
  

  

Genealogie van Adolf II graaf van Berg patrilineair. 

 
 

Huis Limburg Stirum 

Limburg-Stirum of Limburg-Styrum (in Nederland en België als achternaam zonder streepje) is een van 

oorsprong Duits geslacht dat behoort tot de Nederlandse, Belgische en historische Duitse adel. 

Geschiedenis  

De graven van Limburg Stirum stammen af van de eerst bewezen voorvader graaf Adolf I van Berg. 

Diederik I graaf van Isenberg-Limburg, zoon van Frederik van Altena-Isenberg en Sophia van Limburg 

(dochter van hertog Walram III van Limburg), ontving in 1243 een deel van zijn vaders territorium en 

noemde zich vanaf 1246/1247 Graaf van Limburg. In 1289 bouwde hij hierop een kasteel waaraan ook de 

naam Limburg (nu: Hohenlimburg) werd verbonden. Voorts bezat hij onder meer de heerlijkheid Styrum. 

Na de dood van Diederik I in 1301 deelden zijn zoons de bezittingen: 

Johan kreeg Styrum 

Eberhard I kreeg het graafschap Limburg (Lenne).  

Na het verwerven van Broich in 1372 wordt dit de tak Limburg-Broich (1372 - 1511). Afstammelingen: 

Gelderse familie van Limburg, niet getiteld. 

Styrum werd na 1289 tot een bevestigd huis uitgebouwd en wordt in 1442 rijksleen genoemd. 

Graaf Georg van Limburg Stirum huwde in 1539 met Irmgarde van Wisch, gravin van Bronkhorst. Zij was 

de erfgename van Wisch, Borculo, Wildenborch, Lichtenvoorde en Overhagen. 

In 1591 huwde Joost van Limburg Stirum met Maria van Holstein-Pinneberg, de erfgename van de 

rijksheerlijkheid Gemen. 

De zonen van Herman Otto van Limburg Stirum deelden na zijn dood in 1644 de bezittingen: 

" Otto van Limburg Stirum, krijgt Bronkhorst en Borculo 

" Adolf Ernst van Limburg Stirum, krijgt Gemen (uitgestorven 1800) 

" Maurits van Limburg Stirum, krijgt Styrum (uitgestorven 1809) 

De heerlijkheid Bronkhorst werd in 1721 verkocht door Maria van Limburg Stirum. In 1726 werd de 

heerlijkheid Borculo door graaf Leopold verkocht aan de graaf van Flodorf. Hiermeegingen de 

semi-onafhankelijke heerlijkheden (waardoor Limburg Stirum bijna een Reichsunmittelbare status had) voor 

de familie verloren. Weliswaar werd Bronkhorst in 1792 weer aangekocht door Frederik Albert van Limburg 

Stirum, maar in 1803 volgde een publieke verkoop. 

Alle nu levende leden van de familie stammen af van Otto Ernst Gelder (1685-1769). Hij was de stamvader 

van takken in Nederland, Duitsland, Zweden en België. 

In 1814 werden leden door benoeming in de ridderschappen opgenomen in de adel van het Koninkrijk der 

Nederlanden (achternaam: van Limburg Stirum). De Belgische tak stamt af van Willem Bernard (1795-1889) 

die in 1841 de Belgische nationaliteit aannam, een zoon van Samuel John van Limburg Stirum, en voert de 

achternaam De Limburg Stirum. 

De graven van Limburg-Stirum hebben twee ridderorden ingesteld: de Orde van de Oude Adel en de Orde 

van Sint-Filippus van de Leeuw van Limburg. 

Voor de samenstelling en volgorde van de diverse takken in het Huis Limburg-Stirum ben ik uitgegaan van 

de schema's zoals die in het boek "Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum" staan. 

Dit is geschreven door C.J. graaf van Limburg Stirum. 

Aangevuld met onlinegegevens van onder meer WikiPedia 

 

Generatie I 
 

 

I. Adolf II graaf van Berg (Stamvader van de Tak Ezzonen in het Huis Limburg-Stirum), geboren 

in 1072, overleden (34 jaar oud) vermoedelijk dinsdag 31 juli 1106, trouwde met Adelheid van 

Laufen. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Adolf III van Berg, geboren omstreeks 1090, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

maandag 12 oktober 1170 in Altenberg [Sachsen, Duitsland], volgt II, op pagina 3. 

