlotte Bill. Koningin Mary schreef aan George: 

John had been a great anxiety to us for many years… The first break in the family circle is hard to bear but 

people have been so kind & sympathetic & this has helped us much. 

(Vertaald: "John was een grote angst bij ons voor vele jaren.. De eerste breuk in de familiekring is moeilijk te 

dragen maar de mensen zijn zo vriendelijk en meelevend en dit heeft ons zeer geholpen."). 

De dood van John was zeer moeilijk voor het vijfde kind van George, prins George, hertog van Kent, in de 

familie beter bekend als Georgie, die een zeer goede band had met John. 

Latere leven. 

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog vielen vele koningshuizen binnen Europa: niet alleen in Rusland maar 

ook in Oostenrijk, Duitsland en Griekenland terwijl Spanje werd getroffen door een revolutie. De meeste van 

deze landen werden geregeerd door familieleden van George. In 1922 werd een schip van de Royal Navy 

naar Griekenland gestuurd om daar zijn neef, prins Andreas van Griekenland, (een zoon van koning George 

I) en zijn nicht prinses Alice van Battenberg (een dochter van prins Lodewijk Alexander van Battenberg, hij 

kreeg in 1917 titels in de Britse adel) en hun kinderen onder wie prins Philip te redden. Philip zou later 

trouwen met een kleindochter van George, de latere koningin Elizabeth II. Kort voor de dood van George V 

in 1936 werd de Griekse monarchie in ere hersteld onder koning George II. 

In zijn latere leven werd de relatie tussen George en zijn erfgenaam, prins Eduard, slechter. George was 

teleurgesteld in Eduard omdat hij nog steeds geen geschikte vrouw had gevonden en keurde zijn relaties 

met getrouwde vrouwen niet goed. Hij was niet heel erg blij met het idee dat Eduard de troon zou erven. 

George had juist een zeer goede relatie met zijn tweede zoon, prins Albert (later George VI). En hij was zeer 

gesteld op zijn kleindochter, prinses Elizabeth, die hij de bijnaam "Lilibet" gaf. Zij op haar beurt noemde haar 

grootvader liefkozend "Grandpa England". George zei het volgende over zijn zoon Eduard: 



  

  

After I am dead, the boy will ruin himself within 12 months. 

(Vertaald: "Nadat ik dood ben, zal de jongen zichzelf ruïneren binnen 12 maanden". 

, en over Albert en Elizabeth zei hij: 

I pray to God my eldest son will never marry and have children, and that nothing will come between Bertie 

and Lilibet and the throne.. 

(Vertaald: "Ik bid tot God dat mijn oudste zoon nooit zal trouwen en dat niets in de weg zal staan tussen 

Bertie (Albert) en Lilibet (Elizabeth) en de troon."). 

Overlijden. 

De Eerste Wereldoorlog had zijn tol geëist van Georges gezondheid, en omdat hij een zware roker was had 

hij zeer veel last van ademhalingsproblemen. Hij leed aan emfyseem, bronchitis, COPD en pleuritis. In 1928 

werd hij ernstig ziek en voor de twee daaropvolgende jaren werden zijn publieke functies door zijn zoon 

Eduard overgenomen. De koning pensioneerde voor een korte periode en ging voor een vakantie naar 

Bognor Regis in West Sussex. 

De koning herstelde niet volledig. In de avond van 15 januari 1936 ging de koning naar bed in Sandringham 

House en klaagde over een verkoudheid, hij zou zijn slaapkamer nooit meer levend verlaten. Hij werd 

geleidelijk zwakker, soms was hij bij bewustzijn en soms buiten bewustzijn. Rond 20 januari was hij 

stervende. De koning stierf op 20 januari 1936, nadat de arts, de toekomstige baron Dawson of Penn, hem 

een injectie gaf met morfine en cocaïne die zijn dood waarschijnlijk versnelden. Er was sprake van 

euthanasie, de hofarts stond ook in het openbaar debat niet afwijzend tegenover een zachte dood, ook niet 

wanneer het leven daardoor iets werd verkort. Het hof wilde de dood van de koning beslist in de 

koningsgezinde ochtendkranten gepubliceerd zien. De laatste woorden van de koning waren "God damn 

you" maar in de pers werd geschreven dat hij "How is the Empire?" had gevraagd. 

George stierf om 23.55 uur en werd bijgezet in de St George's Chapel in Windsor Castle. 

George V werd opgevolgd door zijn oudste zoon, Eduard VIII. Minder dan een jaar later deed Eduard 

afstand van de troon om te kunnen trouwen met Wallis Simpson. Toen werd de tweede zoon van George, 

Albert, de nieuwe koning. Uit respect voor zijn vader nam Albert de naam George aan als koning en werd 

koning als George VI. Genaamd de Goede Hertog, volgde hem op. 

 

 

XXXIl. Louise Victoria Alexandra Dagmar (Lulu) van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Eduard 

VII koning van het Verenigd Koninkrijk (XXXm), op pagina 416 en Alexandra Carolina Marie 

Charlotte Louise Julia (Alix) van Denemarken, geboren op woensdag 20 februari 1867 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op vrijdag 10 mei 1867 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk] door Charles Longley, 

Aartsbisschop van Canterbury (getuigen: George I van Griekenland, haar aangetrouwde oom 

Frederik III (Fritz) koning van Pruisen (zie XXXl, op pagina 403), Augusta Carolina Charlotte van 

Engeland-Hannover, haar grootmoeder Louise Wilhelmina Frederika Caroline Augusta Julia van 

Hessen-Kassel, haar tante Dagmar van Denemarken, haar tante Alice van Saksen-Coburg en 

Gotha (XXXn, op pagina 423), haar tante Helena Augusta Victoria prinses van Saksen-Coburg en 

Gotha (XXXp, op pagina 436) en haar tante Louisa Caroline Alberta van Saksen-Coburg en Gotha 

(zie XXIXj, op pagina 353)), overleden (63 jaar oud) op zondag 4 januari 1931 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], begraven in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de St George's Chapel, 

trouwde (respectievelijk 22 en 39 jaar oud) op donderdag 27 juni 1889 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Alexander William 

George Duff, zoon van James Duff en Agnes Georgina Elisabeth Hay, geboren op 

zaterdag 10 november 1849 in Edinburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk], 5de graaf Fife, 

overleden (62 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1912 in Aswan [Egypte], begraven in 

Aberdeenshire [Scotland, Verenigd Koninkrijk] privékapel van het Mar Lodge Mausoleum te 

Breamer. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Alastair Duff, geboren in 1890, op dezelfde dag overleden. 

2. Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise Duff, geboren op zondag 17 mei 1891 in 

Richmond Upon Thames [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (67 

jaar oud) op donderdag 26 februari 1959 in 



  

  

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde met haar achterneef 

Arthur Frederick Patrick Albert van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Arthur 

William Patrick Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn (XXXq), op pagina 

440 (prins van het Verenigd Koninkrijk) en Louise Margaretha Alexandra Victoria 

Agnes van Pruisen (zie XXXIr, op pagina 514). Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Maud Alexandra Victoria Georgina Bertha Duff (Duff of Fife), geboren op 

maandag 3 april 1893 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (52 jaar oud) op vrijdag 14 december 1945 aldaar aanval van hevige 

bronchitis, trouwde (beiden 30 jaar oud) op maandag 12 november 1923 met Charles 

Alexander Carnegie van Southesk, geboren op zaterdag 23 september 1893 in 

Edinburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk], 11de graaf van Southesk, overleden (98 

jaar oud) op zondag 16 februari 1992 in Brechin [Scotland, Verenigd Koninkrijk]. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

 

Louise Victoria Alexandra Dagmar (Lulu) van Saksen-Coburg en Gotha. 

De prinses bracht veel van haar jeugd door in Marlborough House, maar ook in het landhuis van haar 

ouders, Sandringham House. Net als haar zusjes Victoria en Maud heeft Louise weinig officieel onderwijs 

genoten. 

Princess Royal. 

Op 9 november 1905 schonk koning Edward VII zijn dochter de titel Princess Royal, de hoogste eer voor 

vrouwelijke leden van de koninklijke familie. Ook besloot de koning dat Alexandra en Maud, de dochters 

van Louise, de titel "Prinses van Groot-Brittannië en Ierland" zouden krijgen en de aanspreektitel 

"Hoogheid". Vanaf dat moment droegen de prinsessen dus niet meer de titels van hun vader en heetten ze 

Hare Hoogheid Prinses Alexandra van Fife en Hare Hoogheid Prinses Maud van Fife. 

In december 1911 leed prinses Louise met haar gezin schipbreuk bij de kust van Marokko, terwijl ze naar 

Egypte voeren. Ze bleven allemaal ongedeerd, maar Louises echtgenoot kreeg pleuritis en stierf in Aswan, 

Egypte, in januari 1912. Prinses Alexandra volgde vervolgens haar vader op als de tweede Hertogin van Fife. 

 

 

Alexander William George Duff. 

Zijn vader erfde het graafschap Fife in 1857, waardoor hij de 5de graaf Fife werd. Alexander kreeg hierop de 

titel burggraaf Macduff. Hij groeide op met vier zussen (Ida, Anna, Alexina en Agnes). 

Hij ging van 1863 tot 1866 naar Eton College. Alexander was parlementslid voor het Schotse kiesdistrict 

Elginshire en Nairnshire van 1873 tot 1879 en had jarenlang verschillende militaire functies. Op 7 augustus 

1879 stierf zijn vader en volgde hij hem op als de 6de graaf Fife in de Ierse adelstand. In 1881 ridderde 

koningin Victoria hem in de Orde van de Distel. Ook schonk ze hem in 1885 de titel graaf van Fife in de 

Britse adelstand. 

Twee dagen na de bruiloft schonk koningin Victoria Alexander de titel hertog van Fife en markies van 

Macduff in de Britse adelstand. In de officiële papieren hiervoor stond dat deze titels over zouden gaan op 

een mannelijke erfgenaam. Het paar kreeg uiteindelijk in 1890 één zoon, Alastair, hij stierf echter na de 

geboorte. Later kreeg het paar nog twee dochters, Alexandra (1891-1959) en Maud (1893-1945). Daarom 

werden er nieuwe documenten opgesteld, zodat ook een dochter de titels kon erven bij gebrek aan een 

mannelijke erfgenaam. Bovendien benoemde koning Eduard VII Louise in 1905 tot Princess Royal. Ook 

besloot de koning dat Alexandra en Maud, de dochters van Louise, de titel "prinses van Groot-Brittannië en 

Ierland" zouden krijgen en de aanspreektitel "Hoogheid". Vanaf dat moment droegen de prinsessen dus niet 

meer de titels van hun vader en heetten ze Hare Hoogheid Prinses Alexandra van Fife en Hare Hoogheid 

Prinses Maud van Fife. 

Verdere levensloop. 

In 1902 kreeg Alexander het eerbetoon de Koninklijke Victoriaanse Ketting toegekend. Zijn schoonbroer 

George V benoemde hem ook nog tot extra ridder van de Kouseband. Vervolgens werd hij nog geridderd in 

de Orde van het Bad en werd hij een van de persoonlijke raadgevers van de vorst. Tijdens de kroning van 

zijn schoonvader tot Eduard VII in 1902 en van zijn schoonbroer tot George V in 1911 had Alexander een 

speciale ceremoniële functie als de zogenaamde "Lord High Constable". 

In december 1911 leden Alexander en zijn gezin schipbreuk voor de kust van Marokko, terwijl hij op weg 

was naar Egypte. Ze bleven allemaal ongedeerd, maar Alexander kreeg pleuritis, waarschijnlijk het gevolg 



  

  

van de schipbreuk. Hij stierf in Aswan, Egypte, in januari 1912. Prinses Alexandra volgde vervolgens haar 

vader op als de tweede hertogin van Fife en gravin van Macduff. Bij gebrek aan een mannelijke opvolger 

kwamen zijn andere titels te vervallen, waaronder die van markies van Macduff. 

 

 

Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise Duff. 

Bij haar geboorte was ze vierde in lijn voor troonopvolging. Als kleindochter in vrouwelijke lijn van een Brits 

monarch had Alexandra geen recht op de titel prinses, maar kreeg ze de naam Lady Alexandra Duff, als 

dochter van een hertog. Haar vader had zijn hertogelijke titel twee dagen na zijn huwelijk met haar moeder 

gekregen. Toen later bleek dat haar ouders geen zoon zouden krijgen (ze hadden later nog een dochtertje, 

Maud, gekregen), kreeg haar vader een tweede titel van Hertog van Fife die ook over kon gaan op een 

dochter bij gebrek aan een mannelijke erfgenaam. 

In 1905 werd Alexandra's moeder tot Princess Royal benoemd door koning Eduard VII. Ook besloot hij dat 

Alexandra en haar zusje Maud de titel "Prinses" en de aanspreektitel "Hoogheid" zouden krijgen. Zonder 

verdere toevoeging. Vanaf dat moment ging Alexandra dus door het leven als Hare Hoogheid Prinses 

Alexandra. 

In december 1911 leed Alexandra's familie schipbreuk voor de kust van Marokko, terwijl zij op weg waren 

naar Egypte. Ze bleven allemaal ongedeerd, maar Alexander kreeg pleuritis, waarschijnlijk als gevolg van de 

schipbreuk. Hij stierf in Aswan, Egypte, op 12 januari 1912. Prinses Alexandra volgde vervolgens haar vader 

op als de tweede hertogin van Fife en gravin van Macduff. 

Huwelijk en gezin. 

Rond 1910 had Alexandra een relatie met prins Christoffel van Griekenland, de jongste zoon van koning 

George I. Hij was tevens familie; haar grootmoeder was de oudere zus van zijn vader. Alexandra en 

Christoffel verloofden zich. De verloving werd echter verbroken, toen hun ouders achter de verbintenis 

kwamen en die afkeurden. 

Prinses Alexandra trouwde uiteindelijk op 15 oktober 1913 met prins Arthur van Connaught, een kleinzoon 

in mannelijke lijn van koningin Victoria. Na haar huwelijk werd naar Alexandra verwezen met de titels van 

haar man: "Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Arthur van Connaught", ondanks haar eigen titels. Het paar 

kreeg een zoon: Alastair (1914-1943). 

Verdere levensloop. 

Alexandra en Arthur traden regelmatig op namens Alexandra's oom, koning George V, en later haar neef, 

koning George VI. Alexandra diende ook als regentes tussen 1937 en 1944, waarvoor ze namens de vorst 

optrad tijdens diens afwezigheid in het land. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende de prinses als zuster in het St. Mary's Hospital in Paddington. Toen 

haar man werd aangesteld als gouverneur-generaal van de Unie van Zuid-Afrika in 1920, vergezelde ze hem 

naar Pretoria, waar ze werkte voor een aantal plaatselijke ziekenhuizen. Bij hun terugkeer in Engeland nam 

ze nog regelmatig verplichtingen waar namens de vorst. Ze stierf uiteindelijk in 1959 in haar huis in Londen. 

Hun zoon was al in 1943 overleden, een jaar nadat hij zijn grootvader Arthur was opgevolgd als hertog van 

Connaught en Strathearn. Het hertogdom Fife ging daarom over op haar neef James Carnegie, de enige zoon 

van haar zus Maud. 

 

 

Arthur Frederick Patrick Albert van Saksen-Coburg en Gotha. 

Carrière. 

Na het afronden van zijn school werd de prins onderwezen aan de Koninklijke Militaire Academie 

Sandhurst en ingedeeld bij het regiment "7th Hussars". Arthur diende tijdens de Tweede Boerenoorlog en 

was een tijd lang gestationeerd in de Zuid-Afrikaanse plaats Krugersdorp. In 1907 werd hij gepromoveerd 

tot kapitein bij de Scots Greys. Hij kreeg in 1920 de rang "Honorary Colonel-in-Chief", een vaak koninklijke 

beschermheer, van dit regiment. Hij diende tijdens de Eerste Wereldoorlog als aide de camp van 

verschillende generaals. In 1919 werd hij gepromoveerd tot luitenant-kolonel bij de reserves. In datzelfde 

jaar werd hij ook gepromoveerd tot de ererang van generaal-majoor en werd aide de camp van zijn neef, 

koning George V. 

Omdat de kinderen van George V te jong waren om publieke verplichtingen te voldoen tot na de Eerste 

Wereldoorlog, was prins Arthur aanwezig bij een groot aantal ceremonies in binnen- en buitenland. 

Verdere levensloop. 



  

  

Prins Arthur was van 1920 tot 1923 gouverneur-generaal en opperbevelhebber in Zuid-Afrika. Na zijn 

terugkeer in Engeland zette hij zich actief in voor verschillende goede doelen. Zijn laatste publieke optreden 

was in 1937 bij de kroning van koning George VI. Hij stierf uiteindelijk aan maagkanker op 55-jarige leeftijd. 

Zijn vader stierf pas een paar jaar later. Zijn enige zoon, Alastair, volgde zijn grootvader op als hertog van 

Connaught en Strathearn en graaf van Sussex. 

 

 

XXXIm. Maud Charlotte Mary Victoria van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Eduard VII koning 

van het Verenigd Koninkrijk (XXXm), op pagina 416 en Alexandra Carolina Marie Charlotte 

Louise Julia (Alix) van Denemarken, geboren op vrijdag 26 november 1869 in 

Marlborough House [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op 

vrijdag 24 december 1869 aldaar (getuigen: Karel XV Lodewijk Eugenius van Zweden, haar oom 

Leopold George Duncan Albert hertog van Albany (XXXr, op pagina 442), haar tante Dagmar van 

Denemarken en haar aangetrouwde tante Louise Josephine Eugenie van Zweden), overleden (68 

jaar oud) op zondag 20 november 1938 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] aan 

een hartverlamming, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op woensdag 22 juli 1896 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk] met haar neef Haakon 

VII (Karel) Christiaan Frederik Karel George Waldemar Axel van Noorwegen, zoon van 

Frederik VIII van Denemarken (van 1906 tot 1912 koning van Denemarken) en Louise Josephine 

Eugenie van Zweden, geboren op zaterdag 3 augustus 1872 in Kopenhagen [HO, Denemarken], 

overleden (85 jaar oud) op zaterdag 21 september 1957 in Oslo [Oslo, Norway]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Olaf V Alexander Frederik Eduard Christiaan koning van Noorwegen, geboren op 

donderdag 2 juli 1903 in 

Appleton House (Sandringham) [Wisconsin, Verenigde Staten], overleden (87 jaar 

oud) op donderdag 17 januari 1991 in Oslo [Oslo, Norway], trouwde (respectievelijk 

25 en 27 jaar oud) op donderdag 21 maart 1929 in Oslo [Oslo, Norway] met zijn nicht 

Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra van Zweden, dochter van Oscar Karel Willem 

Bernadotte (hertog van Västergötland en een prins van Zweden en Noorwegen) en 

Ingeborg Charlotte Carolina Frederika Louisa van Denemarken, geboren op 

donderdag 28 maart 1901 in Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (53 jaar 

oud) op maandag 5 april 1954 in Oslo [Oslo, Norway]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

Maud Charlotte Mary Victoria van Saksen-Coburg en Gotha. 

Prinses Maud was een levendig kind en had de bijnaam "Harry". De prinses ging regelmatig mee met de 

reizen die haar familie naar Denemarken ondernam en vergezelde haar moeder later op cruises naar 

Noorwegen en de Middellandse Zee. 

Koningin Maud bleef altijd erg gehecht aan Engeland, maar wist zich snel aan te passen aan haar nieuwe 

thuisland en haar taken als koningin. Ze steunde verschillende goede doelen, vooral degene voor kinderen 

en dieren, en moedigde muzikanten en artiesten aan. Haar laatste officiële optreden in Engeland was bij de 

kroning van haar neef tot koning George VI van het Verenigd Koninkrijk in 1937. 

Maud stierf aan een hartverlamming in Londen in 1938, drie dagen na een operatie. Haar lichaam werd 

overgebracht naar Noorwegen en werd vervolgens begraven in het koninklijke mausoleum bij Akershus. 

Verschillende gebieden, gebergten e.d. werden naar de koningin genoemd. De bekendste hiervan is het 

Koningin Maudland. 

 

 

Olaf V koning van Noorwegen. 

Toen zijn vader Karel in 1905 als Haakon VII tot koning van Noorwegen werd verkozen, werd Alexander als 

kroonprins de Noorse naam Olaf toegekend. Olaf studeerde aan de Universiteit van Oxford. 

Toen de Duitsers Noorwegen in april 1940 bezetten, leidde koning Haakon twee maanden lang het verzet en 

weigerde de nieuwe regering onder Vidkun Quisling te erkennen. Daarna week Haakon uit naar Engeland 

en leidde de regering in ballingschap in Londen. Olaf week met zijn gezin uit naar de Verenigde Staten. Ze 

reisden daar rond om steun te winnen voor de Noorse zaak. Märtha en de kinderen brachten deze tijd door 

in Washington D.C. alwaar zij goed bevriend raakte met Franklin Delano Roosevelt. 



  

  

In 1945 keerde de familie terug naar Noorwegen. Prinses Märtha stierf op 5 april 1954 in een ziekenhuis in 

Oslo. Met de dood van Haakon VII op 21 september 1957 werd Olaf koning. In eerste instantie wilde de 

Noorse regering weinig aandacht besteden aan de troonsovername door Olaf. Het liefst had de regering dat 

Olaf door middel van een eedaflegging het koningschap op zich zou nemen. Olaf zelf wilde echter 

ingezegend worden. Dit geschiedde op 22 juni 1958 in de kathedraal van Nidaros in Trondheim. 

Olaf sportte graag en won in 1928 bij de Olympische Spelen goud bij het zeilen. Hij was tot zijn dood in 1991 

actief om de Winterspelen naar het Noorse Lillehammer te halen, die uiteindelijk in 1994 plaatsvonden. Hij 

was ook geïnteresseerd in kunst, vooral in de 19e- en 20e-eeuwse Scandinavische schilderkunst. 

Zijn overlijden op 17 januari 1991 werd gevolgd door massaal rouwbetoon van het Noorse volk. Zijn zoon 

Harald volgde hem op als koning. 

 

 

Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra van Zweden. 

Hoewel het huwelijk op het eerste gezicht een verstandshuwelijk leek, was het toch gelukkig. In 1979 

vertelde Olaf dat de dag van zijn huwelijk met Märtha, de gelukkigste dag van zijn leven was. Prinses 

Märtha overleed in 1954 aan de gevolgen van kanker, drie jaar voordat haar man koning Haakon VII zou 

opvolgen. 

 

 

XXXIn. Maria Alexandra van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Alfred Ernst Albert (Affie) hertog 

van Saksen-Coburg en Gotha (XXXo), op pagina 432 en Maria Alexandrovna van 

Rusland (grootvorstin van Rusland, hertogin van Edinburgh, hertogin van Saksen-Coburg en 

Gotha), geboren op vrijdag 29 oktober 1875 in 

Eastwell [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (62 jaar oud) op 

zondag 10 juli 1938 in Sinaia [Vienne, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 17 en 27 jaar oud) op 

dinsdag 10 januari 1893 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland] met Ferdinand Victor 

Albert Meinrad koning van Hohenzollern-Sigmaringen, zoon van Leopold Stefan Karel Anton 

Gustaaf Eduard Tassilo van Hohenzollern-Sigmaringen (was hij kandidaat voor de Spaanse 

troon) en Antonia Maria Ferdinanda van Portugal (XXXz), op pagina 450. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Carol II van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren op zondag 15 oktober 1893 in 

Sinaia [Vienne, Frankrijk], koning van Roemenië, overleden (59 jaar oud) op 

zaterdag 4 april 1953 in Estoril [Portugal], trouwde (1), (gescheiden in 1919 bij 

koninklijk besluit ongeldig verklaard) met Joanna Marie Valentina (Zizi) Lambrino, 

geboren in 1898, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 1953. Uit dit huwelijk een zoon, 

trouwde (respectievelijk 27 en 24 jaar oud) (2) op donderdag 10 maart 1921 in 

Athene [Attiki, Griekenland] met zijn achternicht Helena van Griekenland 

koningin-moeder van Roemenië, dochter van Konstantijn I koning van 

Griekenland (koning der Hellenen van 1913 tot 1917 en van 1920 tot 1922) en Sophie 

Dorothea Ulrike Alice van Pruisen, geboren op zondag 3 mei 1896 in 

Athene [Attiki, Griekenland], prinses van Griekenland en Denemarken werd ze 

herbegraven, overleden (86 jaar oud) op maandag 1 november 1982 in 

Lausanne [Vaud, Zwitserland], begraven op vrijdag 18 oktober 2019 in Romania. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

2. Elisabeth Charlotte Josephine Alexandra Victoria van Roemenië, geboren op 

vrijdag 12 oktober 1894 in Kasteel Peles (Sinaia) [Prahova, Romania], overleden (62 

jaar oud) op woensdag 14 november 1956 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar oud) op zondag 27 februari 1921 in 

Boekarest [Romania], (gescheiden in 1935) met haar achterneef George II koning van 

Griekenland, zoon van Konstantijn I koning van Griekenland (koning der Hellenen 

van 1913 tot 1917 en van 1920 tot 1922) en Sophie Dorothea Ulrike Alice van Pruisen, 

geboren op zaterdag 19 juli 1890 in Paleis Tatoi (Athene) [Griekenland], koning van 

Griekenland van 1922 tot 1923 en van 1935 tot 1947 (tussen 1941 en 1946 in 

ballingschap), overleden (56 jaar oud) op dinsdag 1 april 1947 in 

Athene [Attiki, Griekenland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

3. Marie (Maria) van Roemenië, geboren op dinsdag 9 januari 1900 in 

Gotha [Thüringen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op donderdag 22 juni 1961 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 22 en 33 

jaar oud) op donderdag 8 juni 1922 (vrijdag 9 jun 1922) in Belgrado met Alexander 

I koning van Joegoslavië, zoon van Peter van Joegoslavie (koning van Servie, later 

Joegoslavie) en Zorka van Montenegro, geboren op zondag 16 december 1888 in 

Cetinje, vermoord (45 jaar oud) op dinsdag 9 oktober 1934 in 

Marseille [Bouches-du-Rhône, Frankrijk] door een Macedonische terrorist. Uit dit 

huwelijk 3 zonen. 

4. Nicolaas van Roemenië, geboren op woensdag 5 augustus 1903 in 

Sinaia [Vienne, Frankrijk], overleden (74 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1978 in 

Madrid [Madrid, Spanje]. 

5. Helena van Roemenië, geboren op dinsdag 5 januari 1909 in 

Sinaia [Vienne, Frankrijk], overleden (82 jaar oud) op maandag 21 januari 1991 in 

Ellwood City [Pennsylvania, Verenigde Staten], trouwde (respectievelijk 22 en 30 jaar 

oud) op zondag 26 juli 1931 in Sinaia [Vienne, Frankrijk] met Anton Maria Frans 

Leopold Blanka Karel Josef Ignatius Raphael Michael Margareta Nicetas van 

Oostenrijk-Toscane, zoon van Leopold Salvator van Toscane en Blanca Maria van 

Spanje, geboren op woensdag 20 maart 1901 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden 

(86 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1987 in Salzburg [Salzburg, Oostenrijk]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Mircea van Roemenië, geboren op vrijdag 3 januari 1913 in Boekarest [Romania], 

overleden (3 jaar oud) op donderdag 2 november 1916 aldaar. 

 

Carol II van Hohenzollern-Sigmaringen. 

Liefdesleven en huwelijk. 

Carol staat echter meer bekend om zijn liefdesperikelen dan om zijn manier van regeren, daarvan ontbrak 

hem namelijk elke kennis. Hij trouwde voor de eerste maal, tegen de regels van het koninklijk huis in, met 

Joanna Marie Valentina "Zizi" Lambrino (1898-1953), dochter van een Roemeens generaal. Ze kregen één 

zoon, Mircea Gregor Carol Lambrino, maar het huwelijk werd in 1919 bij Koninklijk Besluit ongeldig 

verklaard. Op 10 maart 1921 trad hij in Athene in het huwelijk met Helena van Griekenland en Denemarken, 

dochter van Konstantijn I van Griekenland. Dit huwelijk was ook geen lang leven beschoren aangezien Carol 

een langdurige affaire kreeg met Elena Lupescu (eigenlijk Magda Wolff), dochter van de joodse apotheker 

Nicolas Wolff. Elena was vroeger de vrouw van de Roemeense legerofficier Ion Tampeanu geweest. Samen 

met haar verhuisde Carol naar Parijs. Als gevolg van dit schandaal gaf hij zijn recht op de troon op ten 

gunste van de zoon die hij bij Helena had, Michaël. Michaël volgde op 20 juli 1927 Ferdinand op als koning. 

Carol bleef onder de naam Carol Caraiman in Parijs wonen en in 1928 scheidde hij van Helena. Bij een 

andere minnares, Maria Martini, kreeg hij nog enige onechte kinderen. Deze escapades vormden een bron 

van inspiratie voor roddelbladen en -kronieken, en bezorgden het Roemeense koningshuis, voornamelijk in 

Roemenië zelf, een slechte reputatie. 

Heerschappij. 

Aangezien koning Michaël nog een kind was, werd de regering waargenomen door een raad van regenten. 

In de hoop een langdurige periode van regentschap te vermijden en weer orde op zaken te kunnen stellen in 

de chaotische politiek van het land vroeg premier Iuliu Maniu Carol in 1930 om weer terug te keren. 

Voorwaarde was dat hij een einde zou maken aan zijn relatie met Magda Lupescu. Op 6 juni kwam Carol 

aan in Boekarest en werd voor het parlement tot koning uitgeroepen. Lupescu keerde op 4 augustus op 

onopvallende wijze weer terug naar Roemenië en koningin Helena zag zich gedwongen het land te verlaten. 

Carol heerste tien jaar lang, een periode van grote economische groei gevolgd door een wereldwijde crisis, 

maar ook de periode waarin een eind kwam aan de parlementaire democratie. In 1931 stelde hij een uiterst 

rechtse koningsgezinde regering aan, het Kabinet van Nationale Concentratie. Leden van de 

ultranationalistische, antisemitische en fascistische IJzeren Garde waren hiervan uitgesloten. In deze tijd 

bloeiden allerlei extreemrechtse bewegingen en politiek geweld kwam vaak voor. Onder Carols bewind 

vermoordde de IJzeren Garde (alias het Legioen van de Aartsengel Michaël) twee premiers. Toen de 

extreemrechtse bewegingen in december 1937 25% van de stemmen behaalden, liet hij de antisemitische 

Goga en Cuza met hun Nationaal-Christelijke Partij een regering vormen. Hij hoopte dat deze zet de 



  

  

extreemrechtse groeperingen tegen elkaar zou opzetten, wat inderdaad lukte. 

De crisis die hierop volgde was het excuus dat Carol nodig had om hard in te grijpen. In 1938 maakte Carol 

zichzelf tot absoluut heerser en verbood alle politieke partijen. Corneliu Zelea Codreanu, de 'kapitein' van de 

IJzeren Garde, werd met een aantal kopstukken 'op de vlucht' gedood, waarschijnlijk op instigatie van de 

koning. 

Door een verdrag tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie moest Roemenië in 1940 Bessarabië en het 

noorden van Boekovina aan de Sovjet-Unie afstaan. Later dat jaar werd Roemenië door nazi-Duitsland en 

Italië gedwongen het noordwesten van Transsylvanië aan Hongarije af te staan en de zuidelijke Dobroedzja 

aan Bulgarije. Het volk, opgehitst door de IJzeren Garde, nam dit de koning zeer kwalijk en Carol zag zich 

op 5 september 1940 genoodzaakt de macht over te dragen aan generaal Ion Antonescu, die hem de 

volgende dag afzette. De 19-jarige Michaël werd opnieuw koning, maar in feite was Antonescu de baas. 

Ballingschap. 

Op 7 september verlieten Carol en Magda Lupescu Roemenië voorgoed in een speciale trein. Zij mochten 

vele kunstschatten, waaronder 41 schilderijen van kunstenaars als Titiaan, El Greco en Nicolae Grigorescu, 

meenemen op voorwaarde dat hiervan niets verkocht zou worden. 

Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog probeerde Carol nog een aantal keer weer op de troon te 

komen. Hij had zelfs contact met de Sovjets, maar ontving in Roemenië geen steun. Carol en Magda 

woonden een aantal jaar in verschillende Zuid-Amerikaanse landen en op 3 juni 1947 trouwden ze in Rio de 

Janeiro (Brazilië). Magda noemde zich vanaf nu Elena, prinses Hohenzollern. Uiteindelijk vestigden ze zich 

in Portugal. Hij stierf in 1953 aan een hartinfarct. Elena zou hem nog bijna 25 jaar overleven. 

Carol werd aanvankelijk begraven in de grafkelder van de Portugese koningen in Lissabon (Portugal). Zijn 

stoffelijk overschot werd in 2003 naar Roemenië overgebracht. Zijn kist is bijgezet in een kapel van de 

kathedraal van Curtea de Arges, waar de meeste leden van de Roemeense koninklijke familie zijn begraven. 

Magda Lupescu is begraven op de begraafplaats van de kathedraal. 

 

 

Helena van Griekenland. 

Jeugd. 

In 1910 trad Helena samen met haar familie in ballingschap nadat er een militaire coup had plaatsgevonden 

met als doel haar grootvader George I te vervangen door Constantijn I. De familie bracht de zomer door in 

Schloss Friedrichshof, het slot van haar grootmoeder Victoria van Saksen-Coburg en Gotha. Gedurende de 

winter verbleef de koninklijke familie in Frankfurt. In 1917 moest Helena opnieuw met haar familie in 

ballingschap treden. Haar vader Constantijn, destijds koning, had de geallieerden niet gesteund in de Eerste 

Wereldoorlog en moest het land verlaten van minister-president Venizelos. Na een kort verblijf in St. Moritz 

kreeg de familie een permanente villa in Zürich. Hun verplaatsingen in de wereld werden streng aan banden 

gelegd door de Geallieerden. De koninklijke familie werd gestationeerd in het Duitse gedeelte van 

Zwitserland. Het Franstalige en Engelstalige personeel werd ontslagen en contact met Engelse of Franse 

personen werd verboden. 

Kroonprinses van Roemenië. 

In december 1919 ontmoette Helena de Roemeense kroonprins Carol in Luzern. Carol en Helena waren 

familie van elkaar. Hun moeders waren beide kleindochters van Victoria van het Verenigd Koninkrijk: 

Helena's moeder Sophia via haar moeder Victoria van Saksen-Coburg en Gotha en Carols moeder Marie via 

haar vader Alfred van Saksen-Coburg en Gotha. Carol was net teruggekeerd van zijn wereldreis. Vóór deze 

wereldreis was hij gescheiden van zijn eerste vrouw, Zizi Lambrino. Helena vergezelde Carol bij het 

huwelijk van haar broer George II van Griekenland met Carols zuster Elisabeth van Roemenië. In november 

1920 bracht Carol een bezoek aan Zurich en vroeg hij toestemming aan Constantijn om met diens dochter te 

mogen trouwen. Het huwelijk was geen gearrangeerd huwelijk, in tegenstelling van wat in die tijd 

veelvoorkomend was. Sophie van Pruisen was zelfs tegen het huwelijk. 

In december 1920 werd Constantijn I weer op de Griekse troon gebracht. Helena keerde terug naar Athene. 

Op 10 maart 1921 trouwde Helena met kroonprins Carol II van Roemenië in de Grote Metropolitaan. Ze was 

de eerste prinses die trouwde in Athene. De bruid droeg de Roemeense 'Greek Key' tiara, een cadeau van 

haar schoonmoeder. Het pasgetrouwde stel verbleef na de bruiloft in het paleis van Tatoi, maar vertrok 

begin mei met een zeilboot naar Boekarest. 

Helena en Carol hadden een appartement op de Boulevard Geniului, maar ze brachten hun meeste tijd door 

op het Foishor, een Zwitserse chalet in Sinaia. De twee hadden in eerste instantie een gelukkig huwelijk, 



  

  

maar al snel werd de relatie killer. Op 25 oktober 1921 beviel Helena van haar enige zoon met Carol, Michael 

van Roemenië. "Er waren complicaties bij de bevalling en zowel moeder als zoon leken het niet te 

overleven." Er gingen geruchten dat de baby te vroeg zou zijn geboren (de baby was nog maar zeven en een 

halve maand na het huwelijk van zijn ouders geboren). Er volgden daarop dan weer speculaties dat Helena 

vóór het huwelijk zwanger was geworden, omdat de baby een gezond gewicht van negen pond had. 

In december 1921 verhuisde de familie naar een huis in de Chaussée Kyselef in Boekarest. Helena probeerde 

een school voor verpleegkundigen op te richten om de normen te verbeteren. In 1925 begon haar man een 

affaire met Magda Lupescu en in december van dat jaar deed Carol afstand van de Roemeense troon en 

verliet Roemenië. Op 4 januari 1926 ratificeerde het Roemeense parlement de troonsafstand en voerde een 

wet door die Helena de titel ''prinses van Roemenië'' zou toewijzen. Helena bleef samen met haar zoon in 

Roemenië. Michael was nu erfprins geworden. 

Scheiding. 

In juli 1927 volgde de dan vijfjarige Michael zijn grootvader op als koning van Roemenië. Helena hield alleen 

de titel van prinses van Roemenië, maar had geen officiële positie binnen het koninkrijk. Ze werd geen lid 

van de raad die in naam van Michael regeerde. In december 1927 vroeg Carol Helena om een scheiding. In 

eerste instantie weigerde ze mee te werken, maar uiteindelijk stemde ze, na advies van de regering, met het 

voorstel in. Op 21 juni 1928 werd het huwelijk door het Hooggerechtshof van Roemenië nietig verklaard. 

Op 6 juni 1930 keerde Carol terug naar Roemenië en claimde de troon. Hij kreeg hulp van politica zoals Iuliu 

Maniu. Helena bleef samen met haar zoon in haar eigen woning in het Chaussée Kyselef in Boekarest 

wonen. Er vonden maandenlang gesprekken plaats tussen Helena en Carol over een mogelijke 

nietigverklaring van de scheiding. De regering en de publieke opinie waren nieuwsgierig wat deze 

gesprekken zouden brengen. Een gezamenlijke troonsbestijging stond gepland voor het midden van 

september. Minister-president Iuliu Maniu vertelde Helena dat als een gevolg van de vernietiging van de 

wet van 4 januari 1926, Carol legitiem koning was geworden in juli 1927. Helena was automatisch koningin 

geworden. 

De regering presenteerde een decreet aan Carol, waarin Helena officieel als ''Hare Majesteit, de Koningin 

van Roemenië'' zou worden aangesproken. Carol besloot echter dat Helena voortaan als Hare Majesteit 

Helen moest worden aangesproken. Helena gaf niemand toestemming om deze titel in haar bijzijn te 

gebruiken. 

Uiteindelijk werd evenwel duidelijk dat Carol geen nietigverklaring van de scheiding wilde en dat hij en zijn 

geliefde Madame Lupescu samenleefden op het Foishor. Opdat Helena geen tegenstand zou bieden tegen de 

regeringsplannen om de scheiding nietig te verklaren, besloot Carol maatregelen tegen haar te nemen. Carol 

plaatste bewakers om het huis van Helena heen en iedereen die haar bezocht werd vervolgd. De titel 

ere-kolonel van het Roshiori-regiment werd haar afgenomen. 

Helena besloot onder die omstandigheden in ballingschap te gaan. Na een kort bezoek aan Londen, vertrok 

ze naar de villa van haar moeder in de buurt van Florence. Er volgde een slepend conflict tussen Carol en 

Helena over de opvoeding van Michael. Helena en Carol discussieerden over wanneer en onder welke 

omstandigheden Carol zijn zoon mocht zien. In oktober 1932 keerde Helena terug naar Boekarest. Carol 

begon een campagne in de pers waarin hij suggereerde dat Helena twee keer had geprobeerd zelfmoord te 

plegen. De regering liet een verklaring uitgaan die Helena toestemming gaf om zes maanden per jaar in 

Roemenië te verblijven. Haar zoon Michael mocht Roemenië één maand per jaar bezoeken. 

Ondanks de officiële toestemming om te verblijven in Roemenie, werd verwacht dat Helena in Florence zou 

blijven. Met haar alimentatie kon Helena het veroorloven om een villa in de buurt van San Domenico aan te 

schaffen. In het voorjaar van 1934 nam Helena haar intrek in Villa Sparta, samen met haar broer Paul en 

zusters Catherine en Irene. Ze woonde hier gedurende tien jaar. Michael vergezelde haar voor ongeveer een 

maand per jaar. 

Koningin-moeder van Roemenië. 

In september 1940 werd Michael opnieuw tot koning verheven van Roemenië. Michael had op dat moment 

de leeftijd van 18 jaar bereikt. Hij wilde dat zijn moeder Helena terugkeerde naar Roemenië. Ze kreeg de titel 

Koning-moeder van Roemenië toegewezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte Helena zich op de 

verzorging van gewonde soldaten. Voor haar hulp aan het redden van Roemeense joden ontving Helena de 

status Rechtvaardige onder de Volkeren. 

Helena was een vooraanstaande gast bij het huwelijk van haar neef Philip Mountbatten met de Engelse 

kroonprinses Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk in 1947. In hetzelfde jaar werd Michael gedwongen 

om te abdiceren. Helena keerde terug naar Villa Sparta in San Domenico. Later woonde ze in Florence en 



  

  

Lausanne. Helena overleed in 1982 op de leeftijd van 86 jaar in Lausanne. Op 18 oktober 2019 werd ze 

herbegraven in Roemenië. 

 

 

George II koning van Griekenland. 

Geen enkel Europees land heeft zo gesold met zijn koningen als Griekenland. In 1923 schafte het Griekse 

parlement de monarchie af en riep de republiek uit. Na één jaar koning geweest te zijn, vertrok George II 

naar Londen. 

De Tweede Griekse republiek (1924-1935) slaagde er niet in de problemen het hoofd te bieden. Onlust 

heerste er in het land: militaire opstanden, voortdurende wisselingen van ministeries, staatsgrepen en 

dictatuur. Venizelos werd in 1928 teruggehaald en bracht enige verbetering in de politieke, economische en 

financiële toestand. Maar in 1932 werd hij door de royalisten ten val gebracht en weer verbannen. 

In 1935 besliste een volksraadpleging over het herstel van de monarchie en George II keerde terug naar 

Athene. De ernstige, eenvoudige en spaarzame vorst leefde als een eenzame in zijn geplunderde paleis. Na 

veertien ongelukkige huwelijksjaren (1921-1935) had koningin Elisabeth, oudste dochter van koning 

Ferdinand I van Roemenië, zich van hem laten scheiden. 

George II bestreed de corruptie in het leger en in de politiek, kondigde amnestie af, maar slaagde er niet in te 

regeren als een constitutioneel monarch. Hij vormde een militaire dictatuur geleid door de rechtse generaal 

Metaxas, die alles wat naar links rook naar het buitenland verbande. Op 28 oktober 1940 vielen de Italianen 

het land binnen, nadat de koning een ultimatum van de Duce naast zich had neergelegd. Griekenland bood 

dapper weerstand, die echter niet meer mocht baten. 

Toen op 6 april 1941 ook de Duitsers het land binnenrukten, verliet de koning met zijn regering het land. In 

oktober 1944 gaven de Duitsers Athene over aan de Engelsen; de uitgeweken regering keerde naar 

Griekenland terug. Een volksstemming in 1946 riep ook koning George II weer op de troon, maar een jaar 

later stierf hij, kinderloos, aan een hartaanval. Hij werd opgevolgd door zijn broer Paul. 

 

 

Marie van Roemenië. 

Zij was de tweede dochter van koning Ferdinand I van Roemenië en koningin Marie. Over het vaderschap 

van Ferdinand bestaan twijfels, met name omdat koningin Marie hem vertelde dat een ander - Boris 

Romanov - de vader zou zijn. Niettemin aanvaardde hij het vaderschap om schandalen te voorkomen. 

Na de moord op haar man, in 1934, leefde ze verder als koningin-moeder. Na de val van de monarchie in 

1945 ging Marie in ballingschap in Londen, waar ze op 22 juni 1961 stierf. 

 

 

Alexander I koning van Joegoslavië. 

Regentschap. 

Alexander nam als commandant deel aan beide Balkanoorlogen en aan de Eerste Wereldoorlog. Hij werd op 

11 juni 1914 door zijn vader, die gezondheidsproblemen had, als regent aangesteld. De Servische regering 

vluchtte in 1915 naar Korfoe aangezien het land zelf werd bezet door Oostenrijk-Hongarije. Na de Eerste 

Wereldoorlog keerde de regering weer terug naar Belgrado. 

Op 1 december 1918 riep Alexander de vereniging van Servië, Montenegro en de Zuid-Slavische 

(Joegoslavische) gebieden van Oostenrijk-Hongarije uit tot het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen. 

Zijn vader werd de eerste koning maar hijzelf bleef regent. De nieuwe staat werd gekenmerkt door interne 

conflicten aangezien de Serven het geheel nu als hun land beschouwden en het gebied centralistisch 

regeerden. De Kroaten en Slovenen verlangden meer zelfstandigheid en verschillende partijen, waaronder 

de al snel verboden Communistische Partij, streefden naar afschaffing van de monarchie. 

Koningschap. 

Na de dood van zijn vader op 16 augustus 1921 werd Alexander koning. Op 8 juni 1922 trad hij in het 

huwelijk met Marie van Hohenzollern-Sigmaringen, dochter van koning Ferdinand I van Roemenië. Een jaar 

later werd hun eerste zoon, de toekomstige koning Peter II, geboren. De hertog van York (de toekomstige 

koning George VI van het Verenigd Koninkrijk) reisde naar Belgrado af om peetoom van het kind te 

worden. Hij redde daar nog het leven van de kleine Peter door hem uit de doopvont te halen waar de 

patriarch hem in had laten vallen. De gehele plechtigheid door droeg hij zijn petekind op een kussen en 

ontving als dank een set met de hand geborduurd ondergoed. 



  

  

In tegenstelling tot zijn vader, die de regering grotendeels aan het parlement had overgelaten, bemoeide 

Alexander zich van het begin af aan met de politiek. Hij wenste echter als constitutioneel monarch te 

regeren. Hij zette het centralistische en monarchistische beleid voort, maar trachtte de invloed van premier 

Nikola Paši? af te zwakken. Ook sloot hij allianties met Frankrijk en Roemenië om de positie van zijn land 

veilig te stellen. 

De politieke situatie in Joegoslavië bleef echter chaotisch. In juni 1928 schoot een Montenegrijnse 

afgevaardigde in het parlement twee leden van de Kroatische boerenpartij dood en verwondde er nog eens 

drie. De spanningen namen toe en op 1 januari 1929besloot Alexander het heft dan maar in eigen handen te 

nemen. Hij stelde de grondwet buiten werking, zond het parlement heen, ontbond de politieke partijen en 

muilkorfde de pers. Op 3 oktober werd het land omgedoopt tot Koninkrijk Joegoslavië om de (gewenste) 

eenheid ervan te benadrukken. 

Hoewel Alexanders dictatoriale bewind aanvankelijk niet eens impopulair was, ging het door de 

wreedheden en vervolgingen al snel mis. Vooral onder de Kroaten groeide de weerstand snel. Ante Paveli? 

richtte zijn ultranationalistische Ustašabeweging op en riep op tot gewelddadige omverwerping van de 

Joegoslavische regering. Om dit doel te bereiken plande hij samen met de Interne Macedonische 

Revolutionaire Organisatie en vermoedelijk de Italiaanse geheime dienst een moordaanslag op Alexander. 

De aanslag. 

Op 9 oktober 1934 bezocht de koning Marseille. Hoewel hij door de veiligheidsdiensten was gewaarschuwd 

voor een aanslag, reed hij samen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Louis Barthou in een open 

limousine door de straten van Marseille. Daar werd hij door de Bulgaars revolutionair Vlado Tsjernozemski 

onder vuur genomen. De koning en de Franse minister werden dodelijk getroffen. Een Frans politieofficier 

velde de dader met een zwaardslag, Tsjernozemski werd overmand door een woedende menigte en stierf 

nog dezelfde avond aan zijn verwondingen. De aanslag was de eerste in de geschiedenis die op film is 

vastgelegd. Koning Alexander stierf enige minuten na de aanslag. 

Alexander werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Peter II, voor wie de regering werd waargenomen 

door zijn oom Paul. Hij werd begraven in Oplenac en herbegraven in de hoofdstad Belgrado. 

 

 

Mircea van Roemenië. 

Door sommige historici wordt aangenomen dat Mircea eigenlijk een zoon is van koningin Marie en haar 

minnaar, de Roemeense politicus Barbu ?tirbei. Daarvoor zou pleiten dat Mircea donkere ogen had, terwijl 

zijn ouders allebei blauwe ogen hadden. 

Mircea overleed aan tyfus toen hij bijna vier jaar was. Zijn oudere broer, de latere koning Karel II, zou zijn, 

bij zijn minnares Zizi Lambrino verwekte zoon Mircea noemen, ter nagedachtenis aan zijn jongere broertje. 

 

 

XXXIo. Victoria Melita (Ducky) van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Alfred Ernst Albert 

(Affie) hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXXo), op pagina 432 en Maria Alexandrovna van 

Rusland (grootvorstin van Rusland, hertogin van Edinburgh, hertogin van Saksen-Coburg en 

Gotha), geboren op zaterdag 25 november 1876 in Valletta [Malta], groothertogin van Hessen, 

van Saksen-Coburg, overleden (59 jaar oud) op maandag 2 maart 1936 in 

Amorbach [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) 

(1) in 1894, (gescheiden in 1901) met haar neef Ernst Lodewijk Karel Albrecht 

Willem erfgroothertog van Hessen-Darmstadt, zoon van Lodewijk IV (Ludwig) van 

Hessen-Darmstadt (groothertog van Hessen) en Alice van Saksen-Coburg en Gotha (XXXn), op 

pagina 423. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Elisabeth Marie Alice Victoria van Hessen-Darmstadt, geboren op 

maandag 11 maart 1895 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (8 jaar oud) op 

vrijdag 6 november 1903 in Skierniewice stierf aan tyfus. 

2. Levenloos geboren zoon van Hessen-Darmstadt, geboren in 1900. 

 

Elisabeth Marie Alice Victoria van Hessen-Darmstadt. 

Zij was het enige kind uit het ongelukkige - op instigatie van beider grootmoeder, de Engelse koningin 

Victoria gesloten - huwelijk van groothertog Ernst Lodewijk en Victoria Melita van Saksen-Coburg-Gotha. 



  

  

Ze was genoemd naar haar tante, de Russische grootvorstin Elisabeth Fjodorovna en werd, evenals haar 

tante Ella genoemd. 

Prinses Victoria Melita was pas 18 jaar oud toen Ella geboren werd. Hoewel ze veel van haar dochtertje 

hield, vond ze het moeilijk om om te gaan met de aan adoratie grenzende liefde waarmee haar man het 

kleine prinsesje omringde. Toen ze zes maanden oud was, meende Ernst Lodewijk dat het baby-prinsesje 

inspraak zou moeten hebben in de kleuren van de wanden in de kinderkamer, en toen zij kleine vrolijke 

kreetjes slaakte bij het zien van iets in de kleur lila, werd tot die kleur besloten. 

Zij was de favoriet van haar overgrootmoeder, koningin Victoria. Ze logeerde vaak bij haar op Windsor 

Castle. Victoria was het die de beide ouders verbood te scheiden, omdat dat schadelijk zou zijn voor Ella. Bij 

de begrafenis van Victoria, zat Ella naast de bijna even oude prins Eduard van York, de latere koning 

Eduard VIII. De Noorse koningin Maud, een kleindochter van Victoria, schreef daar later over: "Sweet little 

David behaved so well during the service and was supported by the little Hesse girl who took him under her 

protection and held him most of the time round his neck. They looked such a delightful little couple.". 

Na de dood van Victoria, scheidden Ella's ouders alsnog. Victoria Melita had inmiddels een verhouding met 

een andere neef, grootvorst Cyril Vladimirovitsj van Rusland. Ella bracht nu een deel van het jaar door bij 

haar vader in Darmstadt en bij haar moeder in Coburg. In oktober 1903, werd Ella plotseling ziek. Wat eerst 

een griepje leek, bleek een dodelijke aanval van buiktyfus. 

Voor de -witte- begrafenis liep de Hessische bevolking massaal uit. Voor Elisabeths moeder was het de 

eerste keer sinds de scheiding twee jaar eerder, dat zij weer voet op Hessische bodem zette. Na de kerkdienst 

baarde zij veel opzien door haar ridderorde in de Huisorde van de Gouden Leeuw af te gespen en op de kist 

van haar dochtertje te leggen. 