2. Eberhard van Berg, geboren omstreeks 1100, abt van het Cisterciënzerklooster van 



  

  

Sint-Georgenthal bij Gotha in Thüringen. 

3. Bruno van Berg, geboren omstreeks 1100, als Bruno II tot aartsbisschop van Keulen 

verkozen, overleden (ongeveer 37 jaar oud) in 1137. 

 

Adolf II graaf van Berg. 

Adolf I van Berg wordt in contemporaine documenten ook Adolf von Hövel genoemd, was de eerste in 

oorkonden teruggevonden graaf van Berg en wordt beschouwd als stichter van het gelijknamige graafschap. 

Zowel zijn biografische gegevens als ook familiebanden zijn door de beperkte bronnen die we hebben en die 

niet altijd even betrouwbaar zijn, niet eenduidig geweten en derhalve ook in het historisch onderzoek 

omstreden. 

Leven. 

Adolf was afkomstig uit een adellijke familie, die haar stamslot op de Burg Berge in Odenthal-Altenberg op 

de linkeroever van de Dhünn had en waarvan de leden zich vanaf de jaren 80 van de 11e eeuw naar deze 

burcht vernoemden. Er zijn weliswaar oudere oorkondes die het cognomen de Monte en de Berge 

vermelden, maar er wordt aan de echtheid respectievelijk onvervalstheid hiervan getwijfeld.]Zo dateert 

bijvoorbeeld Otto Oppermann het ontstaan van deze oorkonden pas in de tweede helft van de 12e eeuw.. 

Adolf I kwam omstreeks 1045 ter wereld. Hij duikt voor het eerst in 1080 respectievelijk 1079/1089 in 

oorkonden van de Keulse aartsbisschop Sigewin von Are op, in dewelke hij als getuige wordt genoemd.7] 

Door haar nauwe banden met het Keulse aartsbisdom won het Huis Berg tijdens de 11e eeuw aan invloed en 

macht, zo werd bijvoorbeeld Adolf I door aartsbisschop Anno II met land op de rechter oever van de Rijn 

beleend.. 

Uit de kroniek van de Annalista Saxo kan worden afgeleid dat Adolf ten vroegste omstreeks 1090] een 

huwelijk met Adelheid van Lauffen, de dochter van graaf Hendrik II van Lauffen en daardoor ook 

erfgename van het Huis van de graven van Werl, aanging. Door deze verbintenis kwamen de Westfaalse 

bezittingen van Adelheid's grootvader Bernard II van Werl toe aan het Huis Berg en breidde hun grondbezit 

in Wupperbogen verder uit. Mogelijkerwijs was Adolf tevoren een eerste huwelijk met een lid van het Huis 

Schwarzburg aangegaan.. 

Volgens de kroniek van de graven van Kleef, van der Mark, Gelre, Gulik en Berg met de titel Cronica 

Comitum et principum de Clivis et Marca, Gelriæ, Juliæ et Montium; necnon Archiepiscoporum 

Coloniensium, usque ad annum 1392 zou Adolf I met Adelheid, een dochter van de graaf van Kleef, zijn 

getrouwd geweest. Veel van dit aan het begin van de 16e eeuw ontstane werk is echter nawijsbaar foutief, 

waardoor dit huwelijk in het huidige historische onderzoek als ongeloofwaardig wordt beschouwd. 

In een keizerlijke oorkonde van Hendrik IV uit 1101 wordt Adolf als graaf vermeld. Een tweede oorkonde 

uit 1105 bevestigt zijn status nogmaals. Hij is daarmee de eerste uit het Huis Berg van wie de titel van graaf 

door oorkondes is bevestigd. 

Controverse omtrent Adolfus puer. 

In een oorkonde van de abdij van Werden uit 1093 wordt een zekere Adolf vermeld, de reeds sinds de 18e 

eeuw door verschillende historici als een lid van het Huis Berg wordt aangezien. In de oorkonde is het de 

passage "Adolfus, qui tunc temporis puer erat", dat aanleiding gaf tot de controverse die in het huidig 

historisch onderzoek als de "Adolfus puer"-controverse bekend staat. In 1093 bekleedde de Adolf het ambt 

van voogd van de abdij, maar was hij echter noch niet meerderjarig en stond onder de voogdij van graaf 

Diederik III van Kleef. Enige onderzoekers, zo bijvoorbeeld Justus Bockemühl en Franz Gruß, zien in hem de 

eerste graaf van Berg. Dit leiden ze enerzijds af uit het feit dat Adolf een Leitname (een veelgebruikte naam 

in een bepaald geslacht) van de graven van Berg was, anderzijds nemen ze aan dat de voogdij over het 

klooster van Werden in die tijd reeds erfelijk was en derhalve door iemand van het Huis van Berg aan een 

verwant werd doorgegeven. Andere onderzoekers, waaronder Thomas R. Kraus, wijzen deze these af door 

te verwijzen naar de onechtheid van vele oorkonden van voor 1079 alsook het ontbreken van steekhoudende 

bewijzen voor de theorie. Ze beschouwen het toebehoren van Adolfus puer tot het Huis Berg als 

twijfelachtig. Andere onderzoekers op hun beurt identificeren hem dan weer als Adolf II van Berg. 

 

 

 Adelheid van Laufen, relatie (2) met Friedrich I Sommerschenburg, zoon van Adalbert van 

Walbeck (graaf van Sommerschenburg) en Oda van Saksen, overleden in 1120. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Frederik II graaf van Sommerschenburg, geboren in 1110 in 



  

  

Sommerschenburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], paltsgraaf van Saksen, overleden 

(ongeveer 51 jaar oud) op maandag 19 februari 1162, relatie met Luitgard van Stade, 

dochter van Rudolf I markgraaf van Stade van de Noordmark en Richarde van 

Spanheim, overleden in 1152. Uit deze relatie een dochter. 

 

Generatie II 
 

 

II. Adolf III graaf van Berg, zoon van Adolf II graaf van Berg (I), op pagina 1 en Adelheid van 

Laufen, geboren omstreeks 1090, van 1106 tot 1160 graaf van Berg, overleden (ongeveer 80 jaar 

oud) op maandag 12 oktober 1170 in Altenberg [Sachsen, Duitsland], trouwde met Adelheid van 

Kleef. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Adolf IV van Berg-Hoevel, geboren tussen 1090 en 1092, overleden (hoogstens 78 jaar 

oud) in 1168, volgt III, hieronder. 

 

Adolf III graaf van Berg. 

Na de dood van zijn vader in 1106 werd hij graaf van Berg. Ook was hij beschermheer van de Abdij van 

Werden, de Abdij van Michaëlsberg, alsook van de kloosters van Dünnwald, Deutz en Cappenberg en de 

bezittingen van het keurvorstendom Keulen ter rechterzijde van de Rijn. 

Adolf was de bouwheer van het Slot van Burg, dat hij wellicht tussen 1140 en 1160 betrok. De vorige 

residentie van zijn familie, de burcht van Berge in Odenthal-Altenberg, had hij in 1133 overgedragen aan de 

cisterciënzersorde. Zolang het Slot van Burg niet was afgewerkt, verbleef Adolf II in de burchten van Altena, 

dat hij in 1152 liet uitbreiden, en Hövel. Als graaf van Berg had hij ook de controle over de Hanzische 

handelswegen tussen Keulen en Dortmund en de zilvervoorraden in het Bergisches Land, die van groot 

economisch en politiek belang waren voor zijn graafschap. Bovendien liet hij munten slaan in Wildberg, 

Bensberg en Siegburg. 

Mogelijk nam Adolf II samen met andere Duitse edelen deel aan de Tweede Kruistocht, waarin zijn zoon 

Adolf in 1148 sneuvelde. In 1160 trad hij af als graaf van Berg en verdeelde hij zijn domeinen tussen zijn 

zonen Everhard I en Engelbert I. Vervolgens trok Adolf II zich als monnik terug in de Abdij van Altenberg, 

waar hij vermoedelijk in oktober 1170 overleed. Aanvankelijk werd hij bijgezet in de Markuskapel van deze 

abdij, maar na de afwerking van de Dom van Altenberg werd zijn gebeente in 1313 naar daar gebracht. 