 

 

 Ernst Lodewijk Karel Albrecht Willem erfgroothertog van Hessen-Darmstadt, zoon van 

Lodewijk IV (Ludwig) van Hessen-Darmstadt (groothertog van Hessen) en Alice van 

Saksen-Coburg en Gotha (XXXn), op pagina 423, trouwde (2) met Eleonore van 

Solms-Hohensolms, dochter van Hermann van Solms-Hohensolms en Agnes van 

Stolberg-Wernigerode (zie XXXn, op pagina 423). 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. George Donatus van Hessen-Darmstadt, geboren op donderdag 8 november 1906 in 

Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (31 jaar oud) op dinsdag 16 november 1937 

in Oostende [West-Vlaanderen, België] Samen met zijn moeder, echtgenote en twee 

kinderen omgekomen bij een 

 vliegtuigongeluk bij Steene, Oostende, Belgie, op weg naar het huwelijk 

 in Londen van zijn broer, trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) op 

vrijdag 23 januari 1931 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met zijn achternicht Cecilia 

van Griekenland, dochter van Andreas prins van Griekenland en Alice Mountbatten, 

geboren op donderdag 22 juni 1911 in Landgoed Tatoi  (Athene) [Griekenland], 

overleden (26 jaar oud) op dinsdag 16 november 1937 in 

Oostende [West-Vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Ludwig Herman Alexander van Hessen-Darmstadt, geboren op 

vrijdag 20 november 1908 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], laatste Erfgroothertog 

van Hessen-Darmstadt, overleden (59 jaar oud) op donderdag 30 mei 1968 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 28 en 24 jaar 

oud) op woensdag 17 november 1937 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Margareth Geddes, geboren 

op dinsdag 18 maart 1913 in Dublin [Dublin, Ierland], overleden (83 jaar oud) op 

vrijdag 31 januari 1997 in Darmstadt [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

 Victoria Melita (Ducky) van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde (beiden 28 jaar oud) (2) op 

zondag 8 oktober 1905 in Tegernsee [Bavaria, Duitsland] met haar neef Kirill 

Vladimirovitsj grootvorst van Rusland, zoon van Vladimir Aleksandrovitsj van 

Rusland (grootvorst van Rusland) en Marie Alexandrine Elisabeth Eleonore (Miechen) van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op donderdag 12 oktober 1876 in Poeskin [Rusland], overleden 



  

  

(62 jaar oud) op donderdag 13 oktober 1938 in Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maria Kirillovna van Rusland, geboren op zaterdag 2 februari 1907 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], grootvorstin van Rusland, overleden (44 jaar oud) op 

zaterdag 27 oktober 1951 in Madrid [Madrid, Spanje], trouwde (respectievelijk 18 en 

27 jaar oud) op dinsdag 24 november 1925 in Coburg [Bavaria, Duitsland], kerkelijk 

huwelijk op woensdag 25 november 1925 voor de Orthodoxe en Lutherse Kerk met 

Friedrich Karl Eduard van Leiningen-Dagsburg, zoon van Emich Eduard Karl van 

Leiningen-Dagsburg en Feodora van Hohenlohe-Langenburg, geboren op 

zondag 13 februari 1898 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], overleden (48 jaar oud) 

op vrijdag 2 augustus 1946 in Saransk [Rusland] in een krijgsgevangenenkamp in 

Rusland. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Kira Kirillovna van Rusland, geboren op zondag 9 mei 1909 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (58 jaar oud) op vrijdag 8 september 1967 in 

Saint-Briac-Sur-Mer [Côtes-d’ Armor, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 28 en 30 jaar 

oud) op woensdag 4 mei 1938 in Doorn met haar achterneef Louis Ferdinand Victor 

Eduard Adalbert Michaël Hubertus van Pruisen, zoon van Frederik Wilhelm Victor 

August Ernst van Pruisen (kroonprins van Pruisen en het Duitse Rijk) en Cecilie 

Auguste Marie van Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 9 november 1907 in 

Marmerpaleis (Potsdam) [Brandenburg, Duitsland], hoofd van het Duitse keizerlijke 

en Pruisisch koninklijke Huis Hohenzollern, overleden (86 jaar oud) op 

zondag 25 september 1994 in Bremen [Bremen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

3. Vladimir Kirillovitsj van Rusland, geboren op vrijdag 17 augustus 1917 in 

Porvoo [Uusimaa, Finland], van 1924 tot aan zijn dood in 1992 Russisch 

troonpretendent, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 21 april 1992 in 

Miami [Florida, Verenigde Staten] aan de gevolgen van een hartaanval, bijgezet in 

Sint-Petersburg [LG, Rusland] in de Petrus en Pauluskathedraal, trouwde 

(respectievelijk 30 en 33 jaar oud) op vrijdag 13 augustus 1948 in 

Lausanne [Vaud, Zwitserland] met Leonida Bagration-Moekhranski, geboren op 

woensdag 23 september 1914 in Tbilisi [Georgia], prinses van Georgie. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

 

Kirill Vladimirovitsj grootvorst van Rusland. 

Affaire. 

In 1891, bij de begrafenis van prinses Alexandra van Griekenland ontmoetten Kirill en Victoria Melita, 

dochter van Alfred van Saksen-Coburg en Gotha en Maria Aleksandrovna van Rusland, elkaar voor het 

eerst. Ze voelden zich meteen tot elkaar aangetrokken, maar Victoria Melita's moeder zag een huwelijk met 

een zo nabije bloedverwant uit de Russische keizerlijke familie niet zitten. Later ontmoetten ze elkaar weer 

en verloofden ze zich in het geheim. Victoria Melita trouwde in 1894 onder druk van haar familie echter met 

haar sterk biseksuele neef Ernst Lodewijk van Hessen-Darmstadt. Tijdens haar huwelijk begonnen Kirill en 

Victoria Melita een affaire en in 1901 scheidde Victoria Melita van haar man. 

Kirill kwam erg onder druk te staan door Victoria Melita's scheiding. Tsarina Alexandra, de zus van Ernst, 

wist tsaar Nicolaas II te overtuigen Kirill te verbannen naar het Verre Oosten. Toen Kirill daar in 1904 tijdens 

de Russisch-Japanse Oorlog een aanval op de Russische vloot overleefde, werd hij in Moskou onthaald als 

een oorlogsheld. De tsaar gaf hem toen toestemming om Rusland te verlaten en Kirill vertrok naar Coburg, 

Duitsland, om bij Victoria Melita te zijn. 

Huwelijk. 

Op 8 oktober 1905 trouwden Kirill en Victoria Melita. In tegenstelling tot haar eerste huwelijk was het een 

eenvoudige ceremonie zonder koninklijke gasten. Tsaar Nicolaas II reageerde op het huwelijk door Kirill zijn 

keizerlijke titels af te nemen, zijn toelages stop te zetten en hem uit het Russische leger te verbannen. Kirill 

en Victoria Melita gingen in Parijs wonen, waar ze een huis aan de Champs-Élysées kochten. 

Tsaar in ballingschap. 

Door de vele sterfgevallen in de familie werd Nicolaas II gedwongen Kirill tot derde in de lijn voor 

troonopvolging te benoemen. Kirill en Victoria werden weer in Rusland verwelkomd en Kirill kreeg zijn 



  

  

titels terug, waardoor Victoria Melita "Grootvorstin van Rusland" werd en de naam "Victoria Fjodorovna 

Romanov" kreeg. Toen in 1917 de Russische Revolutie uitbrak, vluchtten ze via Finland naar Coburg. 

Uiteindelijk vestigden ze zich in ballingschap in Saint-Briac-sur-Mer in Frankrijk. In 1924 riep Kirill zich uit 

tot tsaar in ballingschap, aangezien de tsaar en zijn gezin door de bolsjewieken waren geëxecuteerd. Zijn 

erfgenamen zijn nog steeds de pretendenten van de Russische troon. 

Als tsaar in ballingschap heeft Kirill in 1929 de Orde van Sint-Nicolaas de Wonderdoener ingesteld. 

 

 

Kira Kirillovna van Rusland. 

Kira, genoemd naar haar vader, werd in Parijs geboren. Haar ouders leefden daar in ballingschap omdat de 

Russische tsaar Nicolaas II het huwelijk van Cyril en Victoria had afgekeurd, aangezien hijzelf getrouwd 

was met Alexandra van Hessen-Darmstadt, een zuster van de man die Victoria even daarvoor had verlaten 

om met Cyril te kunnen trouwen. Niet veel later kwamen haar ouders weer in de gunst, en verhuisde het 

gezin terug naar Rusland. 

Na de Russische Revolutie, vluchtte het gezin naar Finland. Daar werd haar jongere broertje Vladimir 

geboren. Men wachtte een jaar of het communisme misschien zou falen, maar toen het zich definitief in 

Rusland gevestigd leek te hebben, verliet het gezin Finland, om zich in het Franse Saint-Briac-sur-Mer te 

vestigen. Het duurde even voor Kira een geschikte huwelijkskandidaat gevonden had. Aanvankelijk liet ze 

haar oog vallen op prins Alfons (een zoon van koning Alfons XIII van Spanje), maar die trouwde 

morganatisch met een Cubaanse burgervrouw. Ook was er een Roemeense aristocraat die even in beeld was, 

maar de Roemeense koning Carol II, een neef van Kira, weigerde toestemming te verlenen. 

 

 

Louis Ferdinand Victor Eduard Adalbert Michaël Hubertus van Pruisen. 

Prins van Pruisen, was de tweede zoon van kroonprins Wilhelm van Pruisen en hertogin Cecilie van 

Mecklenburg-Schwerin. Zijn grootvader was de voormalige Duitse keizer Wilhelm II. Omdat zijn oudere 

broer, prins Wilhelm in 1933 zijn aanspraak op de troon opzegde om met een gewone burgervrouw te 

trouwen, werd hij de eerste in de lijn van troonopvolging. 

Hij huwde in 1938 grootvorstin Kira Kirillovna van Rusland, dochter van grootvorst Kirill Vladimirovitsj 

van Rusland, eerst in een Russisch-orthodoxe ceremonie in Potsdam, en daarna in een protestantse 

ceremonie in Huis Doorn, waar zijn grootvader in ballingschap leefde. Ze kregen samen vier zonen en drie 

dochters. Zijn twee oudste zonen, Friedrich Wilhelm en Michael, trouwden beiden onder hun stand zodat ze 

hun recht op de troon verloren. Zijn derde zoon Louis Ferdinand jr. werd daardoor toekomstig 

troonopvolger. Louis Ferdinand jr. overleed in 1977 in een militaire oefening, waardoor de aanspraak op de 

Duitse troon overging op zijn kleinzoon Georg Friedrich, die een jaar voor de dood van zijn vader was 

geboren. 

 

 

Vladimir Kirillovitsj van Rusland. 

Grootvorst Vladimir werd geboren in Finland, kort na de Russische Februarirevolutie, als zoon van 

grootvorst Kirill en diens vrouw Victoria. Hij groeide eerst op in Coburg en vervolgens in Parijs. Sinds 1924 

werd hij in monarchistische kringen gezien als de Russische troonopvolger. Na de dood van zijn vader Cyril 

in 1938 werd hij hoofd van het huis Romanov. 

Op 5 juni 1991 werd de grootvorst door de Russische monarchisten tot tsaar Vladimir I van Rusland 

uitgeroepen. In 1992 stierf hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd als eerste Romanov sinds het 

einde van de tsarentijd bijgezet in de Petrus-en-Pauluskathedraal in Sint-Petersburg. 

 

 

XXXIp. Alexandra Louise Olga (Sandra) van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Alfred Ernst Albert 

(Affie) hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXXo), op pagina 432 en Maria Alexandrovna van 

Rusland (grootvorstin van Rusland, hertogin van Edinburgh, hertogin van Saksen-Coburg en 

Gotha), geboren op zondag 1 september 1878 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (63 jaar 

oud) op donderdag 16 april 1942 in Schwäbisch Hall [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en 32 jaar oud) op maandag 20 april 1896 in Coburg [Bavaria, Duitsland] met 

haar achterneef Ernst Wilhelm Friedrich Carl Maximilian van Hohenlohe-Langenburg, zoon 



  

  

van Hermann van Hohenlohe-Langenburg en Leopoldine Wilhelmina van Baden-Durlach, 

geboren op zondag 13 september 1863 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], 

overleden (87 jaar oud) op maandag 11 december 1950 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Gottfried Hermann van Hohenlohe-Langenburg, geboren op 

woensdag 24 maart 1897 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden 

(62 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1960 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 26 jaar 

oud) op maandag 20 april 1931 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

Margaretha prinses van Griekenland en Denemarken, dochter van Andreas prins 

van Griekenland en Alice Mountbatten, geboren op dinsdag 18 april 1905 in 

Korfoe [Kerkira, Griekenland], overleden (76 jaar oud) op vrijdag 24 april 1981. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

2. Maria Melita van Hohenlohe-Langenburg, geboren op woensdag 18 januari 1899 in 

Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 8 november 1967 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en 24 jaar oud) op dinsdag 15 februari 1916 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland] met haar achterneef Wilhelm Friedrich Christian van 

Sleeswijk-Holstein, zoon van Friedrich Ferdinand hertog van Sleeswijk-Holstein en 

Victoria Friederike (Karoline Mathilde) van Sleeswijk-Holstein, geboren op 

zondag 23 augustus 1891, hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glucksburg, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 10 februari 1965. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Alexandra Beatrice Leopoldine van Hohenlohe-Langenburg, geboren in 1901, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1963. 

4. Irma Helene van Hohenlohe-Langenburg, geboren in 1902, overleden (ongeveer 84 

jaar oud) in 1986. 

5. Alfred van Hohenlohe-Langenburg, geboren en overleden in 1911. 

 

Ernst Wilhelm Friedrich Carl Maximilian van Hohenlohe-Langenburg. 

Na te Karlsruhe het gymnasium te hebben afgerond studeerde hij rechts- en staatswetenschappen in Bonn, 

Leipzig en Tübingen. Hij nam hierop in 1885 dienst in het leger van Pruisen en werd in 1889 bij de Duitse 

ambassade te Londen gedetacheerd. In 1890/1891 was hij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse 

Zaken te Berlijn, vervolgens bij de ambassades te Sint-Petersburg en Londen, bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en bij het bestuur van Elzas-Lotharingen (waarvan zijn vader stadhouder was). 

Toen in 1899 Alfreds zoon en beoogd opvolger Alfred ("Young Alfie") stierf en de minderjarige Karel 

Eduard, hertog van Albany, troonopvolger werd, benoemde de Coburgse regering Ernst op suggestie van 

keizer Wilhelm II tot regent. Na de dood van Alfred zelf in 1900 werd hij als prins-regent beëdigd. Als 

zodanig maakte Ernst zich bij zijn onderdanen door zijn liberale beleid en volkse aard geliefd. Naar hem 

werden de Prinzregententurm (Prinsregententoren) in Neustadt bei Coburg en de Hohelohe-Brücke 

(Hohenlohebrug; tegenwoordig de Bahnhofsbrücke) in Coburg vernoemd. Toen Karel Eduard in 1905 21 

werd en zelf de regering overnam, verliet Ernst het land. Hij bleef Saksen-Coburg en Gotha echter 

regelmatig bezoeken. 

Hij was in 1905 en 1906 directeur-generaal van de afdeling Koloniale Zaken van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en van 1906 tot 1912 als afgevaardigde van de Freikonservative Partei lid van de 

Rijksdag, waarvan hij ook een tijd vicepresident was. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was hij president 

van het Rode Kruis en in 1915 werd hij plaatsvervangend ambassadeur in Turkije. Voorts zette hij zich in 

voor een vereniging van de Duitse protestantse kerken. Sinds de dood van zijn vader in 1913 was hij als 

Ernst II hoofd van het Huis Hohenlohe-Langenburg. 

 

 

Gottfried Hermann van Hohenlohe-Langenburg. 

Hij trad in 1915 vrijwillig toe tot de Duitse krijgsdienst. Daarna had hij een bescheiden loopbaan in het 

bankwezen. Vanaf 1933 werkte hij bij de stichting die zijn familiebezittingen beheerde. In 1937 werd hij lid 

van de NSDAP en hij vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral aan het Oostfront. Na de dood van zijn 

vader in 1950 gold hij als hoofd van de familie. 



  

  

 

 

XXXIq. Margaretha Victoria Augusta van Connaught en Strathearn, dochter van Arthur William 

Patrick Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn (XXXq), op pagina 440 (prins van het 

Verenigd Koninkrijk) en Louise Margaretha Alexandra Victoria Agnes van Pruisen, geboren op 

zondag 15 januari 1882 in Bagshot Park [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (38 

jaar oud) op zaterdag 1 mei 1920 in Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde (respectievelijk 23 

en 22 jaar oud) op donderdag 15 juni 1905 in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] 

met Gustaaf VI Adolf van Zweden, zoon van Gustaaf V Adolf koning van Zweden (van 8 

december 1907 tot zijn dood koning van Zweden.) en Sophie Maria Victoria (Victoria) van 

Baden-Durlach, geboren op zaterdag 11 november 1882 in Stockholm [Stockholms, Zweden], 

overleden (90 jaar oud) op zaterdag 15 september 1973 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Gustaaf Adolf Oscar Frederik Arthur Edmund van Zweden, geboren op 

zondag 22 april 1906 in Stockholm [Stockholms, Zweden], hertog van Västerbotten, 

erfprins van Zweden, overleden (40 jaar oud) op zondag 26 januari 1947 in 

Kastrup [Zweden], trouwde met zijn achternicht Sibylle van Saksen-Coburg en 

Gotha, dochter van Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha (XXXIu), op 

pagina 517 (hertog van Albany, hertog van Saksen Coburg Gotha.) en Victoria 

Adelheid van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (zie XXXIIh, op pagina 

557). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Sigvard Oscar Fredrik van Zweden, geboren op vrijdag 7 juni 1907 in 

Kasteel Drottningholm (Ekerö) [Zweden], graaf Bernadotte de Wisborg, was tot 1934 

prins van Zweden en hertog van Uppland, overleden (94 jaar oud) op 

maandag 4 februari 2002 in Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op donderdag 8 maart 1934 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], (gescheiden op 

donderdag 14 oktober 1943) met Erica Maria Patzek, dochter van Anton Patzek en 

Marie Anna Lala, geboren in 1911, overleden (ongeveer 96 jaar oud) in 2007. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 36 en ongeveer 34 jaar 

oud) (2) op dinsdag 26 oktober 1943 in Kopenhagen [HO, Denemarken], (gescheiden 

op dinsdag 6 juni 1961) met Sonja Christensen Robbert, dochter van Robert 

Alexander Christensen Robbert en Ebba Elisabeth Svenson, geboren in 1909, 

overleden (ongeveer 95 jaar oud) in 2004. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde 

(respectievelijk 54 en ongeveer 37 jaar oud) (3) op zondag 30 juli 1961 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden] met Marianne ook wel Gullan Marie genoemd 

Lindberg, geboren in 1924. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Ingrid Victoria Sophia Louise Margaretha van Zweden, geboren op 

maandag 28 maart 1910 in Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (90 jaar oud) 

op dinsdag 7 november 2000 in Fredensborg [Denemarken], trouwde (respectievelijk 

25 en 36 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1935 in Stockholm [Stockholms, Zweden] in de 

Storkyrkan (de domkerk) met Frederik IX koning van Denemarken, zoon van 

Christiaan X koning van Denemarken en Alexandrine Auguste van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 11 maart 1899 in 

Norra Sorgenfri [Zweden], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 14 januari 1972 in 

Kopenhagen [HO, Denemarken]. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

4. Bertil Gustaaf Oscar Karel Eugenius prins van Zweden, geboren op 

woensdag 28 februari 1912 in Stockholm [Stockholms, Zweden], hertog van Halland, 

overleden (84 jaar oud) op zondag 5 januari 1997 in Stockholm [Stockholms, Zweden], 

trouwde (respectievelijk 64 en 61 jaar oud) op dinsdag 7 december 1976 in 

Kasteel Drottningholm (Ekerö) [Zweden] met Lilian May Davies, geboren op 

maandag 30 augustus 1915 in Swansea [New South Wales, Australië], prinses van 

Zweden, hertogin van Halland, overleden (97 jaar oud) op zondag 10 maart 2013 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Karel Johan Bernadotte de Wisborg, geboren op dinsdag 31 oktober 1916 in 



  

  

Stockholm [Stockholms, Zweden], prins van Zweden en hertog van Dalarna, 

overleden (95 jaar oud) op zaterdag 5 mei 2012, trouwde (respectievelijk 29 en 35 jaar 

oud) (1) op dinsdag 19 februari 1946 in New York [New York, Verenigde Staten] met 

Elin Kerstin Margaretha Wijkmark, geboren op dinsdag 4 oktober 1910 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (76 jaar oud) op 

vrijdag 11 september 1987 in Kungsberga [Uppsala, Zweden]. Uit dit huwelijk 2 

kinderen, trouwde (respectievelijk 71 en 65 jaar oud) (2) op 

donderdag 29 september 1988 met Gunnila Marianne Lindberg Wachtmeister, 

geboren op zaterdag 12 mei 1923 in Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (93 

jaar oud) op maandag 12 september 2016. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Margaretha Victoria Augusta van Connaught en Strathearn. 

Leven. 

Margaretha, in Engeland beter bekend als Princess Margaret of Connaught, werd geboren op 15 januari 

1882. Zij was de dochter van Arthur van Connaught en Strathearn en Louise Margaretha van Pruisen. Haar 

grootouders aan vaderskant waren koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk en prins-gemaal Albert 

van Saksen-Coburg en Gotha. Haar grootouders aan moederskant waren prins Frederik Karel van Pruisen 

en prinses Maria Anna van Anhalt-Dessau. In haar familiekring werd zij ook wel Daisy genoemd. Ze was 

een prinses van Groot-Brittannië en Ierland. 

Margaret werd gedoopt op 11 maart 1882 door Archibald Campbell Tait, de toenmalige aartsbisschop van 

Canterbury. Haar meters en peters waren: Koningin Victoria, keizer Wilhelm I van Duitsland en keizerin 

Augusta van Duitsland, de Duitse kroonprinses Victoria, haar grootouders aan moederskant en de Britse 

Prins van Wales. Margaret kreeg een jonger broertje: Arthur (1883-1938), huwde Alexandra Duff, dochter 

van prinses Louise, die op haar beurt de oudste dochter was van de latere koning Edward VII. En Margaret 

had een jonger zusje: Patricia (1886-1974), huwde Alexander Ramsay. 

In 1919 kreeg zij last van haar oren, tijdens haar zesde zwangerschap. Zij had waterpokken opgelopen 

hetgeen leidde tot een etterende kaak. Volgens een andere bron zou het gegaan zijn om mastoïditis. 

Margaret stierf onverwacht op 1 mei 1920 in Stockholm. De officiële berichtgeving meldde infectie als gevolg 

van een rotsbeen-operatie. Op dat moment was zij acht maanden zwanger van haar zesde kind. Na 

aankondiging van haar overlijden tijdens de traditionele viering van de Dag van de Arbeid zei premier 

Hjalmar Branting dat de zon in het Stockholmse paleis was ondergegaan. 

Werkzaamheden. 

Margaretha was geïnteresseerd in kunst. Zij schilderde zelf en fotografeerde eveneens. Zij was bevriend met 

Anna Boberg die zij 1905 ontmoette. De twee vrouwen schilderden vaak samen in en rond Stockholm met 

hun ezels en schildersbenodigdheden.. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stichtte zij een naaivereniging om het Rode Kruis te ondersteunen, waarmee 

zij kledingstukken verschafte voor Zweedse soldaten.. 

In 1915 publiceerde zij het boek Vår trädgård på Sofiero (Onze tuin in Sofiero). Twee jaar later schreef zij het 

boek Från blomstergården (Uit de bloementuin) geïllustreerd met tekeningen en foto's van haar hand. De 

opbrengst van de boeken kwam ten goede van scholen met kinderverzorgers.. 

In 1917 begon ze met een programma om meisjes te leren het land te bewerken. Ook hielp zij gevangenen in 

Europa, met name die met de Britse nationaliteit. Zij ging daarbij in tegen haar schoonmoeder, die pro-Duits 

was. 

 

 

Gustaaf VI Adolf van Zweden. 

Koning van Zweden. 

n 1950 na de dood van koning Gustaaf V werd Gustaaf Adolf koning van Zweden. Zijn vader was overleden 

op 92-jarige leeftijd en Gustaaf VI Adolf werd koning op de leeftijd van bijna 68 jaar. Hij was daarmee tot 

dusverre de oudste kroonprins ooit, een positie die in 2016 is overgenomen door prins Charles van 

Engeland. Gustaaf VI Adolf was gedurende 23 jaar koning der Zweden. Tijdens het bewind van Gustaaf VI 

Adolf werd er gewerkt aan een nieuwe constitutie van Zweden. Deze nieuwe constitutie werd uiteindelijk 

van kracht in 1975 na de dood van de koning. De nieuwe constitutie was ter vervanging van de grondwet 

daterende uit 1809 en was vooral gericht op hervormingen in overeenstemming met de moderne tijd. De 

persoonlijke kwaliteiten van koning Gustaaf Adolf maakten hem populair onder het Zweedse volk en, op 



  

  

zijn beurt heeft deze populariteit geleid tot een sterke publieke opinie ten gunste van het behoud van de 

monarchie. Gustaaf Adolfs expertise en interesse in een breed scala van terreinen (waaronder o.a. 

architectuur en plantkunde) maakten van hem een gerespecteerd man, net als zijn informele en bescheiden 

karakter en zijn doelgericht vermijden van pracht en praal. De monarchie werd echter ondergeschikt 

gemaakt aan een democratische staat. Aanvullende bevoegdheden van de vorst werden verwijderd toen in 

Zweden de constitutionele hervorming werd voltooid in 1975. 

Gustaaf VI Adolf was een toegewijd archeoloog en werd toegelaten tot de British Academy voor zijn werk in 

de botanie in 1958. Gustaaf VI Adolf had deelgenomen aan de archeologische expedities in China, 

Griekenland en Italië en hij was de oprichter van het Zweedse Instituut te Rome. Hij werd in 1910 de 1126e 

Ridder in de Orde van het Gulden Vlies in Spanje en hij werd in 1954 de 915e Ridder in de Orde van de 

Kousenband. 

Koning Gustaaf VI Adolf overleed op 15 september 1973 op de leeftijd van 90 jaar na een verslechtering van 

zijn gezondheid, dat eindigde in longontsteking in het ziekenhuis van Helsingborg. Hij werd opgevolgd 

door zijn kleinzoon, de 27-jarige kroonprins Karel Gustaaf, zoon van de in 1947 overleden prins Gustaaf 

Adolf. Koning Gustaaf VI Adolf werd niet zoals bijna al zijn voorgangers bijgezet in de Riddarholmskyrkan 

te Stockholm maar op de Koninklijke begraafplaats van het Hagapaleis. Hij werd begraven naast zijn twee 

overleden vrouwen. Koning Gustaaf Adolf is de grootvader van de huidige Zweedse koning, Karel XVI 

Gustaaf en van de huidige Deense koningin Margrethe II. 

Interesses. 

De reputatie van de koning als een "professionele amateurhoogleraar" was alom bekend, zowel nationaal als 

internationaal, en ook onder zijn familieleden en vrienden. Gustaaf Adolf had een enorme privé-bibliotheek 

bestaande uit bijna 80.000 boeken - het meest indrukwekkende in dit alles was dat hij daadwerkelijk het 

grootste deel van al die boeken had gelezen. Hij had belangstelling in gespecialiseerde literatuur over 

Chinese kunst en Oost-Aziatische geschiedenis. Koning Gustaaf Adolf was vooral geïnteresseerd in de 

geschiedenis van de beschaving, en hij heeft deelgenomen aan verschillende archeologische expedities. Een 

andere grote interesse was plantkunde, vooral op het gebied van bloemen en tuinieren. Hij werd beschouwd 

als een expert op het gebied van de rododendron. Bij het Sofieropaleis (het zomerverblijf van de koning) 

kweekte hij een van de mooiste collecties rododendrons. 

Net als zijn zoon, prins Bertil van Zweden, had koning Gustaaf Adolf levenslang belangstelling in 

verschillende sporten. Hij genoot van tennis en golf. Daarnaast was hij dol op vliegvissen. 

 

 

Gustaaf Adolf Oscar Frederik Arthur Edmund van Zweden. 

De prins overleed bij een vliegtuigongeluk (KLM-vlucht PH-TCR), nabij de Deense luchthaven Kastrup toen 

zijn enige zoon en toekomstig kroonprins nog geen jaar oud was. Het fatale ongeluk gebeurde met een 

KLM-toestel dat onderweg was van Amsterdam naar Stockholm. Alle 22 inzittenden van het toestel kwamen 

om. 

Dankzij het feit dat koning Gustaaf VI Adolf 90 jaar oud werd, was zijn kleinzoon al 27 jaar oud toen hij tot 

koning van Zweden werd gekroond. Gustaaf Adolf zelf was nooit kroonprins aangezien hij reeds was 

overleden toen zijn vader in 1950 koning werd. 

 

 

Sibylle van Saksen-Coburg en Gotha. 

Toen Gustaaf Adolf in 1947 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, werd de toen eenjarige Carl Gustaf 

de nieuwe erfprins en na de dood van zijn overgrootvader in 1950 kroonprins. De kroning van haar zoon tot 

koning van Zweden op 19 september 1973 maakte ze niet mee, omdat ze even daarvoor op 64-jarige leeftijd 

overleed. 

Sybilla voelde zich nooit echt thuis in Zweden, ze sprak de taal maar moeizaam, met haar kinderen sprak ze 

altijd Duits, en ze raakte, na de dood van haar man ook aan het hof steeds meer geïsoleerd. Ze was bij de 

Zweden niet erg geliefd, wat mede te maken had met het feit dat haar vader aanhanger van de nazi's was. 

Haar dood leidde in Zweden nauwelijks tot beroering. 

 

 

Sigvard Oscar Fredrik van Zweden. 

Op 2 juli 1951 werd hij verheven tot graaf Bernadotte af Wisborg door groothertogin Charlotte van 



  

  

Luxemburg. Op 28 mei 1983 maakte Sigvard bekend aan de Tidningarnas Telegrambyrå (was een groot 

Zweeds telegram bureau) dat hij weer de titel prins van Zweden aannam. 

Vanaf 1994 tot zijn overlijden was hij het oudst levende achterkleinkind van koning Victoria van het 

Verenigd Koninkrijk. Met de gezegende leeftijd van 94 jaar was hij toen de langst levende mannelijke 

nakomeling van de Britse koningin. Zijn jongere broer Karel Johan zou hem nadien nog overtreffen door het 

bereiken van de leeftijd van 95 en een half jaar. 

 

 

Bertil Gustaaf Oscar Karel Eugenius prins van Zweden. 

Toen Bertils oudere broer in 1947 bij een vliegtuigongeluk stierf, werd diens één jaar oude zoon erfprins van 

Zweden en tweede in lijn van de troonopvolging. Doordat andere leden van de Zweedse koninklijke familie 

hun rechten op de troon hadden opgegeven, door bijvoorbeeld te trouwen zonder toestemming van de 

koning, werd de kans dat prins Bertil in de toekomst regent van Zweden zou worden heel groot geacht. Het 

was ook om die reden dat Bertil koos om niet te trouwen met de uit Wales komende Lilian Davies. Bertil en 

Lilian leefden samen met medeweten van de koninklijke familie. Doordat de vader van Bertil oud genoeg 

werd, hoefde Bertil niet op te treden als regent van Zweden toen Karel XVI Gustaaf koning van Zweden 

werd. 

Bertils vader, koning Gustaaf VI Adolf, stierf op 15 september 1973. Op 7 december 1976 traden Bertil en 

Lilian in het huwelijk te Slot Drottningholm. De nieuwe koning had het huwelijk tussen de twee 

goedgekeurd. Hij was nog steeds eerste in lijn van de troonopvolging, tot de geboorte van prins Carl Philip 

in 1979. Bertil trad wel nog altijd op als vertegenwoordiger van de koning. Zijn weduwe was bekend als 

HKH Prinses Lilian, Hertogin van Halland. Toen de wet van troonopvolging in 1980 werd veranderd, 

konden alleen de nakomelingen van Karel XVI Gustaaf nog kans maken op de troon van Zweden. Echter 

werd er een uitzondering gemaakt voor prins Bertil. Daardoor bleef hij derde in lijn van de troonopvolging 

(vierde na de geboorte van prinses Madeleine in 1982). 

 

 

Lilian May Davies. 

In 1943 maakte ze op een cocktailparty kennis met prins Bertil van Zweden, de een-na jongste zoon van 

koning Gustaaf VI Adolf en diens eerste vrouw Margaretha van Connaught. Ze werden verliefd. Aangezien 

Bertil evenwel zijn rechten op de troon niet wilde opgeven, werd een huwelijk uitgesloten geacht, meer nog 

toen Bertils oudste broer, Gustaaf Adolf in 1947 omkwam bij een vliegtuigongeluk. Aannemelijk was 

namelijk dat Bertil ooit zou moeten optreden als regent voor Gustaaf Adolfs zoontje Karel Gustaaf. Bertil en 

Lilian woonden daarom als geliefden samen, zonder te trouwen. 

Nadat Karel Gustaaf de troon had bestegen en zelf bovendien getrouwd was met een burgermeisje, Silvia 

Sommerlath, gaf hij zijn oom Bertil toestemming om te trouwen. Dat geschiedde op 7 december 1976 in de 

kerk van het Koninklijk domein Drottningholm. 

Na Bertils dood in 1997 bleef prinses Lilian de koninklijke familie vertegenwoordigen. In 2013 overleed 

Lilian op 97-jarige leeftijd. 

 

 

 Gustaaf VI Adolf van Zweden, zoon van Gustaaf V Adolf koning van Zweden (van 8 december 

1907 tot zijn dood koning van Zweden.) en Sophie Maria Victoria (Victoria) van Baden-Durlach, 

trouwde (respectievelijk 40 en 34 jaar oud) (2) op zaterdag 3 november 1923 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Louise Alexandra Maria Mountbatten 

Zij werd als Louise van Battenberg geboren, dochter van Ludwig Alexander van 

Battenberg (prins van Battenberg (later: Mountbatten), markies van Milford Haven) en Viktoria 

Alberta van Hessen-Darmstadt, geboren op zaterdag 13 juli 1889 in 

Kasteel Heiligenberg (Seeheim-Jugenheim) [Hessen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

zondag 7 maart 1965 in Stockholm [Stockholms, Zweden]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Levenloos geboren dochter van Zweden, geboren op zaterdag 30 mei 1925. 

 

XXXIr. Arthur Frederick Patrick Albert van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Arthur William Patrick 

Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn (XXXq), op pagina 440 (prins van het Verenigd 



  

  

Koninkrijk) en Louise Margaretha Alexandra Victoria Agnes van Pruisen, geboren op 

zaterdag 13 januari 1883 in Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

gedoopt op vrijdag 16 februari 1883 aldaar in de privékapel (getuigen: Victoria Mary Augusta 

Louise Olga Pauline Claudine Agnes (May) van Teck (zie XXXIk, op pagina 492), Augusta van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXXb, op pagina 378), zijn tante Maria Elisabeth Louise Frederika 

(Marie) van Pruisen (XXXk, op pagina 402), George van Cambridge en zijn oom Alfred Ernst 

Albert (Affie) hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXXo, op pagina 432)), overleden (55 jaar 

oud) op maandag 12 september 1938 in Bagshot [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde (respectievelijk 30 en 22 jaar oud) op woensdag 15 oktober 1913 in 

Londen, St Jame's Palace [South East England, Verenigd Koninkrijk] met zijn achternicht 

Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise Duff, dochter van Alexander William George 

Duff (5de graaf Fife) en Louise Victoria Alexandra Dagmar (Lulu) van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIl), op pagina 497. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Alastair Arthur van Saksen-Coburg en Gotha prins Alastair van Connaught, geboren 

op zondag 9 augustus 1914 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

ongehuwd overleden (28 jaar oud) op maandag 26 april 1943 in 

Ottawa [Ontario, Canada]. 

 

Alastair Arthur van Saksen-Coburg en Gotha. 

Jeugd. 

Alastair werd geboren in het ouderlijk huis aan de Mount Street in Londen. Hij was de enige zoon van prins 

Arthur van Connaught (kleinzoon in mannelijke lijn van koningin Victoria) en prinses Alexandra van Fife 

(kleindochter in vrouwelijke lijn van Eduard VII). Als achterkleinzoon in mannelijke lijn van koningin 

Victoria kreeg Alastair de titel Zijne Hoogheid Prins Alastair van Connaught bij zijn geboorte. 

De prins werd thuis gedoopt en had als doopgetuigen koning George V, koningin Alexandra, koning Alfons 

XIII van Spanje, prinses Maria van het Verenigd Koninkrijk, hertog Arthur van Connaught en Strathearn en 

hertogin Louise van Argyll. 

Een nieuwe titel. 

Kort na de geboorte van Alastair brak de Eerste Wereldoorlog uit en ontstond er in het Verenigd Koninkrijk 

een sterke anti-Duitse sfeer. Koning George V reageerde hierop door o.a. de naam van het koninklijke huis te 

veranderen van Saksen-Coburg-Gotha in Windsor. In datzelfde jaar besloot George V dat alleen kinderen 

van een Brits monarch een prinselijke titel mochten dragen, met een aparte regel voor de kinderen van de 

Prins van Wales. Andere afstammelingen in mannelijke lijn kregen de titel en aanspreekvorm, die de 

kinderen van hertogen hebben. Alastair echter kreeg de titel graaf van Macduff als zoon van de hertogin van 

Fife. Zijn vader had namelijk zelf geen hertogelijke titel, maar was eerste in lijn van opvolging van het 

hertogdom Connaught en Strathearn. Alastair werd dus voortaan Alastair Arthur Windsor, graaf van 

Macduff. 

Leger. 

Alastair werd opgeleid aan de Bryanston School en vervolgens aan de Koninklijke Militaire Academie 

Sandhurst. In 1935 werd hij aangesteld als tweede luitenant bij de Scots Greys, waarin ook zijn vader had 

gediend. Hij werd vervolgens gestationeerd in Egypte en bleef daar tot hij in 1939 naar Canada werd 

verplaatst. In datzelfde jaar werd hij gepromoveerd tot eerste luitenant. In Canada diende hij als aide de 

camp van Alexander van Teck, de gouverneur-generaal. 

Hertog van Connaught en Strathearn. 

Zijn vader stierf in 1938, waardoor Alastair eerste in lijn voor opvolging van het hertogdom Connaught en 

Strathearn werd. Zijn grootvader, Arthur van Connaught en Strathearn, stierf in 1942, waarna Alastair 

hertog van Connaught en Strathearn en graaf van Sussex werd. 

De hertog stierf in 1943 in de Rideau Hall in Ottawa, de residentie van de gouverneur-generaal. Hij was daar 

te gast bij Alexander van Teck en diens echtgenote Alice. De omstandigheden van zijn dood waren nogal 

ongewoon: hij was in slaap gevallen of buiten bewustzijn geraakt voor een open raam en stierf vervolgens 

door onderkoeling. Zijn as werd later bijgezet in de Mar Lodge Chapel te Braemer, Aberdeenshire. Met zijn 

dood verviel het hertogdom Connaught en Strathearn. Zijn neef James Carnegie volgde uiteindelijk zijn 

moeder Alexandra op als hertog van Fife in 1959. 

 



  

  

 

XXXIs. Victoria Patricia Helena (Patsy) van Connaught en Strathearn, dochter van Arthur William 

Patrick Albert (Arthur) van Connaught en Strathearn (XXXq), op pagina 440 (prins van het 

Verenigd Koninkrijk) en Louise Margaretha Alexandra Victoria Agnes van Pruisen, geboren op 

woensdag 17 maart 1886 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op 

zaterdag 1 mei 1886 (getuigen: haar tante Helena Augusta Victoria prinses van Saksen-Coburg en 

Gotha (XXXp, op pagina 436), Elisabeth Pauline Alexandrine van Saksen-Altenburg (XXXf, op 

pagina 390), haar neef Wilhelm II van Duitsland (zie XXXl, op pagina 403), haar oudoom Ernst II 

van Saksen-Coburg en Gotha (zie XXVIIIi, op pagina 301) en Frederik Willem Nicolaas 

Albert prins van Pruisen (zie XXXIf, op pagina 483)), prinses van Groot-Brittannië, overleden (87 

jaar oud) op zaterdag 12 januari 1974 in Windlesham, trouwde (respectievelijk 32 en 37 jaar 

oud) op donderdag 27 februari 1919 in Westminster [South East England, Verenigd Koninkrijk] 

met Alexander Robert Ramsay van Mar, geboren op zondag 29 mei 1881 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], graaf van Dalhousie, overleden (91 jaar oud) 

op zondag 8 oktober 1972 in Windlesham. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Alexander Arthur Alfonso David Maule Ramsay van Mar, geboren op 

zondag 21 december 1919, overleden (80 jaar oud) op woensdag 20 december 2000. 

 

Victoria Patricia Helena (Patsy) van Connaught en Strathearn. 

Patsy werd opgevoed door gouvernantes en kreeg uitgebreid huisonderricht. Ze vergezelde haar ouders 

vaak op allerlei buitenlandse reizen en woonde ook een tijd in Canada, waar haar vader 

gouverneur-generaal was. Vanwege de zwakke gezondheid van haar moeder trad ze in die tijd vaak op als 

gastvrouw, aan de zijde van haar vader. In Canada was ze bijzonder populair. In 1918 werd in Canada een 

regiment van de lichte infanterie naar haar genoemd. Van dat regiment was zij ere-commandant. Het zou in 

1944-45 een belangrijke rol spelen bij de bevrijding van Nederland. 

 

 

XXXIt. Alice Mary Victoria van Albany, dochter van Leopold George Duncan Albert hertog van Albany 

(XXXr), op pagina 442 en Helena Frederika Augusta van Waldeck-Pyrmont, geboren op 

zondag 25 februari 1883 in Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (97 jaar oud) op zaterdag 3 januari 1981 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 

20 en 29 jaar oud) op woensdag 10 februari 1904 in 

Kasteel van Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Alexander August 

Frederick van Würtemberg-Teck, zoon van Franz Paul van Würtemberg-Teck (hertog van 

Teck) en Mary Adelaide van Engeland-Hannover, geboren op dinsdag 14 april 1874 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], hertog van Teck, graaf 

van Athlone, burggraaf van Tremalon, duke of Cambridge, wijzigt naam in Cambridge, 

overleden (82 jaar oud) op woensdag 16 januari 1957 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. May Helen Emma Cambridge, geboren op dinsdag 23 januari 1906 in 

Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (88 

jaar oud) op zondag 29 mei 1994 in 

Frogmore House [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 

25 en ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 24 oktober 1931 met Henry Abel Smith, 

geboren in 1900, overleden (ongeveer 93 jaar oud) in 1993. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Rupert Alexander George Cambridge, geboren op zaterdag 24 augustus 1907 in 

Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 

door een noodlottig ongeval (20 jaar oud) op zondag 15 april 1928 in 

Bellevue Sur Saone [Rhône, Frankrijk] bij een motorongeluk. 

3. Maurice Francis Georg van Würtemberg-Teck, geboren op dinsdag 29 maart 1910 in 

Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (5 



  

  

maanden oud) op woensdag 14 september 1910 in 

Reinhardtsbronn [Thüringen, Duitsland]. 

 

Alice Mary Victoria van Albany. 

Prinses Alice werd op 25 februari 1883 geboren op Windsor Castle als de dochter van Leopold, hertog van 

Albany en Helena van Waldeck-Pyrmont. Ze had één broer, Karel Eduard (1884 – 1954). Als dochter van de 

hertog van Albany en kleindochter van de Britse koningin kreeg Alice de titel ‘Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Alice van Albany’. Alice is via haar moederskant een nicht van koningin Wilhelmina der 

Nederlanden, waar ze veel contact mee had en die een paar keer bij haar logeerde. Zij was ook aanwezig bij 

de begrafenis van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana. Ze was ook een peettante 

van koningin Beatrix en in die hoedanigheid was ze aanwezig bij Beatrix' doop. 

 

 

Alexander August Frederick van Würtemberg-Teck. 

Hij werd opgeleid aan Eton College en volgde daarna een militaire opleiding aan Sandhurst. Daarna diende 

hij in het regiment van The Queen's own Huzaren. In die hoedanigheid nam hij deel aan de Tweede 

Boerenoorlog. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd hij benoemd tot 

gouverneur-generaal van Canada, maar nadat de oorlog was uitgebroken wist hij zijn zwager, koning 

George V ervan te overtuigen hem van die verplichting te ontheffen, opdat hij in het leger kon deelnemen 

aan de strijd. Hij diende gedurende de gehele oorlog. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog had koning George V besloten om de Duitse naam van zijn huis 

(Saksen-Coburg-Gotha) te veranderen in het Engelse Windsor. Tegelijk deed hij afstand van alle Duitse titels 

die het koninklijk huis nog bezat. Hierop besloot ook Alexander afstand te doen van zijn Duitse titel Teck. 

Hij nam de naam van zijn moeder - Cambridge - aan en ontving even later de titel graaf van Athlone. 

In 1923 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van de Unie van Zuid-Afrika als opvolger van zijn neef 

Arthur van Connaught. In 1940 vervulde hij diezelfde functie opnieuw in Canada. Daar verleenden hij en 

zijn vrouw gastvrijheid aan de Nederlandse kroonprinses Juliana met haar dochters. In 1946 keerde hij terug 

naar Engeland en vestigde zich in Kensington Palace. In 1953 woonde hij nog de kroning bij van zijn 

achternicht Elizabeth. 

 

 

May Helen Emma Cambridge. 

May Cambridge werd op 23 januari 1906 geboren in Claremont House te Surrey (Engeland). Bij haar 

geboorte kreeg ze de titel 'Hare Doorluchtige Hoogheid Prinses May van Teck'. Toen haar vader de 

achternaam 'Cambridge' aannam, werd haar titel veranderd in 'Lady May Cambridge'. Zij is genoemd naar 

de zuster van haar vader (koningin Mary (May)), haar oma van moederszijde (Helena van 

Waldeck-Pyrmont) en naar een zuster van de laatste (de Nederlandse koningin Emma). 

 

 

XXXIu. Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Leopold George Duncan 

Albert hertog van Albany (XXXr), op pagina 442 en Helena Frederika Augusta van 

Waldeck-Pyrmont, geboren op zaterdag 19 juli 1884 in 

Claremont House (Surrey) [South East England, Verenigd Koninkrijk], hertog van Albany, hertog 

van Saksen Coburg Gotha, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1954 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op 

woensdag 11 oktober 1905 in Kasteel Glücksburg (Glücksburg) [Schleswig-Holstein, Duitsland] 

met Victoria Adelheid van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, dochter van Friedrich 

Ferdinand hertog van Sleeswijk-Holstein en Victoria Friederike (Karoline Mathilde) van 

Sleeswijk-Holstein, geboren op donderdag 31 december 1885 in 

Thumby [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op zaterdag 3 oktober 1970 in 

Grein [Oberosterreich, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Johan Leopold Willem Albert Ferdinand Victor van Saksen-Coburg en Gotha, 

geboren op donderdag 2 augustus 1906 in Callenberg [Sachsen, Duitsland], overleden 

(65 jaar oud) op donderdag 4 mei 1972 in Grein [Oberosterreich, Oostenrijk], volgt 



  

  

XXXIIg, op pagina 557. 

2. Sibylle van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op zaterdag 18 januari 1908 in 

Kasteel Friedenstein (Gotha) [Thüringen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 28 november 1972 in Stockholm [Stockholms, Zweden], volgt XXXIIh, op 

pagina 557. 

3. Dietmar Hubertus Frederik Willem Filips van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

dinsdag 24 augustus 1909 in Reinardsbrunn [Thüringen, Duitsland], gesneuveld (34 

jaar oud) op vrijdag 26 november 1943 in Mosty [Gdansk, Poland] tijdens gevechten 

in Rusland, terwijl hij dienst deed in het Duitse leger. 

4. Caroline Mathilde Helena Louise Augusta Beatrix van Saksen-Coburg en Gotha, 

geboren op zaterdag 22 juni 1912 in Callenberg [Sachsen, Duitsland], overleden (70 

jaar oud) op zaterdag 5 maart 1983 in Bamberg [Bavaria, Duitsland], volgt XXXIIi, op 

pagina 560. 

5. Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald van Saksen-Coburg en Gotha, 

geboren op vrijdag 29 november 1918, overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 23 januari 1998 in Grein [Oberosterreich, Oostenrijk], volgt XXXIIj, op pagina 

560. 

 

Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha. 

Hij volgde in 1900 zijn oom Alfred op als hertog van Saksen-Coburg en Gotha. Die had geen opvolger meer 

sinds zijn zoon Alfred in 1899 zelfmoord had gepleegd. Karels oom, Arthur van Connaught en Strathearn 

had als eerste gerechtigde afgezien van de troon, zodat deze toekwam aan de Albany-linie. 

Hij verhuisde hierop naar Duitsland, waar hij zich Carl Eduard noemde, en werd onder de hoede van zijn 

neef Wilhelm II opgevoed. Hij werd op 15 juli 1902 door Eduard VII tot ridder in de Orde van de 

Kousenband verheven. In 1903 begon hij aan de Universiteit van Bonn een studie recht- en 

staatswetenschappen. 

Regerend hertog. 

Hij nam op zijn 21e verjaardag in 1905 de regering van het dubbelhertogdom Saksen-Coburg en Gotha over 

van de prins-regent Ernst zu Hohenlohe-Langenburg, schoonzoon van Alfred. Op 11 oktober van datzelfde 

jaar huwde hij in Slot Glücksburg met Victoria Adelheid van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. 

De nieuwe hertog hield zich al snel bezig met de auto-industrie en de luchtvaart, steunde de 

luchtvaartindustrie en de bouw van de luchthavens in Gotha en Coburg. Aan de Eerste Wereldoorlog nam 

hij deel, eerst als Saksisch generaal van de cavalerie bij de staf van de 38e infanteriedivisie, vanaf 1914 als 

generaal van de infanterie benoemd. Hij trok zich in 1915 om gezondheidsredenen uit de actieve dienst 

terug, maar was nog vaak bij zijn 6e Thüringse Infanterieregiment 95 aan het front te vinden. 

Koning George V schrapte 's hertogs naam in 1915 uit de registers van ridders in de Orde van de 

Kousenband en veranderde, teneinde zich van zijn Duitse origine te distantiëren, de naam van het Britse 

koningshuis van Saksen-Coburg-Gotha in Windsor. In overeenstemming met de Titles Deprivation Act van 

dat jaar werden Karel Eduard op 28 maart 1919 de titels van hertog van Albany, graaf van Clarence en baron 

van Arklow afgenomen. 

In de Novemberrevolutie verklaarde de Gothase Arbeiders- en Soldatenraad Karel Eduard op 9 november 

voor afgezet. Hij maakte zijn aftreden op 13 november bekend, later dan de meeste andere Duitse vorsten. 

Het dubbelhertogdom splitste zich hierna op tot de vrijstaten Coburg en Gotha. De eerste sloot zich in 1920 

aan bij de door links geregeerde vrijstaat Thüringen aan, de andere bij het conservatieve Beieren. 

Na de abdicatie. 

De voormalige hertog zocht sinds 1919 de nationaal-conservatieve kringen op en stond tot 1922 aan het 

hoofd van de Bund der Kaisertreuen. Hij steunde zowel ideëel als materieel Hermann Erhardt na diens 

deelname aan de Kapp-putsch. In de Weimarrepubliek toonde hij al vroeg openlijk sympathie voor de 

NSDAP en Adolf Hitler, die hij sinds 1922 kende. Hij werd in 1932 lid van de paramilitaire Bund Wiking als 

representatief Oberbereichsleiter van de bond in Thüringen en toen deze in 1926 in de Stahlhelmbund 

opging werd hij aldaar lid in het bondsbestuur en aanvoerder van de Reichskraftfahr-Staffel. 

Hij steunde bij de presidentsverkiezingen in 1932 openlijk Adolf Hitler tegen de conservatieve Paul von 

Hindenburg. Op 1 mei 1933 werd hij lid van de NSDAP, in datzelfde jaar van de Sturmabteilung (SA). Bij de 

SA was hij aanvankelijk SA-Gruppenführer in de staf van de Oberste SA-Führer, in 1936 werd hij door Hitler 

tot SA-Obergruppenführer bevorderd. Karel Eduard was ereleider en Obergruppenführer van het 



  

  

Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps (NSKK), luchtmachtcommodore, ereleider van de Duitse luchtvaart 

en Obergruppenführer van het Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK). Dit betrof erefuncties die geen 

daadwerkelijke bevoegdheden inhielden. 

In 1933 werd hij rijksgevolmachtigde voor het motorwezen en president van het Duitse Rode Kruis, in 1934 

rijkscommissaris voor de vrijwillige ziekenverzorging en in 1936. 

Na de Tweede Wereldoorlog. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Karel Eduard door de Amerikaanse bezettingsmacht onder George 

Patton gearresteerd en tot 1946 geïnterneerd. Hem werden aanvankelijk misdaden tegen de menselijkheid 

ten laste gelegd, maar daar meerdere mensen hem een Persilschein (een eerder satirische benaming voor 

'witwasbriefje') verstrekten en hij zich van geen schuld bewust leek te zijn, werd hij in 1950 door de 

denazificatierechtbank na meerdere beroepszaken als meeloper tot een boete van 5000 DM veroordeeld. 

Zijn laatste levensjaren bracht hij teruggetrokken en in armoede door. Hij stierf op 28 maart 1954 als op één 

na laatste Duitse soeverein op 69-jarige leeftijd aan kanker. (De allerlaatste was Ernst II van 

Saksen-Altenburg, die op 22 maart 1955 overleed.). 

 

 

XXXIv. Regina Helena van Saksen-Meiningen, dochter van George III hertog van Saksen-Meiningen 

(XXXv), op pagina 448 (was een prins van Saksen-Meiningen) en Klara Maria van 

Korff-Schmissing, geboren op dinsdag 6 januari 1925 in Würzburg [Bavaria, Duitsland], 

overleden (85 jaar oud) op woensdag 3 februari 2010 in Pöcking [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 26 en 38 jaar oud) op donderdag 10 mei 1951 in 

Nancy [Loire-Atlantique, Frankrijk] met Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max 

Heinrich Sixtus Xavier Felix René Ludwig Gaetano Pius Ignatius van Habsburg-Lotharingen, 

zoon van Karel I Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Maria van Oostenrijk (laatste Keizer 

van Oostenrijk) en Zita Maria Delle Grazie Adelgunde Michaele Raphaele Gabriele Josephine 

Antonie Louise Agnes van Bourbon-Parma, geboren op woensdag 20 november 1912 in 

Reichenau An der Rax [Niederosterreich, Oostenrijk], overleden (98 jaar oud) op 

maandag 4 juli 2011 in Pöcking [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Andrea van Habsburg-Lotharingen, geboren in 1953, trouwde (ongeveer 24 jaar 

oud) in 1977 met Karl Eugen van Neipperg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Monika van Habsburg-Lotharingen, geboren in 1954, trouwde (ongeveer 26 jaar 

oud) in 1980 met Don Luis Gonzaga de Casanova-Cardenas, hertog van Santangelo. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Michaela van Habsburg-Lotharingen, geboren in 1954, trouwde (ongeveer 30 jaar 

oud) (1) in 1984, (gescheiden in 1994) met Eric Henry Alba-Teran D'antin. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (ongeveer 40 jaar oud) (2) in 

1994, (gescheiden in 1998) met Hubertus van Kageneck. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Gabriela van Habsburg-Lotharingen, geboren in 1956, Georgisch ambassadeur in 

Duitsland, trouwde (ongeveer 22 jaar oud) in 1978, (gescheiden in 1997) met Christian 

Meister. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Walburga van Habsburg-Lotharingen, geboren in 1958, ondervoorzitter van de 

Paneuropese Unie, trouwde (ongeveer 34 jaar oud) in 1992 met Archibald Douglas. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Karl van Habsburg-Lotharingen, geboren op woensdag 11 januari 1961 in Starnberg, 

trouwde met Francesca Thyssen-Bornemisza de Kászon. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

7. Paul Georg van Habsburg-Lotharingen, geboren in 1964, speciaal ambassadeur voor 

de Hongaarse regering bij de Europese Unie. 

 

Regina Helena van Saksen-Meiningen. 

Regina was het enige kind uit het gezin dat trouwde en kinderen kreeg; haar broer Anton Ulrich sneuvelde 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, haar andere broer Friedrich Alfred werd kartuizermonnik en haar enige 



  

  

zus Marie Elisabeth stierf drie maanden na haar geboorte. Ook was ze een nicht in de tweede graad van 

koningin Beatrix der Nederlanden. 

Hoewel het huis Saksen-Meiningen protestants was, kreeg Regina van haar moeder een katholieke 

opvoeding. Ze groeide op in het fort van Heldburg in Thüringen, dat in 1945 in handen van de Sovjets viel. 

Haar vader, rechter in Meiningen en Hildburghausen, stierf in 1946 als gevangene in het 

krijgsgevangenkamp van Tsjerepovets, terwijl Regina en haar moeder naar West-Duitsland vluchtten. Toen 

ze voor Caritas in een tehuis voor Hongaarse vluchtelingen werkte, ontmoette ze haar toekomstige 

echtgenoot Otto van Habsburg-Lotharingen (1912-2011), die na de dood van zijn vader Karel I in 1922 

pretendent van de Oostenrijkse keizerstroon was geworden. 

Op 10 mei 1951 huwden Regina en Otto met pauselijke toestemming in de Saint-François-des-Cordelierskerk 

in Nancy, de hoofdstad van Lotharingen, waar zijn voorouders langs vaderzijde vandaan kwamen. Na het 

huwelijk liet ze zich Regina van Habsburg noemen. Van 1954 tot aan haar dood in 2010 woonden Regina en 

Otto in de Villa Austria in het Beierse Pöcken, nabij Starnberger See. 

Op 2 december 2005 liep Regina een hersenbeschadiging op en werd ze naar het ziekenhuis van Nancy 

gebracht. Ze herstelde redelijk snel en was eind februari 2006 al in staat om de overbrenging van de kisten 

van haar moeder en broer naar het kerkhof van Heldburg bij te wonen. In de lente van 2007 werd ook het 

stoffelijk overschot van haar vader daar gebracht. 

Regina stierf in februari 2010 op 85-jarige leeftijd en werd bijgezet in het fort van Heldburg. Haar lichaam, 

met uitzondering van haar hart, werd bijgezet in de Basiliek van Mariazell en werd na de dood van haar 

echtgenoot in juli 2011 overgebracht naar de Kapuzinergruft in Wenen. 

 

 

Franz Josef Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xavier Felix René Ludwig Gaetano Pius 

van Habsburg-Lotharingen. 

Hij was tot 1918 de laatste kroonprins van Oostenrijk, tot 1921 kroonprins van het koninkrijk Hongarije. Hij 

was de zoon van de laatste Oostenrijkse keizer, de zalige Karel I, en keizerin Zita. Als zodanig was hij van 

1916 tot 1918 troonopvolger. 

Van 1979 tot 1999 was hij voor de Beierse CSU lid van het Europese Parlement, waaronder tweemaal, als 

nestor, voorzitter van de openingszitting. Als organisator van de Pan-Europese picknick op 19 augustus 1989 

leverde hij een bijdrage aan de val van het IJzeren Gordijn en het communistische Oostblok. Otto van 

Habsburg-Lotharingen was actief in de Pan-Europa-Unie, die zich voor de Europese eenwording inzette. 

Gedurende zijn leven streed Otto van Habsburg-Lotharingen tegen extreem nationalisme, 

nationaal-socialisme, communisme alsook tegen verschillende vormen van relativisme. 

Jeugd. 

Tussen 1918 en 1921 woonde hij met zijn familie in ballingschap in Zwitserland, daarna voornamelijk in 

Spanje en België, waar hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1935 als keizer in ballingschap het 

licentiaat en doctoraat politicologie behaalde. In de jaren dertig verzette hij zich heftig tegen de aansluiting 

van Oostenrijk bij het Duitse Rijk; hij ondersteunde het verzet van de Heimwehr onder Engelbert Dollfuss en 

Kurt von Schuschnigg tegen de nationaalsocialisten (die in 1934 bij een coup bondskanselier Dollfuss 

vermoordden). De jonge keizerlijke kroonprins Otto was vanwege zijn verzet tegen de Anschluss van 

Oostenrijk vanaf 1938 een doelwit van de Duitse geheime diensten en als "ontaarde spruit van de 

Habsburgers", tevens van de nazi-pers. Otto voelde wel vanaf het begin veel voor de Europese eenwording 

als middel voor blijvende vrede. Hij werd actief lid van talloze Europese organisaties, en leidde jarenlang de 

Pan-Europa-Unie. Na de Tweede Wereldoorlog, die hij voor een groot deel als vluchteling in de Verenigde 

Staten doorbracht, leefde hij achtereenvolgens in Frankrijk, Spanje en Duitsland. 

Nevenactiviteiten. 

Hij was lid van K.Ö.St.V. Nibelungia Wien en K.D.St.V. Agilolfia Freising, twee katholieke 

studentenverenigingen die behoren tot het Cartellverband der katholischen deutschen 

Studentenverbindungen. Hij was tevens erelid van alle elf studentenverenigingen die behoren tot de 

Akademischer Bund katholisch-österreichischer Landsmannschaften, afgekort K.Ö.L, waarvan hij 

erevoorzitter was. 

Politieke en diplomatieke carrière. 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp Otto van Habsburg-Lotharingen duizenden Oostenrijkse en 

andere joden via Portugal en Spanje naar de Verenigde Staten te vluchten. Voor zijn verdienste werd een 

Otto-von-Habsburg-ereboom geplant in Yad Vashem in Israël.Tevens voorkwam hij verschillende 



  

  

grootschalige Anglo-Amerikaanse bombardementen op Oostenrijkse steden en bovendien verhinderde hij, 

via president Franklin Delano Roosevelt, dat Oostenrijk als deel van de Asmogendheden beschouwd werd. 

Hiermede zorgde hij voor een opdeling van de hoofdstad Wenen in verschillende bezettingssectoren, 

waardoor de stad niet uitsluitend onder een bezettingsregime van de Sovjet-legers zou komen. 

In 1961 kreeg Habsburg-Lotharingen door de Spaanse dictator-generaal Francisco Franco in het geheim de 

troon van Spanje aangeboden, maar zag hiervan af, omdat de Habsburgers al driehonderd jaar niet meer 

over Spanje geregeerd hadden. Bovendien wilde Otto niet in de strijd tussen Carlisten en Alfonsisten nog 

meer verdeeldheid brengen. Met de CSU-politicus Franz-Josef Strauß werkte Otto van Habsburg in Spaanse 

ballingschap, met financiële middelen die hem ter beschikking werden gesteld door de Spaanse heerser 

generaal Franco, reeds voor het Verdrag van Rome (1957) aan verdere concepten voor de Europese 

eenwording. 

In 1961 gaf hij op persoonlijke titel - inmiddels was zijn troonopvolger en zoon aartshertog Karel van 

Habsburg-Lotharingen geboren - de aanspraak op zijn recht op de Oostenrijkse troon op, om zo burger van 

de Republiek Oostenrijk te kunnen worden en zijn vaderland te kunnen bezoeken. Zijn rechten op de 

Hongaarse troon heeft hij echter nooit opgegeven. Hij werd West-Duits staatsburger. Hij bekritiseerde de 

nieuwe Ostpolitik van Willy Brandt (SPD). Van 1979 tot 1999 was hij voor de CSU lid van het Europees 

parlement. In Brussel bewerkte de CSU-politicus en kroonprins dat voor de "geknechte volken achter het 

IJzeren Gordijn" een symbolische lege zetel opgesteld werd in het Europees Parlement. Decennialang was 

zijn politiek onder andere op bestrijding van het communisme en van de communistische wereldrevolutie 

gericht. In 2004 veroorzaakte hij een kleine rel door de dominante rol van joden in het Amerikaanse 

ministerie van buitenlandse zaken en op de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten te 

bekritiseren.Otto von Habsburg, zoals hij zich sinds 1961 noemde, was auteur van talloze boeken, met name 

over de Europese gedachte, het christelijke Avondland en politieke vraagstukken. 

Overlijden en begrafenis. 

Otto van Habsburg had zich, vooral na het overlijden van zijn vrouw prinses Regina van Saksen-Meiningen, 

uit het openbare leven teruggetrokken en stierf in zijn Beierse residentie. Valéry Giscard d'Estaing, 

oud-president van Frankrijk en Europees politicus, noemde de overledene Otto von Europa".. 

De uitvaart in de Stephansdom van Wenen op zaterdag 16 juli 2011 had de allures van een 

keizerlijk-koninklijke begrafenis, in aanwezigheid van een aanzienlijke mensenmassa in en buiten de 

kathedraal. Afvaardigingen uit alle volken van het Habsburgse rijk, uit Bohemen, Moravië, Hertogdom 

Teschen (Cieszyn), Krakau, Hongarije, Dalmatië en overige delen van Kroatië, van de Bosniakken, 

West-Oekraïners, Bosnische Serviërs, Slovenen en uit beide taalgemeenschap van Trentino-Zuid-Tirol waren 

aanwezig. Na de ceremonie in de dom, geleid door kardinaal Christoph Schönborn, aartsbisschop van 

Wenen, werd het stoffelijk overschot door de binnenstad naar de kerk van de Kapucijnen gedragen, waar het 

werd bijgezet in de Kapuzinergruft (keizerlijke grafcrypte) van de Oostenrijkse keizerlijke familie. Ook het 

stoffelijk overschot van zijn het jaar voordien overleden echtgenote Regina werd er bijgezet. De urn met het 

hart van de aartshertog werd, in overeenstemming met de traditie, op zondag 17 juli, na een requiemmis in 

de kathedraal van Boeda(pest), bijgezet in de benedictijner Abdij van Pannonhalma, nabij Györ. 

 

 

Karl van Habsburg-Lotharingen. 

Hij is de zoon van Otto van Habsburg-Lotharingen en Regina van Saksen-Meiningen en voert de titel van 

aartshertog. Hij is een kleinzoon van de laatste Oostenrijkse keizer, Karel I. Hij is gehuwd met Francesca 

Thyssen-Bornemisza de Kászon, een dochter uit het derde huwelijk van de in Nederland geboren industrieel 

en kunstverzamelaar Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. 

 

 

XXXIw. Karel I Karel Ferdinand Lodewijk Maria Victor Michaël Rafaël Gabriël Gonzaga Xavier Frans van 

Assisi Jozef Simon koning van Portugal, zoon van Lodewijk I van Portugal (XXXx), op pagina 

449 (was van 1861 tot 1889 koning van Portugal) en Maria Pia van Savoye (prinses van Savoye en 

koningin van Portugal), geboren op maandag 28 september 1863 in Lissabon [Lisboa, Portugal], 

overleden (44 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1908 aldaar bij een Republikeinse aanslag, trouwde 

(respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op zaterdag 22 mei 1886 in Lissabon [Lisboa, Portugal] met 

Amélie Marie Louise Helena van Orléans, dochter van Louis Philippe Albert van 

Bourbon-Orléans en Maria Isabella van Bourbon-Orléans, geboren op 



  

  

donderdag 28 september 1865 in Twickenham [South East England, Verenigd Koninkrijk] in het 

York House, overleden (86 jaar oud) op donderdag 25 oktober 1951 in 

Kasteel van Versailles [Yvelines, Frankrijk] in Château de Bellevue. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Lodewijk Filips Lodewijk Filips Maria Karel Amelis Ferdinand Victor Emanuel 

Anton Laurens Michaël Rafaël Gabriël Gonzaga Xavier Frans van Assisi Benedictus 

van Portugal, geboren op maandag 21 maart 1887 in Lissabon [Lisboa, Portugal], 

koninklijk prins van Portugal, hertog van Bragança, ongehuwd en kinderloos 

overleden (20 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1908 in Lissabon [Lisboa, Portugal] bij 

een republikeinse aanslag. 

2. Maria Anna van Portugal, geboren en overleden op woensdag 14 december 1887. 

3. Emanuel II Emanuel Maria Filips Karel Amelis Lodewijk Michaël Rafaël Gonzaga 

Xavier Frans van Assisi Eugeen van Portugal Emanuel Maria Filips Karel Amelis 

Lodewijk Michaël Rafaël Gonzaga Xavier Frans van Assisi Eugeen van 

Saksen-Coburg-Gotha en Bragança, geboren op vrijdag 15 november 1889 in 

Lissabon [Lisboa, Portugal], laatste Koning van Portugal, overleden (42 jaar oud) op 

zaterdag 2 juli 1932 in Twickenham [South East England, Verenigd Koninkrijk] in 

Fulwell Park, trouwde (beiden 23 jaar oud) op donderdag 4 september 1913 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland] met zijn achternicht Augusta Victoria 

van Hohenzollern, dochter van Wilhelm August Karl Joseph Peter Ferdinan Benedikt 

van Hohenzollern en Maria Theresia van Bourbon-Sicilië, geboren op 

dinsdag 19 augustus 1890 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], was een Duitse 

prinses en de echtgenote van de laatste koning van Portugal, overleden (76 jaar oud) 

op maandag 29 augustus 1966 in Eigeltingen [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Karel I koning van Portugal. 

Karel werd op 10 oktober 1889 koning. Hij was een intelligent en zeer extravagant man. Van zijn grootvader 

koning Ferdinand II uit het Huis Saksen-Coburg en Gotha had hij zijn typisch Duitse uiterlijk geërfd. Om er 

Portugeser uit te zien vertoonde hij zich vaak in provinciale klederdracht. Hij was een groot liefhebber van 

wetenschap en literatuur en vooral van de diepzee en zeeverkenning. De resultaten van een van zijn 

onderzoeken werden getoond op een oceanografische tentoonstelling die door hem werd geopend. 

De Portugese monarchie was weinig stabiel. Onder Engelse druk had Portugal zich in 1890 uit de Afrikaanse 

kolonies Nyasaland en Mashonaland teruggetrokken - een vernedering waarvan men de schuld bij de 

monarchie legde. De staatsschuld was bovendien enorm en Karels beleid, spilzucht en buitenechtelijke 

affaires deden de monarchie ook geen goed. Daar kwam nog eens bij dat in 1889 de Braziliaanse tak van de 

familie - onder keizer Peter II - van de troon werd gestoten. De koning probeerde de snel groeiende 

republikeinse en socialistische bewegingen de kop in te drukken door censuurmaatregelen en het aanstellen 

van premier João Franco als militair dictator. 

Dood. 

Op 1 februari 1908 was de koninklijke familie per koets onderweg van hun paleis Vila Viçosa naar het 

koninklijk paleis te Lissabon, toen vanuit de menigte schoten werden afgevuurd. Karel stierf onmiddellijk, 

kroonprins Lodewijk Filips 20 minuten later (daarom wordt wel gezegd dat hij 20 minuten lang koning 

Lodewijk II is geweest). Zijn andere zoon prins Emanuel werd in zijn arm geraakt. De moordenaars - onder 

wie in ieder geval Alfredo Costa en Manuel Buiça - werden ter plekke door 's konings lijfwachten 

doodgeschoten. Ze bleken tot de Republikeinse Partij te behoren. 

Prins Emanuel volgde zijn vader op als Emanuel II. Hij zou de laatste koning van Portugal zijn. 

Na Emanuels dood beweerde ene Maria Pia van Saksen-Coburg-Gotha en Bragança een onecht kind van 

Karel en Maria Amelia Laredo e Murca te zijn - een vrouw waarvan niet bekend is dat ze ooit zijn minnares 

is geweest. Ze beweerde dat nu Emanuel dood was zij het hoofd van het koninklijk huis was. Onder 

monarchisten had (en heeft) ze daarin medestanders. De Portugese wet sluit echter onechte kinderen uit van 

troonopvolging. Of haar bewering nu waar was of niet doet dus feitelijk niet zoveel ter zake. 

 

 

Emanuel II van Portugal. 



  

  

Emanuel kwam op 1 februari 1908 op 18-jarige leeftijd op de troon na de moord op zijn vader en zijn oudere 

broer kroonprins Lodewijk Filips door republikeinen. Hij werd in belangrijke mate gesteund door zijn 

moeder. De raad van state adviseerde de jonge koning de dictatoriale premier João Franco en het kabinet 

heen te zenden om de wankele monarchie te redden. Emanuel deed dit en schreef vrije verkiezingen uit, die 

de republikeinen en socialisten met een overweldigende meerderheid wonnen. De anti-monarchistische 

gevoelens in het land groeiden en ook de marine en het garnizoen van Lissabon werden steeds opstandiger. 

Op 4 oktober 1910 brak er uiteindelijk een revolutie uit en het koninklijk paleis te Lissabon werd 

gebombardeerd door twee opstandige oorlogsschepen. De koningsgezinden in het leger slaagden er niet in 

iets te doen en de koninklijke familie vluchtte naar het vissersdorpje Ericeira. Van daaruit voeren ze op het 

koninklijke jacht naar Gibraltar. Portugal was nu een republiek. Zo kwam er een einde aan het Portugese 

koninkrijk dat sinds het jaar 1139 had bestaan. 

Emanuel vestigde zich in het Engelse Fulwell Park (Twickenham). Op 4 september 1913 trad hij in het 

huwelijk met Augusta Victoria, prinses van Hohenzollern-Sigmaringen (kleindochter van Leopold van 

Hohenzollern-Sigmaringen), maar bleef kinderloos. De Portugese monarchistische beweging slaagde er niet 

in Emanuel weer op de troon te krijgen. De rest van zijn leven hield hij zich bezig met het opzetten van een 

enorme verzameling Portugese boeken en het schrijven van een gedegen werk over Portugese literatuur uit 

de Middeleeuwen en de Renaissance. Op 2 juli 1932 overleed hij op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van 

een acuut keeloedeem. De kleinzoon van de afgezette koning Michaël I van Portugal, Duarte Nuno van 

Bragança, volgde hem op als pretendent op de Portugese troon. 

 

 

Augusta Victoria van Hohenzollern. 

Op 4 september 1913 trouwde ze in Sigmaringen met Emanuel. Deze was evenwel al in 1910 afgezet en 

woonde als banneling in Londen. Om die reden werd Augusta Victoria geen koningin van Portugal. 

 

 

XXXIx. Frederik August III Frederik August Johan Lodewijk Karel Gustaaf Gregorius Filips van Saksen, 

zoon van Frederik August George Lodewijk Maximiliaan Karel Maria Nepomuk Baptist Xavier 

Cyriacus Romanus (Georg) koning van Saksen (XXXam), op pagina 473 en Maria Anna van 

Portugal (XXXy), op pagina 450, geboren op donderdag 25 mei 1865 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], koning van Saksen, overleden (66 jaar oud) op 

donderdag 18 februari 1932 in Szczodre [Wroclaw, Poland], zeemansgraf op 

dinsdag 23 februari 1932 in Dresden [Sachsen, Duitsland] in de hofkerk, trouwde (respectievelijk 

26 en 21 jaar oud) op zaterdag 21 november 1891 in Wenen [Wien, Oostenrijk], (gescheiden op 

woensdag 11 februari 1903) met Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, 

dochter van Ferdinand IV groothertog van Toscane en Alicia van Bourbon-Parma (zie XXXan, op 

pagina 475). 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Frederik Christiaan Albert Leopold Anno Sylvester Macarius van Saksen, geboren 

op zondag 31 december 1893 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) 

op vrijdag 9 augustus 1968 in Samedan [Graubunden, Zwitserland], volgt XXXIIk, op 

pagina 561. 

2. Frederik August George van Saksen, geboren op zondag 15 januari 1893 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], deed afstand van het recht op troonopvolging en werd 

priester hij was de laatste Saksische kroonprins tot 1919 toen na de afschaffing van de 

Duitse adel zijn geslachtsnaam werd gewijzigd in prins van Saksen, ongehuwd en 

kinderloos overleden (50 jaar oud) op vrijdag 14 mei 1943 in de omgeving van 

Berlijn [Berlin, Duitsland] in de Glienicker See, begraven in 

Dresden [Sachsen, Duitsland]. 

3. Ernst Hendrik Melchiades van Saksen, geboren op woensdag 9 december 1896 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op maandag 14 juni 1971 in 

Edingen-Neckarhausen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XXXIIl, op pagina 

562. 

4. Maria Alix Carola van Saksen, geboren op maandag 22 augustus 1898, op dezelfde 

dag overleden. 



  

  

5. Margaretha Carola Wilhelmina Victoria Adelheid Albertina Petrusa Bertram Paula 

van Saksen, geboren op woensdag 24 januari 1900 in Dresden [Sachsen, Duitsland], 

overleden (62 jaar oud) op dinsdag 16 oktober 1962 in Freiberg [Sachsen, Duitsland], 

volgt XXXIIm, op pagina 563. 

6. Maria Alix Luitpolda van Saksen, geboren op vrijdag 27 september 1901 in 

Wächwitz [Sachsen, Duitsland], overleden (89 jaar oud) op dinsdag 11 december 1990 

in Szczodre [Wroclaw, Poland], volgt XXXIIn, op pagina 564. 

7. Anna Pia Monika van Saksen, geboren op maandag 4 mei 1903 in 

Landau in der Pfalz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op 

zondag 8 februari 1976 in München [Bavaria, Duitsland], volgt XXXIIo, op pagina 565. 

 

Frederik August III van Saksen. 

Na eerst gedongen te hebben naar de hand van de jongste dochter van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef I, 

Valerie, trad hij op 21 november 1891 in Wenen in het huwelijk met Louise van Oostenrijk-Toscane, dochter 

van Ferdinand IV van Toscane. Ze was levenslustig en erg populair in haar nieuwe vaderland. Al spoedig 

kreeg ze het echter met haar schoonvader aan de stok, omdat ze moeilijkheden had met het volgen van de 

hofetiquette. Frederik Augusts ernst en plichtsbesef pasten slecht bij haar karakter. Ze schonk hem 

uiteindelijk zeven kinderen, maar ging er op 9 december 1902 zonder hen (maar zwanger van het zevende) 

vandoor met de huisleraar André Giron, met wie ze een tijdje samenwoonde. Op 11 februari 1903 liet ze zich 

officieel van Frederik August scheiden en zond het pasgeboren kind, Anna Pia Monica, naar Dresden om 

aan het hof te worden opgevoed. 

Zoals zijn voorgangers was Frederik August zeer begaan met het leger en hij schopte het tot 

generaal-veldmaarschalk. 

Frederik August werd na de dood van zijn vader, die slechts twee jaar had geregeerd, op 15 oktober 1904 

gekroond tot koning van Saksen. Hij was wegens zijn typische gevoel voor humor zeer populair, maar de 

volksvertegenwoordiging was voor hem slechts een adviserend orgaan en hij weigerde hervormingen door 

te voeren. 

De Novemberrevolutie van 1918 bereikte ook Saksen. Op 13 november van dat jaar deed Frederik August 

zonder weerstand te bieden op het slot Guteborn bij Ruhland troonsafstand. Hij zou toen de beroemde 

woorden "Macht doch eiern Dreck alleene!" ("Jullie zoeken het zelf maar uit!") hebben gesproken. De rest van 

zijn leven bracht hij teruggetrokken door op zijn Silezische slot Sibyllenort in Oels, alwaar hij in 1932 is 

overleden. Zijn lichaam werd naar Dresden overgebracht en op 23 februari in de hofkerk bijgezet. Een half 

miljoen mensen woonde de begrafenis bij. 

Frederik August III. was een enthousiaste bergbeklimmer. Hij beklom onder andere de Großglockner en een 

aantal andere bergen in de Alpen. 

 

 

Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen. 

Zij was tot 1903 aartshertogin van Oostenrijk, prinses van Hongarije en Bohemen, prinses van Toscane. De 

Oostenrijkse keizerin nam haar in 1888 in de hoogadellijke Orde van het Sterrenkruis, een damesorde, op. 

In 1891 trouwde ze met de latere koning van Saksen, Frederik August III, toen nog kroonprins. Louise wist 

een behoorlijke populariteit te bereiken in Saksen, mede omdat ze zich weinig aantrok van de strenge 

hofetiquette. In 1902 verliet ze Saksen, zwanger maar zonder haar zes kinderen. Zij ging naar Genève met 

een Belgische vriend, André Gillon (waarschijnlijk de vader van haar jongste dochter). In Saksen werd op 11 

februari 1903 de echtscheiding uitgesproken door een "bijzonder gerechtshof". In Toscane ontmoette ze de 

dertien jaar jongere Italiaanse componist Enrico Toselli, waar ze in 1907 in Londen mee trouwde. Uit dit 

huwelijk, dat maar vijf jaar stand hield, werd ook nog een zoon geboren. 

De Habsburgers schrapten haar uit de lijst van aartshertoginnen en verboden haar om het wapen van 

Habsburg, Habsburg-Lotharingen of Habsburg-Toscane te voeren. Haar vader verleende haar daarop de 

titel van "Gravin Montignoso" omdat een hoogadellijke dame in de ogen van die tijd niet zonder adellijke 

titel kon leven. De Saksische koning verleende haar een apanage maar hij liet zijn zoon beloven dat Louise 

nooit meer aan het hof mocht terugkeren. Na 1911 voerde zij de titel van "Marquise d'Ysette". 

Vanaf 1912 bracht zij, na haar scheiding van Toselli, haar leven door in Brussel, waar zij onder andere als 

bankbeambte en docente Italiaans aan de kost kwam. Ook schreef zij haar memoires, Mijn leven, die zij 

vooral te boek stelde om de "wezenlijke redenen", die haar ertoe brachten Dresden te verlaten, publiek te 



  

  

maken. Door het Saksische hof was namelijk een stevig publiciteitsoffensief aangericht waarin het 

losbandige leven van Louise breed werd uitgemeten. In haar boek beweert zij dat ze haar eerste man en 

kinderen onder dwang heeft verlaten, vooral omdat de ministers Louises populariteit onder de bevolking 

vreesden. Ze overleed te Elsene en werd daarop het kerkhof begraven. In 1953 werd haar stoffelijk overschot 

overgebracht van Elsene naar Duitsland en bijgezet in de Erlöserkirche van Hedingen; in 1965 werd het ten 

slotte gecremeerd en werd een urn met asresten naar Hedingen teruggebracht, en ondanks verzoeken 

stemde het hoofd van het Wettinse huis, Marie Emanuel niet in met een bijzetting in de grafkelder van de 

Wettiner in de Hofkirche van Dresden. 

 

 

Frederik August George van Saksen. 

George en zijn broers en zussen werden opgevoed door hun vader omdat hun moeder in 1902 het ouderlijk 

huis had verlaten en zich vervolgens in Londen vestigde. 

Traditiegetrouw trad George toe tot het Saksische leger, waarmee hij ook vocht tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. De op het einde van die oorlog volgende ineenstorting van het Duitse Keizerrijk en daarmee 

van het Koninkrijk Saksen had ingrijpende gevolgen voor Georges verdere leven. Hij besloot in 1919 priester 

te worden. 

Hij studeerde theologie in Tübingen en Freiburg. In 1924 werd hij gewijd tot priester. Na korte tijd 

werkzaam geweest te zijn als priester in Meißen, trad hij in 1927 toe tot de orde van de Jezuïeten. In Berlijn 

zette hij een katholiek gymnasium op, en in heel Duitsland zette hij zich in voor de oecumene. 

George was een fanatiek tegenstander van het nationaalsocialisme en verzette zich vanaf het begin tegen het 

rabiate antisemitisme dat er het gevolg van was. Hij stond sindsdien onder voortdurende verdenking van de 

Gestapo, die verscheidene keren zijn huis doorzocht. Hij hielp een aantal joden vluchten en stond in contact 

met de Duitse verzetsbeweging. 

In 1943 verdronk hij, terwijl hij aan het zwemmen was in het Glienicker meer. 

 

 

 Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, dochter van Ferdinand 

IV groothertog van Toscane en Alicia van Bourbon-Parma, trouwde (2) met Enrico Toselli (zie 

XXXan, op pagina 475). 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Carlo Emanuele Toselli, geboren op donderdag 7 mei 1908, overleden (ongeveer 61 

jaar oud) in 1969. 

 

XXXIy. Maria Josepha Louise Philippine Elisabeth Pia Angelika Margaretha prinses van Saksen, 

dochter van Frederik August George Lodewijk Maximiliaan Karel Maria Nepomuk Baptist 

Xavier Cyriacus Romanus (Georg) koning van Saksen (XXXam), op pagina 473 en Maria Anna 

van Portugal (XXXy), op pagina 450, geboren op vrijdag 31 mei 1867 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op zondag 28 mei 1944 in 

Kasteel Wildenwart (Frasdorf) [Bavaria, Duitsland], begraven in Wenen [Wien, Oostenrijk] in de 

Kapuzinergruft, de keizerlijke crypte, trouwde (respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 2 oktober 1886 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met haar achterneef Otto Frans van 

Oostenrijk (Mooie Otto), zoon van Karel Lodewijk van Oostenrijk en Maria Annunciata van 

Bourbon-Sicilië, geboren op vrijdag 21 april 1865 in Graz [Steiermark, Oostenrijk], aartshertog 

van Oostenrijk, overleden (41 jaar oud) op donderdag 1 november 1906 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Karel I Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Maria van Oostenrijk, geboren op 

woensdag 17 augustus 1887 in Persenbeug [Niederosterreich, Oostenrijk], laatste 

Keizer van Oostenrijk, overleden (34 jaar oud) op dinsdag 11 april 1922 in 

Funchal [Madeira, Portugal], trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) op 

zaterdag 21 oktober 1911 in Schwarzau Am Steinfeld [Niederosterreich, Oostenrijk] 

met Zita Maria Delle Grazie Adelgunde Michaele Raphaele Gabriele Josephine 

Antonie Louise Agnes van Bourbon-Parma, dochter van Robert I van Parma en 

Maria Antonia Adelheid van Bragança, geboren op maandag 9 mei 1892 in 



  

  

Lucca [Toscana, Italië], overleden (96 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1989 in 

Zizers [Graubunden, Zwitserland]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

2. Maximilian Eugen Maximilian Eugeen Lodewijk Frederik Filip Ignatius Jozef 

Maria aartshertog van Oostenrijk, geboren op zaterdag 13 april 1895 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (56 jaar oud) op zaterdag 19 januari 1952 in 

Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

donderdag 29 november 1917 in Wenen [Wien, Oostenrijk] in Slot Laxenburg met 

Francisca van Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, dochter van Konrad van 

Hohenlohe-Waldenburg en Francisca van Schonborn, geboren op 

maandag 21 juni 1897 in Teplitz [US, Czech Republic], overleden (92 jaar oud) op 

woensdag 12 juli 1989 in Salzburg [Salzburg, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

 

Maria Josepha Louise Philippine Elisabeth Pia Angelika Margaretha prinses van Saksen. 

Hun huwelijk was niet erg gelukkig; Otto Frans stond bekend als “womanizer”. Maria Josepha vond hulp bij 

haar geloof om het gedrag van haar echtgenoot te verdragen. Ze hoopte dat hun kinderen niet zouden 

worden beïnvloed door hun vaders gedrag en was dan ook blij dat haar echtgenoot vaak weg was. Otto 

Frans stierf in 1906, dus Maria Josepha leefde nog vele jaren door zonder haar man. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ze zuster in het Augarten Paleis te Wenen, dat was veranderd in een 

ziekenhuis. Na de oorlog, in 1919, verliet ze Oostenrijk met haar onttroonde zoon Karel en haar 

schoondochter Zita en ging ze met hen in ballingschap. 

 

 

Otto Frans van Oostenrijk (Mooie Otto). 

Otto werd vanwege zijn uiterlijk Mooie Otto genoemd. Hij besteedde veel aandacht aan zijn uiterlijk en 

kleding en stond bekend als een womanizer. Otto gold even als toekomstige troonopvolger toen het erop 

leek, dat zijn broer Frans Ferdinand ernstig ziek was. In Wenen was de levenslustige cavalerie officier zeer 

geliefd. Zijn huwelijk met de vrome, verlegen Maria van Saksen was niet erg gelukkig. Otto had tal van 

maîtresses. Binnen het huis Habsburg was hij niet onomstreden. Zo gooide hij eens – in kennelijke toestand – 

het portret van de keizer en keizerin vanuit een caféraam naar buiten. Ook nam hij eens – eveneens in staat 

van dronkenschap – zijn vrienden mee naar de slaapkamer van zijn echtgenote, opdat zij "een non van 

dichtbij" zouden kunnen zien. 

Hij overleed uiteindelijk aan de gevolgen van syfilis, in de armen van zijn laatste vriendin, in een villa in 

Döbling. "Erzherzog Otto war lebensdurstig und vielleicht ist deshalb sein Leben so kurz gewesen", schreef 

de Neue Freie Presse daags na zijn overlijden. 

 

 

Karel I Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Maria van Oostenrijk. 

Na de moord op zijn oom Frans Ferdinand (1914) werd Karl kroonprins en volgde in 1916 zijn oudoom 

Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije. Op 30 december 1916 werd hij, volgens 

de traditie, in Boeda(pest) door de Hongaarse primaat, de aartsbisschop van Esztergom, János Csernoch 

(1852-1927) met de Stefanskroon tot koning gekroond. Karl is nooit formeel tot Oostenrijks monarch 

gekroond. In 1917 probeerde hij tevergeefs nog de Eerste Wereldoorlog te beëindigen. Zijn vredesvoorstellen 

werden, zowel van Duitse als geallieerde zijde, niet geaccepteerd, mede als gevolg van de Sixtus-affaire. De 

Oostenrijks-Hongaarse legers stortten in de loop van 1918 in. Na de verloren oorlog werd de 

Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije ontbonden en moest Karl zijn kronen neerleggen. Vanuit 

Zwitserland trachtte hij in 1921 nog tevergeefs weer op de Hongaarse troon te komen. Hij werd daarop 

verbannen naar Madeira, waar hij in 1922 stierf aan de complicaties van een longontsteking. Karel is bijgezet 

in de kerk van Monte op Madeira. Zijn zoon Otto volgde hem op als hoofd van het huis 

Habsburg-Lotharingen. 

Zaligverklaring. 

Op zondag 3 oktober 2004 werd Karl op het Sint-Pietersplein in Rome zalig verklaard door paus Johannes 

Paulus II. Zijn feestdag is op 21 oktober. Hij is de patroon van Madeira. 

"Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke 

verantwoordelijkheden in Europa", waren de woorden van paus Johannes Paulus II, waarmee hij doelde op 

de pogingen van Karl I om vrede te bewerkstelligen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Critici, met name in 



  

  

Oostenrijk, wijzen er echter op, dat Karl I tijdens diezelfde oorlog opgeroepen heeft tot het gebruik van 

gifgas en wijzen op zijn pogingen om opnieuw aan de macht te komen in Hongarije. De president van 

Oostenrijk, de sociaaldemocraat Heinz Fischer was om diverse redenen niet aanwezig bij deze 

zaligverklaring. 

 

 

Zita Maria Delle Grazie Adelgunde Michaele Raphaele Gabriele Josephine Antonie Louise Agnes  van 

Bourbon-Parma. 

Na de moord op aartshertog Frans Ferdinand in 1914, werd Karel de troonopvolger van keizer Frans Jozef I. 

Na de dood van deze laatste in 1916 werden Karel en Zita keizer en keizerin van Oostenrijk en koning en 

koningin van Hongarije. Toen na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd aangedrongen dat Karel I zich 

niet meer met staatszaken zou bemoeien verzette Zita zich heftig, omdat ze dat beschouwde als aftreden. 

Niettemin gaf Karel toe aan de revolutionaire krachten en hij tekende met potlood een document waarin hij 

beloofde dat hij zich niet meer met de staatszaken van Oostenrijk-Hongarije zou bemoeien, wat hijzelf niet 

hetzelfde vond als aftreden. Het paar vertrok met kinderen naar Zwitserland, waarna alle Habsburgse 

bezittingen werden geconfisqueerd en het de keizerlijke familie verboden werd ooit nog voet op 

Oostenrijkse bodem te zetten. 

In 1921 vestigde het paar zich op Madeira, waar Karel in 1922 na een zware longontsteking overleed. Direct 

na de dood van haar man vertrok de hoogzwangere Zita naar Spanje, waar ze op uitnodiging van de 

Spaanse koning Alfons XIII van Spanje in een van zijn paleizen in Madrid verbleef. Hier beviel ze van haar 

dochter Elizabeth. Na de kraamtijd huurde ze een kasteeltje in Baskenland, in Lekeitio. In 1929 verhuisde 

Zita met haar kinderen naar het kasteel Ter Ham in Steenokkerzeel, vlak bij Brussel. Met de Anschluss van 

Oostenrijk bij nazi-Duitsland vervloog iedere hoop op het herstel van de monarchie. Toen op 10 mei 1940 de 

Duitsers België binnenvielen, vluchtte de familie via Spanje en Portugal naar de Verenigde Staten. Dat ze zo 

snel konden vertrekken kwam door een telefoontje vanuit Luxemburg. Daar woonde Zita's broer Felix van 

Bourbon-Parma, die was getrouwd met groothertogin Charlotte van Luxemburg. 

Pas in 1953 keerde Zita terug naar Europa om zich eerst in Luxemburg en later in Zizers, Zwitserland te 

vestigen. Ze ging zich inzetten voor de Europese eenwording. In 1982 verleende de Oostenrijkse 

bondsregering – na bemiddeling door de Spaanse koning Juan Carlos – haar toestemming om een bezoek te 

brengen aan Oostenrijk. 

Kort voor haar dood publiceerde Zita haar memoires, waarin ze uitgebreid inging op het drama van 

Mayerling, honderd jaar geleden. Ze "onthulde" dat het de Franse premier Georges Clemenceau was 

geweest die achter de zelfmoord van aartshertog Rudolf had gezeten. 

De Oostenrijkse regering gaf na haar overlijden toestemming voor haar bijzetting in de Kapuzinergruft, de 

grafkelder van de Habsburgers. 

Zita was een tante van prins Carlos Hugo, de vroegere echtgenoot van de Nederlandse prinses Irene. Verder 

is zij de grootmoeder van aartshertog Lorenz die getrouwd is met de Belgische prinses Astrid. 

Na de zaligverklaring in Rome op 3 oktober 2004 van haar echtgenoot, keizer en koning Karel, is, op 

initiatief van de benedictijnerabdij van Solesmes in het Franse bisdom Le Mans, ook het 

zaligverklaringsproces van Zita ingeleid. Drie van haar zusters waren benedictinessen in Solesmes waar 

haar broer prins Xavier, vader van prins Carlos Hugo, beiden hertogen van Parma, is begraven. 

 

 

XXXIz. Dorothea Maria Henriette Auguste Louise van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van 

Filips hertog van Saksen-Coburg en Gotha (XXXaa), op pagina 453 (prins van Saksen-Coburg en 

Gotha) en Louise Marie Amelie van België (XXXaf), op pagina 458 (prinses van België en van 

Saksen-Coburg-Gotha), geboren op zaterdag 30 april 1881 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Het paar 

had geen kinderen. Hiermee stierf deze rechtstreekse tak van koning Leopold II uit, overleden (85 

jaar oud) op zaterdag 21 januari 1967 in Dischingen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en 34 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1898 in Coburg [Bavaria, Duitsland] met 

Ernst Günther hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, zoon van Friedrich 

Christian August van Sleeswijk-Holstein (hertog van Sleeswijk-Holstein-Augustenburg) en 

Adelheid Viktoria van Hohenlohe-Langenburg, geboren op dinsdag 11 augustus 1863 in 

Dolzig [Sachsen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1921 in 

Przemków [Zielona Gora, Poland]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Marie Louise van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren in 

1908 (geadopteerd), overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 1969. 

2. Johan George van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren in 

1911 (geadopteerd), overleden (ongeveer 30 jaar oud) in 1941. 

 

XXXIaa. August Leopold Filips Maria Michaël van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Lodewijk 

August Maria Odo prins van Saksen-Coburg en Gotha (XXXab), op pagina 454 (prins van 

Saksen-Coburg en Gotha) en Leopoldine Theresa Francisca Carolina Michaela Gabriella Rafaela 

Conzaga van Bragança, geboren op vrijdag 6 december 1867 in 

Rio de Janeiro [Rio De Janeiro, Brazilië], overleden (54 jaar oud) op woensdag 11 oktober 1922 in 

Schladming [Steiermark, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op 

woensdag 30 mei 1894 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met zijn achternicht Caroline Marie 

Immaculata van Oostenrijk, dochter van Karl Salvator van Toscane (aartshertog van Oostenrijk, 

prins van Toscane,) en Maria Immaculata van Bourbon-Sicilië, geboren op 

zondag 5 september 1869 in Altmünster [Oberosterreich, Oostenrijk], overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 12 mei 1945 in Boedapest [Hongarije]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. August Clemens Karel van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1895, overleden 

(ongeveer 13 jaar oud) in 1908. 

2. Clementine Maria van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op dinsdag 23 maart 1897, 

overleden (77 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1975 in Lausanne [Vaud, Zwitserland], 

trouwde met Eduard van Heller. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Caroline van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1899, overleden (ongeveer 

45 jaar oud) in 1944. 

4. Reinier Maria Jozef Florian Ignatius Michaël Gabriël Rafaël Gonzaga van 

Saksen-Coburg en Gotha, geboren op vrijdag 4 mei 1900 in 

Pula [IS, Croatia (Hrvatska)], gesneuveld (44 jaar oud) op vrijdag 23 maart 1945 

vermoedelijk in Budapest [Hongarije], volgt XXXIIp, op pagina 565. 

5. Philip Josias van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op zondag 18 augustus 1901 in 

Walterskirchen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 83 jaar oud) 

in 1985. 

6. Theresa Christiana van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op 

zaterdag 23 augustus 1902 in Walterskirchen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

overleden (87 jaar oud) op woensdag 24 januari 1990 in Wenen [Wien, Oostenrijk], 

trouwde met Lamoral Taxis. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Ernst Frans van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op maandag 25 februari 1907 in 

Gerasdorf [Wien, Oostenrijk], overleden (71 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1978 in 

Grobming [Steiermark, Oostenrijk]. 

 

August Leopold Filips Maria Michaël van Saksen-Coburg en Gotha. 

August Leopold was een neef van koning Ferdinand I van Bulgarije en een kleinzoon van de Braziliaanse 

keizer Peter II. Hij bracht zijn jeugd door in Brazilië, waar zijn vader admiraal was bij de marine. 

 

 

XXXIab. Lodewijk Gaston Clemens Maria van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Lodewijk August 

Maria Odo prins van Saksen-Coburg en Gotha (XXXab), op pagina 454 (prins van Saksen-Coburg 

en Gotha) en Leopoldine Theresa Francisca Carolina Michaela Gabriella Rafaela Conzaga van 

Bragança, geboren op donderdag 15 september 1870 in Ebenthal [Karnten, Oostenrijk], overleden 

(71 jaar oud) op vrijdag 23 januari 1942 in Innsbruck [Tirol, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 

29 en 22 jaar oud) (1) op dinsdag 1 mei 1900 in München [Bavaria, Duitsland] met Marthilde 

Theresia Henriette Christine Luitpolda van Beieren, dochter van Lodewijk III van Beieren (van 

1912 tot 1913 prins-regent en daarna tot 1918 de laatste koning van Beieren) en Maria Theresia 

Henriëtte van Oostenrijk-Este, geboren op vrijdag 17 augustus 1877 in 

Lindau [Bavaria, Duitsland], overleden (28 jaar oud) op maandag 6 augustus 1906 in 



  

  

Davos [Graubunden, Zwitserland] aan een longaandoening, terwijl ze aan het kühren was. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Anton van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op maandag 17 juni 1901 in 

Innsbruck [Tirol, Oostenrijk], overleden (69 jaar oud) op dinsdag 1 september 1970 in 

München [Bavaria, Duitsland]. 

2. Maria Immaculata van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1903, overleden 

(ongeveer 37 jaar oud) in 1940. 

 

 Lodewijk Gaston Clemens Maria van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde (37 jaar oud) (2) op 

zaterdag 30 november 1907 met Anna van Trauttmansdorff-Weinsberg. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Josephine Maria van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1911, overleden 

(ongeveer 86 jaar oud) in 1997. 

 

XXXIac. Boris III Boris Clemens Robert Maria Pius Lodewijk Stanislaus Xavier koning van Bulgarije, 

zoon van Ferdinand I van Bulgarije (XXXae), op pagina 457 (prins van Saksen-Coburg en 

Gotha) en Maria Louisa Pia Teresa Anna Ferdinanda Francesca Antonietta Margharita Giuseppa 

Carolina Bianca Luc van Bourbon-Parma, geboren op dinsdag 30 januari 1894 in Sofia [Bulgaria], 

was van 1918 tot 1943 tsaar van Bulgarije, overleden (49 jaar oud) op zaterdag 28 augustus 1943 

in Sofia [Bulgaria], trouwde (respectievelijk 36 en 22 jaar oud) op zaterdag 25 oktober 1930 in 

Assisi [Umbria, Italië] met Johanna Elisabeth Antonia Romana Maria van Savoye, dochter van 

Victor Emanuel III koning van Italië (koning van Italië van 29 juli 1900 - 9 mei 1946) en Helena 

Jelena Petrovic-Njegoš van Montenegro, geboren op woensdag 13 november 1907 in 

Rome [Lazio, Italië], was een Italiaanse prinses, overleden (92 jaar oud) op 

zaterdag 26 februari 2000 in Estoril [Portugal], begraven in Assisi [Umbria, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Marie Louise van Bulgarije, geboren op vrijdag 13 januari 1933 in Sofia [Bulgaria], 

volgt XXXIIq, op pagina 566. 

2. Simeon van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op woensdag 16 juni 1937 in 

Sofia [Bulgaria], volgt XXXIIr, op pagina 566. 

 

Boris III koning van Bulgarije. 

Na de Bulgaarse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog zag Ferdinand zich gedwongen af te treden en kwam 

Boris op de troon. Ondertussen streefden de Bulgaarse Agrarische Nationale Unie onder Aleksandar 

Stambolijski en de Bulgaarse Communistische Partij het afschaffen van de monarchie na. 

Een jaar na Boris' aantreden werd Stamboeliski tot premier gekozen. Hij was populair bij de grote 

boerenbevolking, maar niet bij de middenklasse en het leger. Toen hij in april 1923 212 van de 245 zetels in 

de Sobranjie (parlement) won begon hij aan te dringen op een referendum over de toekomst van de 

monarchie. Hierop lieten Boris en het leger hem gevangennemen en vermoorden. In september onderdrukte 

hij wreed een communistische opstand en aan het eind van het jaar had hij de touwtjes stevig in handen en 

vestigde een militaire dictatuur. De opstand had 10.000 levens gekost. 

In juni 1934 pleegde de rechts-autoritaire Zveno en de Militaire Liga een staatsgreep en de belangrijkste man 

achter de coup, kolonel Damjan Veltsjev, benoemde Kimon Georgiev tot premier. Deze republikein wilde de 

macht van Boris danig inperken. In februari 1935 pleegde de monarchistische vleugel van de Militaire Liga 

echter weer een staatsgreep en de samenzweerders vluchtten naar het buitenland. Boris schafte in 1936 bijna 

elke vorm van parlementaire regering af. Hoewel er in 1938 verkiezingen waren - waar voor het eerst ook 

getrouwde vrouwen aan mochten deelnemen - deed de uitslag daarvan er niet zoveel toe. Alle vroegere 

partijen waren verboden en het parlement was slechts een raadgevend orgaan. Desondanks was Boris niet 

impopulair bij het volk en wandelde rustig door de straten van Sofia. 

De tsaar had fascistische sympathieën en nam deel aan de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de 

asmogendheden. Hij vocht mee met Duitsland tegen Griekenland en Joegoslavië. Koning Carol II van 

Roemenië werd door de Duitsers gedwongen een aantal gebieden af te staan, waaronder de Dobroedzja aan 

Bulgarije. Boris volgde Adolf Hitler echter niet slaafs na. Zo weigerde hij de Bulgaarse joden uit te leveren en 

deel te nemen aan de Duitse invasie van Rusland. Voor deze weigering wordt hij tot op de dag van vandaag 

door sommige joodse groeperingen als held vereerd. Hitler ontbood hem in Slot Klessheim te Salzburg en 



  

  

gaf hem te verstaan dat het lot van zijn land afhankelijk was van een totale Duitse overwinning. Boris scheen 

er weinig van onder de indruk te zijn. 

Bij een bezoek aan Hitler in Berlijn stemde de tsaar erin toe de oorlog te verklaren aan het verafgelegen 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar weigerde opnieuw betrokken te raken in de oorlog tegen 

de Sovjets. Kort hierna stierf hij plotseling. Velen denken dat hij is vergiftigd door Hitler die een 

nazi-regering wilde installeren, maar bewezen is dit nooit. Hij werd opgevolgd door zijn zes jaar oude 

zoontje Simeon II onder regentschap van zijn broer Cyril. 

 

 

Johanna Elisabeth Antonia Romana Maria van Savoye. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog koos haar man de zijde van de asmogendheden. Hij weigerde evenwel 

Bulgaarse joden uit te leveren, terwijl Johanna zelfs actief was in het verkrijgen van transitvisa voor een 

aantal joden dat zo naar Argentinië kon vluchten. Na een ontmoeting met Hitler (die een actievere deelname 

van Bulgarije in de oorlog verlangde) in 1943 werd de tsaar ernstig ziek en overleed even later. Officieel aan 

de gevolgen van een hartinfarct, maar enkelen beweerden dat hij mogelijk door de nazi's was vergiftigd, met 

de bedoeling om van Bulgarije een marionettenstaat te maken. Boris werd opgevolgd door zijn zoontje 

Simeon, onder regentschap van zijn broer Cyril. 