 

 

Generatie III 
 

 

III. Adolf IV van Berg-Hoevel, zoon van Adolf III graaf van Berg (II), hierboven (van 1106 tot 1160 

graaf van Berg) en Adelheid van Kleef, geboren tussen 1090 en 1092, kruisvaarder tijdens de 

Tweede Kruistocht, overleden (hoogstens 78 jaar oud) in 1168, trouwde (hoogstens 32 jaar oud) in 

1122 met Irmgard van Schwarzenburg. 

 Uit dit huwelijk 5 zonen. 

1. Everhard I van Berg-Altena, geboren omstreeks 1140, overleden (ongeveer 39 jaar 

oud) op woensdag 23 januari 1180, volgt IVa, op pagina 4. 

2. Frederik II van Berg, geboren omstreeks 1120, van 1156 tot aan zijn dood 

aartsbisschop van Keulen, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op 

maandag 15 december 1158 in Pavia [Lombardia, Italië]. 

3. Adolf van Berg, geboren voor 1136, kruisvaarder tijdens de Tweede Kruistocht, 

overleden (minstens 12 jaar oud) omstreeks 1148. 

4. Bruno III van Berg, geboren omstreeks 1140, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1200. 

5. Engelbert I van Berg, geboren in 1151, overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 1189, volgt 

IVb, op pagina 5. 

 



  

  

Bruno III van Berg. 

Bruno was voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan en begon die als proost van de Sint-Joriskerk in 

Keulen. Later werd hij lid van het kapittel van de Dom van Keulen en in 1168 werd hij domproost. In 1191 

werd Bruno III aartsbisschop van Keulen, maar na twee jaar legde hij dit ambt al neer. De rest van zijn leven 

woonde hij als monnik in de Dom van Altenberg. Na zijn dood rond 1200 werd hij daar ook bijgezet. 

 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Everhard I van Berg-Altena, zoon van Adolf IV van Berg-Hoevel (III), op pagina 3 (kruisvaarder 

tijdens de Tweede Kruistocht) en Irmgard van Schwarzenburg, geboren omstreeks 1140, graaf 

van Berg 1152 en Altena 1160, voogd van het stift Essen 1164 en het klooster Werden 1166, 

overleden (ongeveer 39 jaar oud) op woensdag 23 januari 1180, begraven in 

Altenberg [Sachsen, Duitsland], trouwde met Adelheid van Arnstberg, dochter van Arnoud 

I graaf van Kleef (graaf van Kleef, voogd van het Stift Xanten en Zyfflich) en Ida van Leuven. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Arnold van Altena-Isenberg, geboren omstreeks 1153, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) in 1209, volgt Va, op pagina 6. 

2. Adolf I van Altena als Adolf I van 1193 tot 1205 alsook van 1212 tot 1216 

aartsbisschop van Keulen, geboren in 1157, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

woensdag 15 april 1220 in Neuss [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

3. Oda van Berg-Altena, overleden in 1224, trouwde met Simon van Tecklenburg. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Frederik I van Altena, overleden tussen 1198 en 1199, volgt Vb, op pagina 6. 

 
 

Everhard I van Berg-Altena. 

Hij behoorde tot het huis Berg en was een van de stamvaders van de graven van Mark.. 

Na de abdicatie van zijn vader werd hij in 1160 graaf van Altena, terwijl zijn broer Engelbert I het graafschap 

Berg kreeg. Beide broers lagen jarenlang in conflict. 

Everhard overleed rond het jaar 1180. Zijn domeinen werden verdeeld tussen zijn zonen Arnold en Frederik. 

 

 

Adolf I van Altena. 

Rond 1177 werd hij een domheer in Keulen. In 1183, werd hij domdeken, in 1191 domproost en in 1193, na 

de troonsafstand van zijn oom, Bruno III van Berg, aartsbisschop van Keulen. De bisschopswijding werd in 

maart 1194 door Herman II van Katzenelnbogen, de prins-bisschop van Münster, uitgevoerd. 