Aan het einde van de oorlog trok het Rode Leger Bulgarije binnen. Prins Cyril werd als landverrader 

terechtgesteld. Johanna werd met haar kinderen onder huisarrest geplaatst, tot zij in 1946 de gelegenheid 

kregen om binnen 48 uur het land te verlaten. Aanvankelijk vertrok het gezin naar Alexandrië, waar 

Johanna's vader in ballingschap leefde. Daarna vertrok het gezin naar Madrid. Toen beide kinderen waren 

getrouwd, vestigde Johanna zich in Portugal, waar ze in 2000 overleed. In 1993 bezocht ze nog één keer 

Bulgarije en het graf van haar man. 

 

 

XXXIad. Nadejda Clementine Maria Pia Majella prinses van Bulgarije, dochter van Ferdinand I van 

Bulgarije (XXXae), op pagina 457 (prins van Saksen-Coburg en Gotha) en Maria Louisa Pia Teresa 

Anna Ferdinanda Francesca Antonietta Margharita Giuseppa Carolina Bianca Luc van 

Bourbon-Parma, geboren op maandag 30 januari 1899 in Sofia [Bulgaria], overleden (59 jaar oud) 

op zaterdag 15 februari 1958 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 24 en 29 jaar oud) op donderdag 24 januari 1924 in 

Mergentheim [Baden-Württemberg, Duitsland] met haar achterneef Albrecht Eugenius Maria 

Filips Karel Jozef Fortunatus hertog van Württemberg, zoon van Albrecht Maria Alexander van 

Württemberg en Margaretha Sofia aartshertogin van Oostenrijk, geboren op 

dinsdag 8 januari 1895 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], was een Duitse officier en 

hertog uit het koninklijke huis Württemberg, overleden (59 jaar oud) op donderdag 24 juni 1954 

in Schwäbisch Gmünd [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Ferdinand Eugen van Württemberg, geboren op vrijdag 3 april 1925 in 

Karslruhe [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

2. Margarethe Louise van Württemberg, geboren op zondag 25 november 1928 in 

Karslruhe [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (88 jaar oud) op 

zaterdag 10 juni 2017, trouwde (ongeveer 41 jaar oud) in 1970 met François Luce De 

Chevigny. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Eugen Eberhard van Württemberg, geboren op zondag 2 november 1930 in 

Karslruhe [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (ongeveer 31 jaar oud) in 1962 

met Alexandra van Oostenrijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Alexander Eugen van Württemberg, geboren op zondag 5 maart 1933 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

5. Sophie Eudoxia van Württemberg, geboren op dinsdag 16 februari 1937 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (ongeveer 32 jaar oud) in 1969 

met Antonio Manuel Rôxo de Ramos-Bandeira. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Nadejda Clementine Maria Pia Majella prinses van Bulgarije. 



  

  

Ze werd geboren in Sofia als jongste dochter van Tsaar Ferdinand I van Bulgarije en diens eerste vrouw 

Tsarina Maria Louisa van Bourbon-Parma. Haar moeder stierf in het kraambed op 31 januari 1899, een dag 

na haar geboorte. 

Nadejda werd samen met haar zus prinses Eudoxia opgevoed en opgeleid door de tweede vrouw van 

Ferdinand I, hun stiefmoeder Eleonore van Reuss-Köstritz. 

 

 

Albrecht Eugenius Maria Filips Karel Jozef Fortunatus hertog van Württemberg. 

Hij studeerde tot in 1914 aan het gymnasium van Stuttgart. Vervolgens nam Albrecht Eugenius als soldaat in 

het Württembergse leger deel aan de Eerste Wereldoorlog, waarin hij de volledige vier jaar meevocht. Hij 

streed in Vlaanderen, Frankrijk en Italië en werd kapitein in het eerste Württembergse grenadiersregiment. 

Ook zetelde hij van 1916 tot aan het einde van de Duitse monarchieën in 1918 in de Württembergse Kamer 

van Standsheren, waar hij wegens zijn oorlogsdeelname nooit aanwezig was. Nadat de voormalige koning 

Willem II van Württemberg in 1921 was overleden, erfde Albrecht Eugenius de heerlijkheid Carlsruhe in 

Silezië. Daar werkte hij in de land- en de bosbouw en interesseerde hij zich in architectuur, geschiedenis en 

beeldende kunsten. 

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 moest Albrecht krijgsdienst vervullen in de Wehrmacht. 

Hij streed niet aan het front, maar werkte in stafdienst, hoewel hij niet de rang van generaal-stafofficier had. 

Omdat de leden van het huis Württemberg bekendstonden als tegenstanders van het naziregime, bleef 

Albrecht in de rang van kapitein en werd hij nooit meer bevorderd. Hij was aanwezig bij militaire acties in 

Frankrijk, Roemenië en de Sovjet-Unie. In 1943 moest Albrecht als gevolg van de Prinzenerlass de 

Wehrmacht verlaten. Albrecht Eugenius keerde terug naar Karlsruhe, maar moest in januari 1945 op de 

vlucht slaan voor het Rode Leger. Zijn kasteel daar, dat een omvangrijke bibliotheek met ongeveer 30.000 

werken bevatte, werd door de Sovjettroepen vernietigd. 

 

 

XXXIae. Leopold III Leopold Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel koning van België, 

zoon van Albert I koning van België (XXXak), op pagina 468 (hertog van Saksen, prins van 

Saksen-Coburg-Gotha) en Elisabeth Gabriele Valérie Marie in Beieren, geboren op 

zondag 3 november 1901 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (81 jaar oud) op 

zondag 25 september 1983 in Sint-Lambrechts-Woluwe [Vlaams-Brabant, België], begraven in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 25 en 20 jaar oud) (1) op 

donderdag 4 november 1926 in Stockholm [Stockholms, Zweden] met Astrid Sofia Lovisa Thyra 

van Zweden, dochter van Oscar Karel Willem Bernadotte (hertog van Västergötland en een prins 

van Zweden en Noorwegen) en Ingeborg Charlotte Carolina Frederika Louisa van Denemarken, 

geboren op vrijdag 17 november 1905 in Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (29 jaar 

oud) op donderdag 29 augustus 1935 in Küssnach Am Rigi [Schwyz, Zwitserland] (te Kussnacht). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Josephine Charlotte van België, geboren op dinsdag 11 oktober 1927 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (77 jaar oud) op maandag 10 januari 2005 

in Kasteel Fischbach (Eisenach) [Thüringen, Duitsland], volgt XXXIIs, op pagina 567. 

2. Boudewijn I Boudewijn Albert Karel Leopold Axel Marie Gustaaf koning van België, 

geboren op zondag 7 september 1930 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden 

(62 jaar oud) op zaterdag 31 juli 1993 in Motril [Andalucia, Spanje], trouwde 

(respectievelijk 30 en 32 jaar oud) op donderdag 15 december 1960 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Fabiola Ferdinanda de Mora y Aragon, dochter 

van Gonzalo de Mora y Fernandez (markies van Casa Riera, graaf de Mora) en Blanca 

van Aragón en Carrillo, geboren op maandag 11 juni 1928 in 

Madrid [Madrid, Spanje]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Albert II van België, geboren op woensdag 6 juni 1934 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XXXIIt, op pagina 569. 

 

Leopold III koning van België. 

Regeerde als koning der Belgen van 1934, na de dood van zijn vader koning Albert I van België, tot 1951, 

toen hij na de koningskwestie troonsafstand deed ten gunste van de kroonprins, zijn oudste zoon 



  

  

Boudewijn. 

Geboorte en jeugd. 

Leopold III werd geboren in Brussel als prins Leopold van België, prins van Saksen-Coburg en Gotha. 

De geboorte vond plaats in het Paleis Van der Noot d'Assche in de Wetenschapsstraat (Leopoldswijk), waar 

na de Tweede Wereldoorlog de Raad van State zich vestigde. Bij zijn doopsel was zijn grootoom, koning 

Leopold II, peter. In 1909 werd hij troonopvolger en kreeg hij de titel hertog van Brabant. 

De jonge Leopold kreeg huisleraars tot aan zijn veertiende jaar. In 1914, na het uitbreken van de oorlog, 

vergezelde hij zijn ouders en verbleef met hen in De Panne. Van 1915 tot 1919 was hij, met onderbrekingen, 

leerling in Eton College. Vanaf 1919 volgde hij in Brussel een militaire opleiding. Hij ondernam ook, soms 

met zijn ouders, grote reizen, onder meer naar de Verenigde Staten en naar Brazilië. In 1925 ging hij op 

studiereis in Congo. 

Eerste huwelijk. 

Nadat een jaar lang het gerucht ging dat Leopold zich met de Italiaanse prinses Mafalda zou verloven, 

trouwde hij op 4 november 1926 in Stockholm met de Zweedse prinses Astrid. Uit dit huwelijk werden drie 

kinderen geboren: 

" Josephine Charlotte (11 oktober 1927 - 10 januari 2005), getrouwd met groothertog Jan van 

Luxemburg;. 

" Boudewijn (7 september 1930 - 31 juli 1993), vijfde koning der Belgen;. 

" Albert (6 juni 1934), zesde koning der Belgen. 

Koning. 

Leopold legde op 23 februari 1934 de eed af, nadat koning Albert I op 17 februari in Marche-les-Dames het 

leven liet bij een rotsbeklimming. 

Op 29 augustus 1935 in het Zwitserse Küssnacht verloor Leopold III als chauffeur de controle over het stuur 

van de wagen en koningin Astrid werd uit de wagen geslingerd met haar hoofd tegen een perenboom, 

waarbij zij overleed. Leopold was licht gekwetst. Hij liet op de plaats van het ongeval een kapel bouwen. 

Eretekens. 

Koning Leopold werd bedacht met talrijke eretekens hem verleend door andere landen. Als belangrijkste 

zijn te vermelden: 

" Het Gulden Vlies: Hij werd benoemd tot de 1154e ridder van de Orde van het Gulden Vlies in 

Spanje in 1923. 

" Hij werd in 1935 de 833e ridder van de Orde van de Kousenband. 

" Hij ontving in 1927 het 355e grootkruis van de Portugese Orde van de Toren en het Zwaard. 

Neutraliteit. 

Onder invloed van de Duitse herbewapening liet België de bondgenootschappen uit de Eerste Wereldoorlog 

los en ging een neutrale koers volgen. Nazi-Duitsland erkende, na het opzeggen van het Verdrag van 

Locarno, de Belgische en Nederlandse neutraliteit. Leopold bracht ook snelle verbetering in de koele 

betrekkingen met de noorderbuur. Samen met koningin Wilhelmina nam hij in 1938 en 1939 enkele 

initiatieven met de bedoeling de vrede in Europa te bewaren. Leopold speelde wel informatie van de 

Belgische geheime dienst over Duitse troepenbewegingen door aan de Franse bevelhebber Maurice Gamelin. 

Achttiendaagse Veldtocht. 

In mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland, stond Leopold erop om persoonlijk het opperbevel 

over het Belgische leger te voeren in de Achttiendaagse Veldtocht, zoals zijn vader, die zijn grote voorbeeld 

was, het leger in de Eerste Wereldoorlog had aangevoerd. 

Hij gaf een letterlijke betekenis aan het artikel van de grondwet dat aan de koning het opperbevel over het 

leger gaf. De regering hield het echter bij de stelling dat, net als alle andere koninklijke prerogatieven, het 

bevel over het leger ondergeschikt was aan het akkoord van de regering, minstens van de minister van 

Defensie. Zolang er gestreden werd wilde de regering-Pierlot het ongecontroleerde bevelhebberschap 

aanvaarden, maar stelde de voorwaarde dat zodra de gevechten zouden eindigen en het land onder de 

bezetting van de Duitse overwinnaar zou komen, de koning mee met de regering het land moest verlaten en 

vanuit het buitenland de strijd voort moest zetten. Omdat hij dit weigerde en het zijn plicht achtte bij zijn 

volk te blijven kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Dit gegeven vormde de kiem van 

de latere koningskwestie. Het laatste en dramatische gesprek tussen de koning en zijn ministers Pierlot, 

Spaak, Vanderpoorten en Denis vond plaats in Wijnendale op 25 mei. Na de slag aan de Leie capituleerde 

Leopold. 

Capitulatie. 



  

  

Vanaf 25 mei en zelfs al vroeger wisten de koning, en ook de regering, dat ze onder de voet zouden worden 

gelopen door het Duitse leger. Het enige wat nog telde was nog enkele dagen stand te houden, teneinde de 

evacuatie van de geallieerde legers mogelijk te maken. Om hierin te helpen liet men grote delen van de 

Westhoek onder water lopen en zo de opmars van de Duitse troepen te hinderen. 

De koning spande zich in om aan de geallieerden diets te maken, als ze dit niet uit zichzelf wisten, dat het 

uur van de capitulatie van de Belgische troepen snel naderde. Onmiddellijk na die capitulatie werd door de 

Britse maar vooral door de Franse overheid geprotesteerd dat ze onverwacht was gekomen en ze hierdoor 

schade hadden geleden. Achteraf bleek dit onjuist te zijn, want de signalen waren talrijk geweest: 

" Op 24 mei schreef Leopold een brief naar de koning van Engeland, waarin hij duidelijk liet weten 

dat voor het Belgisch leger de strijd ten einde liep. 

" Via admiraal Roger Keyes, de speciale gezant van de eerste minister Winston Churchill, 

verwittigde hij deze in dezelfde zin. 

" De Franse generaal Champon en de Britse kolonel Davy die bestendig op het Belgische 

hoofdkwartier aanwezig waren, kenden de hopeloze toestand waarin het leger zich bevond en berichtten 

hierover aan hun respectieve chefs. 

" Op 26 mei ontving de koning de generaals Champon en Blanchard en gaf hen een boodschap 

mee voor opperbevelhebber Maxime Weygand, die meldde dat de grenzen van het weerstandsvermogen 

bereikt waren. 

Leopold achtte de capitulatie onvermijdelijk om een grote slachting onder de Belgische soldaten en onder de 

massa in West-Vlaanderen toegestoomde vluchtelingen te vermijden. Een groot deel van de Belgen volgde 

hem in die gedachtegang en rond zijn persoon ontstond een ware cultus. 

Nadat tot capituleren besloten was werd nog een aantal uren gewacht, om nog een laatste respijt te geven 

voor de evacuatie van de Engelse troepen in Duinkerke. De wapens werden neergelegd op 28 mei om 4 uur. 

In de loop van de voormiddag namen de Duitsers de stad Brugge in en meldden zich aan op de residentie 

van de gouverneur, waar de koning verbleef. Hij werd in de nacht van 29 mei onder militair escorte naar 

Laken gevoerd. 

Krijgsgevangenschap. 

Nu de koning in handen was gevallen van de vijand en onder huisarrest op het kasteel van Laken verbleef 

ontnam de ministerraad hem zijn grondwettelijke bevoegdheden, op basis van artikel 82 van de Grondwet: 

de koning "verkeerde in de onmogelijkheid om te regeren". De grondwet voorzag in dit geval de 

bijeenroeping van de verenigde kamers, die een regent moesten aanduiden. Aangezien ook dit onmogelijk 

was besliste de regering dat zij de volheid van de grondwettelijke bevoegdheden op zich nam. 

Naar de buitenwereld werd de verantwoordelijkheid van de gerezen toestand op de koning gelegd. Pierlot 

zei in een radioboodschap: 

"Geen enkele houding van de koning kan enig effect hebben als die niet door de regering wordt gedekt. 

Door de band met de bevolking te verbreken, plaatst de koning zich onder het gezag van de bezetter. Hij is 

bijgevolg niet meer in staat te regeren, want de functie van staatshoofd kan niet worden uitgeoefend onder 

controle van de bezetter. In afwachting zal de grondwettelijke macht van de koning worden uitgeoefend 

door de regering, verenigd in raad en onder haar verantwoordelijkheid worden uitgeoefend.". 

Ook Winston Churchill in zijn toespraak op 4 juni 1940 tot het House of Commons stelde de koning 

verantwoordelijk: 

"Op het laatste moment toen de invasie van België al een feit was, riep Koning Leopold ons om hulp en zelfs 

op dit laatste moment kwamen we. Hij en zijn dapper, efficiënt leger bijna een half miljoen man sterk, 

beschermden onze linkerflank en hielden zo onze terugweg naar de zee open. Plotseling, zonder 

voorafgaand overleg, met zo min mogelijk waarschuwing, zonder advies van zijn ministers en op zijn eigen 

persoonlijk initiatief, zond hij een bericht naar het Duitse opperbevel, waarin hij de overgave van zijn leger 

betekende en onze hele flank en onze terugtocht in gevaar bracht.". 

De Britse pers noemde hem de "Koning Verrader" en "Koning Rat". De Daily Mirror drukte zijn portret af 

met onderschrift "Het gezicht dat elke vrouw nu veracht". Belgische vluchtelingen in Parijs plaatsten bij het 

standbeeld van koning Albert een bericht "uw onwaardige opvolger". De Britse historicus Sir Basil Liddell 

Hart noemde de beslissing van Leopold nochtans eervol. 

De Franse premier Paul Reynaud beschuldigde Leopold van verraad. Leopold was de zondebok geworden, 

omdat Reynaud besefte dat ook de Slag om Frankrijk verloren was. Een koning kon door het republikeinse 

Frankrijk verantwoordelijk gesteld worden voor het eigen falen. Uiteraard had de breuk tussen de koning en 

zijn regering het gemakkelijker gemaakt om hem als schuldige aan te wijzen. 



  

  

Dat ook de Belgische regering hem met de vinger wees en dat op 31 mei in Limoges de aanwezige 

parlementsleden dit onderschreven, deed Leopold beslissen alle contacten met de regering af te breken. Hij 

zou dit in de volgende oorlogsjaren consequent doorzetten. 

Onderhoud met Hitler. 

Toen Leopold III van Brugge naar Brussel werd gevoerd en in het paleis van Laken aankwam, waren er al 

meldingen dat een gesprek met Hitler zeer binnenkort te verwachten was. Op 31 mei meldden twee 

gezanten van Hitler zich aan in Laken (staatsminister Otto Meissner en dokter Karl Gebhardt) met een 

uitnodiging voor de koning om de führer te ontmoeten. Het antwoord van de koning luidde dat hij de 

uitnodiging aanvaardde, maar op voorwaarde dat de ontmoeting incognito gebeurde. Generaal Van 

Overstraeten en ook Hendrik De Man schreven dat de koning uitgeput was en erg tegen een confrontatie 

met Hitler opzag. 

Op 4 juni antwoordde Hitler dat hij zich over de principiële aanvaarding verheugde, maar dat hij het 

incognito onmogelijk achtte. Hij zou er later op terugkomen, wanneer de militaire operaties in Frankrijk 

achter de rug waren. 

Op 26 juni, na de wapenstilstand in Frankrijk, bevestigde Leopold aan zijn bewaker kolonel Werner Kiewitz 

dat hij bereid bleef Hitler te ontmoeten (zonder nog aan de voorwaarde van incognito te houden) en 

verzocht hem dit door te seinen. Nu was het Hitler die weigerde. In zijn instructies van 11 juli 1940 over 

België werd geen rol meer voorzien voor de koning en werd het toekomstig lot van het land onbeslist 

gelaten. Als er vanuit de omgeving van de koning nog vragen zouden komen over de toekomst van België, 

moest daar 'dilatorisch' op geantwoord worden. 

Begin oktober 1940 verbleef prinses Marie-José gedurende drie weken bij haar moeder en broer in Brussel. 

Vandaar vertrok ze naar Duitsland en op 17 oktober ontmoette ze er Hitler, tot wie ze relatief gemakkelijk 

toegang had. Ze vroeg opnieuw een onderhoud Hitler-Leopold aan. 

Hitler ging op het verzoek in en liet enkele dagen later weten dat hij de koning zou ontmoeten op 27 oktober 

1940 in het station van Yvoir, in de trein waarmee hij door België reed, bij terugkeer uit Frankrijk. De 

afspraak werd echter te elfder ure afgezegd, omdat Hitler dringend naar Florence afreisde voor een 

ontmoeting met Benito Mussolini. 

Een nieuwe datum werd voorgesteld, die deze keer werd gehonoreerd: 19 november 1940, met als plaats van 

het onderhoud Hitlers Berghof bij Berchtesgaden. Zowel de koning als de führer wisten dat van politieke 

onderhandelingen geen sprake kon zijn, maar de drie punten die de koning wilde bespreken lagen er toch 

dichtbij. Hij wilde het met name hebben over: 

1. de terugkeer van de Belgische krijgsgevangenen naar België. 

2. de verbetering van de voorwaarden voor voedselbedeling (de rantsoenering zat onder het peil 

van Frankrijk en Nederland). 

3. de mogelijkheid tot behoud van de Belgische onafhankelijkheid in een door Duitsland 

gedomineerd Europa. 

Het gesprek was georganiseerd door generaal Raoul Van Overstraeten, militair raadgever van Leopold. 

Aanwezig waren Hitler, Leopold en professor Schmidt, tolk van Hitler. Het gesprek leverde geen resultaat 

op, want zelfs de vage beloften van Hitler over humanitaire kwesties kregen geen gevolg. Wat betreft het 

politieke gesprek wisten beiden dat het onmogelijk om onderhandelingen kon gaan betreffende het 

toekomstig lot van België. Zelfs de door Leopold verhoopte verklaring die de toekomstige onafhankelijkheid 

van België zou hebben gegarandeerd kwam er niet. 

Verzet. 

De door officieren opgerichte eerste verzetsgroepen in België wekten argwaan op bij de regering in Londen. 

Niet alleen waren ze zeer trouw aan de koning, die ze als hun echte chef beschouwden, maar ze 

sympathiseerden ook met politieke plannenmakers van uiterst rechtse strekking. Ze waren de regering in 

ballingschap zeker niet genegen. 

De Britse SOE zag dat anders en wilde graag samenwerken met de lokale verzetsbewegingen. Vooral het 

Belgisch Legioen van commandant Claser sprak hen aan. Deze en een paar andere bewegingen zoals Falanx 

(van majoor De Grunne) en Gereconstrueerd Belgisch Leger (van kolonel Lentz) bestonden hoofdzakelijk uit 

Belgische officieren, die al dan niet ondergedoken leefden. De Britten zette dan ook de Belgische regering 

onder druk het verzet in België te erkennen en te ondersteunen. Dit gebeurde niet zonder problemen, 

vanwege de bestaande argwaan. De eerste contacten met de naar Londen overgevlogen Claser veranderden 

daar weinig aan. Het is pas nadat Claser door de Duitsers was opgepakt en kolonel Jules Bastin de leiding 

nam dat het tij keerde. Het Belgisch Legioen werd vanaf midden 1942 als verzetsbeweging aanvaard. Ze 



  

  

wijzigde haar naam in Geheim Leger. Het vertrouwen in Bastin, een vriend van François De Kinder, de 

schoonbroer van Pierlot, was groot. Voortaan liepen de contacten direct met de Belgische diensten in Londen 

en niet meer via de Britse SOE zoals voorheen. De Belgische regering gaf voortaan opdrachten en verstrekte 

financiën en wapens. 

De koning bleef op de hoogte van de verzetsactiviteiten via generaal Van Overstraeten, die nauwe contacten 

had met verzetslui. Het belette niet dat de koning terughoudend bleef tegenover militaire verzetsacties, die 

volgens hem te veel offers zouden eisen, zowel tijdens gevechten als tijdens de represailles die er zouden op 

volgen. 

Geheime dochter. 

Tussen zijn eerste en tweede huwelijk had Leopold twee minnaressen: de dichteres Francesca Erik en de 

kunstschaatsster Liselotte Landbeck. Samen met Liselotte Landbeck kreeg hij in 1940 in Antwerpen een 

dochter, Ingeborg Verdun. 

Tweede huwelijk. 

Op 6 december 1941 trouwde koning Leopold met de op dat ogenblik reeds van hem zwangere Lilian Baels, 

dochter van oud-gouverneur van West-Vlaanderen Hendrik Baels. Het burgerlijk huwelijk werd op 7 

december via een kerkelijke brief van kardinaal Van Roey bekendgemaakt. Daarin maakte deze ook melding 

van hun kerkelijk huwelijk dat reeds op 11 september door hem zou ingezegend zijn. 

De geboorte, zeven maanden later, van hun zoon Alexander op 18 juli 1942 maakte de reden van het 

burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk dat er drie maanden aan voorafging (wat ook in strijd is met de 

grondwet) voor iedereen duidelijk. 

Dit huwelijk, dat slecht onthaald werd bij de onder de bezetting lijdende bevolking (zeker na de 

bekendmaking van de geboorte), zou de koning ook parten spelen bij de afwikkeling van de koningskwestie 

na de oorlog. Lilian is sindsdien nooit geaccepteerd geweest; in de ogen van nogal wat Belgen bezoedelde zij 

de erfenis van Astrid. 

Politiek testament. 

In januari 1944 schreef koning Leopold III een brief (later bekend als 'politiek testament'), die gepubliceerd 

moest worden indien hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden. In het 

testament eiste hij onder meer excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en 

verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Hij vermeldde met geen woord de geallieerden die 

het land bevrijdden, noch het verzet en de slachtoffers van het naziregime. Dit zette hernieuwd kwaad 

bloed, zowel bij de regering als bij de geallieerden. 

Deportatie. 

Op 7 juni 1944, daags na de Landing in Normandië werd eerst Leopold III en daags daarop de koninklijke 

familie door de Duitsers gedeporteerd naar kasteel Hirschstein aan de Elbe in Saksen. Op 7 maart 1945, toen 

de geallieerde troepen naderden, werden ze overgebracht naar Strobl in Oostenrijk. Heinrich Himmler gaf 

bevel de koninklijke familie te fusilleren, maar omdat de troepen van generaal George Patton de 

telefoonlijnen hadden vernield kwam het bericht niet aan. Begin mei werden ze door het 7e Amerikaanse 

leger van generaal Alexander Patch bevrijd. 

Zijn breuk met de Belgische regering tijdens de Duitse inval in mei 1940 en daaropvolgend het verschil in 

houding tussen de koning en de regering in ballingschap tijdens de bezetting zouden de aanleiding vormen 

tot de koningskwestie, die na zijn bevrijding uit krijgsgevangenschap in mei 1945 nog vijf jaar lang zou 

slepen. 

Na zijn bevrijding waren de regering-Van Acker en de Amerikaanse regering en legerleiding, evenals de 

Britse regering, het eens om koning Leopold te verhinderen direct naar België terug te keren. 

Strobl. 

Onmiddellijk na zijn bevrijding werd de koning op 9 en 10 mei opgezocht door zijn broer Karel, de 

prins-regent, door eerste minister Achille Van Acker en door verschillende Belgische politieke gezagdragers. 

Het kwam tot dramatische tegenstellingen en heftige scènes. De koning werd voor het eerst grondig 

geïnformeerd over de gewijzigde toestand in het land en hoe een aanzienlijk deel van de bevolking gekant 

was tegen zijn terugkeer en zijn hernemen van de koninklijke functie. 

Verdere onderhandelingen volgden. Voor- en tegenstanders van zijn terugkeer bezochten Leopold. Ook zijn 

moeder bracht hem bezoek en wilde zich voor zijn terugkeer inzetten. Ze trok naar Londen om bij de Britten 

voor hem te pleiten, maar werd daar met een stilzwijgende afkeuring geconfronteerd vanwege de koning, 

eerste minister Churchill en andere prominenten. Ze kwam van een kale reis terug. Ook hier had het 

'politiek testament' een nefaste invloed gehad. 



  

  

Tegen eind juli was het duidelijk dat de terugkeer van de koning onmogelijk was. De regering weigerde 

hiervoor verantwoordelijkheid te nemen en Leopold vond niemand bereid om een hem gunstig gezinde 

regering te vormen. Dat niets meer mogelijk was werd door Achille Van Acker aan de koning betekend op 7 

juli 1945 tijdens een gesprek dat amper vijf minuten duurde. Het bezoek op 12 juli van prins Karel en van de 

voorzitters van Kamer en Senaat veranderde daar niets aan. De koningskwestie werd een lange lijdensweg. 

Zwitserland. 

Op 1 oktober 1945 verhuisde de koninklijke familie naar Zwitserland, waar ze in de grote villa 'Le Reposoir' 

in Pregny-Chambésy bij Genève ging wonen. Leopold stelde historicus Jacques Pirenne aan als zijn 

secretaris. 

Pregny werd een soort bedevaartplaats, waar talrijke groepen en personen hun aanhankelijkheid aan 

Leopold kwamen betuigen. Ondertussen woedde de controverse verder, gaandeweg heviger, tussen voor- 

en tegenstanders van de terugkeer. Parlementaire debatten, publicaties voor en tegen, campagnes in de 

kranten: alle middelen werden aangewend, zonder dat een overeenkomst in het zicht kwam. 

Volksraadpleging. 

In vijf jaar volgden tien regeringen elkaar in snel tempo op, zonder tot een akkoord te komen over de 

toekomstige rol van Leopold III. De CVP won de Belgische verkiezingen 1949 met de terugkeer van Leopold 

III in haar programma. Ze kwam maar één zetel tekort voor een absolute meerderheid. Eerste minister 

Gaston Eyskens van de katholiek/liberale regering-G. Eyskens I schreef ter oplossing van de koningskwestie 

een niet-bindende volksraadpleging uit op 12 maart 1950. De vraag luidde: "Zijt U de mening toegedaan dat 

Koning Leopold III de uitoefening van zijn grondwettelijke machten zou hernemen ?" 57,68% stemde "Ja"; in 

Vlaanderen was de meerderheid overweldigend met 72%, in Wallonië en Brussel echter was meer dan de 

helft tegen terugkeer. Toen Eyskens conform de uitslag van de volksraadpleging de koning wilde doen 

terugkeren, stapten de liberale ministers uit de regering, zodat de regering viel en nieuwe verkiezingen 

uitgeschreven werden. 

Terugkeer naar België. 

De Belgische verkiezingen 1950 van 4 juni leverden de CVP een absolute meerderheid, waarmee ze een 

homogene CVP-regering-Duvieusart I vormde. Op 20 juli 1950 stelde het parlement het einde vast van de 

onmogelijkheid tot regeren van Leopold III. Dit betekende het einde van het regentschap, en twee dagen 

later landde de koning in België, met de bedoeling zijn koninklijke functies weer op te nemen. Dit leidde 

bijna tot een burgeroorlog, met betogingen, stakingen en geweld. Te Grâce-Berleur schoot de rijkswacht drie 

betogers dood en een vierde stierf nadien. De tegenstanders van Leopold kondigden een mars op Brussel 

aan voor 1 en 2 augustus. 

Troonsafstand. 

Daarop besloot Leopold III, na zware politieke druk van de regering-Duvieusart I en in de onmogelijkheid 

om iemand te vinden die een nieuwe regering wilde vormen die hem zou ondersteunen, de macht over te 

dragen aan zijn oudste zoon Boudewijn en op termijn af te treden en het koningschap aan zijn zoon te laten. 

Met de wet van 10 augustus 1950 werd de "koninklijke prins" Boudewijn tot plaatsvervanger van zijn vader 

aangesteld en op 11 augustus legde hij de eed af. Tijdens deze plechtigheid werd de kreet 'Vive la 

république' geroepen, waarvoor algemeen de communist Julien Lahaut verantwoordelijk werd geacht. Julien 

Lahaut werd op 18 augustus in zijn woning te Seraing doodgeschoten door vier Leopoldisten onder leiding 

van François Goossens met schuilnaam "Adolphe". Een jaar later, op 16 juli 1951 tekende Leopold zijn 

troonsafstand en de volgende dag werd Boudewijn beëdigd als vijfde koning der Belgen. Leopold III was 

daarmee de eerste Belgische vorst die abdiceerde. 

Na het koningschap. 

Leopold III en prinses Lilian bleven, met hun gezin inclusief koning Boudewijn, na zijn aftreden wonen op 

het kasteel van Laken. Pas na het huwelijk van Boudewijn met Fabiola in december 1960 verhuisden ze naar 

het domein Argenteuil in Waterloo. Enkel tijdens de begrafenis van koningin Elisabeth in 1965 verschenen 

Leopold en Boudewijn nog samen in het openbaar. 

Ook postuum zorgde Leopold III voor controverse door de publicatie in 2001, in opdracht van prinses Lilian, 

van Leopold III, kroongetuige met als ondertitel "over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap". In 

dit boek bleef hij, op basis van zijn weergave van de feiten, zijn toenmalige houding en visie verdedigen. 

Koning Leopold en prinses Lilian van Retie kregen na de oorlog nog twee dochters. 

" Marie Christine (1951), gehuwd met de Franse restauranthouder Jean-Paul Gourgues. 

" Marie Esmeralda (1956), gehuwd met de wetenschapper Salvador Moncada. 

Leopold kreeg een staatsbegrafenis en ligt begraven in een praalgraf in de Koninklijke Crypte, tussen 



  

  

koningin Astrid en Lilian, prinses van Retie. Koning Boudewijn liet - op verzoek van zijn vader - het lichaam 

van zijn moeder en vader opgraven en de kelder vergroten zodat ook Lilian er na haar overlijden in 2002 

bijgezet kon worden. 

Wetenschappelijke activiteiten. 

Na zijn troonsafstand wierp Leopold III zich op wat zijn echte passie was, de natuurkunde, plantkunde en 

etnologie. 

In 1956 werd hij door de regering benoemd tot voorzitter van de Nationale Commissie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek. Zelf richtte hij een Wetenschappelijke Internationale Stichting en een Leopold 

III-fonds op. Van het fonds was hij voorzitter en werd na zijn dood hierin opgevolgd door prinses 

Esmeralda. Leopold onderhield nauwe contacten met talrijke specialisten en geleerden in binnen- en 

buitenland. 

In de schoot van zijn gestichte organisaties realiseerde hij een film die internationale erkenning kreeg en als 

een meesterwerk wordt beschouwd: 

" De vrijheren van het woud, over de Congolese fauna en flora en over de leefgewoonten van de 

inlandse volken. 

Hij organiseerde en financierde een tiental expedities en verleende steun aan universitaire projecten op het 

gebied van plantkunde, zoölogie, antropologie en volkenkunde. 

Tijdens zijn indrukwekkend aantal reizen bouwde hij een grote collectie foto's en dia's op. Samen met de 

door hem verworven verzameling van opgezette dieren, bloemen, planten en voorwerpen verrijkte hij de 

collecties van de Belgische wetenschappelijke instellingen en musea. Zijn best bekende reis is die in 1952 

gehouden door het stroomgebied van de Amazone en de Rio Negro. 

Naast de wetenschappelijke betrachtingen van zijn reizen kwam ook een voorlopersrol tot uiting als 

milieubeschermer. 

Overlijden. 

Op 25 september 1983 onderging Leopold een hartoperatie, maar overleed na de operatie. Hij kreeg een 

staatsbegrafenis en zijn lichaam werd te ruste gebracht in de crypte van O.L. Vrouwenkerk van Laken bij 

zijn echtgenote Astrid. 

 

 

Astrid Sofia Lovisa Thyra van Zweden. 

Familie. 

Prinses Astrid was de dochter van prins Karel van Zweden (1861-1951) en prinses Ingeborg van 

Denemarken. Haar zus Märtha van Zweden was kroonprinses van Noorwegen en de moeder van de huidige 

koning Harald V van Noorwegen. Haar oom was koning Christiaan X van Denemarken en haar grootvader 

was koning Oscar II van Zweden. Via haar beide ouders bestaat er ook een verwantschap met de 

Nederlandse en de Luxemburgse dynastie. 

Toen ze zich verloofde met de katholieke prins Leopold, zoon van koning Albert van België, verliet ze haar 

geboorteland. 

Verloving en huwelijk. 

Bij haar aankomst in Antwerpen vergat de prinses alle ceremonieel en vloog haar verloofde om de hals; dit 

spontane gebaar was het begin van de enorme sympathie die de vorstin bij de bevolking verwierf. Het paar 

huwde in Zweden op 4 november 1926; zes dagen later, op 10 november, volgde een tweede 

huwelijksplechtigheid in België. Het huwelijk werd bijgewoond door de Zweedse koninklijke familie, die 

een paar dagen in Brussel te gast was. Ook de Beierse en Deense koninklijke familie waren aanwezig. 

Het jonge paar woonde eerst in het Bellevue-paleis te Brussel. Nadien verhuisde het gezin naar het Kasteel 

van Stuyvenberg, waar Boudewijn en Albert werden geboren. Bij de geboorte van Prins Albert stuurde de 

prinses doopsuiker naar alle kinderen die op dezelfde dag waren geboren. 

Door haar huwelijk in 1926 met de Belgische kroonprins Leopold werd zij na de dood van koning Albert I in 

1934 koningin der Belgen. De blijde intredes (de ceremonieel afgelegde ontvangsten in de negen 

provinciehoofdsteden) werden druk bijgewoond. Van het volk kreeg ze door nationale intekening het 

diadeem der negen provinciën. 

In de koninklijke familie bestond bezorgdheid vanwege haar lutherse afkomst. Een paar jaar na haar 

huwelijk bekeerde de koningin zich tot het rooms-katholieke geloof. 

De koningin deed aan naastenliefde en organiseerde zelf inzamelacties ten behoeve van de 

minderbedeelden. Als ze een aangrijpende verzoekbrief kreeg, ging ze soms persoonlijk op onderzoek uit 



  

  

om het in de brief aangeroerde probleem op te lossen. 

Dood. 

In 1935 kwam de koningin der Belgen op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeval in het Zwitserse 

Küssnacht am Rigi. De koning verloor, doordat de koningin iets aanwees, de controle over de wagen, waarin 

het paar incognito, onder de naam Renard, een uitstapje maakte, voordat zij huiswaarts zouden keren. 

Nadat de auto van de weg was geraakt en tegen een perenboom was gebotst, werd de vorstin, die via de al 

geopende autodeur uit de auto wou springen, uit de auto geslingerd en tegen de perenboom gekatapulteerd. 

De auto schoot nog door tegen een andere boom en belandde daarna in het water. Door ernstig hoofdletsel 

was de koningin op slag dood. Samen met de vorstin overleed ook haar ongeboren vierde kind, terwijl haar 

andere kinderen de avond ervoor per trein naar huis waren gereisd. De koningin werd opgebaard met een 

omzwachteld hoofd. De koning was vrijwel ongedeerd. 

Vele Belgen waren in rouw en treurden om de prinsjes en het prinsesje die op jonge leeftijd hun moeder 

verloren. Door dit ongeval was Astrid slechts een jaar koningin. Leopold treurde om haar verlies en verbood 

zijn kinderen over haar te spreken. Haar boudoir liet hij intact en hij bewaarde haar met bloed besmeurde 

jurk. 

Küssnacht schonk Leopold de grond van de plaats van het ongeluk, waarop Leopold een kapel liet bouwen 

ter herinnering aan haar. Astrid zelf ligt begraven in een praalgraf in de koninklijke crypte te Laken. Ze rust 

naast haar echtgenoot en diens tweede vrouw, Lilian, prinses van Retie. 

Astrid schonk de dynastie de latere koningen Boudewijn en Albert II en groothertogin Josephine Charlotte 

van Luxemburg. 

Nagedachtenis. 

Op 1 december 1935 bezorgden de Belgische Posterijen een heruitgave van een zestal reeds bestaande 

frankeerzegels met de beeltenis van koningin Astrid, ditmaal evenwel voorzien van een zwarte rouwrand 

rondom. 

Koningin Astrid heeft tot op de huidige dag nog haar bewonderaars en er zijn door de jaren heen talrijke 

boeken over haar verschenen. Soms ziet men een verband met prinses Diana en Gracia, die net als Astrid 

door de bevolking op handen gedragen werden en net als Astrid ten gevolge van een auto-ongeval om het 

leven kwamen. Er zijn in België veel monumenten, gebouwen, parken, straten en pleinen naar haar 

vernoemd, waaronder het Astridpark in Brugge en het Koningin Astridplein in Antwerpen. Ook Nederland 

heeft in Noordwijk een Koningin Astrid Boulevard. 

Ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag, in 2005, organiseerden nabestaanden een tentoonstelling 

over de vorstin. Deze vond deels plaats in het Koninklijk Paleis van Stockholm: Astrid, Prinsessa i Sverige - 

Drottning i Belgien en deels in het Koninklijk Paleis te Brussel: Ogenblikken met Astrid. De tentoonstelling 

werd plechtig geopend door koning Albert, koningin Paola, koningin Fabiola, koning Harald, koningin 

Sonja, koning Karel Gustaaf, koningin Silvia, groothertog Jan, groothertog Hendrik en groothertogin Maria 

Teresa. Deze openingsplechtigheid werd bijgewoond door verdere familieleden en een keur aan ministers en 

politici. 

 

 

Boudewijn I koning van België. 

Koningschap. 

Politieke invloed. 

De rol van de koning in de Belgische parlementaire democratie is omschreven in de grondwet. Dit omvat 

onder meer het recht om te worden geïnformeerd, om te waarschuwen en om te bemoedigen. Boudewijn 

was tijdens zijn lange koningschap plichtsbewust en kordaat voor deze taak. Hij kon zijn invloed laten 

gelden op het politieke gebeuren, onder meer bij de vorming van een nieuwe regering. 

In 1977 zou Boudewijn geweigerd hebben VU-parlementariër Frans Baert, een over partij- en taalgrenzen 

heen gewaardeerd jurist, te benoemen tot federaal minister voor Justitie. Hij zou blijkbaar ook geweigerd 

hebben een politica tot staatssecretaris te benoemen zolang ze met haar vriend samenwoonde. Voor deze 

tussenkomsten zijn geen bewijzen en behoren ze eerder tot het domein van de geruchten. 

De koning zou ook Vlaams minister-president Luc Van den Brande eens op het matje hebben geroepen, die 

vlak na de goedkeuring van het Sint-Michielsakkoord, pleitte voor een volgende stap in het herschikken van 

het Belgische staatsbestel: het confederalisme. In 1988 dwong Boudewijn ook de toenmalige vicepremier 

Hugo Schiltz zich publiekelijk te verontschuldigen nadat hij zich had laten ontvallen dat België op een dag 

niet meer het probleem van de Vlamingen zou zijn. 



  

  

Staatshervormingen. 

Tijdens zijn koningschap laaiden de communautaire spanningen tussen de Vlamingen en de Walen op. De 

problemen tussen de verschillende bevolkingsgroepen bedreigden het goed functioneren van de staat. 

Volgens steeds meer Belgen was de omvorming van het unitaire land tot een federale staat noodzakelijk en 

had de eenheidsstaat zijn beste tijd gehad. 

Tegen de zin van Boudewijn ging het parlement in 1970 akkoord met een grondwetswijziging die enkele 

bevoegdheden decentraliseerde naar de nieuw opgerichte gemeenschappen en uitvoeringsorganen. In 1980 

werden de gewesten en gemeenschappen opgericht. Door grondwetswijzigingen in 1988 en 1993 kregen 

deze gewesten meer bevoegdheden. Deze laatste grondwetswijziging maakte van België een federale staat. 

Doordat de spanningen hiermee afnamen tijdens de jaren 1980 bekeerde de koning zich ook tot het 

federalistische gedachtegoed. 

Op 21 juli 1993 sprak koning Boudewijn zijn lof uit over de federalisatie en spoorde hij de verschillende 

bevolkingsgroepen aan "in eenheid en verscheidenheid samen te leven". Deze toespraak zou zijn politieke 

testament worden, zo beschreef premier Jean-Luc Dehaene in zijn toespraak naar aanleiding van het 

overlijden van Boudewijn. 

Sociale bewogenheid en geloof. 

In het begin zijn regeerperiode was de jonge koning zeer onzeker. De koningskwestie had Boudewijn niet 

onberoerd gelaten. Aan de eerste jaren van zijn koningschap werd zijn bijnaam le roi triste gekoppeld. 

Aanvankelijk stond hij nog onder invloed van zijn vader Leopold III en zijn stiefmoeder Lilian. Hij woonden 

zelfs nog tot aan zijn huwelijk in 1960 met hen samen in het Kasteel van Laken. Na zijn huwelijk met Fabiola, 

bloeide de koning op. Leopold en Lilian verhuisden naar het Kasteel van Argenteuil, buiten Brussel. 

Boudewijn en Fabiola waren zich ervan bewust dat ook sociale vraagstukken bijdroegen tot spanningen 

tussen de bevolkingsgroepen. In 1976 werd ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn koningschap de 

Koning Boudewijnstichting opgericht, met als doel het oplossen van sociale problemen. In 2008 werd de 

Stichting Europees georiënteerd met programma's op de Balkan, meer bepaald voor ondersteuning van 

slachtoffers van de mensenhandel. 

Later reisde de koning vaker doorheen het land dan voorheen en liet hij zijn belangstelling voor het wel en 

wee van de bevolking blijken bij plaatselijke rampen. Ook bracht hij de problematiek van de mensenhandel 

en meer in het bijzonder de vrouwenhandel op het publieke forum door zijn bezoek in 1992 aan het 

Antwerpse Payoke, een vluchthuis voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel. Naderhand 

onderhield de koning voortdurend contact met slachtofferorganisaties. Door Boudewijns bewogenheid op 

dit terrein kwam er meer gericht beleid en hulpverlening op gang. 

Boudewijn en Fabiola stonden bekend als gelovige mensen. Het koningspaar werd sterk beïnvloed door de 

charismatische beweging op aansturen van kardinaal Leo Suenens. Volgens toenmalig CD&V-senator Pol 

Van Den Driessche hield het koningspaar een rechtlijnige visie aan in verband met morele gedragsregels. 

Koning Boudewijn en koningin Fabiola waren nauw bevriend met keizer Akihito en keizerin Michiko Shoda 

van Japan, die regeerden van 1989 tot 2019. Deze vriendschap ontstond op het einde van de jaren 1950, toen 

Boudewijn bemiddelde bij het Japanse keizerlijke hof om in te stemmen met het huwelijk van kroonprins 

Akihito en burgermeisje Michiko Shoda. Toen Michiko door haar familie naar Brussel werd gestuurd om 

Akihito er te doen vergeten, fungeerde Boudewijn als "postbode" voor de liefdesbrieven van het koppel. 

Deze vriendschap tussen de staatshoofden van België en Japan leidde in 1992 tot een opmerkelijk 

diplomatiek "incident". In dat jaar bracht koning Boudewijn een bezoek aan Japan, waar hij in Tokio verbleef 

op de Belgische ambassade. Keizer Akihito kwam hem daar persoonlijk ontmoeten. Het incident bestond 

erin dat de Japanse keizer de ambassade van een andere staat had betreden, wat nog nooit eerder was 

gebeurd. Het keizerlijke paar was in 1993 aanwezig op de uitvaart van Boudewijn. Keizerin Michiko was in 

2014 aanwezig op de begrafenis van Fabiola.. 

Abortuswet. 

Op 3 april 1990 weigerde Boudewijn, die zich beriep op gewetensproblemen, de abortuswet te bekrachtigen. 

Hij verzocht vervolgens de regering om een rechtsgeldige oplossing aan te brengen voor dit probleem. 

Eerste minister Wilfried Martens redeneerde vervolgens dat de koning zich in de "feitelijke onmogelijkheid 

om te regeren" bevond, zodat in Raad verenigde Ministers, conform de Belgische Grondwet, de wet zelf kon 

ondertekenen. Hiervoor werd Boudewijn voor 36 uur van zijn functie 'ontheven'. Deze affaire wordt soms 

aangeduid als de mini-koningskwestie, een verwijzing naar de Koningskwestie. 

Belgisch-Congo. 

Koning Boudewijn kreeg in de eerste tien jaar van zijn bewind veel met Belgisch-Congo te maken. 



  

  

Aanvankelijk leek alles goed te gaan. In 1955 maakte de vorst een Congo-reis, en werd er enthousiast 

ontvangen. Maar al spoedig ontstonden de eerste politieke bewegingen onder de bevolking. Patrice 

Lumumba was de voornaamste onder de politiek activisten. Hij stond een Congo voor als eenheidsstaat, 

waarin geen plaats zou zijn voor tegenstellingen tussen verschillende volkeren. Hij wist deze boodschap zo 

overtuigend te brengen dat zijn aanhang snel groeide. De kolonisten sloeg de schrik om het hart. Na rellen in 

Leopoldstad in januari 1959 besloot België Congo snel te dekoloniseren, in de lijn van het versneld 

onafhankelijk verklaren van Engelse en Franse kolonies. 

De toen zogenoemde tiende Belgische provincie Belgisch-Congo werd op 30 juni 1960 omgevormd tot de 

onafhankelijke republiek Congo. Ongeregeldheden, onder meer bij de krijgsmacht, lieten niet lang op zich 

wachten en resulteerden in een massale terugkeer naar België van de blanke bevolking. Lumumba en andere 

leiders werden in het tumult na enkele weken onafhankelijkheid gevangengenomen door muitende 

militairen en onder onduidelijke omstandigheden vermoord, waarschijnlijk met westerse steun. 

De naam van Boudewijn werd hier, weliswaar zonder ernstige aanwijzingen, ook in genoemd en 

waarschijnlijk is de voor de vroegere kolonisator beledigende toespraak die Lumumba gaf bij de 

onafhankelijkheidsplechtigheid hier niet vreemd aan. Na de onafhankelijkheid volgde Boudewijn van nabij 

de evoluties in Congo en ondernam pogingen om met de Congolese gezagdragers, onder meer met Mobutu 

Sese Seko, alsook met de presidenten van Rwanda en Burundi, goede relaties te onderhouden. De relatie met 

Mobutu bekoelde echter in de jaren 1980 en 1990. Op de begrafenis van de koning werden twee 

staatshoofden niet uitgenodigd: Saddam Hoessein van Irak en Mobutu. 

Kritiek en eerbetoon. 

Boudewijn was een geliefd vorst, maar niet onomstreden. De eerste twijfels rezen bij zijn troonsbestijging in 

1951, toen sommigen de jonge koning van nauwelijks twintig jaar oud niet in staat achtten om het land te 

regeren na zo'n intense crisis als de Belgische Koningskwestie. Boudewijn was diepreligieus en woonde elke 

dag de H.Mis bij. Van de andere kant werden er aantijgingen geuit omtrent de dood van Patrice Lumumba, 

de eerste premier van het pas onafhankelijke Congo, die vermoord zou zijn met medeweten of zelfs in 

opdracht van de koning. Deze ernstige aantijgingen zijn echter nooit bewezen en wegens gebrek aan 

vermoedens overigens ook nooit onderzocht. In zijn testament bepaalde de koning dat de 

kloostercongregatie van Monialen van de Monastieke Familie van Betlehem, Maria Ten-Hemel-Opgenomen 

en de Heilige Bruno een gedeelte van het koninklijk domein in Opgrimbie mocht gebruiken om er een 

klooster te bouwen, hoewel dit niet kon volgens de bestemming die dit gebied gekregen had op het 

gewestplan. In 1994 lokte het verlenen van de bouwvergunning voor dit klooster door de hoogste magistraat 

van de Dienst Stedenbouw hevig protest uit vanuit groene, later ook uit vrijzinnige en 

Vlaams-nationalistische hoek. Openlijke politieke weerstand ondervond hij tijdens zijn leven enkel over de 

abortuskwestie, maar ook werd hij er wereldwijd voor geprezen, ook door de Paus. 

Tijdens reizen naar Motril in het zuiden van Spanje is hij met Fabiola meer dan eens bij de Spaanse dictator 

Francisco Franco op bezoek geweest. 

Nalatenschap en politieke erfenis. 

Tijdens de meer dan veertig jaar van zijn regering zijn bepaalde evoluties niet altijd de richting uitgegaan die 

hij wenste. Voorbeelden: 

" De gewestvorming en de federalisering van België hield risico's in van verdere desintegratie. 

" De relatie met Zaïre die hij van groot belang achtte, vertroebelde en mondde uit op een openlijke 

breuk met het regime van president Mobutu. 

" De ontkerkelijking nam in de verschillende landsdelen aanzienlijk toe, in dezelfde periode 

waarin de koning zelf overtuigder werd van zijn katholieke geloof. 

" De federalisering knaagde aan de bevoegdheden van de koning en de evolutie naar een meer 

protocollaire monarchie leek onvermijdelijk. 

De koning heeft zich hieraan aangepast en zich voornamelijk toegelegd op het aanwenden van zijn moreel 

gezag, dat in de loop der jaren toenam. 

Wetenswaardigheden. 

" Het nationale voetbalstadion van België (voorheen het Heizelstadion) werd na een grondige 

renovatie in 1995 hernoemd tot het Koning Boudewijnstadion. 

" Koning Boudewijn (metrostation). 

" Het Boudewijnkanaal tussen Brugge en Zeebrugge werd gegraven tussen 1896 en 1905. Het 

heette aanvankelijk: Kanaal Brugge-Zeebrugge. In 1953 werd het kanaal omgedoopt tot Boudewijnkanaal, 

ter gelegenheid van het bezoek (in 1951) van Koning Boudewijn. 



  

  

" Zelfs 15 jaar na het overlijden van Boudewijn kreeg koningin Fabiola nog steeds brieven gericht 

aan haar overleden echtgenoot.. 

" In de toespraak naar aanleiding van de Nationale feestdag van België van 2008 bracht koning 

Albert II zijn broer in herinnering. Koning Filip deed hetzelfde tijdens zijn 21-julitoespraak van 2018.. 

" De astronomie behoorde tot de voornaamste hobby's van de koning. Samen met vrienden, zoals 

Georges van den Abeelen en Max Nokin kon hij vaak met kennis van zaken de sterrenhemel onder de loep 

nemen. 

" Koning Boudewijn eindigde in 2005 op de tweede plaats in de Waalse versie van de verkiezing 

van De Grootste Belg en in de Vlaamse versie op de 16e plaats. 

" In de vroege stripalbums van Urbanus had Boudewijn vaak een rolletje. Hij werd er steevast 

voorgesteld met brede grijnsglimlach en in militair uniform, korte broek en met een veel te grote 

generaalspet. 

" Ook in de stripalbums Het Lodderhoofd (1960-1961) en De Man van Europa (1990) van Nero 

door Marc Sleen heeft hij een klein optreden. 

" Tijdens de jaren 1980 en 1990 imiteerde Kurt Van Eeghem koning Boudewijn vaak in sketches op 

de BRT. 

" Koning Boudewijn werd ook opgevoerd in de satirische strip Pest in 't Paleis (1983) door Guido 

van Meir en Jan Bosschaert als Boudewijn met de IJzeren Rug, een verwijzing naar de rugklachten van de 

vorst en de middeleeuwse graaf Boudewijn met de IJzeren Arm. 

" Midden jaren 90 kreeg hij postuum een wassen beeld bij Madame Tussauds in Londen. Hij is de 

enige Belg die er een beeld heeft. 

" De traditie wil dat de vorst peter is van de zevende jongen in een gezin; de vorst had 

verscheidene petekinderen maar zijn bekendste is ongetwijfeld auteur Bart Moeyaert. 

" Johan Anthierens, een overtuigd antimonarchist, schreef ooit een boek vol scherpe satirische 

essays en cartoons tegen koning Boudewijn en het Belgische hof: Brief aan een postzegel: Kritisch 

Koningsboek (1990). Het werk omvatte onder meer bijdragen van Herman Brusselmans, Gal, Zak, Erik 

Meynen, Benoît en Jan Bosschaert. 

 

 

 Leopold III Leopold Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel koning van België, 

Buitenechtelijke relatie (2) tussen 1932 en 1941, trouwde met Francesca Erik geboren als Amanda 

Erik, ook gekend als Tara Maria. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Leopold III Leopold Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel koning van België, 

Buitenechtelijke relatie (3) tussen 1939 en 1940, trouwde met Liselotte Landbeck, geboren op 

donderdag 13 januari 1916 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden (97 jaar oud) op 

vrijdag 15 februari 2013 in Quintal [Savoie, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Ingeborg Verdun, geboren in december 1940 in Antwerpen [Antwerpen, België]. 

 

 Leopold III Leopold Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel koning van België, 

trouwde (respectievelijk 40 en 25 jaar oud) (4) op zaterdag 6 december 1941 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België], kerkelijk huwelijk op donderdag 11 september 1941 in 

Egmond aan Zee met Mary Lilian Henriette Lucie Josephine Ghislaine Baels, geboren op 

dinsdag 28 november 1916 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (85 

jaar oud) op vrijdag 7 juni 2002 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], begraven in 

Laken [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Alexander Alexander Emanuel Hendrik Albert Maria Leopold van België, geboren 

op zaterdag 18 juli 1942 in Laken [Vlaams-Brabant, België], overleden (67 jaar oud) op 

zondag 29 november 2009 in Sint-Genesius-Rode [Vlaams-Brabant, België] aan een 

acute longembolie, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 39 jaar oud) in 

1991 met Léa Wolman, geboren op zondag 2 december 1951 in 

Etterbeek [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

2. Maria Christine van België, geboren op dinsdag 6 februari 1951 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België]. 

3. Maria Esmeralda van België, geboren op zondag 30 september 1956 in 

Laken [Vlaams-Brabant, België]. 

 

Mary Lilian Henriette Lucie Josephine Ghislaine Baels. 

Biografie. 

Baels werd geboren in Londen, waar haar ouders wegens oorlogsomstandigheden naartoe waren gevlucht. 

Ze was het zesde kind van Hendrik Baels, een Oostendenaar die het tot minister en in 1933 tot gouverneur 

van West-Vlaanderen bracht en Anne De Visscher, dochter van notaris en burgemeester Adolf De Visscher 

uit het West-Vlaamse Dentergem. 

Kennismaking met het koninklijk hof. 

Koning Leopold was nog maar 34 jaar oud, toen in 1935 zijn vrouw, koningin Astrid (29), bij een 

auto-ongeval omkwam. Hij bleef alleen achter met drie kinderen: Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. 

Koning Leopold had van de familie Lippens een stuk grond in Knokke het Zoute gekregen, waar hij een villa 

bouwde en graag ging golfen. 

Wanneer Lilian koning Leopold voor het eerst heeft ontmoet, is niet bekend. Hun wegen moeten elkaar 

herhaaldelijk hebben gekruist bij de bezoeken van de koning aan West-Vlaanderen. Haar vader nam als 

gouverneur soms enkele van zijn kinderen mee toen koning Leopold bij een bezoek aan West-Vlaanderen 

Josephine Charlotte, Boudewijn of Albert meebracht. Later werd zij vermoedelijk door koningin-moeder 

Elisabeth geïntroduceerd, omdat ze haar nog rouwende zoon 'afleiding' wilde bezorgen. Aan Lilians ouders 

werd verteld dat ze zich met Leopolds kinderen zou bezighouden. In 2033, 50 jaar na Leopolds dood, zal 

hier wellicht meer duidelijkheid over komen, als privé-correspondentie van de betrokkenen openbaar 

gemaakt zal worden. 

Leopold beloofde na de capitulatie aan de Duitse invallers in mei 1940 dat hij een krijgsgevangene zou zijn 

zoals zijn soldaten en hij hun lot wilde delen. Daarnaast wilde hij voorkomen dat zou uitlekken dat hij 

regelmatig met Lilian in zijn villa in Knokke verbleef. 

Huwelijk. 

Op 7 december 1941 liet kardinaal Van Roey in alle kerken een brief voorlezen: de koning en Lilian waren de 

dag voordien burgerlijk getrouwd en op 11 september kerkelijk. Verder werd bekendgemaakt dat Lilian 

geen koningin zou worden en dat eventuele kinderen geen aanspraak op de troon konden maken. Lilian 

kreeg de titel prinses van Retie. 

Het nieuws sloeg in als een bom, vooral vanwege de belofte van Leopold aan zijn krijgsgevangen soldaten. 

Dat de weduwnaar Leopold zich toch met vrouwen bezighield, viel in slechte aarde. De herinnering aan de 

geliefde Astrid, die nog maar zes jaar overleden was, lag ook nog vers in het geheugen. Bovendien was 

Lilian een burgermeisje. 

Toen prins Alexander op 18 juli 1942 geboren werd, begreep iedereen waarom dit huwelijk aangekondigd 

moest worden en groeide de twijfel over het kerkelijk huwelijk, waarover geen enkel document bestond, 

enkel het woord van de kardinaal. Door het wettelijk huwelijk maakte Alexander aanspraak op de titel Prins 

van België. 

Kort na de geallieerde landing in Normandië op 6 juni 1944 werd Leopold met zijn gezin door de Duitse 

bezetter weggevoerd. Zijn broer Karel werd twee weken later door de Verenigde Kamers tot regent 

verkozen. Na de capitulatie van Duitsland stelde Leopold aan de regering zulke hoge eisen voor zijn 

terugkeer, dat de regering steeds meer op troonsafstand aandrong. Leopold bleef uiteindelijk vijf jaar in het 

Zwitserse Prégny. Met Lilian leidde hij er een mondain leven. Maar tegelijk zorgde Lilian goed voor 

Leopolds kinderen. Zo is bekend dat Boudewijn haar als zijn moeder beschouwde. Toen Leopold na een 

referendum, waarbij in Vlaanderen een meerderheid voor en in Wallonië een meerderheid tegen was, in 

1950 eindelijk kon terugkeren, vielen er doden bij een protestbetoging. Het land was ernstig verdeeld door 

wat historici de koningskwestie noemen. De koning besliste uiteindelijk de troon aan zijn 20-jarige zoon 

Boudewijn over te dragen. 

Na het terugtreden van koning Leopold III kreeg het paar nog twee dochters: de prinses Marie-Christine in 

1951 en de prinses Marie Esméralda in 1956. 

Ambitieus. 

Voor waarnemers was het duidelijk dat het Lilian was die Leopold zo onvermurwbaar maakte. Zij had maar 

één ambitie: koningin worden. Ook na de troonsafstand van Leopold had de prinses veel invloed op haar 



  

  

stiefzoon. Ze beheerste het Belgische hof en bemoeide zich met veel dossiers, vooral met 

huwelijkskandidaten voor Boudewijn. 

Bannelingen van Laken. 

In 1959 vroeg Leopold aan paus Johannes XXIII om zijn zoon Albert en prinses Paola Ruffo di Calabria in 

Rome te huwen. De regering was het daar niet mee eens en vroeg aan de paus om het huwelijk niet in te 

zegenen. De paus willigde dit verzoek in, waarna het huwelijk van Albert en Paola in Brussel plaatsvond. 

Na het huwelijk van Boudewijn met Fabiola Mora y Aragon in 1960 vertrokken Leopold en Lilian uit Laken; 

de regering meende dat er geen twee koningen op Laken konden blijven wonen. Ze vestigden zich op het 

Kasteel van Argenteuil nabij Waterloo. 

Koning Leopold III overleed in 1983. Lilian overleed op 7 juni 2002 aan de gevolgen van een hersenbloeding. 

Het Koninklijk paleis kondigde het overlijden van prinses Lilian aan door middel van een officieel 

communiqué. Haar uitvaart bracht de voltallige Koninklijke familie voor het eerst in bijna twintig jaar 

opnieuw samen. Alleen Lilians dochter Marie Christine ontbrak. Lilian kreeg geen staatsbegrafenis, maar 

rust - op verzoek van Leopold - naast haar echtgenoot en Koningin Astrid. 

Populariteit. 

De prinses was nooit echt geliefd bij het Belgische volk. De geruchten gingen dat zij kunstwerken en juwelen 

van de koninklijke familie zou hebben verkocht. De bekende Cartier-tiara van Koningin Elisabeth belandde 

via een veiling terug in de collectie van Cartier. 

 

 

XXXIaf. Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad prins van België, zoon van Albert I koning van België 

(XXXak), op pagina 468 (hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha) en Elisabeth 

Gabriele Valérie Marie in Beieren, geboren op zaterdag 10 oktober 1903 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], regent van Belgie, graaf van Vlaanderen, ongehuwd overleden 

(79 jaar oud) op woensdag 1 juni 1983 in Oostende [West-Vlaanderen, België], Buitenechtelijke 

relatie voor 1938 met Jacqueline Wehrli. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Isabelle Wybo, geboren in 1938. 

 

Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad prins van België. 

Hij kreeg de titel van prins van België en graaf van Vlaanderen. Op 20 september 1944 werd Karel Regent 

van België omdat zijn broer koning Leopold III gedeporteerd werd naar Duitsland. Aanvankelijk zou de 

prins-regent opstappen wanneer de koning werd bevrijd, maar hij bleef nog vijf jaar aan de macht, want een 

terugkeer van de koning naar België bleek niet evident te zijn. 

Karel speelde de rol van staatshoofd goed en wordt weleens beschouwd als de redder van de monarchie. Hij 

was een uitstekend diplomaat en had zeer goede contacten met de andere geallieerde leiders. De prins was 

waarnemend staatshoofd op cruciale momenten in de Belgische geschiedenis. Karel kon het wel niet zo goed 

vinden met de rest van zijn familie en dat werd met het regentschap alleen maar erger. Ze vonden dat hij 

verraad pleegde en zijn broer dacht zelfs dat Karel zelf koning wou worden. Na het regentschap liet Karel 

zich nooit meer zien in de aanwezigheid van de koninklijke familie. 

Prins Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad werd, op 10 oktober 1903, geboren als tweede zoon van 

koning Albert I en koningin Elisabeth. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde, hertog 

Karel Theodoor in Beieren. Hij had een oudere broer, de latere koning Leopold III, en een zus, de latere 

koningin van Italië Marie-José. In 1910 kreeg hij de titel Graaf van Vlaanderen. Hierdoor was hij de derde 

Belgische graaf van Vlaanderen, maar ook de laatste. Na zijn dood in 1983 werd de titel niet meer toegekend 

en op 16 oktober 2001 werd de titel afgeschaft bij Koninklijk Besluit. 

De prins heeft nooit echt een warm gezinsleven gekend. De grote boosdoener van dienst was de afwezigheid 

van zijn ouders in combinatie met het strenge Hofprotocol. Zijn opvoeding kwam bijgevolg in de handen te 

liggen van externe personen zoals gouvernantes en leerkrachten. Hij kreeg ook minder aandacht omdat de 

prins niet voorbestemd was voor de troon. Dit was het gevolg van een opvoedingsmodel dat eigen was 

binnen hoogadellijke families in het Europa van het Belle époque]. 

Militaire opleiding. 

Zijn eerste schoolopleiding kreeg de prins in Brussel. Daarna zet hij zijn lagere studies in Groot-Brittannië 

verder, alvorens aan het Royal Naval College van Osborne verder te studeren, op het eiland Wight in 1915. 

In 1918 werd de prins toegelaten tot het Royal Naval College van Dartmouth, een cadettenschool voor 



  

  

toekomstige Officierofficieren van de Royal Navy. Ter afsluiting van zijn marineopleiding in Dartmouth liep 

Karel stages aan boord van diverse Britse oorlogsschepen. In 1925 zet hij zijn marineopleiding voort aan het 

Royal Navy College van Portsmouth en voltooide ze aan het Royal Naval War College van Greenwich, dat 

hij in april 1926 verliet met de graad van Ereluitenant-ter-zee eerste klasse. 

In 1926 volgde prins Karel les aan de Koninklijke Militaire School en werd hij ingedeeld bij het Eerste 

Regiment Gidsen waar hij benoemd werd tot Onderluitenant. Hij verrichtte geregeld dienst in dit regiment 

en nam deel aan oefenkampen. Op 19 september 1939 werd prins Karel kolonel in het Belgische leger. 

Tijdens de mobilisatieperiode en daarna tijdens de Achttiendaagse Veldtocht werd hij ingedeeld bij de 

Generale Staf van het Cavaleriekorps. Gedurende de Tweede Wereldoorlog leefde hij teruggetrokken in 

Brussel, meest waarschijnlijk in een van de vleugels van het Kasteel van Laken. Over het leven van de prins 

in de oorlogsperiode bestaat zeer weinig informatie. 

Affaires. 

In de jaren dertig wilde hij trouwen met het burgermeisje Jacqueline Wehrli, een Brusselse bakkersdochter, 

maar naar verluidt zou het huwelijk door het Belgische hof afgekeurd zijn. Uit hun relatie werd volgens 

Michel Capon in 1938 een dochter geboren, Isabelle Wybo, die de achternaam van haar stiefvader ontving. 

Zijn broer, ondertussen koning Leopold III, vond het niet gepast dat een prins zou trouwen met een 

burgermeisje. Karel legde zich neer bij de beslissing van zijn broer maar vergaf het hem nooit, zeker omdat 

Leopold III later zelf met een burgermeisje, Lilian Baels, trouwde. 

Hoewel Karel nooit officieel de vader van zijn natuurlijke dochter was, kreeg hij wel de voogdij over haar na 

de dood van Jacqueline in 1947. Na haar bleef de prins niet stilzitten en knoopte hij na 1950 nog enkele 

andere relaties aan op zijn domein in Raversijde waarvoor zelfs een speciale caravan werd geplaatst. Zijn 

voorkeur ging uit naar vrouwen die hun intelligentie en kunstzin belangrijker achten dan hun voorkomen. 

Het bestaan van Isabelle Wybo was grotendeels onbekend tot er in 2003 een biografie van de prins werd 

gepubliceerd. In 2012 maakte ze een officieel optreden met haar neef prins Laurent. 

Regentschap. 

Toen Leopold III, naar Duitsland werd weggevoerd, zocht men een regent voor het Koninkrijk. Dat het prins 

Karel werd, was niet vanzelfsprekend. Het Belgische parlement was namelijk niet verplicht het regentschap 

toe te vertrouwen aan iemand van de koninklijke familie. De enige andere verwant van de koning die in 

België verbleef, was zijn moeder, koningin Elisabeth, maar niemand dacht aan haar als regentes. Zij genoot 

wel respect, maar ze miste politiek inzicht en mensenkennis. 

Voor de meesten was prins Karel tot dan een onbekende en zelf was hij zeer schuchter. De prins was tijdens 

de deportatie van zijn broer ondergedoken in de Ardennen. Hij verbleef de rest van de bezetting onder een 

schuilnaam op verscheidende plaatsen. Na de terugkeer van de regering-Pierlot wilde ze Karel opzoeken 

voor het regentschap, maar hij was toen nog altijd onvindbaar. Pas na contacten met mensen uit zijn 

entourage, die wisten waar hij was, verscheen hij op 11 september 1944 in Brussel. 

Beleid. 

Op 20 september werd hij door de Verenigde Kamers verkozen tot regent van het koninkrijk. Op 21 

september legde de prins-regent de grondwettelijke eed af. Na de Duitse capitulatie op 7 mei 1945 werden 

Leopold III en zijn gezin in het Oostenrijkse plaatsje Strobl door de Amerikanen bevrijd. Leopold hoopte 

meteen naar België terug te keren, maar dat ging niet zomaar voor de regering. De regering-Van Acker 

stelde daarvoor voorwaarden, maar die wees Leopold af. Daardoor werd zijn "onmogelijkheid tot regeren", 

die aanvankelijk voor de duur zijn gevangenschap gold, op kunstmatige wijze verlengd. Karel bleef regent 

tot er een oplossing zou worden gevonden voor wat bekend raakte als de Koningskwestie. 

Karel speelde de rol van staatshoofd goed en wordt weleens beschouwd als de redder van de monarchie. Hij 

was een uitstekend diplomaat en had zeer goede contacten met de Britse premier Winston Churchill en de 

andere geallieerde leiders. Door deze contacten was hij dé Belgische contactpersoon voor het Amerikaanse 

hulpplan voor Europa, het Marshallplan. Hij volgde trouw de beslissingen van zijn ministers, wat onder 

Leopold III niet altijd het geval was geweest. Overigens werd de regent met heel wat politieke crisissen 

geconfronteerd. In nog geen zes jaar moest hij liefst negen regeringen aanstellen. De prins was waarnemend 

staatshoofd op cruciale momenten in de geschiedenis: toen de Benelux in 1944, de VN in 1945, de NAVO in 

1948 en de Raad van Europa in 1949 werden opgericht. Hij ondertekende verschillende bestuurlijke wetten 

die nu nog gelden: die over de Raad van State, de Sociale Zekerheid en het Vrouwenkiesrecht (1948). 

Tijdens zijn regentschap ontving hij de Franse generaal Charles de Gaulle bij een triomfantelijk bezoek aan 

Brussel, net als de Nederlandse koningin Wilhelmina. Zelf bracht hij succesvolle bezoeken aan Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten. De aanhangers van Leopold waren daar niet zo gelukkig mee. Ze 



  

  

meenden dat Karel zich te veel als het echte staatshoofd gedroeg, terwijl hij enkel de plaatsvervanger van 

zijn broer zou zijn. Zo was er kritiek omdat hij een bezoek bracht aan Belgisch-Congo. De Congolezen 

zouden volgens hen niet begrijpen dat er een andere Belgische "chef" was dan de koning. 

Controverse. 

Karel kon het niet zo goed vinden met de rest van zijn familie. Zijn moeder koningin Elisabeth toonde haar 

ongenoegen toen zij vernam dat niet zij, maar haar jongste zoon regent werd. Ze zou dit hem nooit hebben 

vergeven. Er was ook ongenoegen over het regentschap in hofkringen. Door het regentschap te aanvaarden, 

van de door Leopold zo verfoeide regering-Pierlot, leek Karel partij te kiezen tegen de koning. Leopolds 

secretaris Robert Capelle schreef de prins nog voor zijn eedaflegging een brief waarin hij suggereerde dat het 

regentschap illegaal was en hij zijn afkeuring uitdrukte voor "de politici" die hem wilden kiezen. Alles wat 

de regent deed, kon bij de "Leopoldisten" worden geïnterpreteerd als een aanval op Leopold. 

Einde. 

De terugkeer van koning Leopold III leidde tot zware rellen. België kwam op de rand van een burgeroorlog 

en uiteindelijk moest Leopold dan toch aftreden. Op 21 juli 1950 maakte het Parlement een einde aan het 

regentschap. Tegenstanders van Leopold organiseerden een groot huldebetoon aan de prins-regent, waarbij 

duizenden mensen, voornamelijk socialisten, demonstreerden met portretten van Karel. 

Karel liet zich nooit meer zien in de aanwezigheid van de koninklijke familie. De breuk was zodanig dat hij 

zelfs niet aanwezig was op de begrafenis van zijn eigen moeder in 1965. Met zijn broer kwam het ook nooit 

meer goed. In 1982 stuurde Leopold zijn broer een brief waarin hij hem verweet ernstige schade te hebben 

toegebracht, door je houding tegenover mij, aan het land, de dynastie, de familie.. Zelf zei Karel dat hij als 

regent de brol (de monarchie) gered had, maar dat men hem daar niet voor heeft bedankt.. 

Later leven. 

Kunstschilder. 

Na het regentschap, trok hij zich terug uit het openbaar leven en ging op zijn domein in Raversijde, vlabij 

Oostende, wonen. Daar legde hij zich de volgende jaren toe op het tekenen en schilderen van portretten en 

vergezichten onder de naam Karel van Vlaanderen. Over dat pseudoniem heerste in Franstalige kringen 

ongenoegen, omdat men er van oordeel was dat leden van het koningshuis ambtshalve ook een Franse naam 

dienden te hebben. Karel zelf heeft die vertaling echter steeds geweigerd, omdat hij zijn status van artiest 

strikt gescheiden wilde houden van zijn familiale aangelegenheden. 

Prins Karel bewoog zich graag tussen het volk met bezoekjes aan de lokale kroegen in de omgeving van 

Raversijde. Hij had ook vele contacten met de buurtbewoners waar hij niet om verlegen was hen een poets te 

bakken. Toch voelde hij zich verheven boven de gewone mens, net zoals veel adellijken. Hoewel hij niet op 

protocol was gesteld, stond hij er wel op dat iedereen hem aansprak met 'monseigneur'. 

Overlijden en begrafenis. 

Op het einde van zijn leven raakte hij in geldnood omwille van malafide financiële raadgevers, waardoor hij 

verplicht was zijn landgoed te verkopen aan de Belgische Staat in december 1981. Twee jaar later overleed de 

prins op 1 juni 1983 in het Oostendse Heilig Hartziekenhuis aan de gevolgen van een acute leukemie. Op 7 

juni 1983 werd hij met nationale eer in Brussel begraven en bijgezet in de Koninklijke Crypte te Laken. 

Zowel zijn broer Leopold als zijn schoonzus Lilian waren niet aanwezig op de uitvaart. In zijn testament liet 

hij de diamanten tiara van keizerin Josephine na aan zijn zus Marie-José.. 

Eerbetoon. 

Eretekens. 

 België: Grootlint Leopoldsorde. 

 België: Ridder Grootkruis Orde van de Afrikaanse Ster. 

 China: Ridder Grootkruis Orde van de Wolk en het Vaandel. 

 Frankrijk: Grootkruis Legioen van Eer. 

 Griekenland: Grootkruis Orde van de Verlosser. 

 Verenigd Koninkrijk: Grootkruis Koninklijke Orde van Victoria. 

 Italië: Ridder Grootkruis Orde van de Aankondiging. 

 Luxemburg: Ridder Grootkruis Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. 

 Malta: Ridder Grootkruis Orde van Malta. 

 Nederland: Ridder grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 Noorwegen: Ridder grootkruis Orde van Sint-Olaf. 

 Roemenië: Ridder grootkruis Orde van Carol I. 

 Spanje: Grootkruis Orde van Karel III. 



  

  

 Vaticaanstad: Ridder Grootkruis Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. 

 Verenigde Staten: Ridder Grootkruis in het Hoofdcommandant Legioen van Verdienste. 

 Zweden: Ridder Orde van de Serafijnen. 

 Portugal: Ridder Grootkruis Orde van Christus Portugal: Ridder Grootkruis Orde van de Toren en het 

Zwaard. 

 

Memoriaal Prins Karel. 

Om de herinnering van de prins levendig te houden werd een museum voor hem opgericht. Het Memoriaal 

Prins Karel is gevestigd op de plaats waar hij vanaf 1950 tot aan zijn dood meestal verblief, het 

provinciedomein Raversijde. 

In populaire cultuur. 

Prins Karel werd begin jaren 60 twee keer vermeld in een nummer van De Strangers. Beide nummers 

verwezen naar een toen actueel bericht waarin de prins opgelicht bleek door een van zijn voormalige 

adviseurs. 

" Hij wordt kort vermeld in het lied "'t Vuilventje" (1961) waarin een zekere Gérard vier miljoen 

ontvangt van prins Karel "die er niks mee kon doen.". 

" In een ander lied van de Strangers, Kinderliekes, komt het volgende stukje voor: 

wille wij, wille wij veur de deugenieterij. 

Prinske Karel is gon troosten. 

na dattem ze geld vermoostte. 

zeg komde de maand nog deur. 

anders schiete kik aa wa veur. 

(vert.: Willen wij Prins Karel eens gaan troosten. 

nadat hij zijn geld verspilde. 

Kom je de maand nog door. 

anders schiet ik je wat voor). 

" Het deel "Prins Karel" van het lied Oud Vuil op de plaat "Goe zot" (1971), gebracht als satire op 

een BRT-nieuwsuitzending, luidt als volgt: 

Prins Karel die kan voort weeral, hij trok een schone achterstal. 

Nu smeert hij op zijn brood misschien, weer boter in plaats van margarine. 

Maar met die aalmoes van baron Allard, daar loopt de prins toch weer niet ver. 

Kom geef die mens toch rap zijn pensioen, dan zullen we hem naar een rusthuis doen. 

 

 

 Jacqueline Wehrli, trouwde (2) met Isabelle Wybo. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXIag. Marie José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle van België, dochter van Albert 

I koning van België (XXXak), op pagina 468 (hertog van Saksen, prins van 

Saksen-Coburg-Gotha) en Elisabeth Gabriele Valérie Marie in Beieren, geboren op 

zaterdag 4 augustus 1906 in Oostende [West-Vlaanderen, België], prinses van Savoye, prinses van 

Piëmont, overleden (94 jaar oud) op zaterdag 27 januari 2001 in Thônex [Geneve, Zwitserland], 

trouwde (respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op woensdag 8 januari 1930 in Rome [Lazio, Italië] 

met Umberto II laatste koning van Italië, zoon van Victor Emanuel III koning van Italië (koning 

van Italië van 29 juli 1900 - 9 mei 1946) en Helena Jelena Petrovic-Njegoš van Montenegro, 

geboren op donderdag 15 september 1904 in Racconigi [Piemonte, Italië], prins van Piëmont en 

kreeg vanwege zijn korte regeerperiode de bijnaam meikoning, overleden (78 jaar oud) op 

vrijdag 18 maart 1983 in Genève [Geneve, Zwitserland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Maria Pia prinses van Savoye, geboren op maandag 24 september 1934 in 

Napels [Campania, Italië], trouwde (respectievelijk 20 en 30 jaar oud) (1) op 

zaterdag 12 februari 1955 in Cascais [Lisboa, Portugal], (gescheiden in 1967) met 

Alexander Paul van Joegoslavië, geboren op woensdag 13 augustus 1924 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (91 jaar oud) op 

donderdag 12 mei 2016 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 4 kinderen, 



  

  

trouwde (respectievelijk 68 en 77 jaar oud) (2) op vrijdag 16 mei 2003 in 

Manalapan [New Jersey, Verenigde Staten] met Michael Marie Xavier Waldemar 

Georg Robert Karl Eymar van Bourbon-Parma, geboren op donderdag 4 maart 1926 

in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (92 jaar oud) op zaterdag 7 juli 2018 in 

Neuilly-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Victor Emanuel Albert Karel Theodoor Humbert Bonifatius Amadeus Damiaan 

Bernardijn Januarius Maria van Savoye, geboren op vrijdag 12 februari 1937 in 

Napels [Campania, Italië], prins van Napels, trouwde (34 jaar oud) op 

donderdag 7 oktober 1971 in Teheran [Iran] met Marina Doria. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

3. Marie Gabrielle Jozefa Aldegonda Adelheid Marghereta Ludovica Felicita Gennara 

van Savoye, geboren op zaterdag 24 februari 1940 in Napels [Campania, Italië], 

trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 37 jaar oud) op maandag 16 juni 1969 in 

Sainte-Mesme [Yvelines, Frankrijk], kerkelijk huwelijk op zaterdag 21 juni 1969 in 

Èze [Alpes-Maritimes, Frankrijk], (Gescheiden van tafel en bed in 1976 in 1990 

gevolgd door een echtscheiding in 1990) met Robert Zellinger de Balkany, geboren in 

1931, overleden (ongeveer 84 jaar oud) in 2015. Uit dit huwelijk een dochter. 

4. Maria Beatrix Helena Margherita Ludovica Catherina Ramona van Savoye, geboren 

op dinsdag 2 februari 1943 in Rome [Lazio, Italië], trouwde (ongeveer 24 jaar oud) 

(1) in 1967 met Maurizio Arena. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (ongeveer 27 jaar oud) (2) in 1970 met Luís Rafael Reyna-Corvalán Y Dillon. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Marie José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle van België. 

Ze kreeg net als haar broers Leopold en Karel een strenge Spartaanse opvoeding. In de herfst van 1919, werd 

ze naar het Institut du Sacré-Cœur de Linthout in Brussel gestuurd, waar ze tot de leeftijd van 18 jaar les 

volgde. 

Op 8 januari 1930 trouwde zij met de Italiaanse kroonprins Umberto aan wie zij, omdat zij de enige Europese 

katholieke koningsdochter en hij de enige katholieke koningszoon was, al op negenjarige leeftijd was 

beloofd. Het werd een ongelukkig huwelijk. Meteen al na haar huwelijk begon zij zich in te zetten voor 

allerlei goede doelen, zoals het Rode Kruis, daarbij het voorbeeld volgend van haar moeder, die daarmee in 

België zeer geliefd was geworden. In Italië, dat sowieso niet werd overmand door koningsgezinde 

gevoelens, had ze daar weinig succes mee. 

In 1946 waren Umberto en Marie José gedurende 33 dagen koning en koningin van Italië. Uit die tijd hield 

prinses Marie José de naam 'de meikoningin' of 'Regina di maggio' over. Toen maakte een referendum een 

einde aan de monarchie. Het paar ging gescheiden in ballingschap. Umberto vestigde zich in Portugal, Marie 

José met haar kinderen in Zwitserland. 

Rond 1937 zou Marie José een verhouding hebben gehad met Benito Mussolini, althans volgens de memoires 

van Romano Mussolini, de zoon van Benito Mussolini. Voor deze bewering ontbreekt ieder bewijs. 

Marie José stierf op 94-jarige leeftijd in Genève aan longkanker. Zij werd op 2 februari 2001 begraven in de 

abdij van Hautecombe (Savoie, Frankrijk), waar ook haar man, die in 1983 was overleden, begraven is. 

Naar Marie José is, evenals naar haar moeder, een muziekprijs vernoemd, de Prix international de 

composition musicale Reine Marie José. 

. 

 

 

 

Umberto II laatste koning van Italië. 

Prins van Piëmont. 

Umberto was bevelhebber van het Italiaanse leger. Deze baan was echter puur formeel, het echte commando 

lag bij premier Benito Mussolini. Umberto en Mussolini waren overeengekomen altijd op afstand van elkaar 

te blijven. Er wordt wel beweerd dat de Duce een geheim dossier over de kroonprins had, maar dit is voor 

zover bekend nooit gevonden. 

In het Huis Savoye had men de traditie dat slechts één lid van de familie tegelijkertijd regeerde. Derhalve 

hield Umberto zich afzijdig van de politiek. Hij zondigde hier eenmaal tegen toen hij voor een koninklijk 



  

  

huwelijk in Duitsland was en zelfstandig een ontmoeting met Adolf Hitler arrangeerde. De Italiaanse 

regering achtte dit ongepast en verbande hem nu echt uit de politiek. 

In 1943 was zijn vrouw, Marie José, betrokken bij een vergeefse poging om een vredesverdrag tussen Italië 

en de Verenigde Staten te sluiten. De diplomaat Giovanni Battista Montini - de latere paus Paulus VI - 

werkte hieraan mee. Victor Emanuel steunde deze poging niet en Umberto was er niet (direct) bij betrokken. 

Marie José wist de Amerikaanse agenten nooit te ontmoeten en werd met haar kinderen naar Sarre (Valle 

d'Aosta) in Savoye gezonden en voortaan verre gehouden van de politiek. 

Datzelfde jaar werd Mussolini, die door Victor Emanuel gevangen was gezet, bevrijd door de Duitsers en 

greep weer de macht. Victor Emanuel vluchtte met zijn gezin naar Sicilië. Hij trok zich onder 

Anglo-Amerikaanse druk in 1944 terug uit de openbare zaken en liet Umberto al zijn functies overnemen. 

Hij deed echter geen troonsafstand. 

Bezoek aan Italiaans Somalilan. 

In 1928 bezocht Umberto Italiaans Somaliland. Tijdens deze reis bracht hij voor het eerst een bezoek aan 

Mogadishu, waar hij de net opgerichte kathedraal van Mogadishu (Cattedrale di Mogadiscio) bewonderde. 

Umberto bezocht Italiaans Somaliland een tweede maal in oktober 1934.. 

Koning van Italië. 

In de drie jaar die volgden was Umberto tamelijk populair geworden. Victor Emanuel trad op 9 mei 1946 aan 

de vooravond van een referendum over de toekomst van de monarchie ten gunste van hem af. Hij deed dit 

echter veel te laat en in het referendum werd toch besloten de monarchie af te schaffen (12 miljoen stemmen 

voor de republiek tegenover 10 miljoen voor de monarchie). Of dit referendum eerlijk is verlopen blijft de 

vraag. Miljoenen inwoners waren nog niet naar hun plaats van herkomst teruggekeerd om te kunnen 

stemmen en de status van Italiaanse grensgebieden - en dus het stemrecht van de bewoners daarvan - was 

onduidelijk. 

Umberto was voor een periode van 33 dagen koning. Op 12 juni 1946 werd de monarchie officieel afgeschaft 

en verliet Umberto zijn land - voorgoed. Premier Alcide De Gasperi werd tijdelijk staatshoofd. Zo kwam er 

een einde aan de heerschappij van de Savoyes die 899 jaar eerder met Humbert Withand was begonnen. 

In ballingschap. 

In het buitenland gingen Umberto en Marie José uit elkaar. Het was een gearrangeerd huwelijk geweest. Het 

paar zou echter nooit officieel scheiden, deels om politieke redenen, en nog af en toe samen in het openbaar 

verschijnen. Sommige auteurs hebben gespeculeerd over Umberto's mogelijke homoseksualiteit. Tijdens de 

oorlog werd dit in sommige kranten beweerd, en aan de vooravond van het referendum over de monarchie 

bleven deze berichten opduiken, ongetwijfeld met de bedoeling de uitkomst van dat referendum te 

beïnvloeden. Het was bekend dat Umberto de gewoonte had om van kostbare stenen vervaardigde 

fleur-de-lis' te schenken aan sommige favoriete jonge officieren. Als mogelijke minnaars van Umberto zijn 

Luchino Visconti en Jean Marais genoemd en er was een voormalige luitenant die details publiceerde van de 

avances die Umberto naar hem gemaakt zou hebben. Umberto zou na zijn verbanning nog 35 jaar in leven 

blijven en was als "grootvader van Europa" een graag geziene gast op koninklijke huwelijken. De Italiaanse 

grondwet van 1947 verbood alle mannelijke troonopvolgers uit het Huis Savoye Italiaans grondgebied te 

betreden. Vrouwelijke leden van de familie mochten Italië wel betreden, maar deden dit uit respect voor 

Umberto niet. 

Toen in de jaren 80 bleek dat hij terminaal ziek was, pleitte de republikeinse president Sandro Pertini voor 

het terugdraaien van deze wet. Voordat het zover was stierf Umberto echter. Hij werd begraven in Savoye, 

maar niemand van de Italiaanse regering was hierbij aanwezig. Voormalig premier Giulio Andreotti was 

van mening dat dit een fout was geweest en dat Umberto een fatsoenlijk man was die onder andere 

omstandigheden een uitstekende koning zou zijn geweest. De flirt van Umberto's vader Victor Emanuel III 

met het fascisme had de monarchie echter definitief ondermijnd. 

 

 

Michael Marie Xavier Waldemar Georg Robert Karl Eymar van Bourbon-Parma. 

In 1940 vluchtte Michael met zijn familie vanuit Frankrijk naar de Verenigde Staten. Daar trad hij toe tot het 

Amerikaanse leger. Als luitenant nam hij deel aan verschillende operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Na de bevrijding was hij als Frans militair gelegerd in Indochina. In 1946 werd hij gedemobiliseerd. Als 

autocoureur nam hij twee keer (in 1964 en '66) deel aan de 24 uur van Le Mans. In 1964 eindigde hij 

bovendien als tweede in de Tour de France automobile. Hij ging daarnaast in zaken en trad verschillende 

keren op als intermediair tussen de regering van de Franse Republiek en de laatste sjah van Perzië. 



  

  

Hij trouwde in 1951 met prinses Yolande de Broglie-Revel (1928-2014), telg uit het geslacht De Broglie. Het 

paar kreeg vijf kinderen, ging in 1966 uit elkaar en scheidde officieel in 1999. Hierna had hij nog enige tijd 

een relatie met Laure Le Bourgeois, met wie hij één erkende dochter heeft, de schrijfster Amélie de Bourbon 

Parme. Sinds 2003 was hij getrouwd met Maria Pia van Savoye, een dochter van ex-koning Umberto II van 

Italië en Marie José van België. 

 

 

Victor Emanuel Albert Karel Theodoor Humbert Bonifatius Amadeus Damiaan Bernardijn Januarius 

Maria van Savoye. 

Hij werd geboren in 1937 ten tijde van de regering van zijn grootvader Victor Emanuel III. Daar deze zich 

onmogelijk had gemaakt door zich in te laten met Mussolini, trad hij in 1946 af ten gunste van zijn zoon 

Umberto II. Amper een maand later echter werd in een referendum de monarchie afgeschaft. 

Victor Emanuel groeide op bij zijn moeder in Zwitserland en werd later bankier en helikopterverkoper. Na 

een verloving van elf jaar trad hij op 7 oktober 1971 te Teheran in het huwelijk met de Zwitserse Marina 

Doria. Uit deze verbintenis werd op 22 juni 1972 een zoon geboren: Emanuel Filibert. 

Als lid van het huis Savoye was het Victor Emanuel tot 2002 bij wet verboden Italië te betreden - hoewel hij 

zich ooit eenmaal over de grens had laten smokkelen om een vriendinnetje te kunnen bezoeken. Na het 

afschaffen van deze wet - hij had in ruil hiervoor zijn aanspraken op de Italiaanse troon moeten opgeven - 

bezocht hij op 10 november 2002 Italië en bracht allereerst een bezoek aan paus Johannes Paulus II. 

De prins van Napels is een controversiële persoonlijkheid: 

Hij bagatelliseerde de onder Mussolini ingestelde anti-joodse wetten - waarvoor hij later zijn excuses 

aanbood. 

Ook schoot hij in de nacht van 17 op 18 augustus 1978 vanaf zijn jacht voor de kust van Corsica per ongeluk 

de Duitse toerist Dirk Hamer neer. Deze overleed op 7 december aan zijn verwondingen, waarop Victor 

Emanuel werd gearresteerd. Het Parijse Hof van Assisen sprak hem vrij van doodslag, maar veroordeelde 

hem voor verboden wapenbezit. 

Na een diner ter ere van het huwelijk van de Spaanse kroonprins Felipe (21 mei 2004) sloeg hij zijn verwante 

aartsrivaal Amadeus van Aosta (uit de Savoye-Aosta familietak) tweemaal in het gezicht. 

In juni 2006 werd hij door de Italiaanse politie gearresteerd op verdenking van bendevorming op het gebied 

van corruptie, vervalsing en prostitutie. 

In november 2007 eiste hij van de Italiaanse regering ruim 260 miljoen euro als schadevergoeding voor de 56 

jaar ballingschap die zijn familie in het buitenland moest doorbrengen. 

Sinds de verwikkelingen van 2006 wordt, door zowel leden van het huis Savoye als door vele trouwe 

monarchisten, zijn positie als hoofd van het huis Savoye te compromitterend bevonden en staat zijn positie 

ter discussie. 

 

 

Marie Gabrielle Jozefa Aldegonda Adelheid Marghereta Ludovica Felicita Gennara van Savoye. 

Ze studeerde exacte wetenschappen aan het Italiaans Lyceum in Madrid en volgde vervolgens een 

tolkenopleiding aan de Universiteit van Genève. Nadien studeerde ze kunstgeschiedenis aan de École du 

Louvre in Parijs. 

In 1958 had ze een korte verhouding met de Perzische sjah Mohammed Reza Pahlavi, maar religieuze 

overwegingen stonden een huwelijk in de weg. Marie Gabrielle van Savoye is de oprichtster van de Stichting 

Umberto II en Marie José van Savoye, die zich de wetenschappelijke bestudering van het Huis Savoye en het 

bewaren van historisch erfgoed ten doel stelt. Zelf schreef ze ook enkele boeken over de geschiedenis van 

haar familie. Na de dood van haar ouders raakte Maria Gabrielle - evenals haar drie zusters - gebrouilleerd 

met hun enige broer, Victor Emanuel wegens erfeniskwesties. 

. 

 

 

 

Maria Beatrix Helena Margherita Ludovica Catherina Ramona van Savoye. 

Ze studeerde exacte wetenschappen aan het Italiaans Lyceum in Madrid en volgde vervolgens een 

tolkenopleiding aan de Universiteit van Genève. Nadien studeerde ze kunstgeschiedenis aan de École du 

Louvre in Parijs. 



  

  

In 1958 had ze een korte verhouding met de Perzische sjah Mohammed Reza Pahlavi, maar religieuze 

overwegingen stonden een huwelijk in de weg.. 

Marie Gabrielle van Savoye is de oprichtster van de Stichting Umberto II en Marie José van Savoye, die zich 

de wetenschappelijke bestudering van het Huis Savoye en het bewaren van historisch erfgoed ten doel stelt. 

Zelf schreef ze ook enkele boeken over de geschiedenis van haar familie. Na de dood van haar ouders raakte 

Maria Gabrielle - evenals haar drie zusters - gebrouilleerd met hun enige broer, Victor Emanuel wegens 

erfeniskwesties. 

 

 

Generatie XXXII 
 

 

XXXIIa. Willem Ernst Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach (van Saksen-Weimar), zoon van 

Karel August Willem Nicolaas Alexander Michael Bernhard Hendrik Frederik Stefan van 

Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIa), op pagina 478 (groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en 

Pauline Ida Marie Olga Henriette Catharina van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIc), op pagina 

482 (prinses van Saksen-Weimar-Eisenach en via haar huwelijk erfgroothertogin van deze staat), 

geboren op zaterdag 10 juni 1876 in Weimar [Thüringen, Duitsland], groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (46 jaar oud) op dinsdag 24 april 1923 in 

Münsterberg [Wroclaw, Poland], trouwde (respectievelijk 26 en 18 jaar oud) (1) op 

donderdag 30 april 1903 in Bückeburg [Nedersaksen, Duitsland] met Caroline 

Reuss-Greiz oudere Linie, dochter van Hendrik XXII prins Reuss-Greiz oudere linie (van 1859 tot 

1902 vorst van Reuss oudere linie) en Ida Mathilde van Schaumburg-Lippe, geboren op 

zondag 13 juli 1884 in Greiz [Thüringen, Duitsland], overleden (20 jaar oud) op 

dinsdag 17 januari 1905 in Meiningen [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Willem Ernst Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Als zoon van prins Karel August (1844-1894) volgde hij op 5 januari 1901 zijn grootvader Karel Alexander 

op. 

Willem Ernst zette met het zogenaamde Neue Weimar het mecenaat van zijn voorgangers voort door de 

kunstenaars Hans Olde, Henry Van de Velde en Adolf Brüttaan zijn hof te verzamelen. Hij liet Theodor 

Fischer de Universiteit Jena renoveren en stelde het Weimarer Theater onder de hoede van de destijds als 

vernieuwer van de theatertechniek bekende Max Littmann. De uitgever Eugen Diederichs en de auteur 

Johannes Schlaf vestigden zich onder zijn bewind in respectievelijk Jena en Weimar. Vlak voor zijn aftreden 

haalde hij de architect Walter Gropius naar zijn hof. 

In 1915 heeft hij het Wilhelm-Ernst Oorlogskruis ingesteld. 

De Nederlandse troon. 

Volgens de Nederlandse Grondwet was Willem Ernst, als kleinzoon van Sophie der Nederlanden, na 

koningin Wilhelmina de naastgerechtigde tot de Nederlandse troon. Toen zij begin 20e eeuw verschillende 

miskramen had, werd serieus rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij koning der Nederlanden zou 

worden, hetgeen bij sommigen leidde tot angst voor een vergrote Duitse invloed op of zelfs annexatie van 

Nederland. 

Daar de grondwet bepaalde dat de koning der Nederlanden geen vreemde Kroon kon dragen, meenden 

sommige juristen dat Willem Ernst hiermee van opvolging was uitgesloten. Andere meenden echter dat hij 

of zijn nakomelingen - indien Wilhelmina kinderloos zou sterven - slechts zouden moeten kiezen tussen de 

Nederlandse en de Weimarse troon. De geboorte van Wilhelmina's dochter Juliana in 1909 maakte de kans 

op troonsbestijging door een lid van het Huis Saksen-Weimar-Eisenach een stuk kleiner en met de 

grondwetswijziging van 1922 - volgens welke het recht op troonopvolging werd beperkt tot nakomelingen 

van Wilhelmina en voor verdere verwanten niet verder dan tot in de derde graad- verdween deze geheel. 

Abdicatie. 

Willem Ernst deed in de Novemberrevolutie op 9 november 1918 troonsafstand. Saksen-Weimar-Eisenach 

werd hierop een vrijstaat en ging in 1920 op in de Vrijstaat Thüringen. 

 



  

  

 

Caroline Reuss-Greiz oudere Linie. 

Het huwelijk was overigens bijna niet doorgegaan want de avond voor de huwelijksvoltrekking kregen de 

aanstaanden spijt, en meldden de Duitse keizer Wilhelm II dat het huwelijk werd afgeblazen. De keizer - die 

voornemens was dit huwelijk bij te wonen - nam hiermee geen genoegen en schreef de aanstaande 

bruidegom: "Wenn ich, der Deutsche Kaiser, zu deiner Hochzeit herkomme, dann kannst du am Abend 

vorher nicht erklären, du wolltest nicht heiraten. Dus hast mir deinem Fahneneid Treue gelobt, und ich 

befehle dir dass du Morgen heiratest.". 

Lang duurde het huwelijk overigens niet want Caroline overleed al binnen twee jaar na de bruiloft, volgens 

officiële verklaringen aan de gevolgen van een longontsteking. Ondanks die verklaring, bleven geruchten 

bestaan dat zij zelf een einde gemaakt had aan haar leven. 

 

 

 Willem Ernst Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach (van Saksen-Weimar), trouwde 

(respectievelijk 33 en 19 jaar oud) (2) op zaterdag 21 mei 1910 in 

Meiningen [Thüringen, Duitsland] met Feodora Carola Charlotte Marie Adelheid Auguste 

Mathilde van Saksen-Meiningen (zie XXXt, op pagina 447). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Sophie Louise Adelheid Marie Olga Carola van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren 

op maandag 20 maart 1911 in Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) 

op maandag 21 november 1988 in Hamburg [Hamburg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 36 jaar oud) op maandag 7 maart 1938 in 

Heinrichau [Wroclaw, Poland], (gescheiden in 1938) met Frederik Gunther vorst van 

Schwarzburg, geboren in 1901, overleden (ongeveer 70 jaar oud) in 1971. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Karel August Willem Ernst Frederik George Johan Albert van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op zondag 28 juli 1912 in 

Kasteel Wilhelmsthal (Calden) [Hessen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

vrijdag 14 oktober 1988 in Schienen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt 

XXXIIIa, op pagina 573. 

3. Bernhard Frederik Viktor Ruprecht Adelbert Ernst Lodewijk Herman Hendrik van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op zaterdag 3 maart 1917 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op zondag 23 maart 1986 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 22 jaar 

oud) op vrijdag 12 maart 1943 in Heinrichau [Wroclaw, Poland], (gescheiden in 1956) 

met Felicitas van Salm-Horstmar, geboren in 1920. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. George Willem Albert Bernard van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op 

donderdag 24 november 1921 in Heinrichau [Wroclaw, Poland], wijzigt naam in Jörg 

Brena, overleden (89 jaar oud) op vrijdag 11 maart 2011 in 

Bad Krozingen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 31 en 

ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 5 februari 1953 in 

Freiburg [Baden-Württemberg, Duitsland] met Gisela Jänisch, geboren in 1930, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) in 1989. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XXXIIb. Charlotte Agnes Ernestine Augusta Bathildis Marie Therese Adolfine van Saksen-Altenburg, 

dochter van Ernst II hertog van Saksen-Altenburg (XXXIi), op pagina 490 en Friederike Adelheid 

van Schaumburg-Lippe, geboren op zaterdag 4 maart 1899 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], 

prinses van Saksen-Altenburg, overleden (89 jaar oud) op donderdag 16 februari 1989 in 

Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 22 jaar oud) op 

vrijdag 11 juli 1919 in Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland] met August Willem Victor 

Karel Hendrik Sigismund van Pruisen, zoon van Albert Willem Hendrik van Pruisen en Irene 

Luise van Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 27 november 1896 in 

Kiel [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op dinsdag 14 november 1978 in 



  

  

Puntarenas [Puntarenas, CostaRica]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Barbara Irene Adelheid Victoria Elisabeth Bathildis van Pruisen, geboren op 

maandag 2 augustus 1920 in Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland], 

overleden (73 jaar oud) op donderdag 31 maart 1994 aldaar, trouwde (respectievelijk 

33 en 41 jaar oud) op maandag 5 juli 1954 in 

Glücksburg [Schleswig-Holstein, Duitsland] met Christiaan Lodewijk Ernst August 

Maximiliaan Johan Albert Adolf Frederik hertog van Mecklenburg, zoon van 

Frederik Frans IV Michael (Fritzi) groothertog van Mecklenburg-Schwerin en 

Alexandra Louise Marie Olga Elisabeth Therese Vera prinses van 

Hannover-Cumberland, geboren op zondag 29 september 1912 in 

Ludwigslust [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (83 jaar oud) op 

maandag 1 juli 1996 in Hemmelmark [Schleswig-Holstein, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 2 dochters. 

2. Alfred Frederik Ernst Hendrik Konraad van Pruisen, geboren op 

zondag 17 augustus 1924 in Santa Sofía [Chimaltenango, Guatemala], overleden (88 

jaar oud) op maandag 3 juni 2013 in San José [San Jose, CostaRica], trouwde (60 jaar 

oud) (een morganatisch huwelijk) op zaterdag 15 december 1984 met Maritza Farkas, 

overleden in 1996. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

August Willem Victor Karel Hendrik Sigismund van Pruisen. 

Levensloop. 

Sigismund was de tweede zoon van prins Hendrik van Pruisen uit diens huwelijk met Irene van 

Hessen-Darmstadt, dochter van groothertog Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt. Hij was een neef van 

keizer Wilhelm II van Duitsland en van tsarina Alexandra Fjodorovna van Rusland. 

Vanaf 1909 werd hij onderwezen aan de Hebbelschule in Kiel, waar hij les kreeg in een door zijn vader 

samengestelde klas. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, meldde Sigismund zich als vrijwilliger. 

Hij werd echter weggestuurd, omdat hij nog niet de vereiste leeftijd van 18 jaar had bereikt. Vervolgens 

bereidde Sigismund zich voor om toe te treden tot de zeekadetten en in de herfst van 1914 begon hij een 

opleiding bij de marine, waarbij hij als lid van de eerste artillerieafdeling gekazerneerd werd in Fort 

Falkenstein in Friedrichsort. In mei 1915 werd Sigismund artilleriecommandant in Vlaanderen en later werd 

hij officier op wacht op verschillende U-boten. Aan het einde van de oorlog in 1918 had hij de rang van 

luitenant-ter-zee en was hij luitenant à la suite in het Eerste Garderegiment te Voet. 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog en de afschaffing van de monarchie in Duitsland zag Sigismund 

zich gedwongen om een burgerlijk beroep te kiezen. In 1919 had hij aan de Oberrealschule I zijn Abitur 

behaald, waarna hij in Hamburg als handelaar aan de slag ging. Op 11 juli 1919 huwde hij op het 

Sleeswijk-Holsteinse landgoed Hemmelmark met Charlotte van Saksen-Altenburg (1899-1989), zijn nicht in 

de tweede graad en dochter van hertog Ernst II van Saksen-Altenburg. 

In 1922 ontbond Sigismund zijn hofhouding en verhuisde hij met zijn firma naar Guatemala, waar hij de 

leiding van een koffieplantage overnam. Van daaruit trok hij in 1928 naar Costa Rica, waar hij als imker aan 

de slag ging. De Crisis van de jaren 30 en de Tweede Wereldoorlog leidde echter tot voortdurende 

geldzorgen. In 1948 werd Sigismund tevens lid van het studentencorps Brandenburgia-Berlin in de 

Amerikaanse stad Cleveland. 

Sigismund van Pruisen stierf in november 1978 in Costa Rica, twee weken voor zijn 82ste verjaardag. 

 

 

Christiaan Lodewijk Ernst August Maximiliaan Johan Albert Adolf Frederik hertog van Mecklenburg. 

In 1935 nam Christiaan Lodewijk dienst bij het veertiende ruiterregiment in Ludwigslust. Als zodanig nam 

hij deel aan de Tweede Wereldoorlog tot hij, ten gevolge van het zogenaamde Prinzenerlass zijn dienst 

moest opgeven. In 1945 werd hij krijgsgevangen gemaakt door het Rode Leger. Pas in 1953 kwam hij - door 

bemiddeling van Konrad Adenauer vrij. 

 

 

Alfred Frederik Ernst Hendrik Konraad van Pruisen. 

Prins Alfred werd geboren op de finca (landgoed, plantage) Santa Sofía in Yepocapa, een gemeente in het 



  

  

Guatemalteekse departement Chimaltenango. Zijn ouders hadden in 1922 Duitsland verlaten en zich in 

Guatemala gevestigd. In 1927 verhuisde het gezin naar Costa Rica. In 1938 werden prins Alfred en zijn zus 

prinses Barbara naar hun grootmoeder in Duitsland gestuurd om daar naar school te gaan. Zij bezochten 

ook in Doorn hun oudoom, de voormalige keizer Wilhelm II. Uit vrees voor indoctrinatie door de 

nationaal-socialisten werden de kinderen echter niet in Duitsland maar in Zwitserland op een internaat 

geplaatst. Na het voltooien van zijn opleiding in 1946 keerde prins Alfred terug naar Costa Rica. Op 15 

december 1984 huwde hij morganatisch met de Slowaakse Maritza Farkas, waarna zij verhuisden naar de 

Verenigde Staten. Maritza Farkas is overleden in 1996. Het paar had geen kinderen. 

Alfred van Pruisen leidde een teruggetrokken leven, hij woonde het grootste deel van zijn leven in Costa 

Rica. 

 

 

XXXIIc. George VI (Bertie) Albert Frederick Arthur George koning van het Verenigd Koninkrijk, zoon 

van George V koning van het Verenigd Koninkrijk (XXXIk), op pagina 492 (Hij was koning van 

het Verenigd Koninkrijk) en Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes (May) 

van Teck (koningin van Groot Brittannie), geboren op zaterdag 14 december 1895 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], was van 11 december 1936 tot aan zijn 

dood in 1952 koning van het Verenigd Koninkrijk en van de Britse overzeese gebieden. Hij was 

van 1936 tot 1947 de laatste keizer van Indië en tot 1949 de laatste koning van Ierland, overleden 

(56 jaar oud) op woensdag 6 februari 1952 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], begraven op vrijdag 15 februari 1952 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de St. George’s Kapel in Windsor Castle, 

trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) op donderdag 26 april 1923 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in Westminster Abbey met konigin Elisabeth 

Angela Marguerite Bowes-Lyon, dochter van Claude George Bowes-Lyon en Nina Cecilia 

Cavendish-Bentinck, geboren op zaterdag 4 augustus 1900 in 

St Pauls Walden Bury [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op 

zondag 23 september 1900, overleden (101 jaar oud) op zaterdag 30 maart 2002 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, geboren op woensdag 21 april 1926 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIIIb, op pagina 573. 

2. Margareth Rose (Margot) Windsor, geboren op donderdag 21 augustus 1930 in 

Glamis Castle [Scotland, Verenigd Koninkrijk], overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 9 februari 2002 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXXIIIc, op pagina 579. 

 

George VI (Bertie) koning van het Verenigd Koninkrijk. 

Als tweede zoon van koning George V was hij aanvankelijk niet voorbestemd om zijn vader op te volgen als 

koning en stond hij, vooral in zijn jeugd, in de schaduw van zijn oudere broer Eduard (die in de familie en 

bij zijn vrienden beter bekend was als David). Albert diende tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de Royal 

Navy en na die oorlog nam hij zijn publieke functies waar. Hij trouwde met Elizabeth Bowes-Lyon in 1923. 

Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren: Elizabeth, die na zijn dood koningin werd, en Margaret. 

Na de dood van hun vader in 1936 besteeg Alberts broer de troon als Eduard VIII. Minder dan een jaar later 

deed Eduard VIII afstand van de troon, omdat hij wilde trouwen met de al twee keer gescheiden 

Amerikaanse Wallis Simpson. De toenmalige Britse minister-president, Stanley Baldwin, informeerde 

Eduard dat hij niet kon trouwen met mevrouw Simpson én koning blijven; hij moest op dat moment kiezen. 

Eduard VIII koos voor de liefde en deed afstand van de troon, een unicum in de Britse geschiedenis. Hoewel 

hij er geweldig tegenop zag, want hij was verlegen en stotterde, moest Albert nu koning worden. Hij besteeg 

de troon als George VI, de derde monarch uit het huis Windsor. Zijn vrouw, koningin-gemalin Elizabeth, 

heeft het Eduard en Wallis altijd kwalijk genomen dat zij dit haar man hebben aangedaan. 

Vierentwintig uur na zijn troonsbestijging nam het Ierse parlement (de Oireachtas), de External Relations 

Act aan. Hierdoor had de Engelse monarch geen macht meer in Ierland. Drie jaar later was het Britse Rijk in 

oorlog met Duitsland, daarna met Italië en ook nog met het Keizerrijk Japan. De Tweede Wereldoorlog had 

grote gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk. De positie van 's werelds grootste mogendheid werd 



  

  

overgenomen door twee rivaliserende supermachten: de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Bovendien 

begon het rijk na de oorlog uiteen te vallen; de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947 en de 

stichting van de Ierse Republiek in 1949 heeft George VI nog meegemaakt. 

Geboorte en familie. 

De toekomstige George VI kreeg als eerste naam Albert en werd in de familiekring "Bertie" genoemd. Hij 

werd tijdens de regering van zijn overgrootmoeder koningin Victoria geboren in het York Cottage, een huis 

op het landgoed Sandringham in Norfolk, waar zijn ouders woonden. Zijn vader prins George, hertog van 

York (Duke of York) en later koning George V, was de tweede zoon van de toenmalige prins Eduard en 

prinses Alexandra van Wales. Zijn moeder, de hertogin van York (Duchess of York), was de latere koningin 

Mary. Zij was de oudste dochter van hertog Frans van Teck en prinses Mary Adelaide van Cambridge. 

Op de dag dat Albert werd geboren (14 december), was in 1861 zijn overgrootvader prins Albert overleden. 

Onzeker over hoe diens weduwe koningin Victoria zou reageren op de geboorte van Albert, schreef de prins 

van Wales aan zijn zoon, prins George, dat de koningin van streek was. Twee dagen later schreef hij weer: "I 

really think it would gratify her if you yourself proposed the name Albert to her". Dit bedaarde de koningin 

en in een brief aan de hertogin van York schreef zij: "I am all impatience to see the new one, born on such a 

sad day but rather more dear to me, especially as he will be called by that dear name which is a byword for 

all that is great and good". 

Hij werd op 17 februari 1896 als Albert Frederick Arthur George gedoopt in de St. Mary Magdalene's Kerk in 

Sandringham. Zijn grootmoeder aan moederskant, de hertogin van Teck, vond de eerste naam van de 

pasgeboren baby maar niets en ze schreef aan haar dochter dat ze hoopte dat George zijn roepnaam werd. 

Als tweede zoon was Albert de vierde in de lijn van troonopvolging. Derde was zijn oudere broer Eduard, 

die iets meer dan een jaar eerder was geboren op 24 juni 1894. 

Jeugdjaren. 

Albert droeg vanaf zijn geboorte het predicaat en de titel Zijne Hoogheid Prins Albert van York. Bij 

koninklijk besluit van 28 mei 1898 verleende koningin Victoria aan de kinderen van de oudste zoon van de 

Prins van Wales de aanspreektitel koninklijke hoogheid. Op de leeftijd van twee jaar werd Albert daardoor 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert van York. 

Prins Albert had een slechte gezondheid en was vaak ziek. Zijn ouders, de hertog en hertogin van York, 

waren vaak niet thuis. Als toekomstig koning en koningin waren ze vaak op reis. Albert stotterde hevig toen 

hij nog een klein kind was en had ook vaak last van maagproblemen. Ook leed de prins aan Genua valga, 

beter bekend als X-benen, en om dit te genezen moest hij metaalstroken langs zijn benen dragen, wat veel 

pijn veroorzaakte. Albert werd gedwongen om rechts te schrijven terwijl hij linkshandig was. 

Koningin Victoria stierf op 22 januari 1901 en de prins van Wales, Alberts grootvader, volgde haar op als 

koning Eduard VII. De hertog van York werd de nieuwe prins van Wales. Alberts oudere broer werd de 

tweede in lijn van de troonopvolging en Albert zelf de derde. 

Militaire loopbaan. 

Vanaf 1909 ging Albert naar de Royal Navy school in Osborne als matroos. Hij begon onderaan, maar door 

goed werk en een goede reputatie werd hij in 1911 overgeplaatst naar het Royal Naval College in Dartmouth 

in Devon. Toen koning Eduard VII stierf op 6 mei 1910, werd Alberts vader de nieuwe koning als George V. 

Eduard werd de nieuwe prins van Wales op 2 juni 1910 en Albert werd tweede in de lijn van de 

troonopvolging. 

Albert werd aangesteld als Adelborst (Engels: Midshipman) op 15 september 1913. Een jaar later begon de 

Eerste Wereldoorlog. Hij diende op het schip HMS Collingwood in de Zeeslag bij Jutland (31 mei - 1 juni 

1916), die uitmondde in een tactische overwinning voor Duitsland, maar een strategische overwinning voor 

het Verenigd Koninkrijk. Albert moest de oorlog vroegtijdig verlaten omdat hij een maagzweer had. In 

februari 1918 werd prins Albert aangewezen als Officer in Charge of Boys bij de Royal Naval Air Service 

(RNAS). 

Na de oorlog, vanaf oktober 1919, ging prins Albert een jaar geschiedenis, economie en de leer van 

burgerrechten en -plichten studeren aan Trinity College in Cambridge. Op 3 juni 1920 werd prins Albert 

hertog van York, graaf van Inverness en baron van Killarney. Vanaf dat moment vervulde hij koninklijke 

plichten als vertegenwoordiger van zijn vader, de koning. 

Huwelijk. 

In een periode waarin er van de "royals" werd verwacht om te trouwen met kandidaten van koninklijken 

bloede, was het nogal ongewoon dat Albert veel vrijheid had in het kiezen van zijn vrouw. In 1920 

ontmoette hij Lady Elizabeth Bowes-Lyon, de jongste dochter van Claude Bowes-Lyon, 14e graaf van 



  

  

Strathmore en Kinghorne en Cecilia Cavendish-Bentinck. Albert was vastbesloten om met haar te trouwen. 

Elizabeth was, hoewel zij afstammeling was van koning Robert I van Schotland en van koning Hendrik VII 

van Engeland, een gewone burger voor de Britse wet. Elizabeth wees Albert twee keer af en aarzelde bijna 

twee jaar, omdat ze, naar men zegt, bang was fouten te maken binnen de koninklijke familie. Uiteindelijk 

accepteerde Elizabeth het aanzoek. 

Albert en Elizabeth trouwden op 26 april 1923 in de Westminster Abbey. Lady Elizabeth werd door haar 

huwelijk Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van York. Alberts keus voor een gewone burger werd als 

"modern" ontvangen bij het Britse volk. 

De hertog en hertogin van York kregen twee kinderen, Elizabeth (die vaak "Lilibet" werd genoemd door de 

familie) werd geboren op 21 april 1926, zij volgde haar vader op als Elizabeth II, en Margaret, geboren op 21 

augustus 1930. De hertog en hertogin en hun twee kinderen leidde een goed en rustig leven in hun Londense 

residentie, Piccadilly 145. Een van de weinige ministers die langskwamen was de Canadese 

minister-president, R.B. Bennett, die de hertog wilde aanwijzen als gouverneur-generaal van Canada in 1931, 

een verzoek dat de koning weigerde, op aanraden van zijn ministers. 

Opvolgingscrisis. 

Op 20 januari 1936 stierf koning George V en prins Eduard besteeg de troon als koning Eduard VIII. Koning 

Eduard had geen kinderen en daardoor was Albert de enige troonopvolger tot zijn broer kinderen zou 

krijgen of zou sterven. George V had bedenkingen over zijn oudste zoon Eduard. Hij zou eens gezegd 

hebben: 

"I pray God that my eldest son will never marry and that nothing will come between Bertie and Lilibet and 

the throne".. 

Vrij vertaald: "Ik bid tot God dat mijn oudste zoon nooit zal trouwen en dat niets in de weg zal staan tussen 

Bertie (Albert) en Lilibet (Elizabeth) en de troon". 

Minder dan een jaar later, op 11 december 1936, abdiceerde koning Eduard VIII om te trouwen met Wallis 

Warfield Simpson. Eduard werd door de toenmalige minister-president gezegd dat hij niet én koning kon 

blijven én trouwen met een gescheiden vrouw van wie de twee ex-mannen nog steeds in leven waren. 

Eduard koos voor zijn liefde en abdiceerde. Dus werd prins Albert, de hertog van York, nu koning, een 

positie die hij aarzelend accepteerde. De dag voor de bestijging van de troon ging hij naar Londen om zijn 

moeder, koningin Mary, te bezoeken. Hij schreef in zijn dagboek: 

"When I told her what had happened, I broke down and sobbed like a child".. 

Vrij vertaald: "Toen ik haar vertelde wat er gebeurd was, verloor ik mijn zelfbeheersing en huilde als een 

kind". 

Koning George VI. 

Er is nog gespeculeerd over een troonopvolging door een van zijn twee jongere broers Henry en George, van 

wie George zelfs een zoon had. Uiteindelijk bleef de keuze bij Albert. Hij koos voor de naam George, omdat 

koningin Victoria ooit de wens had geuit dat er nooit een koning Albert (de naam van haar betreurde 

echtgenoot) zou komen, en ook als eerbetoon aan zijn vader. De kroning van George VI vond plaats op 12 

mei 1937 in de Westminster Abbey. Er werd geen Durbar (ceremoniële bijeenkomst) in Delhi gehouden voor 

George VI. Wel werden er twee buitenlandse staatsbezoeken gebracht aan Frankrijk en aan Noord-Amerika. 

Regeringsperiode. 

In 1939 ondernamen de koning en koningin een uitgebreide reis door Canada. Terwijl ze daar waren 

brachten ze ook een vluchtig bezoek aan de Verenigde Staten. Vanaf Ottawa werd het koninklijk koppel 

vergezeld door de minister-president van Canada en niet door een Britse minister; dit kwam doordat ze in 

Canada de titel Koning en Koningin van Canada droegen. George was de eerste regerende monarch van 

Canada die Noord-Amerika bezocht. Hij was al eerder in Canada geweest, maar toen als prins Albert, hertog 

van York. De toenmalige Canadese minister-president was William Lyon Mackenzie King, die de koning en 

koningin ontving in zijn residentie in Rideau Hall. 

De gehele reis was bedoeld om Canada niet in een isolement (isolationisme) te laten vallen. Ook al was het 

grootste gedeelte van de rondreis politiek gezien heel belangrijk, vooral omdat er in Europa oorlog op 

handen was, toch werden de koning en koningin goed ontvangen door het Canadese volk. De vrees dat 

George minder geliefd zou zijn dan zijn voorganger, Eduard VIII, werd niet bewaarheid. Ze werden ook 

warm ontvangen door het Amerikaanse volk; ze bezochten in 1939 de New York World's Fair, ook wel de 

wereldtentoonstelling van 1939 genoemd. Ze verbleven bij president Franklin D. Roosevelt in het Witte Huis 

en in zijn privéhuis in Hyde Park in New York. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak in 1939, besloten koning George VI en zijn vrouw om in Londen te 



  

  

blijven en niet naar Canada te vluchten, zoals werd aanbevolen. De koning en koningin bleven in 

Buckingham Palace tijdens de oorlog, maar 's nachts verbleven ze in Windsor Castle om de Blitz op Londen 

te ontwijken. George VI en koningin Elizabeth ontkwamen ternauwernood aan de dood, toen twee Duitse 

bommen in de tuin van Buckingham Palace terechtkwamen. 

In 1940 werd Neville Chamberlain vervangen door minister-president Winston Churchill. Tijdens de oorlog 

legden de koning en koningin vele bezoeken af aan slachtoffers en aan munitiefabrieken. Verder spande de 

koninklijke familie zich in om het volk te verenigen. 

De premier hield de koning op de hoogte van alle belangrijke politieke en militaire beslissingen. De koning 

was zelf slecht tegen de oorlogstaak opgewassen. Hij was zenuwpatiënt en werd discreet maar goed in de 

gaten gehouden door zijn medewerkers. 

Laatste jaren en overlijden. 

De stress tijdens de oorlog had zijn tol geëist van de gezondheid van de koning. In januari 1952 zwaaide 

George zijn oudste dochter uit op het vliegveld. Zij ging op reis naar Australië. Een kinderjuf uit haar jeugd 

vergezelde Elizabeth tegen wie de koning had gezegd "Take care of Lilibet for me" ("Zorg goed voor Lilibet 

voor me"). De kinderjuf beloofde dat ze dat zou doen. Het was de laatste keer dat de koning zijn dochter zag. 

De koning, een kettingroker, leed aan longkanker. Uiteindelijk stierf hij op 6 februari 1952 in zijn slaap aan 

een hartaanval in Sandringham House in Norfolk, op de leeftijd van 56 jaar. Nadat hij was opgebaard in de 

Westminster Hall, werd hij bijgezet op 15 februari in de St. George's Kapel in Windsor Castle. Op 9 februari 

2002 stierf de jongste dochter van George VI, Margaret. Op 30 maart van datzelfde jaar stierf zijn weduwe 

Elizabeth, vijftig jaar na zijn dood. Zij werden naast hun vader en man bijgezet. 

Titels Zijn titels als lid van het huis Windsor. 

Zijne Hoogheid Prins Albert van York (1895-1898). 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert van York (1898-1901). 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert van Cornwall en York (1901). 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Albert van Wales (1901 - 1910). 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins Albert (1910 - 1920). 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van York (1920 - 1936). 

Zijn titels als meervoudig staatshoofd. 

Zijne Keizerlijke Majesteit, de Keizer van Indië, deze titel werd niet werkelijk gebruikt. 

Zijne Majesteit, de Koning van Canada (1936-1952). 

Zijne Majesteit, de Koning van Australië (1936-1952). 

Zijne Majesteit, de Koning van Nieuw-Zeeland (1946-1952). 

Zijne Majesteit, de Koning van Zuid-Afrika (1936-1952). 

Zijne Majesteit, de Koning van Ceylon (1948-1952). 

Zijne Majesteit, de Koning van Ierland (1936-1949). 

Zijne Majesteit, de Koning van Pakistan (1947-1952). 

Zijne Majesteit, de Koning van het Verenigd Koninkrijk (1936-1952). 

Film. 

In juni 2002 werd op de Engelse televisiezender ITV1 de televisiefilm Bertie and Elizabeth uitgezonden, over 

de relatie tussen de koning en zijn echtgenote Elizabeth. Zij was twee maanden voordien overleden op 

101-jarige leeftijd. Over de problemen van zijn stotteren en de periode dat hij koning werd is de film The 

King's Speech gemaakt. 

 

 

XXXIId. Victoria Alexandra Alice Mary (Mary) Windsor, dochter van George V koning van het Verenigd 

Koninkrijk (XXXIk), op pagina 492 (Hij was koning van het Verenigd Koninkrijk) en Victoria 

Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes (May) van Teck (koningin van Groot 

Brittannie), geboren op zondag 25 april 1897 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (67 jaar oud) op 

zondag 28 maart 1965 in Harewood [Yorkshire and Humberside, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 24 en 39 jaar oud) op dinsdag 28 februari 1922 in 

Westminster Abbey [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Henry George Charles 

Lascelles, zoon van Henry Ulrick Lascelles en Florence Bridgeman, geboren op 

zaterdag 9 september 1882 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 6de graaf van 

Harewood, overleden (64 jaar oud) op vrijdag 23 mei 1947 in Harewoord House. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. George Henry Hubert Lascelles, geboren op woensdag 7 februari 1923, 7e graaf van 

Harewood, overleden (88 jaar oud) op maandag 11 juli 2011, trouwde (1), (gescheiden 

in 1967) met Maria Donata Nanetta Paulina Gustava Erwina Wilhelmine (Marion) 

Stein, geboren op maandag 18 oktober 1926 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden 

(90 jaar oud) op maandag 6 maart 2017. Uit dit huwelijk 3 zonen, trouwde 

(respectievelijk 44 en 40 jaar oud) (2) op maandag 31 juli 1967 met Patricia Tuckwell, 

geboren op woensdag 24 november 1926. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Gerald David Lascelles, geboren op donderdag 21 augustus 1924 in 

Goldsborough [Yorkshire and Humberside, Verenigd Koninkrijk], overleden (73 jaar 

oud) op vrijdag 27 februari 1998 in Bergerac [Dordogne, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 27 en 33 jaar oud) (1) op dinsdag 15 juli 1952, (gescheiden in 1978) met 

Angela Estree Dowding, geboren op zondag 20 april 1919, overleden (87 jaar oud) op 

woensdag 28 februari 2007. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde (2) met Elizabeth 

Evelyn Collingwood, geboren op woensdag 23 april 1924, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 14 januari 2006. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

XXXIIe. Hendrik Willem Frederik Albert (Henry) hertog van Gloucester, zoon van George V koning van 

het Verenigd Koninkrijk (XXXIk), op pagina 492 (Hij was koning van het Verenigd Koninkrijk) en 

Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes (May) van Teck (koningin van 

Groot Brittannie), geboren op zaterdag 31 maart 1900 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], hertog van Glochester, overleden (74 jaar 

oud) op maandag 10 juni 1974 in Barnwell [Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 35 en 

33 jaar oud) op woensdag 6 november 1935 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Alice 

Christabel (Alice Christobal) Montagu-Douglas-Scott, dochter van John Charles 

Montagu-Douglas-Scott en Margareth Alice Bridgeman, geboren op woensdag 25 december 1901 

in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit het geslacht der hertogen van 

Buccleuch, die afstammen van een bastaardzoon van koning Charles II van Engeland, overleden 

(102 jaar oud) op vrijdag 29 oktober 2004 (omstreeks 1990) in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. William Henry Andrew Frederick van Gloucester, geboren op 

donderdag 18 december 1941 in Barnet [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

ongehuwd overleden (30 jaar oud) op maandag 28 augustus 1972 in 

Wolverhampton [West Midlands, Verenigd Koninkrijk] kwam hij om bij een 

vliegtuigongeluk. 

2. Richard Alexander Walter George Windsor, geboren op zaterdag 26 augustus 1944 in 

Northampton [East Midlands, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIIId, op pagina 580. 

 

XXXIIf. George Edward Alexander Edmund hertog van Kent, zoon van George V koning van het 

Verenigd Koninkrijk (XXXIk), op pagina 492 (Hij was koning van het Verenigd Koninkrijk) en 

Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes (May) van Teck (koningin van 

Groot Brittannie), geboren op zaterdag 20 december 1902 in 

Norfolk, Sandringham House [East of England, Verenigd Koninkrijk], hertog van Kent, 

overleden door een noodlottig ongeval (39 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1942 bij een 

vliegtuigongeluk tijdens een oorlogsmissie, trouwde (respectievelijk 31 en 27 jaar oud) op 

donderdag 29 november 1934 in Westminster Abbey [South East England, Verenigd Koninkrijk] 

(in Londen [South East England, Groot Brittanië]) Westminster Abbey met zijn achternicht 

Marina van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg prinses van Griekenland en 

Denemarken, dochter van Nicolaas van Griekenland en Helena Vladimirovna van 

Rusland (grootvorstin van Rusland,), geboren op donderdag 13 december 1906 in 

Athene [Attiki, Griekenland], prinses van Griekenland en Denemarken, overleden (61 jaar oud) 

op dinsdag 27 augustus 1968 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk] aan een hersentumor. 



  

  

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Edward George Nicholas Paul Patrick Windsor, geboren op 

woensdag 9 oktober 1935 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXXIIIe, op pagina 581. 

2. Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel Windsor, geboren op 

vrijdag 25 december 1936 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXXIIIf, op pagina 582. 

3. Michael George Charles van Kent, geboren op zaterdag 4 juli 1942 in 

Iver [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIIIg, op pagina 583. 

 

Marina van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. 

Marina bracht het eerste deel van haar jeugd door in Griekenland. Toen ze elf jaar oud was, werd de 

monarchie in Griekenland afgeschaft en ging de koninklijke familie in ballingschap. Marina bracht de rest 

van haar jeugd verspreid door Europa door bij haar vele familieleden. 

 

 

XXXIIg. Johan Leopold Willem Albert Ferdinand Victor erfprins van Saksen-Coburg en Gotha, zoon 

van Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha (XXXIu), op pagina 517 (hertog van 

Albany, hertog van Saksen Coburg Gotha.) en Victoria Adelheid van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op donderdag 2 augustus 1906 in 

Callenberg [Sachsen, Duitsland]. Hij was als achterkleinzoon van koningin Victoria een prins van 

Groot-Brittannië en Ierland, maar verloor zijn Britse titels aan het einde van de Eerste 

Wereldoorlog, overleden (65 jaar oud) op donderdag 4 mei 1972 in 

Grein [Oberosterreich, Oostenrijk], trouwde (25 jaar oud) (1) op woensdag 9 maart 1932 

morganatisch, (gescheiden in 1962) met Feodora Freiherrin Von Der Horst. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Caroline Mathilde van Saksen-Coburg, geboren in 1933. 

2. Ernst Leopold van Saksen-Coburg, geboren in 1935. 

3. Peter Albert van Saksen-Coburg, geboren in 1939. 

 

 Johan Leopold Willem Albert Ferdinand Victor erfprins van Saksen-Coburg en Gotha, 

trouwde (2) met Maria Theresia Reindl. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXIIh. Sibylle van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en 

Gotha (XXXIu), op pagina 517 (hertog van Albany, hertog van Saksen Coburg Gotha.) en Victoria 

Adelheid van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op zaterdag 18 januari 1908 in 

Kasteel Friedenstein (Gotha) [Thüringen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 28 november 1972 in Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde (respectievelijk 24 en 26 

jaar oud) op woensdag 19 oktober 1932 in Coburg [Bavaria, Duitsland], kerkelijk huwelijk op 

donderdag 20 oktober 1932 in Beltrum met haar achterneef Gustaaf Adolf Oscar Frederik Arthur 

Edmund van Zweden, zoon van Gustaaf VI Adolf van Zweden en Margaretha Victoria Augusta 

van Connaught en Strathearn (XXXIq), op pagina 510. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Margaretha Désirée Victoria van Zweden, geboren op woensdag 31 oktober 1934 in 

Kasteel Haga (Solna) [Uppsala, Zweden], trouwde (29 jaar oud) op 

dinsdag 30 juni 1964 in Öland [Kalmar, Zweden] in de Gärdslösa kerk. Als gevolg van 

haar huwelijk met een burger, verloor prinses Margaretha het predicaat Koninklijke 

Hoogheid met John Ambler. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Birgitta Ingeborg Alice van Zweden, geboren op dinsdag 19 januari 1937 in 

Kasteel Haga (Solna) [Uppsala, Zweden], trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar 

oud) op donderdag 25 mei 1961 in Stockholm [Stockholms, Zweden], kerkelijk 

huwelijk op dinsdag 30 mei 1961 in 

Kasteel Sigmaringen (Sigmaringen) [Baden-Württemberg, Duitsland] in de 

kapel, (Gescheiden van tafel en bed vanaf 1990) met Johann Georg Carl Leopold 



  

  

Eitel-Friedrich Meinrad Maria Hubertus Michael van Hohenzollern, zoon van 

Frederik Victor Pius Alexander Leopold Karel Theodor Ferdinand van 

Hohenzollern en Margaretha Carola Wilhelmina Victoria Adelheid Albertina Petrusa 

Bertram Paula van Saksen (XXXIIm), op pagina 563 (Saksische prinses tot 1919), 

geboren op zondag 31 juli 1932 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], 

overleden (83 jaar oud) op woensdag 2 maart 2016 in München [Bavaria, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

3. Désirée Elisabeth Sybilla van Zweden, geboren op donderdag 2 juni 1938 in 

Kasteel Haga (Solna) [Uppsala, Zweden], prinses van Zweden, barones Silfverschiöld, 

trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1964 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden] Als gevolg van haar huwelijk met een baron verloor 

Désirée het predicaat Koninklijke Hoogheid met Niclas baron Silfverschiöld, geboren 

op donderdag 31 mei 1934, overleden (82 jaar oud) op dinsdag 11 april 2017. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Christina Louise van Zweden, geboren op dinsdag 3 augustus 1943 in 

Kasteel Haga (Solna) [Uppsala, Zweden], trouwde (respectievelijk 30 en 33 jaar 

oud) op zaterdag 15 juni 1974 in Stockholm [Stockholms, Zweden] in de kapel van het 

koninklijk paleis. ls gevolg van haar huwelijk met een burger, verloor prinses 

Christina het predicaat Koninklijke Hoogheid met Tord Magnuson, geboren op 

maandag 7 april 1941. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Carl Gustaf XVI Carl Gustaf Folke Hubertus koning van Zweden, geboren op 

dinsdag 30 april 1946 in Solna [Zweden], trouwde (respectievelijk 30 en 32 jaar 

oud) op zaterdag 19 juni 1976 in Stockholm [Stockholms, Zweden] met Sylvia 

Renathe Sommerlath, geboren op donderdag 23 december 1943 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Johann Georg Carl Leopold Eitel-Friedrich Meinrad Maria Hubertus Michael van Hohenzollern. 

Hij studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Parijs, Freiburg im Breisgau en München. Hij 

promoveerde in 1966 en trad in datzelfde jaar in dienst bij de Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. 

Aanvankelijk was hij referent voor de Franse en Spaanse schilderkunst, later werd hij er conservator en 

directeur. In 1986 werd hij directeur van het Bayerisches Nationalmuseum. Hij keerde in 1991 terug bij de 

Staatsgemäldesammlungen, waar hij de drijvende kracht was achter de oprichting van de Pinakothek der 

Moderne. Hij initieerde ook de samenwerking met de Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, van welke 

instelling hij in 1998 de directeur werd. Daar bleef hij tot zijn pensioen in 2006. 

 

 

Désirée Elisabeth Sybilla van Zweden. 

Barones Silfverschiöld woont op Slot Koberg in Sollebrunn en leidt een onopvallend bestaan. Haar 

aanwezigheid bij koninklijke aangelegenheden is eerder uitzondering dan regel. 

 

 

Christina Louise van Zweden. 

Prinses Christina en haar echtgenoot wonen in Stockholm. Zij vertegenwoordigt de koninklijke familie bij 

talrijke gelegenheden in Zweden en is betrokken bij vele organisaties in de Zweedse samenleving. Prinses 

Christina was onder meer voorzitster van het Zweedse Rode Kruis van 1993 tot 2002. 

 

 

Carl Gustaf XVI koning van Zweden. 

Toen hij werd geboren, regeerde zijn overgrootvader Gustaaf V nog, zodat er toen voor het eerst in Zweden 

vier troongeneraties tegelijkertijd in leven waren. Toen zijn vader in 1947 omkwam bij een vliegtuigongeluk 

bij Kopenhagen, kwam Carl Gustaf op de tweede plaats in de lijn van de troonopvolging te staan, na zijn 

grootvader, de kroonprins. In 1950, bij het overlijden van zijn overgrootvader, werd hijzelf kroonprins. In 

een speech in 2005 vertelde de koning emotioneel over het feit dat hij opgroeide zonder vader. Aan het hof 

zweeg men over de dood van Gustaf Adolf, wat heel moeilijk was voor zijn vijf kinderen. Pas toen de koning 



  

  

zeven jaar oud was, vertelde men hem hoe zijn vader omgekomen was. 

Vorming. 

Na de middelbare school volgde hij gedurende tweeënhalf jaar een opleiding bij de marine, het leger en de 

luchtmacht. Carl Gustaf volgde ook colleges in geschiedenis, politicologie, financiële rechten en economie in 

Stockholm en Uppsala. Hij kreeg speciale opleidingen om hem voor te bereiden op zijn taak als koning van 

Zweden. 

Koning van Zweden. 

Carl Gustaf heeft een ceremoniële rol, maar moet bijvoorbeeld wel staatsbezoeken afleggen. De koning is erg 

geïnteresseerd in technologie, agrarische cultuur, milieu, handel, industrie en duurzaamheid. Op 

internationaal gebied is de koning vooral bekend omdat hij elk jaar de Zweedse Nobelprijzen uitreikt. In 

eigen land is hij beschermheer van diverse organisaties, waaronder Scouting en sinds 1989 de stichting The 

Natural Step. In 1979 werd de eis van een mannelijke troonopvolger geschrapt wat zijn oudste dochter 

Victoria tot kroonprinses maakte. 

Erevoorzitter scouting. 

Carl Gustaf is een actief lid van de Zweedse Scouting. Tevens is hij erevoorzitter van de World Organization 

of the Scout Movement en doet vaak mee aan nationale en internationale scoutingevenementen. Zo was hij 

ook aanwezig op verschillende Wereld Jamborees, waaronder die in 2011 in Zweden. Daar hield hij een 

toespraak tijdens de officiële slotceremonie. 

Patronage The Natural Step. 

Carl Gustaf is actief beschermheer van The Natural Step stichting sinds 1989. Hij ondersteunde toen een 

nationale duurzaamheidscampagne waarbij ieder huishouden in Zweden werd betrokken. Een 2-daagse 

televisie uitzending over diverse aspecten rondom het onderwerp begeleid door een postpakket wat naar 

ieder huishouden werd verstuurd (instructieboekje plus cassettebandje). Recenter (Februari 2016, 

Farbfabriken, Stockholm) bevestigde hij de relevantie voor overheid, bedrijfsleven en politiek. 

Ex-vernederlandsing. 

Het was eeuwenlang gebruik, tot in de jaren negentig, om de namen van staatshoofden en buitenlandse 

royals te vernederlandsen. Zo werd de Zweedse koning in Nederlandse media voorheen ook wel als Karel 

Gustaaf vermeld. 

 

 

Sylvia Renathe Sommerlath. 

Haar vader was directeur van de Braziliaanse afdeling van het Zweedse bedrijf Böhler-Uddeholm. Silvia 

werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Heidelberg (Duitsland). In 1947 verhuisde de familie naar 

Brazilië en Silvia groeide op in São Paulo. In 1957 keerde de familie terug naar Duitsland. Silvia heeft drie 

nationaliteiten: Duits, Braziliaans en Zweeds. 

Carrière. 

Voor haar huwelijk werkte Silvia op het Argentijnse consulaat in München, was een gastvrouw gedurende 

de Olympische Spelen en was dienstdoend hoofd van Protocol voor de Winterspelen in Innsbruck, 

Oostenrijk. 

Silvia is gediplomeerd tolk-vertaler. Ze spreekt zes talen: Zweeds, Duits, Portugees, Frans, Spaans en Engels. 

Silvia is ook grotendeels vloeiend in gebarentaal. 

 

 

XXXIIi. Caroline Mathilde Helena Louise Augusta Beatrix van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van 

Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha (XXXIu), op pagina 517 (hertog van Albany, 

hertog van Saksen Coburg Gotha.) en Victoria Adelheid van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op zaterdag 22 juni 1912 in 

Callenberg [Sachsen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1983 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) (1) op 

maandag 14 december 1931 in Coburg [Bavaria, Duitsland], (gescheiden in 1938) met Friedrich 

Wolfgang van Castell-Rüdenhausen, geboren op woensdag 27 juni 1906, gesneuveld (33 jaar 

oud) op dinsdag 11 juni 1940 tijdens een luchtcharge tijdens de Battle of Britain. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Betram van Castell-Rüdenhausen, geboren in 1932. 

2. Konradin van Castell-Rüdenhausen, geboren in 1933. 



  

  

3. Victoria Adelheid van Castell-Rüdenhausen, geboren in 1935. 

 

 Caroline Mathilde Helena Louise Augusta Beatrix van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde (2) 

met Max Schnirring, gesneuveld in 1944 tijdens luchtgevechten. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Calma Schnirring, geboren in 1938. 

2. Dagmar Schnirring, geboren in 1940. 

3. Peter Schnirring, geboren in 1943. 

 

 Caroline Mathilde Helena Louise Augusta Beatrix van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde 

(ongeveer 34 jaar oud) (3) in 1946, (gescheiden in 1949) met Karl Otto Andree. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXIIj. Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald erfprins van Saksen-Coburg en Gotha, zoon 

van Leopold Karl Eduard van Saksen-Coburg en Gotha (XXXIu), op pagina 517 (hertog van 

Albany, hertog van Saksen Coburg Gotha.) en Victoria Adelheid van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op vrijdag 29 november 1918, overleden (79 

jaar oud) op vrijdag 23 januari 1998 in Grein [Oberosterreich, Oostenrijk], trouwde 

(respectievelijk 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op zaterdag 24 januari 1942, (gescheiden in 1946) 

met Victoria gravin van Solms-Baruth, geboren in 1921, overleden (ongeveer 82 jaar oud) in 

2003. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Andreas Michael Armin Siegfried Friedrich-Hans Hubertus van Saksen-Coburg, 

geboren op zondag 21 maart 1943 in Kasel-Golzig [Brandenburg, Duitsland], volgt 

XXXIIIh, op pagina 584. 

 

Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald erfprins van Saksen-Coburg en Gotha. 

In 1938 trad hij, na het behalen van zijn eindexamen gymnasium toe tot een pantsereenheid van de 

Wehrmacht, met als doel opgeleid te worden tot officier. Hij nam deel aan zowel de bezetting van 

Sudetenland in 1938 als aan de inval in Polen in 1939. 

Op 24 januari 1942 trad hij in het huwelijk met Victoria gravin van Solms-Baruth (1921-2003). Kort daarna 

werd Frederik uitgezonden naar het Midden-Oosten en de Kaukasus. Toen zijn oudere broer Hubertus in 

1943 sneuvelde en zijn oudste broer (Johan Leopold) -vanwege zijn morganatisch huwelijk- besloot afstand 

te doen van zijn opvolgingsrechten, werd duidelijk dat Frederik het toekomstige hoofd van zijn huis zou 

zijn. In 1944 werd hij ordonnansofficier onder veldmaarschalk Erwin Rommel en als zodanig was hij 

betrokken bij de gevechten in Normandië. In 1945 werd hij door de Britse troepen krijgsgevangen gemaakt. 

In 1946 werd hij vrijgelaten en keerde hij terug naar Coburg. 

 

 

 Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald erfprins van Saksen-Coburg en Gotha, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) (2) in 1948, (gescheiden) met 

Denyse van Muralt, geboren in 1923, overleden (ongeveer 82 jaar oud) in 2005. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Claudia van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1949. 

2. Beatrice van Saksen-Coburg en Gotha, trouwde met Frederik Ernst van 

Saksen-Meiningen, zoon van Bernhard Frederik Julius Hendrik hertog van 

Saksen-Meiningen (XXXw), op pagina 448 (hoofd van Saksen-Meiningen van 1946 tot 

zijn dood) en Margot Grössler. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Adriaan van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1955. 

 

 Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald erfprins van Saksen-Coburg en Gotha, 

trouwde (3) met Katrin Bremme, geboren in 1940. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXIIk. Frederik Christiaan Albert Leopold Anno Sylvester Macarius van Saksen, zoon van Frederik 



  

  

August III van Saksen (XXXIx), op pagina 522 (koning van Saksen) en Louise Antoinette Maria 

Theresia van Habsburg-Lotharingen, geboren op zondag 31 december 1893 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], titulatair koning van Saksen, overleden (74 jaar oud) op 

vrijdag 9 augustus 1968 in Samedan [Graubunden, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 29 en 

19 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1923 in Regensburg [Bavaria, Duitsland] met Elisabeth Helene 

van Thurn-Taxis, dochter van Albrecht prins van Thurn und Taxis en Margaretha Clementine 

van Oostenrijk, geboren op dinsdag 15 december 1903 in Regensburg [Bavaria, Duitsland], 

overleden (72 jaar oud) op vrijdag 22 oktober 1976 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Maria Emanuel van Saksen, geboren op zondag 31 januari 1926 in 

Regensburg [Bavaria, Duitsland], overleden (86 jaar oud) op maandag 23 juli 2012 in 

La Tour-de-Peilz [Vaud, Zwitserland], volgt XXXIIIi, op pagina 584. 

2. Maria Josefa van Saksen, geboren in 1928. 

3. Maria Anna Josefa van Saksen, geboren in 1929, overleden (ongeveer 83 jaar oud) in 

2012. 

4. Albert Jozef Maria Franciscus Xaverius van Saksen, geboren op 

vrijdag 30 november 1934 in Bamberg [Bavaria, Duitsland], ongehuwd overleden (77 

jaar oud) op zaterdag 6 oktober 2012 in München [Bavaria, Duitsland]. 

5. Mathilde Maria Josepha Anna Xaveria van Saksen, geboren op 

vrijdag 17 januari 1936 in Bamberg [Bavaria, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

zondag 18 maart 2018, volgt XXXIIIj, op pagina 584. 

 

Frederik Christiaan Albert Leopold Anno Sylvester Macarius van Saksen. 

Na de dood van zijn vader werd hij, omdat zijn oudere broer Frederik August priester was geworden en van 

zijn opvolgingsrecht had afgezien, in 1931 hoofd van het huis Wettin. Als hoofd van dit huis noemde hij zich 

vanaf 1932 markgraaf van Meißen. Hij was grootmeester van de Orde van de Kroon van Wijnruit, ridder in 

de Orde van de Zwarte Adelaar, ridder in de Militaire Orde van Sint-Hendrik en ridder-grootkruis van de 

Maltezer Orde. 

Traditiegetrouw nam Frederik Christiaan dienst in het Saksische leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

maakte hij deel uit van de Duitse generale staf aan het westfront. Aan het einde van de oorlog voerde hij 

verschillende diplomatieke missies uit, alvorens de operatie te leiden waarbij de Saksische troepen werden 

teruggetrokken uit België om te worden ontbonden in Fulda. 

Na de oorlog studeerde hij rechten in Keulen, Freiburg im Breisgau, Breslau en Würzburg. Aan die laatste 

universiteit promoveerde hij. Zijn proefschrift ging over Nicolaas van Cusa, die een belangrijke rol had 

gespeeld in de ontwikkeling van het canoniek recht in de Middeleeuwen. 

Tijdens zijn studie leerde hij in een katholieke studentenvereniging Elisabeth Helene von Thurn und Taxis 

kennen met wie hij op 16 juni 1923 in het huwelijk trad. Tot 1937 woonden ze in Bamberg daarna - tot 1945 - 

in Dresden. Na de bombardementen op Dresden in 1945 nam hij een groot aantal dakloos geworden 

Dresdenaren in zijn slot op. 

Na 1945 leefde het gezin eerst in Bregenz, om zich vanaf 1955 te vestigen in München. Daar richtte Frederik 

Christiaan met zijn zonen Maria Emanuel en Albert Jozef het kapittel van de Militaire Orde van 

Sint-Hendrik op. Ook richtte hij een Beierse afdeling op van een Vertriebenenverband, dat wil zeggen: van 

Saksische Duitsers die na de oorlog hun land hadden verlaten om zich in het westen te vestigen. 

Frederik Christiaan bewerkstelligde de restauratie van de - ter nagedachtenis van een van zijn voorvaderen, 

Frederik August II opgerichte - kapel in Karrösten. Frederik August was daar verongelukt met zijn koets. 

 

 

Albert Jozef Maria Franciscus Xaverius van Saksen. 

In 1954 deed hij eindexamen gymnasium. Vanaf 1955 studeerde hij aan de Ludwig Maximilians-Universiteit. 

Hij begon met economie maar studeerde later geschiedenis en volkskunde. Hier promoveerde hij in 1961 op 

een proefschrift dat handelde over zijn voorvader, koning Johan van Saksen. In datzelfde jaar riep hij, samen 

met zijn vader en oudere broer (Maria Emanuel) het kapittel van de Saksische Militaire Orde van 

Sint-Hendrik opnieuw bijeen. Aan de universiteit van München stond hij aan de basis van het Instituut voor 

Saksische Geschiedenis. Hij schreef tal van werken over de geschiedenis van Saksen. 

Pas in 1982 kreeg hij van de regering van de DDR voor het eerst toestemming om zijn vaderland te 



  

  

bezoeken. Hij bezocht Saksen nogmaals in 1983 en 1985, maar daarna kreeg hij geen toestemming meer van 

de Oost-Duitse regering. Sinds de Duitse hereniging (1989-1990) was Albert Jozef vooral bezig met het 

verkrijgen van financiële genoegdoening voor het verloren gegane familiebezit. 

 

 

XXXIIl. Ernst Hendrik Melchiades van Saksen, zoon van Frederik August III van Saksen (XXXIx), op 

pagina 522 (koning van Saksen) en Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, 

geboren op woensdag 9 december 1896 in Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) 

op maandag 14 juni 1971 in Edingen-Neckarhausen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 24 en 19 jaar oud) (1) op dinsdag 12 april 1921 in Hohenburg [Bavaria, Duitsland] 

met Sophie van Nassau-Weilburg, dochter van Willem IV Alexander van 

Luxemburg (groothertog van Luxemburg, hertog van Nassau) en Maria Anna van 

Portugal (regentes in Luxemburg), geboren op vrijdag 14 februari 1902 in 

Kasteel Colmar-Berg [Luxembourg, Luxemburg], prinses van Luxemburg, overleden (39 jaar 

oud) op zaterdag 24 mei 1941 in München [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Dedo van Saksen, geboren op dinsdag 9 mei 1922, overleden (87 jaar oud) op 

zondag 6 december 2009. 

2. Timo van Saksen, geboren op zaterdag 22 december 1923, overleden (58 jaar oud) op 

donderdag 22 april 1982, trouwde (ongeveer 28 jaar oud) (1) in 1952 met Erika 

Montanus. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Margit 

Lukas, geboren in 1923. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 47 jaar oud) (3) in 1966 met Charlotte 

Scwhindack, geboren in 1919. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 53 jaar oud) (4) in 1974 met Erina Flitz, 

geboren in 1921. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Gero van Saksen, geboren in 1925, overleden (ongeveer 78 jaar oud) in 2003. 

 

Ernst Hendrik Melchiades van Saksen. 

Hij groeide op bij zijn vader, omdat zijn moeder al in 1902 het ouderlijk huis verliet en zich vervolgens in 

Londen vestigde. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog trad hij als officiertoe tot de Saksische troepen. Aanvankelijk vocht hij in 

Reims, later maakte hij deel uit van het Duitse commando in de Slag om de Somme. Na de Vierde Slag om 

Ieper trok hij zich met zijn troepen terug naar Saksen. 

Tussen de beide wereldoorlogen sloot hij zich aan bij de - sterk monarchistich gerichte - veteranenbond 

Stahlhelm. Namens het Huis Wettin voerde hij de onderhandelingen met de vrijstaat Saksen over de 

verdeling van de bezittingen. 

Ernst Hendrik werd in 1929 door Gustav Stresemann gevraagd zich te kandideren voor de functie van 

Rijkspresident, maar hij zag daarvan af. Hij distantieerde zich wel volledig van het Nationaalsocialisme en 

werd in de nasleep van de Nacht van de Lange Messen, gevangengenomen en voor vijf dagen geïnterneerd. 

Daarna leefde hij teruggetrokken op Slot Moritzburg. 

In 1947 verhuisde hij met zijn gehele gezin naar Ierland, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen. Hij 

overleed tijdens een korte vakantie in Duitsland. 

 

 

 Ernst Hendrik Melchiades van Saksen, trouwde (ongeveer 50 jaar oud) (2) in 1947 met Virginia 

Dulon. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXIIm. Margaretha Carola Wilhelmina Victoria Adelheid Albertina Petrusa Bertram Paula van 

Saksen, dochter van Frederik August III van Saksen (XXXIx), op pagina 522 (koning van 

Saksen) en Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, geboren op 

woensdag 24 januari 1900 in Dresden [Sachsen, Duitsland], Saksische prinses tot 1919, overleden 

(62 jaar oud) op dinsdag 16 oktober 1962 in Freiberg [Sachsen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 20 en 28 jaar oud) op woensdag 2 juni 1920 in Szczodre [Wroclaw, Poland] met 



  

  

haar achterneef Frederik Victor Pius Alexander Leopold Karel Theodor Ferdinand van 

Hohenzollern, zoon van Wilhelm August Karl Joseph Peter Ferdinan Benedikt van 

Hohenzollern en Maria Theresia van Bourbon-Sicilië, geboren op zondag 30 augustus 1891 in 

Heiligendamm [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 6 februari 1965 in Krauchenwies [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Maria Adelgonde Alice Louise Josefine van Hohenzollern, geboren op 

zaterdag 19 februari 1921 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden 

(85 jaar oud) op dinsdag 23 mei 2006 in Frauenfeld [Thurgau, Zwitserland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 22 jaar oud) (1) op maandag 31 augustus 1942 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], (gescheiden op woensdag 14 juli 1948) 

met Constantijn Leopold Lodewijk Adalbert George Thadeus Jozef Petrus 

Johannes Antonius Frans van Beieren, zoon van Adelbert Alfons van Beieren en 

Auguste Maria Gabrielle van Seefried-Buttenheim, geboren op 

zondag 15 augustus 1920 in München [Bavaria, Duitsland], overleden door een 

noodlottig ongeval (48 jaar oud) op woensdag 30 juli 1969 in de omgeving van 

Hechingen [Baden-Württemberg, Duitsland] door een vliegtuigongeluk. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (ongeveer 29 jaar oud) (2) in 

1950, (gescheiden in 1962) met Werner Hess. Uit dit huwelijk 2 dochters, trouwde 

(ongeveer 52 jaar oud) (3) in 1973 met Hans Huber. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Maria Antonia van Hohenzollern, geboren op zaterdag 19 februari 1921 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (90 jaar oud) op 

dinsdag 11 oktober 2011 aldaar. 

3. Maria Theresia van Hohenzollern, geboren op woensdag 11 oktober 1922 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op 

maandag 13 december 2004 in München [Bavaria, Duitsland]. 

4. Frederik Willem Ferdinand Josef Maria Manuel George Meinrad Fidelis 

Benedictus Michael Hubert prins van Hohenzollern, geboren op 

zondag 3 februari 1924 in Umkirch [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (86 

jaar oud) op donderdag 16 september 2010 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 27 

en ongeveer 19 jaar oud) omstreeks 1951 in Solna [Zweden], kerkelijk 

huwelijk aldaar, (gescheiden in Solna [Zweden]) met Margarita Ileana Victoria 

Alexandra van Leiningen-Dagsburg, dochter van Friedrich Karl Eduard van 

Leiningen-Dagsburg en Maria Kirillovna van Rusland (grootvorstin van Rusland), 

geboren op maandag 9 mei 1932 in Coburg [Bavaria, Duitsland], overleden (64 jaar 

oud) op maandag 17 juni 1996 in Überlingen [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 3 zonen. 

5. Franz Josef van Hohenzollern, geboren op maandag 15 maart 1926 in 

Umkirch [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 13 maart 1996 in Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

met Diane van Bourbon-Parma, dochter van Gaetano van Bourbon-Parma en 

Margarethe van Thurn und Taxis, geboren in 1932, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

op dinsdag 8 september 2009. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Johann Georg Carl Leopold Eitel-Friedrich Meinrad Maria Hubertus Michael van 

Hohenzollern, trouwde met Birgitta Ingeborg Alice van Zweden, dochter van 

Gustaaf Adolf Oscar Frederik Arthur Edmund van Zweden (hertog van Västerbotten, 

erfprins van Zweden) en Sibylle van Saksen-Coburg en Gotha (XXXIIh), op pagina 

557. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

7. Ferfried Maximiliaan van Hohenzollern, geboren op woensdag 14 april 1943 in 

Umkirch [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 

Constantijn Leopold Lodewijk Adalbert George Thadeus Jozef Petrus Johannes Antonius Frans van 

Beieren. 



  

  

In 1941 nam hij als artillerist deel aan de Tweede Wereldoorlog, maar werd later als lid van een voorheen 

regerende familie ontslagen. Hij begon in 1943 aan een studie Rechten, richtte na de oorlog het Beierse Rode 

Kruis op en was sinds 1947 als dagblad- en televisiejournalist werkzaam. Hij stelde zich kandidaat als 

CSU-afgevaardigde voor de Bondsdag ("Konstantin von Bayern für Bayern nach Bonn") en werd op 19 

oktober 1965 op grond van directe verkiezing gekozen. 

 

 

Frederik Willem Ferdinand Josef Maria Manuel George Meinrad Fidelis Benedictus Michael 

Hubert prins van Hohenzollern. 

Hij ging in Freiburg im Breisgau naar de lagere school en naar het gymnasium. In 1951 trouwde hij met 

Margarita zu Leiningen. Frederik Willem gaf tot zijn dood leiding aan de Vennootschap Fürst von 

Hohenzollern, waarin alle familiebedrijven zijn ondergebracht. De Hohenzollerngroep heeft ongeveer 3500 

werknemers. 

Als verwant van de laatste koning van Roemenië, Michaël I, werd hij lange tijd gezien als eerstvolgende 

pretendent op de Roemeense troon, daar de grondwet van het Roemeense koninkrijk alleen mannelijke 

troonopvolging toestond en Michaël geen zonen heeft. Op 30 december 2007 vaardigde ex-koning Michaël 

evenwel onverwacht een decreet uit, waarbij hij zijn oudste dochter, Margaretha, aanwees als opvolgster en 

kroonprinses. 

Hij was drager van het Bundesverdienstkreuz (1e klasse) en ereburger van de volgende Beierse gemeenten: 

Eisenstein, Sigmaringen, Sigmaringendorf en Umkirch. Daarnaast was hij ridder grootkruis en erebaljuw in 

de Maltezer Orde en rechtsridder grootkruis van de Konstantinorde van Sint-Georg. 

 

 

XXXIIn. Maria Alix Luitpolda van Saksen, dochter van Frederik August III van Saksen (XXXIx), op 

pagina 522 (koning van Saksen) en Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, 

geboren op vrijdag 27 september 1901 in Wächwitz [Sachsen, Duitsland], overleden (89 jaar oud) 

op dinsdag 11 december 1990 in Szczodre [Wroclaw, Poland], trouwde (respectievelijk 19 en 29 

jaar oud) op woensdag 25 mei 1921 in Szczodre [Wroclaw, Poland] met haar achterneef Franz 

Joseph Maria Ludwig Anton Thassilo prins van Hohenzollern, zoon van Wilhelm August Karl 

Joseph Peter Ferdinan Benedikt van Hohenzollern en Maria Theresia van Bourbon-Sicilië, 

geboren op zondag 30 augustus 1891 in Heiligendamm [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], 

overleden (72 jaar oud) op vrijdag 3 april 1964 in Tübingen [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Karel Anton van Hohenzollern, geboren in 1922, overleden (ongeveer 71 jaar oud) in 

1993. 

2. Meinraad Leopold van Hohenzollern, geboren in 1925. 

3. Maria Margarethe van Hohenzollern-Emden, geboren op maandag 2 januari 1928 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 37 en 32 jaar 

oud) op zaterdag 18 december 1965 in Hechingen [Baden-Württemberg, Duitsland] 

met Karl Gregor van Mecklenburg-Strelitz, zoon van Georg Alexander Michael van 

Mecklenburg-Strelitz (graaf van Carlow, later titulair hertog van Mecklenburg 

Strelitz) en Irina Raievsky, geboren op dinsdag 14 maart 1933 in 

Remplin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Emanuel Joseph van Hohenzollern-Sigmaringen, geboren op 

zaterdag 23 februari 1929 in München [Bavaria, Duitsland]. 

 

Franz Joseph Maria Ludwig Anton Thassilo prins van Hohenzollern. 

Hij was korvetkapitein der reserve. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Frans Jozef in de Kaiserliche 

Marine op de SMS Emden. Hij vocht onder meer in de slag van de Cocoseilanden. Bij Allerhoogst 

Kabinetsbesluit van de Duitse keizer Wilhelm II zoals bevestigd door het Pruisisch ministerie van 

Binnenlandse Zaken van 18 november 1933 kreeg hij toestemming het naamsdeel "Emden" achter het zijne te 

voegen, ter herinnering aan de bezetting van de Duitse kruiser; vanaf dat moment was zijn naam Frans Jozef 

Prinz von Hohenzollern-Emden. Zijn kinderen, allen geboren voor 1933, droegen de geslachtsnaam 

Prinz(essin) von Hohenzollern. 



  

  

In 1930 werd Hohenzollern lid van de NSDAP. In 1933 gevolgd door het lidmaatschap van de SS. 

 

 

XXXIIo. Anna Pia Monika van Saksen, dochter van Frederik August III van Saksen (XXXIx), op pagina 

522 (koning van Saksen) en Louise Antoinette Maria Theresia van Habsburg-Lotharingen, 

geboren op maandag 4 mei 1903 in Landau in der Pfalz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden 

(72 jaar oud) op zondag 8 februari 1976 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 29 jaar oud) op zaterdag 4 oktober 1924 in Szczodre [Wroclaw, Poland] met 

Jozef Frans Leopold Anton Ignatius Maria van Oostenrijk, zoon van Josef August van 

Oostenrijk en Augusta Maria Louise van Beieren, geboren op donderdag 28 maart 1895 in 

Brünn [Thüringen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op woensdag 25 september 1957 in 

Carcavelos [Lisboa, Portugal]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Margarethe van Oostenrijk, geboren op maandag 17 augustus 1925 in 

Budapest [Hongarije], overleden (53 jaar oud) op donderdag 3 mei 1979 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden]. 

2. Helena (Ilona) van Oostenrijk, geboren op woensdag 20 april 1927 in 

Budapest [Hongarije], overleden (83 jaar oud) op woensdag 12 januari 2011 in 

Freiburg Im Breisgau [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 

24 jaar oud) op woensdag 20 februari 1946 in 

Sigmaringen [Baden-Württemberg, Duitsland] met Georg Alexander van 

Mecklenburg-Strelitz, zoon van Georg Alexander Michael van 

Mecklenburg-Strelitz (graaf van Carlow, later titulair hertog van Mecklenburg 

Strelitz) en Irina Raievsky, geboren op zaterdag 27 augustus 1921 in 

Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Joseph Arpad van Oostenrijk, geboren op maandag 8 februari 1932 in 

Budapest [Hongarije]. 

4. Stephan Dominik van Oostenrijk, geboren op zondag 1 juli 1934 in 

Budapest [Hongarije]. 

5. Geza Ladislaus van Oostenrijk, geboren op donderdag 14 november 1940 in 

Budapest [Hongarije]. 

6. Michael van Oostenrijk, geboren op dinsdag 5 mei 1942 in Budapest [Hongarije]. 

 

Anna Pia Monika van Saksen. 

Haar ouders waren op het moment van haar geboorte al gescheiden van tafel en bed. In 1902 had haar 

moeder - reeds zwanger - het echtelijke slot verlaten, om zich uiteindelijk in Londen te vestigen. Haar 

moeder stuurde de pasgeborene naar Dresden, waar ze aan het hof van haar vader opgroeide. 

 

 

XXXIIp. Reinier Maria Jozef Florian Ignatius Michaël Gabriël Rafaël Gonzaga van Saksen-Coburg en 

Gotha, zoon van August Leopold Filips Maria Michaël van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIaa), op pagina 527 en Caroline Marie Immaculata van Oostenrijk, geboren op 

vrijdag 4 mei 1900 in Pula [IS, Croatia (Hrvatska)]. De dood van zijn oudere broer August (In 

1908) en van zijn vader (In 1922) maakte hem eerste in lijn voor de opvolging van de Koháry tak 

van zijn familie. In 1930 trouwde hij met Johanna Károlyi de Károly-Patty, gesneuveld (44 jaar 

oud) op vrijdag 23 maart 1945 vermoedelijk in Budapest [Hongarije], trouwde (respectievelijk 30 

en 24 jaar oud) (1) op maandag 15 december 1930 in München [Bavaria, Duitsland], (gescheiden 

op dinsdag 9 juli 1935 in Bergen [Henegouwen, België]) met Johanna de Károly-Patty, geboren 

op maandag 17 september 1906 in Salzburg [Salzburg, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johan Hendrik van Saksen-Coburg en Gotha, geboren op zaterdag 28 maart 1931 in 

Innsbruck [Tirol, Oostenrijk], overleden (ongeveer 79 jaar oud) in 2010. 

 

 Reinier Maria Jozef Florian Ignatius Michaël Gabriël Rafaël Gonzaga van Saksen-Coburg en 

Gotha, trouwde (ongeveer 40 jaar oud) (2) in 1940 met Edith de Kózol. 



  

  

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXXIIq. Marie Louise van Bulgarije, dochter van Boris III koning van Bulgarije (XXXIac), op pagina 

528 (was van 1918 tot 1943 tsaar van Bulgarije) en Johanna Elisabeth Antonia Romana Maria van 

Savoye (was een Italiaanse prinses), geboren op vrijdag 13 januari 1933 in Sofia [Bulgaria], 

trouwde (respectievelijk 24 en 29 jaar oud) (1) op donderdag 14 februari 1957, (gescheiden in 

1968) met Karl Vladimir Ernst Heinrich van Leiningen, geboren op maandag 2 januari 1928 in 

Coburg [Bavaria, Duitsland], was een prins van Leiningen, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 28 september 1990 in Vered Hagalil [Israël]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Karel Boris van Leiningen, geboren in 1960. 

2. Herman Frederik van Leiningen, geboren in 1963. 

 

Marie Louise van Bulgarije. 

Nadat in 1946 de monarchie in Bulgarije definitief was afgeschaft, vertrok de ex-tsarina met haar kinderen 

naar Alexandrië, waar zij zich vestigde bij haar daar in ballingschap levende grootouders, ex-koning Victor 

Emanuel III en Helena van Montenegro. 

 

 

 Marie Louise van Bulgarije, trouwde (2) met Bronislaw Tomasz Andrzej Chobrok. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Alexandra Nadezhda Maria Chobrok, geboren in 1970. 

2. Pawel Alastair Chobrok, geboren in 1972. 

 

XXXIIr. Simeon van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Boris III koning van Bulgarije (XXXIac), op 

pagina 528 (was van 1918 tot 1943 tsaar van Bulgarije) en Johanna Elisabeth Antonia Romana 

Maria van Savoye (was een Italiaanse prinses), geboren op woensdag 16 juni 1937 in 

Sofia [Bulgaria], was van 1943 tot 1946 als Simeon II de laatste tsaar (koning) van Bulgarije en van 

2001 tot 2005 als Simeon Borisov Sakskoboerggotski premier van dat land. Hij is de enige vorst in 

de geschiedenis die na te zijn afgezet op democratische wijze weer politieke macht kreeg, 

trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 21 januari 1962 met Oña 

Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, geboren omstreeks 1935. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Kardam van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1962, overleden (ongeveer 53 jaar 

oud) in 2015, volgt XXXIIIk, op pagina 585. 

2. Kyril van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1964, volgt XXXIIIl, op pagina 585. 

3. Koebrat van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1965, volgt XXXIIIm, op pagina 

585. 

4. Konstantin-Assen van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1967, volgt XXXIIIn, op 

pagina 585. 

5. Kalina van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1972, volgt XXXIIIo, op pagina 585. 

 

Simeon van Saksen-Coburg en Gotha. 

Jeugd en koningschap. 

Simeon werd geboren als zoon van tsaar Boris III en Johanna van Savoye, dochter van Victor Emanuel III 

van Italië. Hij werd gedoopt met water uit de Jordaan dat speciaal door de luchtmacht naar Bulgarije was 

overgevlogen. Na de plotselinge dood van zijn vader in 1943 besteeg hij op zesjarige leeftijd de troon onder 

regentschap van zijn oom prins Cyril. 

Cyril en de meeste regeringsleiders werden in 1944 vermoord in een door de Sovjets gesteunde staatsgreep, 

hoewel Simeon aanvankelijk op de troon werd gehandhaafd. Een - volgens sommigen vervalst - referendum 

bepaalde in 1946 dat de monarchie diende te worden afgeschaft. De koninklijke familie weigerde echter 

Simeon II te laten abdiceren en ontvluchtte het land. 

Ballingschap. 

Simeon ging hierop met zijn zuster Maria Louisa en zijn moeder naar Alexandrië in Egypte, waar Johanna's 

vader in ballingschap leefde. In juli 1951 verleende de Spaanse regering hem asiel. Hij ging rechten en 



  

  

politieke wetenschappen studeren aan het Lycée Française te Madrid en bezocht in 1958/1959 de Valley 

Forge Military Academy in de Verenigde Staten. Later werd hij een succesvol zakenman. 

De ex-koning, die nooit formeel troonsafstand had gedaan, bleef geïnteresseerd in Bulgarije en steunde 

Bulgaarse vluchtelingen. 

Terugkeer naar Bulgarije. 

Pas na de val van het communisme in 1989 trad Simeon weer in de openbaarheid. De Bulgaren 

beschouwden hem nu als een waarnemer op afstand die zich niet opdrong, nergens aanspraak op maakte en 

aansprekende dingen zei. Hij maakte zich zeer geliefd en zijn eerste bezoek aan zijn land in 1996 werd een 

ware triomftocht. Hij drong niet aan op herstel van de monarchie, maar gaf wel te kennen een politieke rol te 

willen spelen. De grote politieke partijen, die in hem een concurrent zagen, bepaalden hierop dat de 

president van het land er minstens vijf jaar moest wonen, daarmee Simeon uitsluitend. 

Als premier. 

In 2001 werd hij als leider gekozen van de nieuwe Nationale Beweging Simeon II (NDST). Tijdens de 

verkiezingen later dat jaar verwierf de NDST 119 van de 240 parlementszetels. Simeon werd aldus premier. 

Zijn partij beoogde het uitbannen van de corruptie en verbetering van de algemene levensstandaard. Onder 

zijn bewind trad Bulgarije in 2004 toe tot de NAVO en kwam toetreding tot de Europese Unie in zicht. 

Simeon Sakskoboerggotski, premier van 2001 tot en met 2005, werd opgevolgd door Sergej Stanisjev. 

 

 

XXXIIs. Josephine Charlotte Josephine Charlotte Stephanie Ingeborg Elisabeth Maria-Josepha 

Margaretha Astrid van België, dochter van Leopold III koning van België (XXXIae), op pagina 

530 en Astrid Sofia Lovisa Thyra van Zweden, geboren op dinsdag 11 oktober 1927 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (77 jaar oud) op maandag 10 januari 2005 in 

Kasteel Fischbach (Eisenach) [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 32 jaar 

oud) op donderdag 9 april 1953 in Luxemburg met Jan Jean Benoît Guillaume Marie Robert 

Louis Antoine Adolphe Marc d'Aviano van Luxemburg, zoon van Felix Marie Vincent van 

Bourbon-Parma (prins van Parma, prins van Luxemburg) en Charlotte Adelgonde groothertogin 

van Luxemburg, geboren op woensdag 5 januari 1921 in 

Kasteel Colmar-Berg [Luxembourg, Luxemburg], was van 1964 tot 2000 groothertog van 

Luxemburg, overleden (98 jaar oud) op dinsdag 23 april 2019 in 

Kasteel Fischbach (Eisenach) [Thüringen, Duitsland] ten gevolge van een longontsteking in een 

ziekenhuis. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Marie Astrid Lilian Charlotte Leopoldine Wilhelmine Ingeborg Antoinette 

Elisabeth Anna Alberta van Luxemburg, geboren op woensdag 17 februari 1954 in 

Betzdorf [Grevenmacher, Luxemburg], prinses van Luxemburg, prinses van 

Bourbon-Parma, trouwde (beiden 27 jaar oud) op zaterdag 6 februari 1982 in 

Luxemburg met haar achterneef Carl Christian Maria Anna Rudolph Anton Marcus 

D'aviano van Oostenrijk, zoon van Karl Ludwig Maria Franz Joseph Michael Gabriel 

Antonius Robert Stephan Pius Gregor Ignatius Markus van Oostenrijk en Yolande 

Marie van Ligne, geboren op donderdag 26 augustus 1954 in 

Beloeil [Henegouwen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Hendrik Albert Gabriël Félix Marie Willem van Luxemburg, geboren op 

zaterdag 16 april 1955 in Betzdorf [Grevenmacher, Luxemburg], is groothertog van 

Luxemburg sinds 7 oktober 2000, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

zaterdag 14 februari 1981 met María Teresa Mestre y Batista, geboren op 

donderdag 22 maart 1956 in Havana [Cuba], groothertogin-gemalin van Luxemburg. 

Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

3. Jean Felix Marie Guillaume prins van Luxemburg, geboren op 

woensdag 15 mei 1957 in Betzdorf [Grevenmacher, Luxemburg], trouwde 

(respectievelijk 30 en ongeveer 28 jaar oud) (1) (een morganatisch huwelijk) op 

woensdag 27 mei 1987, (gescheiden op maandag 13 december 2004) met Hélène 

Vestur, geboren in 1958. Uit dit huwelijk 4 kinderen, trouwde (respectievelijk 51 en 

ongeveer 46 jaar oud) (2) (een morganatisch huwelijk) op woensdag 18 maart 2009 in 

Roermond met Diane de Guerre, dochter van C.C. de Guerre en E.M.H.T.T. van 



  

  

Wolff-Metternich, geboren in 1962. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Margaretha Antonia Marie Félicité van Luxemburg, geboren op 

woensdag 15 mei 1957 in Kasteel Betzdorf [Diekirch, Luxemburg], prinses van 

Luxemburg, prinses van Nassau, prinses van Bourbon-Parma, trouwde 

(respectievelijk 24 en 34 jaar oud) op zaterdag 20 maart 1982 met Nicolaas Ferdinand 

Maria Jozef Rafaël van Liechtenstein, zoon van Frans Jozef II van Liechtenstein en 

Georgina Norberta Johanna Franziska Antonie Marie Raphaela van Wilczek (was 

vorstin van Liechtenstein), geboren op vrijdag 24 oktober 1947 in 

Zürich [Zurich, Zwitserland], was de ambassadeur van Liechtenstein in België tot 

2010 en vertegenwoordiger van Liechtenstein bij de Verenigde Naties en 

niet-residerend ambassadeur in Vaticaanstad. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Guillaume Marie Louis Christian prins van Luxemburg, geboren op 

woensdag 1 mei 1963 in Betzdorf [Grevenmacher, Luxemburg], trouwde (31 jaar 

oud) op zaterdag 24 september 1994 met Sibilla Sandra Weiller. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 

Hendrik Albert Gabriël Félix Marie Willem van Luxemburg. 

Officiële titel. 

Zijne Koninklijke Hoogheid Henri, bij de Gratie Gods Groothertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, 

Graaf van Sayn, Königstein, Katzenelnbogen en Weilburg, Burggraaf van Hammerstein, Heer van Mahlberg, 

Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limpurg en Eppstein. 

Leven. 

Henri werd in 1955 geboren als zoon van groothertog Jean van Luxemburg en Josephine Charlotte van 

België. Hij werd vernoemd naar prins Hendrik der Nederlanden, die in de negentiende eeuw stadhouder 

van Luxemburg was. 

Hij kreeg een militaire opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst en studeerde in oktober 

1980 af aan de Universiteit van Genève in de politieke en sociale wetenschappen. 

Begin december 2008 raakte bekend dat de groothertog niet van plan is het wetsvoorstel dat euthanasie 

legaliseert, te ondertekenen. Daarop kondigde premier Jean-Claude Juncker aan dat het groothertogdom de 

grondwet zal veranderen en de prerogatieven van de vorst zal inperken om een institutionele crisis te 

vermijden. Desgevraagd deelde de premier het volgende mee: "Omdat wij een institutionele crisis willen 

vermijden, maar tegelijkertijd de mening van de Groothertog willen eerbiedigen, zullen wij in artikel 34 van 

de grondwet de term 'sanctioneren' schrappen en vervangen door 'afkondigen'. Dit betekent dat hij (de 

vorst) enkel wetten zal afkondigen opdat ze in voege treden". 

Henri is lid van het Internationaal Olympisch Comité. 

 

 

María Teresa Mestre y Batista. 

Jeugd. 

María Teresa werd geboren in Havana, Cuba, als de dochter van bankier José Antonio Mestre en María 

Teresa Batista y Falla. In oktober 1959, aan het begin van de Cubaanse Revolutie, vertrok María Teresa met 

haar ouders uit Cuba, uit angst voor Fidel Castro's politieke ambities. De familie ging in New York wonen, 

waar María Teresa eerst op de Marymount School zat. Vanaf 1961 bezocht ze de Lycée Français de New 

York, een Franstalige basisschool. 

In juni 1965 woonde ze met haar ouders een tijdje op het familielandgoed in Santander, Spanje, waarna ze 

permanent gingen wonen in Zwitserland. María Teresa volgde eerst onderwijs aan het Institut Marie-José in 

Gstaad, later zat ze op de kostschool Marie-Thérèse in Genève. Ze behaalde daar haar diploma in juni 1975. 

Studie in Genève. 

In 1980 studeerde ze af aan de Universiteit van Genève in politicologie. Op deze universiteit ontmoette ze 

Hendrik, de toenmalige erfgroothertog van Luxemburg. Gedurende vier jaar studeerden ze beiden 

politicologie, waarbij ze soms in dezelfde groepen werkten. 

Talen. 

Spaans is haar moedertaal, maar María Teresa sprak als kind al Frans, doordat ze op een Franstalige school 

in New York zat en doordat ze in Zwitserland heeft gewoond. Ze leerde ook op vroege leeftijd Engels 



  

  

spreken. Na haar huwelijk leerde ze snel Luxemburgs, waar haar schoonmoeder nooit aan toe was gekomen. 

Hiernaast spreekt María Teresa nog Duits en Italiaans. 

Huwelijk, kinderen en kleinkinderen. 

Groothertogin Josephine Charlotte was tegen de keuze van haar zoon om te trouwen met een burgermeisje. 

Ze zag hem liever in het huwelijk treden met iemand van adel. Desondanks hield Henri voet bij stuk. 

 

 

Jean Felix Marie Guillaume prins van Luxemburg. 

Twee weken na de geboorte van zijn dochter maakte Jean bekend dat hij afzag van zijn rechten op de 

Luxemburgse troon; hij en zijn kinderen maken dan ook geen deel meer uit van het groothertogelijk huis. Op 

27 mei 1987 huwde Jean morganatisch met Hélène Vestur. Hélène en dochter Marie Gabrielle werden gravin 

van Nassau. Jean van Luxemburg en Hélène Vestur kregen daarna nog drie zoons. Later is besloten dat de 

kinderen alsnog de titel prins of prinses van Nassau mogen dragen. 

Na een echtscheiding op 13 december 2004 trad Jean van Luxemburg op 18 maart 2009 in Roermond in het 

huwelijk met Diane de Guerre (1962), dochter van de Franse generaal C.C. de Guerre (1910-1997) en de 

Nederlandse E.M.H.T.T. de Guerre-gravin Wolff Metternich (1923-2016) en kleindochter van NSB-prominent 

Maximilianus de Marchant et d’Ansembourg. Zij zijn de bewoners van Kasteel Hillenraed te 

Roermond-Swalmen. 

 

 

Guillaume Marie Louis Christian prins van Luxemburg. 

In de nacht van 10 op 11 september 2000 kregen prins Guillaume en prinses Sibilla een ernstig auto-ongeluk 

nabij Parijs. Guillaume lag bijna een maand in coma. De troonoverdracht tussen zijn vader groothertog Jean 

en zijn broer Henri werd uitgesteld van 28 september naar 7 oktober. 

 

 

XXXIIt. Albert II van België Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie, zoon van Leopold 

III koning van België (XXXIae), op pagina 530 en Astrid Sofia Lovisa Thyra van Zweden, geboren 

op woensdag 6 juni 1934 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], koning der Belgen, prins van Luik, 

trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) (1) op donderdag 2 juli 1959 (1959) in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di 

Calabria, dochter van Fulco Ruffo di Calabria en Louisa Gazelli, geboren op 

zaterdag 11 september 1937 in Forte dei Marmi [Toscana, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Filip Filip Leopold Lodewijk Maria van België, geboren op vrijdag 15 april 1960 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 39 en 26 jaar oud) op 

zaterdag 4 december 1999 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Mathilde 

D'udekem D'acoz, geboren op zaterdag 20 januari 1973 in 

Ukkel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie van België, geboren op 

dinsdag 5 juni 1962 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XXXIIIp, op pagina 585. 

3. Laurent Laurens Benedikt Boudewijn Maria prins van België, geboren op 

zaterdag 19 oktober 1963 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 

Albert II van België. 

Prins van Luik, prins van België, was tussen 9 augustus 1993 en 21 juli 2013 de zesde koning der Belgen. Hij 

is de jongste zoon van koning Leopold III en koningin Astrid. Hij volgde zijn broer Boudewijn op na diens 

dood in 1993. Zijn zus Josephine Charlotte was de gemalin van groothertog Jan van Luxemburg. 

Op 21 juli 2013, de nationale feestdag van België, trad hij af vanwege zijn leeftijd en gezondheid ten gunste 

van zijn zoon Filip van België. 

Tijdens de zwangerschap van prinses Astrid, de hertogin van Brabant, verongelukte op 17 februari 1934 haar 

schoonvader koning Albert I. Astrid werd daardoor onverwacht koningin der Belgen op 23 februari van dat 

jaar. Op 6 juni 1934 werd het laatste kind van koningin Astrid op het kasteel van Stuyvenberg geboren. Als 

eerbetoon aan de overleden vorst kreeg het pasgeboren kind Albert als voornaam, en daarnaast de 

dynastieke titel Prins van Luik. Astrid bracht met de baby vanwege de titelverlening een bezoek aan deze 



  

  

stad. Alberts peetouders waren prins Felix van Bourbon-Parma en koningin Elisabeth. 

Op 29 augustus 1935 was het vorstenpaar, op vakantie in Zwitserland, betrokken bij een zwaar 

verkeersongeluk in Küssnacht am Rigi. Koningin Astrid kwam hierbij om het leven. Albert was slechts een 

jaar oud. Zijn opvoeding werd voltooid door zijn stiefmoeder prinses Liliane en zijn enige zus Josephine 

Charlotte. Hij groeide op in woelige tijden, onder meer door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De 

koninklijke familie werd gedeporteerd naar Duitsland en op 7 mei 1945 door het Amerikaanse leger bevrijd. 

Zijn vader kwam daarna hevig onder vuur te liggen tijdens de koningskwestie en zijn broer Boudewijn 

besteeg de troon. 

Defensie. 

Albert vervulde zijn legerdienst bij de Marine. Hij doorliep er verschillende graden. Na zijn eedaflegging 

werd hij opperbevelhebber van het Belgische leger. 

Huwelijk en kinderen. 

Op 2 juli 1959 trouwde Albert met de Italiaanse donna Paola Ruffo di Calabria. Zijn broer koning Boudewijn 

was toen nog niet getrouwd. Het prinsenpaar leerde elkaar kennen in het Vaticaan, waar ze de kroning van 

Johannes XXIII bijwoonden. 

Het burgerlijk huwelijk vond in de Empirezaal van het Koninklijk Paleis plaats. Het kerkelijke huwelijk 

werd in de Sint-Michielskathedraal ingezegend. Het prinsenpaar nam vervolgens zijn intrek op het kasteel 

Belvédère, rechtover het paleis van Laken. Ze kregen drie kinderen: 

" prins Filip (15 april 1960), Hertog van Brabant, de latere koning;. 

" prinses Astrid (5 juni 1962);. 

" prins Laurent (19 oktober 1963). 

Na enige tijd kwamen er barsten in hun huwelijk. De prins leerde barones Sybille de Selys Longchamps 

kennen. Uit hun relatie werd, naar men aanneemt, een kind geboren: Delphine Boël. Koning Boudewijn 

zorgde samen met zijn neven en nicht dat Albert herenigd werd met zijn echtgenote. De prins hoopte zo 

deze zwarte bladzijde te vergeten, maar werd hier later opnieuw aan herinnerd door een boek van Mario 

Danneels. Na de commotie die hierrond in de media ontstond, alludeerde de koning in zijn kerstboodschap 

van 1999 op de vroegere huwelijksproblemen. Velen concludeerden hieruit dat hij het bestaan van het 

buitenechtelijk kind in bedekte termen toegaf. Ondanks de vroegere problemen houdt het huwelijk van het 

koningspaar stand. In 2009 vierden ze hun gouden huwelijksjubileum. 

Gezondheid. 

Albert staat bekend om zijn joviale levensstijl, dit in tegenstelling tot zijn broer Boudewijn, die een sober 

leven leidde. Zo heeft Albert II een passie voor motorfietsen wat hem al een paar keren beenbreuken en 

kneuzingen opleverde. Hij kwam naar het huwelijk van dochter Astrid met een verband en verleende 

astronaut Frank De Winne een audiëntie in een rolstoel. 

Evenals zijn broer is Albert een hartpatiënt. De koning onderging urgente hartchirurgie in Aalst, waarvan hij 

genas. Daarnaast onderging de koning chirurgie naar aanleiding van een acute hernia, waardoor hij 

genoodzaakt was om regelmatig te rusten tijdens officiële recepties. Sinds enige jaren heeft Albert een 

hoorapparaat. Hij onderging oogchirurgie en in 2007 brak de koning de hals van zijn dijbeen. In november 

2011 werd bij de koning een klein gezwel in de neus verwijderd. In 2014 liet Koning Albert een huidtumor 

verwijderen aan het hoofd. 

Koning der Belgen. 

Na het overlijden van zijn broer Boudewijn werd prins Albert de zesde Koning der Belgen. 

Bij de eedaflegging op 9 augustus 1993 veroorzaakte volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Van Rossem een 

kort incident toen hij riep: "Vive la république d'Europe! Vive Lahaut!" (Frans: Leve de Europese republiek! 

Leve Lahaut!). Onmiddellijk werd de koning verdedigd en werd geroepen: Vive le Roi! Leve de Koning! 

Senaatsvoorzitter Frank Swaelen wees van Rossem terecht met de woorden: "Mijnheer, uw gedrag is 

onwaardig en schandalig, en het hele land zal u veroordelen!", De ceremonie kon verder doorgaan, terwijl 

Van Rossem onder begeleiding het halfrond moest verlaten. Tijdens de eedaflegging zelf maakte de vorst 

een gespannen indruk, zijn hand beefde. 

Tijdens zijn nieuwjaarsreceptie van 2006 wees de koning in een toespraak het separatisme af. De vorst 

erkende de ongelijkheid tussen de landsdelen in sociaal-economisch opzicht, maar wees scheiding als 

oplossing af. Hij verwees naar drama's in Europa die volgens hem door separatisme werden veroorzaakt. De 

koning vreesde eveneens voor de functie van Brussel als Europese hoofdstad. 

In de kerstboodschap van 2006 gaf Albert II aan dat niemand boven de wet staat en dat onrechtmatig 

verkregen overheidsgeld terugbetaald moest worden. Daarmee alludeerde hij mogelijk op de fraudezaak 



  

  

rond zijn zoon Laurent en de recente corruptieschandalen rond de PS. Eind april 2007 raakte bekend dat de 

koning het onrechtmatig verkregen fraudegeld van zijn zoon teruggestort heeft uit de Civiele Lijst. In totaal 

ging het om een bedrag van 180.000 euro. Hiermee vereffende de koning schijnbaar vrijwillig de financiële 

schade. 

De jaarlijkse dotatie van het staatshoofd bedroeg in 2012 zo'n 11,27 miljoen euro - een stijging van 7% 

tegenover 2009. Volgens een schatting van professor Herman Matthijs VUB d.d. 2008, bedraagt de totale 

kostprijs van het Belgisch koningshuis 30 miljoen euro per jaar. Daarvan gaat een groot deel naar de 

beveiliging van de koninklijke familie in hun residenties en tijdens hun verplaatsingen. Het totale 

persoonlijke vermogen van de koning wordt geschat op 400 miljoen tot zelfs 1 miljard euro. 

Op 1 juni 2009 werd Albert II de oudste vorst die België ooit heeft gehad. Hij volgde daarmee Leopold I op, 

die zes dagen voor zijn vijfenzeventigste verjaardag overleed. De Senaat bestelde een borstbeeld van de 

koning en de koningin bij beeldhouwer Wilfried Pas. Albert II is vorst geweest ten tijde van negen 

kabinetten: regering-Dehaene I, regering-Dehaene II, de regeringen-Verhofstadt I, II en III, regering-Leterme 

I, regering-Van Rompuy, regering-Leterme II en regering-Di Rupo. 

In zijn kerstboodschap van 2012 wees hij op de gevaren van het populisme, dat zich tegen vreemdelingen of 

landgenoten uit andere landsdelen zou richten. In die context haalde hij aan dat "de jaren 30 en de 

populistische reacties die ze teweegbracht, niet mogen worden vergeten". 

Abdicatie. 

Op 3 juli 2013 maakte hij om 18 uur via een toespraak bekend dat hij op 21 juli 2013, de nationale feestdag 

van België, vanwege zijn leeftijd en gezondheid zou aftreden ten gunste van de kroonprins Filip van België. 

Onderscheidingen. 

De koning was grootmeester van de Belgische Nationale Orden: 

" Grootmeester van de Orde van Leopold II. 

" Grootmeester van de Belgische Leopoldsorde. 

" Grootmeester van de Kroonorde. 

Als prins en als koning werd Albert II vele malen onderscheiden. Albert II is een van de weinige monarchen 

die opgenomen is in de beide takken van de Orde van het Gulden Vlies: 

" Ridder in de Orde van het Gulden Vlies (Oostenrijkse tak). 

" Ridder in de Orde van het Gulden vlies (Spaanse tak). 

Andere onderscheidingen: 

" Grootkruis in de Orde van Malta. 

" Grootkruis in de Orde van Sint-Olaf. 

" Ridder in de Deense Orde van de Olifant. 

" Ridder grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. 

" Grootkruis met Keten in de Orde van Karel III. 

" Honorair grootkruis in de Koninklijke Orde van Victoria. 

" Ridder in de Orde van de Serafijn. 

" Ridder in de Orde van Sint-Michiel. 

 

 

Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria. 

Prinses van België, prinses van Luik, geboren Paola Ruffo di Calabria, huwde in 1959 met prins Albert van 

België, prins van Luik en werd na diens eedaflegging als koning in 1993 de zesde koningin der Belgen. 

Familie en voorouders. 

Paola is afkomstig uit het eeuwenoude Italiaanse adellijk geslacht Ruffo di Calabria en is de jongste van 

zeven kinderen. Haar vader was Fulco Ruffo di Calabria, zesde hertog van Guardia-Lombardije, die een 

oud-strijder van de Eerste Wereldoorlog was en lid van de Italiaanse Senaat onder Benito Mussolini. Diens 

moeder (en dus Paola's grootmoeder) was een Belgische, Laura Mosselman du Chenoy. 

Een deel van de voorouders van koningin Paola zijn afkomstig uit Nederland en België. De grootmoeder van 

Laura Mosselman was Petronella Joanna Muts geboren in Breda. Zij was de dochter van een Nederlandse 

arts. Een aanzienlijk deel van de voorouders van koningin Paola zijn dus in Nederland te vinden, en niet in 

Italië. 

Jeugd. 

Paola's moeder was Luisa Gazelli. Haar broer Augusto liet het leven in de zeeslag bij Pescara. Zijn lichaam 

werd nooit gevonden. De familie was koningsgezind, dus moest Paola tijdens de Tweede Wereldoorlog 



  

  

onderduiken in een klooster van de augustinessen. Daar waren de kinderen veilig, aangezien het klooster 

onder hoge bescherming stond van de paus. Haar vader overleed toen Paola acht jaar oud was. Zijn weduwe 

moest vanaf toen alleen vijf kinderen grootbrengen. Paola bracht haar jeugd, na de oorlog, grotendeels door 

in Rome, waar ze haar klassieke humaniora (afdeling Grieks/Latijnse) afrondde. Ze studeerde op internaat 

en bracht veel tijd door met haar moeder. 

Huwelijk. 

In 1958 leerde de 21-jarige Paola de 24-jarige Belgische prins Albert, broer van koning Boudewijn, kennen 

rondom de kroningsplechtigheid van paus Johannes XXIII. Het hof was bijzonder blij met de komst van de 

zuiderse prinses. Op 20 april 1959 raakte bekend dat Johannes XXIII - al dan niet op vraag van het hof - het 

huwelijk persoonlijk zou inzegenen in Rome. Het hof had hierin op eigen initiatief gehandeld, zonder 

medeweten van de bevoegde ministers. Daarop ontstond een diplomatiek en politiek probleem. De eerste 

minister drong aan op een burgerlijke en kerkelijke plechtigheid in. Paus Johannes begreep de kritiek en trok 

zich terug. 

Op 2 juli 1959 trouwde het paar in Brussel. Paola droeg daarbij een sluier in naaldkant van haar Belgische 

grootmoeder, Laura Mosselman du Chenoy (1854-1925). Het burgerlijk huwelijk werd in de empirezaal 

voltrokken, het kerkelijk in de kathedraal. In relatief korte tijd kreeg het paar drie kinderen: kroonprins Filip 

(15 april 1960), Astrid (5 juni 1962) en Laurent (19 oktober 1963). 

De eerste jaren van haar leven in België bestonden voor Paola vooral uit het opvoeden van haar kinderen, 

waarbij ze haar echtgenoot veelvuldig moest missen. Prins Albert verbleef vaak in het buitenland om 

Belgische handelsmissies te begeleiden. Daarnaast kwam prinses Paola in aanvaring met haar schoonzuster 

koningin Fabiola, die zich in de loop der jaren vaker met de opvoeding van Paola's kinderen ging bemoeien. 

Ook was Paola vaak het mikpunt van kritiek door haar beperkte beheersing van het Nederlands. Dit alles 

had invloed op haar huwelijk met prins Albert, dat bijna strandde. Het is in België een publiek geheim dat 

Albert in die periode een relatie had waaruit een buitenechtelijke dochter zou gesproten zijn, Delphine Boël. 

Uiteindelijk kwam het tussen Paola en Albert weer goed, met de steun van hun oudste twee kinderen en van 

koning Boudewijn en koningin Fabiola. 

Koningin der Belgen. 

Na het onverwachte overlijden van koning Boudewijn op zaterdag 31 juli 1993 werd prinses Paola op 9 

augustus 1993 op 56-jarige leeftijd alsnog koningin. Ze stond haar echtgenoot bij in het uitoefenen van zijn 

taken. Ze vergezelde hem zowel bij binnenlandse als buitenlandse bezoeken. In 1992 richtte zij de Stichting 

Koningin Paola op, die jongeren in nood concrete hulp verleent. In april 2002 werd ze erevoorzitster van 

Child Focus, een organisatie die zich richt op de opsporing van verdwenen kinderen, het tegengaan van 

seksueel misbruik en hulpverlening aan ouders. Zij woonde regelmatig de vergaderingen van het 

Internationaal Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (ICMEC) bij. Zij is er tevens erelid 

en beschermvrouw van, net zoals koningin Silvia van Zweden. 

Naast deze bezigheden zette koningin Paola zich vooral in voor het onderwijs; School van de Hoop is een 

van de projecten van de Stichting Koningin Paola. Tevens verleende ze regelmatig de Hoge Bescherming van 

de Koningin voor verschillende projecten. De vorstin zette zich ook in voor het behoud van het cultureel 

erfgoed en het patrimonium in België. 

Koningin en mecenas. 

Koningin Paola staat bekend als een liefhebber van hedendaagse kunst. In dit verband gaf zij 

kunstopdrachten voor het koninklijk paleis aan Jan Fabre en Michaël Borremans. Daardoor ontstond 

geleidelijk aan een collectie van hedendaagse Belgische kunst in het paleis. Eveneens bracht zij in 2012 een 

bezoek aan de Kunsthumaniora Brussel in Laken. 

Na 2013. 

Sinds haar oudste zoon de taak van koning der Belgen opnam, is ze als koningin-moeder naar de 

achtergrond verplaatst. Ze gaf het erevoorzitterschap van Child Focus aan haar schoondochter, Mathilde. Ze 

verleende in 2014 wel nog haar Hoge Bescherming aan de tijdelijke tentoonstelling van schilder Zurbaran. 

 

 

 Albert II van België Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie, Buitenechtelijke 

relatie (2), trouwde met Sybille de Selys Longchamps, geboren op donderdag 28 augustus 1941 

in Ukkel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Delphine Saksen-Coburg-Gotha, geboren op donderdag 22 februari 1968 in 



  

  

Ukkel [Vlaams-Brabant, België]. 

 

Generatie XXXIII 
 

 

XXXIIIa. Karel August Willem Ernst Frederik George Johan Albert van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon 

van Willem Ernst Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIIa), op pagina 

549 (groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach) en Feodora Carola Charlotte Marie Adelheid 

Auguste Mathilde van Saksen-Meiningen (XXXt), op pagina 447, geboren op zondag 28 juli 1912 

in Kasteel Wilhelmsthal (Calden) [Hessen, Duitsland], erfgroothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 14 oktober 1988 in 

Schienen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (beiden 32 jaar oud) op 

donderdag 5 oktober 1944 in Kasteel Wartburg (Eisenach) [Thüringen, Duitsland] met Elisabeth 

Freiin van Wangenheim-Winterstein, geboren op dinsdag 16 januari 1912 in 

Tübingen [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (98 jaar oud) op maandag 15 maart 2010. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Elisabeth Sophie Feodora Mathilde Dorothea Louise Adelaide Vera Renate van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op zondag 22 juli 1945 in 

Scheßlitz [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 35 en 46 jaar oud) op 

vrijdag 10 juli 1981 in München [Bavaria, Duitsland], (gescheiden in 1985) met 

Mindert Diderik van Kant, geboren op maandag 6 augustus 1934 in Leeuwarden. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Michael-Benedikt Georg Jobst Karl Alexander Bernhard Claus Frederick van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op vrijdag 15 november 1946 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], volgt XXXIVa, op pagina 586. 

3. Beatrice-Maria Margareta Dorothea Felicitas Virginie van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op donderdag 11 maart 1948 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], trouwde (29 jaar oud) op vrijdag 9 december 1977 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Martin Charles Davidson. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Karel August Willem Ernst Frederik George Johan Albert van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Het Huis van Saksen-Weimar-Eisenach heeft een rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Willem Ernst 

van Saksen-Weimar-Eisenach was de kleinzoon van Sophie der Nederlanden en na Wilhelmina gerechtigd 

tot de Nederlandse troon. Toen Wilhelmina begin 20e eeuw verschillende miskramen had, werd serieus 

rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij koning der Nederlanden zou worden, hetgeen bij sommigen 

leidde tot angst voor een vergrote Duitse invloed op of zelfs annexatie van Nederland. 

 

 

XXXIIIb. Elizabeth II Elizabeth Alexandra Mary koningin van het Verenigd Koninkrijk, dochter van 

George VI (Bertie) koning van het Verenigd Koninkrijk (XXXIIc), op pagina 552 (was van 11 

december 1936 tot aan zijn dood in 1952 koning van het Verenigd Koninkrijk) en konigin 

Elisabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, geboren op woensdag 21 april 1926 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], is sinds 1952 koningin van het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Tevens 

is zij staatshoofd van twaalf Commonwealth realms die in de loop van haar koningschap 

onafhankelijk werden, namelijk; Jamaica, Barbados, de Bahama's, Grenada, 

Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent en de 

Grenadines, Antigua en Barbuda, Belize en Saint Kitts en Nevis. Ze is de vierde monarch van de 

Windsor-dynastie, trouwde (respectievelijk 21 en 26 jaar oud) op donderdag 20 november 1947 in 

Westminster Abbey [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Philip van Griekenland en 

Denemarken (Philip Mountbatten), zoon van Andreas prins van Griekenland en Alice 

Mountbatten, geboren op vrijdag 10 juni 1921 in Korfoe [Kerkira, Griekenland], overleden (99 jaar 

oud) op vrijdag 9 april 2021 in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Charles Philip Arthur George Windsor, geboren op zondag 14 november 1948 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in Londen, Buckingham Palace, 

gedoopt op zondag 5 december 1948 in 

Buckingham Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], prins van 

Wales, hertog van Edinburgh, trouwde (respectievelijk 32 en 20 jaar oud) (1) op 

woensdag 29 juli 1981 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], (gescheiden in 1996) met Diana 

Francis Spencer, dochter van Edward John Spencer en Frances Ruth Burke Roche, 

geboren op zaterdag 1 juli 1961 in 

Sandringham [East of England, Verenigd Koninkrijk], prinses van Wales, overleden 

door een noodlottig ongeval (36 jaar oud) op zondag 31 augustus 1997 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven op zaterdag 6 september 1997 in 

Althorp [East Midlands, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 2 zonen, trouwde 

(respectievelijk 56 en 57 jaar oud) (2) op zaterdag 9 april 2005 met Camilla Parker 

Bowles, geboren op donderdag 17 juli 1947 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Anne Elisabeth Alice Louise prinses Mountbatten, geboren op 

dinsdag 15 augustus 1950 in 

Londen, Clarence House [South East England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op 

zaterdag 21 oktober 1950, trouwde (respectievelijk 23 en 25 jaar oud) (1) op 

woensdag 14 november 1973 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

kerkelijk huwelijk op woensdag 14 november 1973 in Breedenbroek, (gescheiden in 

1992) met Mark Anthony Peter Phillips, geboren op woensdag 22 september 1948 in 

Tetbury [sw, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen, trouwde 

(respectievelijk 42 en 37 jaar oud) (2) op zaterdag 12 december 1992 met Timothy 

James Hamilton (Tim) Laurence, geboren op dinsdag 1 maart 1955 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Andrew Andrew Albert Christian Edward van York, geboren op 

vrijdag 19 februari 1960 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in 

Buckingham Palace, hertog van York, trouwde (beiden 26 jaar oud) op 

woensdag 23 juli 1986 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in de 

Westminster Abbey, kerkelijk huwelijk op woensdag 23 juli 1986 in 

Breedenbroek, (gescheiden in 1996) met Sarah Margareth Ferguson, dochter van 

Ronald Ivor Ferguson en Susan Mary Wright, geboren op donderdag 15 oktober 1959 

in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

4. Edward Antony Richard Louis Mountbatten-Windsor, geboren op 

dinsdag 10 maart 1964 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in 

Buckingham Palace, gedoopt op zaterdag 2 mei 1964, graaf van Wessex, trouwde 

(respectievelijk 35 en 34 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1999 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Sophie Helen Rhys-Jones, 

geboren op woensdag 20 januari 1965 in 

Oxford [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

Elizabeth II koningin van het Verenigd Koninkrijk. 

Elizabeth was sinds 20 november 1947 getrouwd met Philip Mountbatten, een Griekse prins die in 1947 de 

Britse nationaliteit verkreeg. Zij zijn verre verwanten. Beiden zijn nakomelingen van koningin Victoria (hun 

betovergrootmoeder). Philip was een achterkleinzoon van de dochter van koningin Victoria, prinses Alice, 

en Elizabeth is een achterkleindochter van Alices broer, koning Edward VII. Beiden stammen ook af van 

koning Christiaan IX van Denemarken, Philip in de mannelijke lijn en Elizabeth via haar overgrootmoeder 

koningin Alexandra, dochter van Christiaan IX en echtgenote van koning Eduard VII van het Verenigd 

Koninkrijk, de overgrootvader van Elizabeth. Philip overleed op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd. 

In 2012 vierde ze haar diamanten jubileum als vorstin. Op 13 oktober 2016 overleed de koning van Thailand 



  

  

en sindsdien is zij de langst regerende monarch en het langst regerende staatshoofd ter wereld. Ze is na 

Lodewijk XIV en Bhumibol derde in de rangorde van langst regerende vorsten in de geschiedenis van de 

mensheid. 

Geboorte en jeugd. 

Elizabeth werd geboren als het eerste kind van prins Albert, de hertog van York, en diens vrouw Elizabeth 

Bowes-Lyon. Haar vader was de tweede zoon van koning George V en koningin Mary; haar moeder was de 

jongste dochter van de Schotse graaf en gravin van Strathmore.. 

Elizabeth was bij geboorte derde in rij voor troonopvolging, na haar oom de latere Edward VIII, op dat 

moment prins van Wales, en haar vader. Er was geen reden aan te nemen dat Elizabeth ooit aanspraak zou 

kunnen maken op de troon, omdat werd verwacht dat prins Edward in het huwelijk zou treden en daarmee 

zouden zijn eventuele kinderen hoger op de opvolgingslijst staan. Prins Edward verkreeg geen legitieme 

troonopvolger en deed bovendien (verplicht) afstand van zijn rechten op de troon om te kunnen huwen met 

Wallis Simpson. Elizabeths kandidatuur had dan nog doorkruist kunnen worden als haar ouders mannelijke 

nakomelingen zouden hebben, hetgeen echter niet gebeurde. Elizabeth had alleen een jongere zus, prinses 

Margaret Windsor gravin van Snowdon. 

Elizabeth en Margaret werden thuis geschoold. Elizabeth studeerde geschiedenis bij C.H.K. Marten van Eton 

College. Zij werd in godsdienst geschoold door de aartsbisschop van Canterbury en is een toegewijd lid van 

de Anglicaanse Kerk, waarvan ze als staatshoofd titulair leider (Supreme Governor) is. 

Troonopvolger. 

Toen haar vader in 1936 koning werd als gevolg van de abdicatie van zijn broer Edward VIII werd Elizabeth 

eerste in lijn voor troonopvolging. Haar officiële titel werd Her Royal Highness The Princess Elizabeth. In 

Wales gingen stemmen op haar ook de titel van Prinses van Wales toe te kennen. Dit is echter geen 

zelfstandige titel, maar de titel die wordt gedragen door de echtgenote van de prins van Wales. Bovendien 

was er (in ieder geval nog theoretisch) kans dat George alsnog een mannelijke nakomeling zou verwekken. 

Tweede Wereldoorlog. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Elizabeth en Margaret geëvacueerd naar Windsor Castle. Er werd 

overwogen de kinderen (Elizabeth was 13 en Margaret 10) over te brengen naar Canada, maar hun moeder 

weigerde dit categorisch: 

"The children won't go without me. I won't leave the King. And the King will never leave.". 

("De kinderen gaan niet zonder mij. Ik zal de koning niet achterlaten. En de koning zal nooit vertrekken."). 

Op dertienjarige leeftijd ontmoette Elizabeth voor de eerste maal Philip Mountbatten, die later haar 

echtgenoot zou worden. 

In februari 1945 wilde Elizabeth een directere rol spelen bij de oorlogsinspanningen. Ze nam dienst bij de 

Auxiliary Territorial Service, een vrouwenafdeling van het Britse leger. Ze werd opgeleid tot monteur en 

vrachtwagenchauffeur. Dit was de eerste keer dat ze klassikaal onderwijs volgde. Elizabeth is het eerste 

vrouwelijke lid van het Britse koninklijk huis dat actief was in militaire dienst. 

Voorbereiding op het koningschap. 

Na de oorlog vergezelde Elizabeth haar ouders in 1947 op een reis naar Zuid-Afrika, dit werd haar eerste 

officiële staatsbezoek. 

Zij trad op 20 november 1947 in het huwelijk met Philip Mountbatten, prins van Griekenland en 

Denemarken. Philip moest hiervoor zijn aanspraak op de Griekse troon opgeven, en deed, alvorens de titel 

van Hertog van Edinburgh te verwerven afstand van zijn eerdere titels. Philips verleden was niet geheel 

onbesproken. Hij was Grieks-orthodox, bezat geen substantiële financiële middelen en had twee zusters die 

met een nazi getrouwd waren. 

Het pasgetrouwde stel betrok Clarence House in Londen. Philip was als officier van de Royal Navy echter 

regelmatig gestationeerd op Malta. 

De gezondheid van haar vader werd begin jaren 50 slechter, en Elizabeth nam al in 1951 voor hem waar bij 

publieke taken. Zo bracht ze dat jaar bezoeken aan Griekenland, Malta en Italië. In oktober 1951 was ze in 

Canada en bracht ze een bezoek aan Harry S. Truman, de president van de Verenigde Staten. In januari 1952 

vertrokken Elizabeth en Philip voor een reis door Australië en Nieuw-Zeeland. Onderweg bezocht het paar 

eerst Kenia, maar de reis werd abrupt afgebroken na het bericht van de dood van koning George VI op 6 

februari. 

Koningin. 

Elizabeths Proclamation of Accession werd uitgesproken op 7 februari 1952 tijdens een plechtigheid op St. 

James's Palace. Haar kroning vond plaats op 2 juni 1953 in Westminster Abbey. Het koninklijk paar betrok 



  

  

Buckingham Palace, alhoewel het geen geheim is dat Elizabeth liever op Windsor Castle, Balmoral Castle in 

Schotland of Sandringham House in Norfolk verblijft. 

Toen Elizabeth gekroond werd tot vorstin werd zij koningin van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Pakistan, 

Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ceylon en Australië. Tegenwoordig zijn Zuid-Afrika, Ceylon (als Sri Lanka) en 

Pakistan allemaal onafhankelijke republieken. Zij erkennen haar niet meer als staatshoofd. Ze regeert nog 

vijftien onafhankelijke soevereine tronen naast de Britse Troon (de Commonwealth realms). Ze is daardoor 

de enige persoon ter wereld die naast haar eigen moederland andere staten apart vertegenwoordigt. 

In 1953 en 1954 maakte zij met prins Philip een wereldreis van zes maanden en eind jaren 50 bezocht zij de 

Verenigde Staten en Canada. In 1961 bezocht zij India en Pakistan en was daarna te gast in alle Europese 

landen. Ook is zij regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de regeringsleiders van het Gemenebest 

van Naties. 

Tijdens de regeringsperiode van Elizabeth is er staatsrechtelijk, politiek en economisch veel veranderd. Zij 

was eerst staatshoofd van een van de grootste machten ter wereld, maar gaandeweg is het Britse Rijk 

getransformeerd tot het huidige Commonwealth of Nations, waarbij Elizabeth een belangrijke rol heeft 

gespeeld in het onderhouden van de goede betrekkingen. Elizabeth maakte tijdens haar regeerperiode zowel 

de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Gemeenschap, als de uittreding uit 

de Europese Unie (Brexit) mee. Beide gebeurtenissen gingen met veel politiek tumult gepaard. 

Tijdens de coronapandemie in 2020 stak de koningin op 93-jarige leeftijd in een zeldzame toespraak (buiten 

de opening van het parlement en de kersttoespraken) het Britse volk en de Commonwealth een hart onder 

de riem.. 

De Britse vorstin werd overal ter wereld gedecoreerd, zie daarvoor de lijst van onderscheidingen van 

Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. 

Hoofd van de Anglicaanse Kerk. 

Tijdens de regeringsperiode van Elizabeth is het Verenigd Koninkrijk veranderd van een christelijke in een 

multireligieuze natie. De koningin houdt bij voorkomende gelegenheden haar bisschoppen voor dat de 

Anglicaanse Kerk de behoeder moet zijn van de vrijheid van alle godsdiensten in het land. Er zijn 

diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met het Vaticaan, en paus Benedictus XVI is door Elizabeth in 

Londen ontvangen. 

De koningin is pleitbezorger van de godsdienst in de samenleving. "Geloof speelt een sleutelrol in de 

identiteit van vele miljoenen mensen en geeft hun een gevoel ergens bij te horen."Ze leek daarmee te 

reageren op een uitspraak van de Law Lords, die het gebed aan het begin van gemeenteraadsvergaderingen 

hadden verboden. 

Imago. 

In 1992 scheidde Elizabeths dochter Anne van Mark Phillips en kondigde zowel prins Charles als prins 

Andrew aan gescheiden van hun echtgenotes te leven. In datzelfde jaar werd een groot deel van Windsor 

Castle door brand verwoest. Elizabeth beschreef het jaar als een "Annus Horribilis" (Latijn voor 

"verschrikkelijk jaar"). Haar probleem bleef echter haar imago van wereldvreemde ijskoningin. Toen prinses 

Diana in 1997 verongelukte, werd haar reactie op dit nieuws zelfs door de meest verstokte monarchisten kil 

gevonden.Ter verdediging van Elizabeth wordt wel aangevoerd dat zij niet afstandelijk, maar verlegen is en 

dat zij het koningschap slechts op zich heeft genomen omdat ze zich geroepen voelde door God. Na het 

overlijden in 2002 van haar zus Margaret en haar moeder bleek Elizabeth nog steeds op steun vanuit het 

volk te kunnen rekenen. Haar gouden jubileum in juli 2002 werd tegen veler verwachting een groot feest. 

Hoewel met enige regelmaat wordt gesteld dat Elizabeth, vanwege haar hoge leeftijd, moet aftreden, is het 

onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren. Bovendien is het doen van troonsafstand niet conform de traditie in 

het Verenigd Koninkrijk; Britse monarchen regeren tot hun dood, zoals de vader en grootvader van 

Elizabeth II ook deden. 

 

 

Philip van Griekenland en Denemarken (Philip Mountbatten). 

Jonge leven. 

Philip werd geboren als prins Fílippos van Griekenland en Denemarken, zoon van prins Andreas van 

Griekenland en prinses Alice van Battenberg in de villa Mon Repos op het eiland Korfoe. Hij had vier oudere 

zusters. Als lid van het Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg was hij prins van zowel 

Griekenland als Denemarken. Zijn grootvader George I van Griekenland was immers de zoon van koning 

Christiaan IX van Denemarken. Zijn oudere zusters waren Margaretha, Theodora, Cecilia en Sophia die als 



  

  

jongste dochter zeven jaar ouder was dan haar broer. 

Drie maanden na zijn geboorte overleed zijn grootvader Lodewijk Alexander van Battenberg die in 1917 zijn 

familienaam gewijzigd had in Mountbatten, een wijziging die zijn dochter Alice niet gedaan had aangezien 

zij in Griekenland woonde en niet in het anti-Duitse Engeland van die tijd. Alice en baby Philip reisden naar 

Londen voor de begrafenis, terwijl prins Andreas in Griekenland bleef vanwege de perikelen in de 

Grieks-Turkse Oorlog. Op 22 september 1922 werd Philips oom, koning Constantijn I, gedwongen om 

troonsafstand te doen. De nieuwe militaire regering arresteerde onder andere prins Andreas. In december 

werd prins Andreas verbannen en hij en zijn familie verhuisden naar Frankrijk, waar ze in een huis 

verbleven dat hen ter beschikking werd gesteld door zijn tante Marie Bonaparte, de vrouw van zijn oom 

George. Doordat hij al zo jong zijn vaderland verliet sprak hij geen Grieks. In een interview in 1992 vertelde 

hij dat hij het wel deels begreep en gaf aan zich vroeger een Scandinaviër te hebben gevoeld, vooral Deens, 

en dat zijn familie in zijn jeugd een mix van Engels, Frans en Duits sprak.. 

Nadat hij eerst op een Amerikaanse school in Parijs zat werd hij in 1930 naar het Verenigd Koninkrijk 

gestuurd om daar naar school te gaan. Hij verbleef nu bij zijn grootmoeder Victoria Mountbatten op 

Kensington Palace en zijn oom George Mountbatten op Lynden Manor in Bray. In de volgende drie jaar 

trouwden zijn vier zusters allen met Duitse prinsen. Bij zijn moeder Alice werd schizofrenie vastgesteld. Zij 

verbleef in een instelling en zijn vader Andreas vestigde zich in Monte Carlo. De rest van zijn kindertijd had 

hij weinig contact met zijn moeder. In 1933 werd hij in Duitsland naar de Schule Schloss Salem gestuurd, die 

van zijn zwager Berthold van Baden was. Met de opkomst van het nazisme vluchtte Kurt Hahn, de oprichter 

van de school, uit Duitsland en ging naar Schotland waar hij de school Gordonstoun stichtte. Na twee 

trimesters in Salem ging ook Philip naar Schotland. In 1937 kwam zijn zwangere zus Cecilia, samen met haar 

man, twee kinderen en schoonmoeder om in een vliegtuigcrash in Oostende. De zestienjarige Philip woonde 

de begrafenis in Darmstadt bij. Nadat hij afstudeerde ging hij naar Dartmouth om een opleiding te volgen bij 

de marine. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij aan de Britse kant, terwijl zijn zwagers Berthold en 

Christoffel bij het Duitse leger waren. Philip was onder meer betrokken bij de landing op Kreta. 

Huwelijk en kinderen. 

In 1939 bezochten koning George VI en koningin Elizabeth Dartmouth. Tijdens het bezoek vroegen de 

koningin en Louis Mountbatten aan Philip om de prinsessen Elizabeth en Margaret te escorteren. Elizabeth 

en Philip waren verre verwanten; Philip en Elizabeth zijn beiden nakomelingen van koningin Victoria. Philip 

is een achterkleinzoon van haar dochter, prinses Alice, en Elizabeth is een achterkleindochter van Victoria's 

oudste zoon, koning Edward VII. Een andere familieband was er via koning Christiaan IX van Denemarken. 

Philip is zijn achterkleinzoon en Elizabeth is een achter-achterkleindochter. Hoewel ze nog maar dertien jaar 

was, werd de prinses verliefd op Philip en ze begon brieven naar hem te schrijven. In de zomer van 1946 

vroeg Philip aan koning George VI de hand van zijn dochter, die dit verzoek toestond op voorwaarde dat de 

verloving pas officieel zou worden in april 1947 als Elizabeth 21 zou zijn. 

In maart 1947 deed hij afstand van zijn Griekse en Deense titels en werd Brits staatsburger. Hij nam de 

familienaam Mountbatten aan, die zijn ooms George en Louis en tante Louise al sinds 1917 droegen. Op 10 

juli 1947 werd de verloving bekendgemaakt. Ze trouwden op 20 november van dat jaar en Philip werd een 

Britse Koninklijke Hoogheid, hertog van Edinburgh, graaf van Merioneth en baron Greenwich. Het paar 

trouwde in Westminster Abbey en de BBC zond de ceremonie op de radio wereldwijd uit voor 200 miljoen 

luisteraars. Doordat de Tweede Wereldoorlog nog maar twee jaar afgelopen was, waren zijn drie zusters niet 

welkom op de bruiloft. Na de huwelijkssluiting ging het koppel op Clarence House wonen.. 

Na de huwelijksreis vervolgde Philip zijn loopbaan bij de marine en in 1949 werd hij gestationeerd in Malta. 

In 1951 werden hij en Elizabeth door het Privy Council aangeduid om naar Canada te reizen om koning 

George VI te vervangen, die in een steeds slechtere gezondheid verkeerde. Begin 1952 ondernamen ze een 

officiële tour door het Gemenebest. Toen de koning op 6 februari 1952 overleed, waren ze op een officiële 

reis in Kenia. Nu zijn vrouw de troon besteeg, beëindigde Philip noodgedwongen zijn loopbaan bij de 

marine. 

Prins-gemaal. 

Nu Elizabeth koningin werd dook ook opnieuw de naamskwestie op. Het is gebruikelijk in het Verenigd 

Koninkrijk om de naam van de man aan te nemen. Na de dood van koningin Victoria was dit ook al gebeurd 

daar koning Edward VII de naam van zijn vader Saksen-Coburg-Gotha droeg, het latere huis Windsor. Lord 

Mountbatten was een voorstander van het Huis Mountbatten, terwijl Philip zelf het Huis Edinburgh 

voorstelde, naar zijn hertogelijke titel. Toen koningin Mary hier lucht van kreeg informeerde ze premier 

Winston Churchill, die de koningin informeerde dat de dynastie het Huis Windsor moest blijven. Philip was 



  

  

hier erg ontevreden over en klaagde dat hij de enige man was in het land die zijn kinderen niet zijn naam 

kon geven, terwijl hijzelf de naam van zijn moeder aangenomen had. In 1960, toen koningin Mary al enkele 

jaren dood was en Churchill geen premier meer was besliste Elizabeth, kort voor de geboorte van haar 

tweede zoon Andrew, dat enkel de troonpretendent de naam Windsor zou dragen en haar andere kinderen 

en afstammelingen de naam Mountbatten-Windsor. 

Van 1956 tot 1957 reisde Philip de wereld rond, zonder zijn vrouw, op de Britannia en opende in 1956 de 

Olympische Spelen in Melbourne en bezocht zelfs Antarctica en werd zo de eerste royal die binnen de 

Zuidpoolcirkel verbleef. Op 22 februari 1957 kreeg hij ook nog de titel Britse prins en werd vanaf nu Zijne 

koninklijke hoogheid prins Philip, hertog van Edinburgh.. 

Zijn oom Louis Mountbatten kwam in 1979 om het leven door een terreuraanslag van de IRA. Nadat zijn 

zoon Charles in 1980 een relatie kreeg met lady Diana Spencer drong de prins erop aan om haar ofwel ten 

huwelijk te vragen ofwel de relatie te beëindigen. Charles stond onder druk van zijn vader en vroeg Diana 

ten huwelijk. Diana kreeg twee zonen, maar het huwelijk wankelde al na enkele jaren en in de jaren negentig 

gingen ze uit elkaar. Een echtscheiding volgde in 1996. Diana kwam een jaar later om het leven in een 

autocrash met haar toenmalige vriend Dodi Fayed. De volgende jaren beschuldigde Dodi's vader Mohamed 

Fayed de hertog ervan het ongeluk in scène gezet te hebben en zo opdracht gegeven zou hebben voor een 

moord op Diana. Na een uitgebreid justitieel onderzoek werd in 2008 geconcludeerd dat Philip niet voor 

haar dood verantwoordelijk was.. 

Op 2 augustus 2017 hield Philip zijn laatste reguliere publieke plichtpleging. Op eigen verzoek ging hij met 

'pensioen', maar hij sloot niet uit af en toe aanwezig te zijn bij een officiële bijeenkomst. Tot die dag had hij 

volgens Buckingham Palace, sinds de troonsbestijging van Elizabeth, 22.219 officiële bijeenkomsten 

bijgewoond, 637 officiële soloreizen overzee gemaakt, 5496 toespraken gehouden, veertien boeken 

geschreven en was hij president, beschermheer of lid van 785 organisaties. In 2016 was hij nog 110 dagen van 

het jaar aanwezig bij publieke bijeenkomsten.. 

In 2017 waren hij en Elizabeth zeventig jaar getrouwd; het eerste paar uit de koninklijke familie ooit. 

Op 17 januari 2019 veroorzaakte de 97-jarige Philip een auto-ongeval nabij Sandringham House. De 

inzittenden van de wagen die hij aanreed, raakten lichtgewond. Zijn eigen Land Rover Freelander belandde 

op zijn kant. Philip droeg geen autogordel, maar bleef ongedeerd. Een kleine maand later leverde hij zijn 

rijbewijs in. Volgens zijn woordvoerders deed hij dat vrijwillig.. 

Overlijden. 

Philip overleed op Windsor Castle in de ochtend van 9 april 2021, twee maanden voor zijn honderdste 

verjaardag. Philip is van het Britse vorstenhuis de derde langstlevende na prinses Alice Christabel 

Montagu-Douglas-Scott en zijn schoonmoeder Elizabeth. De dag na zijn overlijden gingen in de meeste 

Commonwealthlanden op overheidsgebouwen de vlaggen halfstok. In onder andere de steden Londen, 

Edinburgh, Cardiff en Belfast, de Britse kroonkolonie Gibraltar, de Australische hoofdstad Canberra en 

vanaf meerdere Britse marineschepen werden op 10 april 41 saluutschoten afgevuurd te zijner gedachtenis. 

Op 17 april vond de uitvaart plaats op Windsor Castle. Bij leven had Philip een staatsbegrafenis geweigerd. 

Vanwege de landelijke regelgeving omtrent de coronapandemie mochten er in de St George's Chapel maar 

dertig gasten aanwezig zijn, naast dragers en geestelijken. Alle bezoekers, alsook de dragers, droegen een 

zwart mondmasker. Het lichaam werd naar de wens van Philip in een op zijn aanwijzingen 

gepersonaliseerde Land Rover Defender TD5 130 naar de kapel gebracht. Om 15.00 uur (plaatselijke tijd) 

werd in het gehele Verenigd Koninkrijk een minuut stilte gehouden. De doodskist bevond zich toen zoals 

gepland op het tweede platform van de westelijke trap naar de kapel.. 

DNA-test tsarenfamilie. 

Toen de overblijfselen van de laatste tsaar en zijn gezin waren ontdekt, stond Philip in 1998 DNA af voor de 

identificatie. Hij was immers familie. Zijn grootmoeder was grootvorstin Olga van Rusland. Zijn oudtante 

Dagmar (1847-1928) was tsarina van Rusland. Een andere oudtante aan moederskant was Alix van 

Hessen-Darmstadt, de echtgenote van de laatste tsaar. 

 

 

Charles Philip Arthur George Windsor. 

Jonge jaren. 

Charles werd geboren in Londen, in Buckingham Palace, als eerste kind van kroonprinses Elizabeth en 

Philip Mountbatten, hertog van Edinburgh. Tevens was hij het eerste kleinkind van koning George VI en 

koningin Elizabeth. De aartsbisschop van Canterbury, Geoffrey Fisher, doopte Charles in het paleis op 15 



  

  

december 1948. Voor de doop werd water gebruikt uit de Jordaan. Zijn peetouders waren koning George VI 

(zijn grootvader), koning Haakon VII van Noorwegen (zijn neef), koningin-moeder Mary (zijn 

overgrootmoeder), prinses Margaret (zijn tante), prins George van Griekenland (zijn grootoom), prinses 

Victoria Maria van Hessen-Darmstadt (zijn overgrootmoeder), Patricia Mountbatten (zijn nicht) en David 

Bowes-Lyon (zijn grootoom). 

Toen Charles drie was, besteeg zijn moeder, prinses Elizabeth, de troon als Elizabeth II. Charles werd haar 

troonopvolger en verkreeg enkele titels. Op 2 juni 1953 woonde Charles de kroning bij van zijn moeder tot 

koningin. 

Opleiding. 

Charles was de eerste kroonprins die niet geheel privé-onderwijs genoot, maar ook scholen bezocht. Hij 

voltooide de middelbare school, Gordonstoun, met onder andere de vakken geschiedenis en Frans en 

studeerde daarna onder andere aan Cambridge University culturele antropologie en archeologie, waarin hij 

op masterniveau afstudeerde. In een militaire opleiding behaalde hij vervolgens enkele bevoegdheden als 

vliegenier.. 

Prins van Wales. 

Op 26 juli 1958 werd Charles door zijn moeder benoemd tot prins van Wales. Op 1 juli 1969 vond zijn 

investituur plaats. In 1970 nam hij zitting in het Hogerhuis. In de jaren 70 woonde Charles een 

kabinetsbijeenkomst bij en was daarmee het eerste lid van de koninklijke familie sinds koning George I die 

dat deed. Hij was uitgenodigd door premier James Callaghan om te zien hoe de Britse regering functioneert. 

Charles nam met de oprichting van The Prince's Trust in 1976 steeds meer publieke taken op zich. In 1981 

reisde hij naar de Verenigde Staten. 

Rond het jaar 1975 ging het idee rond om Charles tot gouverneur-generaal van Australië te benoemen. Als 

gevolg van een combinatie van een nationalistisch gevoel in Australië en het ontslag van de regering van 

Australië door de gouverneur-generaal, kwam er niets van het idee terecht. 

Charles is de oudste troonopvolger die de titel prins van Wales draagt. Hij is sinds 9 september 2017 de 

langste drager van deze titel. Als Charles monarch zou worden, zou hij de oudste uit de geschiedenis zijn. 

De huidige recordhouder is Willem IV. Sinds 2 november 2016 is Charles de oudste kroonprins ter wereld 

ooit. Zijn voorganger op dit gebied was Oscar Frederik Willem Olaf Gustaaf Adolf van Zweden. 

Militaire training en carrière. 

Naar koninklijke traditie diende Charles in de krijgsmacht. Hij deed dat zowel bij de marine als luchtmacht. 

 

 

Diana Francis Spencer. 

Overleden ten gevolge van een auto-ongeluk, na een achtervolging door Paparazzi, fotografen van de 

sensatiepers, die zij probeerde te ontlopen. 

 

 

XXXIIIc. Margareth Rose (Margot) Windsor, dochter van George VI (Bertie) koning van het Verenigd 

Koninkrijk (XXXIIc), op pagina 552 (was van 11 december 1936 tot aan zijn dood in 1952 koning 

van het Verenigd Koninkrijk) en konigin Elisabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, geboren op 

donderdag 21 augustus 1930 in Glamis Castle [Scotland, Verenigd Koninkrijk], gravin van 

Snowdon, overleden (71 jaar oud) op zaterdag 9 februari 2002 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 29 en 30 jaar 

oud) op vrijdag 6 mei 1960 in 

Westminster [South East England, Verenigd Koninkrijk], (gescheiden in 1978) met Anthony 

Charles Robert (Tonny) Armstrong-Jones, geboren op vrijdag 7 maart 1930 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 1e graaf van Snowdon, overleden (86 jaar 

oud) op vrijdag 13 januari 2017 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. David Albert Charles Armstrong-Jones, geboren op vrijdag 3 november 1961 in 

Londen, Clarence House [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (31 jaar 

oud) op vrijdag 8 oktober 1993 met Serena Alleyne Stanhope. Uit dit huwelijk 2 

zonen. 

2. Sarah Francis Elisabeth Armstrong-Jones, geboren op vrijdag 1 mei 1964 in 

Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (30 



  

  

jaar oud) op donderdag 14 juli 1994 met Daniel Chatto. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

 

Margareth Rose (Margot) Windsor. 

Vanaf haar geboorte kreeg Margaret het predicaat Koninklijke Hoogheid. Toen ze geboren werd, was zij 

vierde in lijn van de troonopvolging. Ze was het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat in Schotland 

geboren was sinds koning Karel I van Engeland. Haar vader was prins Albert, de hertog van York, de latere 

koning George VI van het Verenigd Koninkrijk en keizer van India. Haar moeder was prinses Elizabeth, de 

hertogin van York, geboren als Elizabeth Bowes-Lyon, een dochter van Claude Bowes-Lyon en Cecilia 

Cavendish-Bentinck. 

Eigenlijk wilde haar moeder de naam Ann Margaret geven aan haar tweede dochter. Ze vond Ann een 

mooie naam en vond Ann of York mooi staan. Ook vond ze Elizabeth en Ann prettig klinken. De toenmalige 

koning was het niet eens met de keuze. Hij ging wel akkoord met de namen Margaret Rose. 

Ze werd gedoopt op 30 oktober 1930 in de privékapel van Buckingham Palace door Cosmo Lang, de 

aartsbisschop van Canterbury. Haar meters en peters waren: Edward, de Prince of Wales (hij werd 

vertegenwoordigd door prins George, hertog van Kent), kroonprinses Ingrid van Denemarken, een nicht 

van haar vader (zij werd vertegenwoordigd door lady Patricia Ramsay), een tante van haar vader prinses 

Victoria Alexandra, haar tante aan moederskant lady Rose Leveson-Gower, gravin van Granville, en haar 

oom aan moederskant David Bowes-Lyon. 

In de jaren vijftig kreeg zij een relatie met RAF-piloot Peter Townsend. Omdat Townsend gescheiden was, 

kreeg Margaret geen toestemming om met hem te trouwen.. 

Op 6 mei 1960 trad zij in het huwelijk met de fotograaf Antony Armstrong-Jones. Zij besloot echter pas met 

hem te trouwen op de dag dat ze een brief kreeg van Peter Townsend, waarin hij haar vertelde over zijn 

eigen trouwplannen. Armstrong-Jones kreeg vlak voor de geboorte van het eerste kind van het paar de titel 

Lord Snowdon. 

 

 

Anthony Charles Robert (Tonny) Armstrong-Jones. 

Armstrong-Jones werd geboren in Londen als zoon van een advocaat. Zijn moeder was actief binnen de 

Labour Party. Hij studeerde aan het Eton College en aan de Universiteit van Cambridge. Nadat hij twee keer 

was gezakt voor het architectexamen ging hij aan de slag als fotograaf. Hij maakte vooral veel foto's op het 

gebied van mode, design en theater. Zijn foto's werden gepubliceerd in verschillende tijdschriften en de 

National Portrait Gallery heeft meer dan honderd foto's van Armstrong-Jones in de collectie. 

In 1957 maakte hij officiële portretten van koningin Elizabeth II en haar man prins Philip. Op 26 februari 

1960 verloofde Armstrong-Jones zich met prinses Margaret, de zuster van koningin Elizabeth. Op 6 mei van 

datzelfde jaar trouwden ze en even later werd Armstrong-Jones als graaf van Snowdon en burggraaf Linley 

in de adelstand verheven. Het paar kreeg twee kinderen; David in 1961 en Sarah in 1964. 

Het huwelijk was overigens geen succes. Beiden hielden er buitenechtelijke relaties op na. Het paar scheidde 

in 1978 en Lord Snowdon hertrouwde in datzelfde jaar met Lucy Marie Davies, met wie hij een jaar later nog 

een dochter kreeg. Naast dit huwelijk had hij een langdurige relatie met journaliste Ann Hill, die in 1996 

overleed na een overdosis. Snowdon en Lucy Marie Davies scheidden in 2000, toen bleek dat Snowdon in 

1998 vader was geworden van een buitenechtelijke zoon. In 2008 bekende hij tevens de vader te zijn van een 

dochter die in 1960 kort na zijn huwelijk met prinses Margaret was geboren. 

Lord Snowdon overleed in 2017 op 86-jarige leeftijd in Kensington. 

 

 

XXXIIId. Richard Alexander Walter George Windsor, zoon van Hendrik Willem Frederik Albert 

(Henry) hertog van Gloucester (XXXIIe), op pagina 556 (hertog van Glochester) en Alice 

Christabel Montagu-Douglas-Scott, geboren op zaterdag 26 augustus 1944 in 

Northampton [East Midlands, Verenigd Koninkrijk], hertog van Gloucester, trouwde 

(respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op zaterdag 8 juli 1972 in Barnwell [Verenigd Koninkrijk] met 

Birgitte Eva van Deurs, geboren op donderdag 20 juni 1946 in Odense [Fyn, Denemarken]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Alexander Patrick Gregers Richard Windsor, geboren op donderdag 24 oktober 1974 

in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], graaf van Ulster, trouwde 

(respectievelijk 27 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 22 juni 2002 met Claire 



  

  

Alexandra Booth, geboren in 1977. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Davina Elisabeth Alice Windsor, geboren op zaterdag 19 november 1977 in 

Barnwell [Verenigd Koninkrijk]. 

3. Rose Victoria Brigitte Windsor, geboren op zaterdag 1 maart 1980 in 

Barnwell [Verenigd Koninkrijk]. 

 

Richard Alexander Walter George Windsor. 

Jeugd. 

Prins Richard werd geboren op 26 augustus 1944 in Barnwell Manor (het huis van de ouders van Richard) in 

Northamptonshire. Hij was de zoon van Hendrik van Gloucester, de derde zoon van George V en Mary, en 

prinses Alice, dochter van John Montagu-Douglas-Scott, hertog van Buccleuch. 

Richard werd gedoopt in een privékapel in Windsor Castle op 20 oktober 1944 door Lord Lang of Lambeth. 

Zijn peetouders zijn: koningin Elizabeth (The Queen Mother), prinses Alice van Albany, Walter 

Montagu-Douglas-Scott, George Cambridge, prinses Marie Louise, Lady Sybil Phipps en de Graaf Alexander 

van Tunis. 

Als kleinzoon van de Britse monarch in de mannelijke lijn, kreeg Richard bij zijn geboorte de titel: Zijne 

Koninklijke Hoogheid Prins Richard van Gloucester (His Royal Highness Prince Richard of Gloucester). Hij 

was toen 5e in lijn van de Britse troonopvolging. En 2e in lijn van zijn vaders titel hertog van Gloucester, na 

zijn broer, prins William van Gloucester. 

Toen Richard vier maanden oud was, ging hij met zijn ouders mee naar Australië, waar zijn vader van 1945 

tot 1947 gouverneur-generaal was. De familie keerde terug naar Barnwell Manor in 1947. 

Opleiding. 

Prins Richard kreeg eerst thuis les, later ging hij naar het Wellesley House in Broadstairs. Daarna ging hij 

naar Eton College. In 1963 ging hij naar Magdalene College van Cambridge om architectuur te studeren. In 

juni 1966 kreeg haalde hij zijn Bachelor of Arts. 

Architectuur. 

Na de universiteit ging prins Richard bij de (toen nog) Offices Development Group of the Ministry of Public 

Building and Works voor een jaar. Hij ging terug naar Cambridge Universiteit in 1967. In juni 1969 haalde hij 

beide delen van zijn diploma in Architectuur op de universiteit. Na het behalen van zijn diploma ging hij 

oefenen als partner bij een bedrijf in Londen. 

Hoewel hij had gepland fulltime te gaan werken als architect, zorgde de dood van zijn oudere broer prins 

William ervoor dat Richard de erfgenaam werd van zijn vaders hertogdom, en zo kreeg hij ook meer 

koninklijke verplichtingen. 

. 

 

 

 

Birgitte Eva van Deurs. 

Toen haar ouders scheidden, nam ze de naam van haar moeder - Van Deurs - aan. Na haar studie verhuisde 

ze naar Cambridge en werkte onder meer enige tijd op de Deense ambassade in Londen. In 1972 verloofde 

ze zich met prins Richard van Gloucester, een neef van koningin Elizabeth II. Zes weken na hun huwelijk 

kwam Richards oudere broer William om bij een vliegtuigongeluk. Richard werd twee jaar later hertog van 

Gloucester en Birgitte hertogin. 

 

 

XXXIIIe. Edward George Nicholas Paul Patrick Windsor, zoon van George Edward Alexander 

Edmund hertog van Kent (XXXIIf), op pagina 556 (hertog van Kent) en Marina van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van Griekenland en Denemarken), geboren 

op woensdag 9 oktober 1935 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], hertog van 

Kent, Edward werd geboren Belgrave Square 3 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] op woensdag 9 oktober 1935, trouwde 

(respectievelijk 25 en 28 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1961 in 

York Minster [Yorkshire and Humberside, Verenigd Koninkrijk] met Katharine Lucy Mary 

Worsley, geboren op woensdag 22 februari 1933 in 

Yorkshire [Yorkshire and Humberside, Verenigd Koninkrijk]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. George Philip Nicholas Windsor, geboren op dinsdag 26 juni 1962 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIVb, op pagina 587. 

2. Helen Marina Lucy Windsor, geboren op dinsdag 28 april 1964 in 

Iver [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIVc, op pagina 587. 

3. Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor, geboren op zaterdag 25 juli 1970 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXXIVd, op pagina 587. 

4. Levenloos geboren kind Windsor, geboren in 1977. 

 

Edward George Nicholas Paul Patrick Windsor. 

Hij is vooral bekend vanwege zijn aanwezigheid bij het. 

uitreiken van prijzen bij sportevenementen als de FA-Cup op Wembley. 

(voetbal) en de tennisfinales op Wimbledon. 

Jeugd. 

Edward werd geboren op Belgrave Square 3 in Londen. Via zijn ouders stamt Edward af van koning George 

I van Griekenland, tsaar Alexander II van Rusland en koning George V van het Verenigd Koninkrijk. Als 

kleinzoon in mannelijke lijn van koning George V kreeg Edward bij zijn geboorte de titel "Zijne Koninklijke 

Hoogheid Prins Edward van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland". 

Hij ging eerst naar de Ludgrove Preparatory School in Berkshire, voordat hij les kreeg aan Eton College en 

vervolgens aan Le Rosey in Zwitserland. Na deze scholen trad Edward toe tot de Koninklijke Militaire 

Academie Sandhurst, waar hij bekendstond om zijn goede kennis van buitenlandse talen. In 1955 verliet 

Edward Sandhurst met de rang van tweede luitenant. 

Op 25 augustus 1942 stierf zijn vader bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Caithness, Schotland. 

Daardoor kreeg Edward de titels van zijn vader: "Hertog van Kent", "Graaf van St. Andrews" en "Baron 

Downpatrick". Later nam hij plaats in het House of Lords. Edward moest door de dood van zijn vader op 

vrije jonge leeftijd koninklijke verplichtingen nakomen. Zo liep hij achter de kist van zijn oom, koning 

George VI, op diens staatsbegrafenis in 1952. Ook was hij een jaar later aanwezig bij de kroning van zijn 

nicht, koningin Elizabeth II. 

Carrière. 

Na Edwards studie aan Sandhurst is hij naar verschillende landen uitgezonden. Zo was hij van 1962 tot 1963 

gelegerd in Hongkong en stond hij in 1970 aan het hoofd van een eskadron in Cyprus. In 1976 ging Edward 

met pensioen met de rang van luitenant-kolonel. Na zijn pensioen werd hij in 1983 nog gepromoveerd tot 

generaal-majoor en in 1993 tot veldmaarschalk. 

Edward heeft zijn nicht, koningin Elizabeth, gedurende vijftig jaar gerepresenteerd bij officiële gelegenheden 

als de onafhankelijkheidsvieringen van Sierra Leone, Oeganda, Guyana en Gambia. Bovendien treedt hij op 

als regent tijdens haar afwezigheid. Edward heeft ook op handelsvlak diverse malen voor de Engelse 

regering opgetreden. 

Edward is ook president van verschillende organisaties, waaronder van het tennistoernooi Wimbledon, een 

functie die hij van zijn moeder heeft overgenomen. Ieder jaar reikt Edward en de beker (prijs van het 

mannenkampioenschap) en de schaal (prijs van het vrouwenkampioenschap) uit. Edward is grootmeester 

van de Engelse Vrijmetselarij. Daarnaast is Edward grootmeester van de Orde van Sint-Michaël en 

Sint-George. 

. 

 

 

 

XXXIIIf. Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel Windsor, dochter van George Edward Alexander 

Edmund hertog van Kent (XXXIIf), op pagina 556 (hertog van Kent) en Marina van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van Griekenland en Denemarken), geboren 

op vrijdag 25 december 1936 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 26 en 34 jaar oud) op woensdag 24 april 1963 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] (in Westminster [South East England, Groot 

Brittanië]) in Westminster Abbey met Angus James Bruce Ogilvy, geboren op 

vrijdag 14 september 1928 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (76 

jaar oud) op zondag 26 december 2004 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. James Robert Bruce Ogilvy, geboren op zaterdag 29 februari 1964. 

2. Marina Victoria Alexandra Ogilvy, geboren op zondag 31 juli 1966. 

 

Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel Windsor. 

Prinses Alexandra werd op Belgrave Square 3 in Londen geboren. Via haar ouders stamt Alexandra af van 

koning George I van Griekenland, tsaar Alexander II van Rusland en koning George V van het Verenigd 

Koninkrijk. Als kleindochter in mannelijke lijn van koning George V kreeg Alexandra bij haar geboorte de 

titel "Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexandra van Kent". 

Ze groeide grotendeels op in Coppins, het buitenhuis van haar familie in Buckinghamshire. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog woonde ze met haar grootmoeder, koningin Mary, in Badminton House 

(Gloucestershire). Alexandra's vader stierf op 25 augustus 1942 bij een vliegtuigongeluk bij Caithness, 

Schotland, tijdens een oorlogsmissie. 

Alexandra was op 20 november 1947 bruidsmeisje bij het huwelijk van haar nicht Elizabeth, de huidige 

koningin van het Verenigd Koninkrijk. 

 

 

XXXIIIg. Michael George Charles van Kent, zoon van George Edward Alexander Edmund hertog van 

Kent (XXXIIf), op pagina 556 (hertog van Kent) en Marina van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (prinses van Griekenland en Denemarken), geboren 

op zaterdag 4 juli 1942 in Iver [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 35 en 33 jaar oud) op vrijdag 30 juni 1978 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met Maria 

Christine (Mrs. Troubridge) van Reibnitz, geboren op maandag 15 januari 1945. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Frederick Michael George David Louis Lord Frederick Windsor, geboren op 

vrijdag 6 april 1979 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXXIVe, op pagina 588. 

2. Gabriella Marina Alexandra Windsor, geboren op donderdag 23 april 1981 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 

Michael George Charles van Kent. 

Jeugd. 

Prins Michael werd geboren te Iver, Buckinghamshire, als het derde en jongste kind van George, Hertog van 

Kent, en diens echtgenote, prinses Marina van Griekenland en Denemarken. Via zijn ouders stamt Michael 

af van koning George I van Griekenland, tsaar Alexander II van Rusland en koning George V van het 

Verenigd Koninkrijk. Als kleinzoon in mannelijke lijn van koning George V kreeg Michael bij zijn geboorte 

de titel "Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Michael van Kent". Hij heeft een broer, Edward, en een zus, 

Alexandra. 

Zijn doop was in augustus 1942. Een van zijn peetooms was Franklin Delano Roosevelt, de president van de 

Verenigde Staten. Een paar dagen na de doop stierf zijn vader bij een vliegtuigongeluk bij Caithness, 

Schotland, tijdens een oorlogsmissie. 

Opleiding en carrière. 

Michael kreeg les aan het Eton College en trad daarna in 1961 toe tot de Koninklijke Militaire Academie 

Sandhurst. Hij had vervolgens een militaire carrière die twintig jaar besloeg; hij diende in Duitsland, 

Hongkong en Cyprus. In 1981 ging hij met pensioen, hij had toen de rang van majoor. Later kreeg hij nog 

enkele erefuncties in het leger. 

Als het derde kind van de vierde zoon van koning George V wordt er niet van Michael verwacht dat hij 

koninklijke verplichtingen vervult. Hij heeft dus ook nooit een inkomen van de Britse staat gehad. Toch 

heeft hij een aantal keer de huidige koningin gerepresenteerd; bij staatsbegrafenissen in India, Cyprus en 

Swaziland, bij de onafhankelijkheidsvieringen in Swaziland en bij de kroning van koning Mswati III van 

Swaziland. Michael is wel lid van de Britse koninklijke familie en heeft sinds zijn huwelijk in 1978 een 

appartement in Kensington Palace. Omdat hij geen staatsinkomen heeft, gaf de koningin hem toestemming 

voor commerciële bedrijven te werken. Michael is manager van zijn eigen consultancybedrijf en doet 

wereldwijd zaken. Ook is hij gekwalificeerd tolk Russisch. Naast zijn werk doet hij veel voor 

liefdadigheidsinstellingen. 



  

  

Huwelijk. 

Prins Michael sloot op 30 juni 1978 in Oostenrijk een burgerlijk huwelijk met barones Marie Christine von 

Reibnitz. Het was een omstreden huwelijk. Marie Christine was namelijk eerder getrouwd met de bankier 

Thomas Troubridge. Het paar ging in 1973 uit elkaar en hun huwelijk werd in 1978, twee maanden voor 

haar tweede huwelijk, pas ontbonden. Ook was zij rooms-katholiek. Dit betekende dat Michael, volgens de 

Act of Settlement uit 1701, door dit huwelijk zijn positie in de lijn van troonopvolging verloor. Door een 

wijziging van de wet inzake de troonsopvolging, die effectief werd op 26 maart 2015, werd deze beperking 

opgeheven. 

Michael en Marie Christine hertrouwden op 29 juli 1983 in Londen voor de Kerk. Ze kwamen in een negatief 

daglicht te staan toen ze ervan werden beschuldigd hun koninklijke status uit te buiten voor commerciële 

doeleinden. Ook werd onthuld dat ze slechts £69 aan huur betaalden voor hun appartement in Kensington 

Palace, waarop veel parlementsleden hun uitzetting eisten. 

 

 

XXXIIIh. Andreas Michael Armin Siegfried Friedrich-Hans Hubertus van Saksen-Coburg, zoon van 

Frederik Jozias Karel Eduard Ernst Cyril Harald erfprins van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIIj), op pagina 560 en Victoria gravin van Solms-Baruth, geboren op zondag 21 maart 1943 in 

Kasel-Golzig [Brandenburg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 25 jaar oud) op 

zaterdag 31 juli 1971 Dit was geen ebenbürtig huwelijk, maar geldt desalniettemin niet als 

morganatisch omdat Andreas' vader toestemming voor het huwelijk gaf met Carin Dabelstein, 

geboren in 1946. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Stefanie Sybilla van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1972. 

2. Hubertus Michael erfprins van Saksen-Coburg, geboren in 1975. 

3. Alexander Filip van Saksen-Coburg, gedoopt in 1977. 

 

Andreas Michael Armin Siegfried Friedrich-Hans Hubertus van Saksen-Coburg. 

Hij bracht zijn jeugd door in de Verenigde Staten, waar hij ook de Amerikaanse nationaliteit verkreeg. Hij 

verliet het land weer om de dienstplicht voor de oorlog in Vietnam te ontlopen. In Duitsland hield Andreas 

zich bezig met de bosbouw. Prins Andreas is actief in allerlei organisaties, met name op het terrein van 

cultuur en sport. 

 

 

XXXIIIi. Maria Emanuel van Saksen, zoon van Frederik Christiaan Albert Leopold Anno Sylvester 

Macarius van Saksen (XXXIIk), op pagina 561 (titulatair koning van Saksen) en Elisabeth Helene 

van Thurn-Taxis, geboren op zondag 31 januari 1926 in Regensburg [Bavaria, Duitsland], markies 

van Meißen, prins en hertog van Saksen, overleden (86 jaar oud) op maandag 23 juli 2012 in 

La Tour-de-Peilz [Vaud, Zwitserland], trouwde (36 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1962, kerkelijk 

huwelijk op zaterdag 23 juni 1962 met Anastasia-Luise van Anhalt, dochter van Eugen Friedrich 

van Anhalt en Anastasia Jungmeier. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Alexander van Saksen-Gessaphe, (geadopteerd). 

 

XXXIIIj. Mathilde Maria Josepha Anna Xaveria van Saksen, dochter van Frederik Christiaan Albert 

Leopold Anno Sylvester Macarius van Saksen (XXXIIk), op pagina 561 (titulatair koning van 

Saksen) en Elisabeth Helene van Thurn-Taxis, geboren op vrijdag 17 januari 1936 in 

Bamberg [Bavaria, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op zondag 18 maart 2018, trouwde (32 jaar 

oud) op dinsdag 15 oktober 1968, (gescheiden in 1995) met Johan Hendrik van Saksen-Coburg 

en Gotha. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johannes van Saksen-Coburg en Gotha, overleden in 1987 bij een ski-ongeluk. 

 

XXXIIIk. Kardam van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Simeon van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIIr), op pagina 566 (was van 1943 tot 1946 als Simeon II de laatste tsaar (koning) van 

Bulgarije) en Oña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, geboren in 1962, prins van Tirnovo, 



  

  

overleden (ongeveer 53 jaar oud) in 2015, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 33 

jaar oud) in 1996 met Miriam Unigria y Lopez, geboren in 1963. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Boris van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1997. 

2. Beltran van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1999. 

 

XXXIIIl. Kyril van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Simeon van Saksen-Coburg en Gotha (XXXIIr), op 

pagina 566 (was van 1943 tot 1946 als Simeon II de laatste tsaar (koning) van Bulgarije) en Oña 

Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, geboren in 1964, prins van Preslav, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) in 1989 met Rosario Nadal y Fuster-Puigdorfila, geboren in 

1968. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Mafalda-Cecilia van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1994. 

2. Olympia van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1995. 

3. Tassilo van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 2002. 

 

XXXIIIm. Koebrat van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Simeon van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIIr), op pagina 566 (was van 1943 tot 1946 als Simeon II de laatste tsaar (koning) van 

Bulgarije) en Oña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, geboren in 1965, prins van Panagjoerisjte, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) in 1993 met Carla-Maria 

Royo-Villanova y Urrestarazu, geboren in 1969. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Mirko van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1995. 

2. Lucas van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1997. 

3. Tirso van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 2000. 

 

XXXIIIn. Konstantin-Assen van Saksen-Coburg en Gotha, zoon van Simeon van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIIr), op pagina 566 (was van 1943 tot 1946 als Simeon II de laatste tsaar (koning) van 

Bulgarije) en Oña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, geboren in 1967, prins van Vidin, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) in 1994 met Maria Garcia de la Rasilla y 

Gortazer, geboren in 1970. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Umberto van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1999. 

2. Sophia van Saksen-Coburg en Gotha, geboren in 1999. 

 

XXXIIIo. Kalina van Saksen-Coburg en Gotha, dochter van Simeon van Saksen-Coburg en Gotha 

(XXXIIr), op pagina 566 (was van 1943 tot 1946 als Simeon II de laatste tsaar (koning) van 

Bulgarije) en Oña Margarita Gómez-Acebo y Cejuela, geboren in 1972, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 30 en ongeveer 44 jaar oud) in 2002 met Antonio Munoz (Kitin) y Valcárcel, geboren in 

1958. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Simeon y Valcárcel, gedoopt op woensdag 14 maart 2007. 

 

XXXIIIp. Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie van België, dochter van Albert II 

van België (XXXIIt), op pagina 569 (koning der Belgen, prins van Luik) en Paola Margherita 

Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria, geboren op dinsdag 5 juni 1962 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], prinses van België, aartshertogin van Oostenrijk-Este, trouwde 

(respectievelijk 22 en 28 jaar oud) op zaterdag 22 september 1984 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Lorenz Otto Carl Amadeus Thadeus Maria Pius Andreas 

Marcus D'aviano van Oostenrijk-Este, zoon van Robert Karel Lodewijk Maximiliaan Michael 

Maria Anton Frans Ferdinand Jozef Otto Hubert George Pius aartshertog van Oostenrijk-Este (tot 

1918 aartshertog van Oostenrijk) en Margherita Isabella Maria Victoria Emanuelle Helena 

Gennara van Savoye-Aosta, geboren op vrijdag 16 december 1955 in 

Boulogne-Sur-Seine [Val-d’Oise, Frankrijk], prins van België, aartshertog van Oostenrijk-Est. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 



  

  

1. Marie-Pia van Oostenrijk-Este, geboren in oktober 1995. 

2. Laura van Oostenrijk-Este. 

3. Amadeo van Oostenrijk-Este. 

 

Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie van België. 

Door haar huwelijk met Lorenz van Oostenrijk-Este op 22 september 1984 is Astrid ook in het bezit van de 

adellijke titel Aartshertogin van Oostenrijk-Este. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen. Net zoals haar man 

en kinderen draagt de prinses ook nog andere titels verbonden aan het huis Oostenrijk-Este. Deze titels 

worden echter niet wettelijk erkend in België aangezien buitenlandse titels dragen bij de wet verboden is. 

Sinds de geboorten van de vier kinderen van haar broer Filip is Astrid vijfde in de lijn van de 

troonsopvolging. 

Prinses Astrid is lid van het Medische component van Defensie. Ze was tevens senator van rechtswege en ze 

was ook jarenlang voorzitter van het Belgische Rode Kruis. 

Astrid van België. 

 

 

Lorenz Otto Carl Amadeus Thadeus Maria Pius Andreas Marcus D'aviano van Oostenrijk-Este. 

De aartshertog verleende permanent zijn hoge bescherming aan Europæ Thesauri, is erevoorzitter van de 

Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België, en erevoorzitter van het 

Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting. 

Prins Lorenz werd door koning Michael van Roemenië in 2015 benoemd als lid van de Roemeense 

kroonraad. Daarnaast werd hij bevorderd tot grootkruis in de Orde van de Kroon. 

Hij werkt in de banksector, maar woont regelmatig officiële activiteiten bij. De aartshertog krijgt echter geen 

dotatie, ook zijn kinderen krijgen dit niet. 

 

 

Generatie XXXIV 
 

 

XXXIVa. Michael-Benedikt Georg Jobst Karl Alexander Bernhard Claus Frederick van 

Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel August Willem Ernst Frederik George Johan Albert 

van Saksen-Weimar-Eisenach (XXXIIIa), op pagina 573 (erfgroothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Elisabeth Freiin van Wangenheim-Winterstein, geboren op 

vrijdag 15 november 1946 in Bamberg [Bavaria, Duitsland], titulair groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach, trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar oud) (1) op dinsdag 9 juni 1970 in 

Eimsbüttel [Hamburg, Duitsland], (gescheiden op zaterdag 9 maart 1974 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]) met Renate Henkel, geboren op 

woensdag 17 september 1947 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Michael-Benedikt Georg Jobst Karl Alexander Bernhard Claus Frederick van Saksen-Weimar-Eisenach. 

Prins van Sachsen-Weimar-Eisenach; hij bedient zich van het predicaat Z.K.H. Sinds het uitsterven van de 

tak Saksen-Meiningen in 1999 verenigt Michael-Benedict de troonaanspraken van beide Ernestinische 

takken. Hij is grootmeester van de Orde van de Witte Valk en samen met de andere Ernestijnse vorsten ook 

van de Saksen-Ernestinische Huisorde. 

 

 

 Michael-Benedikt Georg Jobst Karl Alexander Bernhard Claus Frederick van 

Saksen-Weimar-Eisenach, trouwde (respectievelijk 33 en 32 jaar oud) (2) op 

woensdag 5 november 1980 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Dagmar 

Hennings, geboren op donderdag 24 juni 1948 in Pöcking [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Leonie Mercedes Augusta Silva Elisabeth Margarethe van 

Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op donderdag 30 oktober 1986 in 



  

  

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 

XXXIVb. George Philip Nicholas Windsor, zoon van Edward George Nicholas Paul Patrick Windsor 

(XXXIIIe), op pagina 581 (hertog van Kent) en Katharine Lucy Mary Worsley, geboren op 

dinsdag 26 juni 1962 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], Lord St. Andrews, 

trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 9 januari 1988 in 

Edinburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk] met Sylvana Palma Tomaselli, geboren 

omstreeks 1957 in Canada. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Edward Edmund Maximilian George Windsor, geboren in 1988. 

2. Marina-Charlotte Alexandra Katharine Helen Windsor, geboren in 1992. 

3. Amelia Sophia Theodora Mary Margare Windsor, geboren in 1995. 

 

XXXIVc. Helen Marina Lucy Windsor, dochter van Edward George Nicholas Paul Patrick Windsor 

(XXXIIIe), op pagina 581 (hertog van Kent) en Katharine Lucy Mary Worsley, geboren op 

dinsdag 28 april 1964 in Iver [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (28 jaar 

oud) op zaterdag 18 juli 1992 met Timothy Taylor. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Columbus George Donald Taylor, geboren op zaterdag 6 augustus 1994. 

2. Cassius Edward Taylor, geboren op donderdag 26 december 1996. 

3. Eloise Olivia Katherine Taylor, geboren op zondag 2 maart 2003. 

4. Estella Olga Elizabeth Taylor, geboren op dinsdag 21 december 2004. 

 

XXXIVd. Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor, zoon van Edward George Nicholas Paul Patrick 

Windsor (XXXIIIe), op pagina 581 (hertog van Kent) en Katharine Lucy Mary Worsley, geboren 

op zaterdag 25 juli 1970 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in het University 

College Hospital, gedoopt op vrijdag 11 september 1970 aldaar in Windsor Castle (getuigen: zijn 

achterneef Charles Philip Arthur George Windsor (zie XXXIIIb, op pagina 573) en Donald 

Coggan), trouwde (respectievelijk 36 en 39 jaar oud) op donderdag 19 oktober 2006, kerkelijk 

huwelijk op zaterdag 4 november 2006 in Vaticaanstad [Lazio, Italië] met Paola Doimi De Lupis 

Frankopan, geboren op maandag 7 augustus 1967. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Albert Louis Philip Edward Windsor, geboren op zaterdag 22 september 2007. 

2. Leopold Ernest Augustus Guelph Windsor, geboren op dinsdag 8 september 2009. 

3. Louis Arthur Nicholas Felix Windsor, geboren op dinsdag 27 mei 2014. 

 

Nicholas Charles Edward Jonathan Windsor. 

Hij heeft gezeten op de Westminster School (voluit: The Royal College of St. Peter at Westminster), daarna 

ging hij naar de Harrow School. Uiteindelijk ging hij naar Manchester College in Oxford. Hij maakte zijn 

school echter niet af, hij ging van school om door Afrika te reizen. 

Bekering tot het katholicisme. 

In een privéceremonie in 2001 sloot Nicholas zich aan bij de Rooms-Katholieke Kerk en daardoor was hij zijn 

plek in de lijn van de Britse troonopvolging kwijt, want volgens de 'Act of Settlement' uit 1701 hebben 

katholieken en leden van de koninklijke familie die met katholieken trouwen geen recht op de troon. 

Ondanks dat, hoewel zijn moeder zich in 1994 ook bekeerd heeft tot het katholicisme, is zijn vader zijn plek 

in de lijn van de Britse troonopvolging niet kwijtgeraakt. Katherine was namelijk nog aangesloten bij de 

Anglicaanse Kerk toen ze met Nicholas' vader trouwde. 

 

 

XXXIVe. Frederick Michael George David Louis Lord Frederick Windsor, zoon van Michael George 

Charles van Kent (XXXIIIg), op pagina 583 en Maria Christine (Mrs. Troubridge) van Reibnitz, 

geboren op vrijdag 6 april 1979 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(30 jaar oud) op zaterdag 12 september 2009 met Sophie Winkleman Zij draagt de naam Lady 

Frederick Windsor. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 



  

  

1. Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor, geboren op donderdag 15 augustus 2013. 

2. Isabella Alexandra May Windsor, geboren op zaterdag 16 januari 2016. 
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