In 1194 zorgde hij voor de vrijlating van koning Richard I van Engeland, die hij kort daarop (begin februari 

1194) feestelijk te Keulen ontving. Hij was een uitgesproken tegenstander van het Erbreichsplan van keizer 

Hendrik VI en weigerde op kerstmis 1195 in te gaan op de wens van Hendrik VI dat zijn zoon Frederik tot 

koning zou worden verkozen.Hij gaf in augustus 1197 zijn weerstand tegen de intussen door andere 

keurvorsten tot koning verkozen Frederik op tijdens een bijeenkomst in Boppard. Na het onverwachte 



  

  

overlijden van Hendrik VI verklaarde Adolf de koningskeuze echter voor nietig, daar Frederik niet zou zijn 

gedoopt en de keizer de keurvorsten onder druk had gezet. 

In de daaropvolgende Duitse troonstrijd tussen Hohenstaufen en Welfen kroonde hij op 12 juli 1198 de Welf 

Otto van Brunswijk in Aken tot rooms-koning. Een beetje later bevestigde paus Innocentius III, die er belang 

bij had de Staufen te verzwakken en dus hun macht (in het bijzonder in Italië) te breken, de verkiezing van 

Otto. Het optreden van Otto leidde reeds snel tot een distantiëring, zodat Adolf in de loop van 1204 contact 

legde met Filips van Zwaben. Verschillende politieke toezeggingen en een niet onaanzienlijke som geld 

deden vervolgens de rest. De aartsbisschop wisselde van kamp en kroonde op 6 januari 1205 ook de 

tegenkoning van de Staufen, Filips van Zwaben, tot rooms-koning, die in 1198 slechts in de dom van Mainz, 

maar wel met de echte Rijksinsignia (en vooral met de echte Rijkskroon), was gekroond.. 

De paus, die meende dat het aan hem voorbehouden was om een uitspraak te doen in deze kwestie, was 

door het gerucht van de Adolfs verandering van kamp geïrriteerd en vroeg Adolf zelf om de zaak op te 

komen klaren. Omdat Adolf niet zijn net moeizaam bevochten recht op de doorslaggevende stem bij de 

koningskeuze wou opofferen, reageerde hij niet op de vraag van de paus. Hiermee overschatte hij echter 

schromelijk zijn eigen belangrijkheid. 

Op 19 juni 1205 werd hij hiervoor door paus Innocentius III in de ban gedaan en voor afgezet verklaard. 

Reeds in juni ging men in Keulen over tot de nieuwe verkiezing van een aartsbisschop. Daar men in het 

Rijnland echter nog volledig achter de Staufen stond, kon zijn opvolger zich niet echt tegenover hem laten 

gelden zodat het in het aartsbisdom Keulen tot een lokaal schisma kwam. 

In 1207 bevond Adolf van Altena zich in Rome, waar hij tegen zijn opvolger procedeerde en vocht voor zijn 

herbenoeming tot aartsbisschop - zonder succes echter. Pas na de moord op Filips van Zwaben (21 juni 1208) 

en de daarmee veranderde politieke toestand onderwierpen hij en zijn aanhangers zich aan de paus en 

erkende zijn opvolger, waarvoor hij echter een jaarrente van 250 marken ontving. 

Het toeval bracht Adolf nog eenmaal aan het hoofd van het aartsbisdom, toen Diederik I van Hengesbach 

door de pauselijke legaat werd afgezet en Adolf in maart 1212 met de leiding van het bisdom werd belast. 

Hij beschouwde dit aanvankelijk als een herbenoeming, maar het werd echter al snel duidelijk dat het 

slechts om een tijdelijke leidingsfunctie ging. Het aartsbisdom had nu echter in feite weer met een schisma te 

maken, vooral omdat Adolf nu met Diederik van Hengesbach bij de paus om de positie van aartsbisschop 

vocht. De beslissing viel in 1216 en in Keulen kwam het weer tot een nieuwe verkiezing van een 

aartsbisschop. De nieuwe aartsbisschop was Adolfs opvolger als domproost: Engelbert van Berg. Hij was 

een van zijn verwanten en had hem ten tijde van het schisma steeds gesteund, ook doordat hij goederen van 

het domkapittel in Adolfs handen had overgedragen. 

Tot aan zijn dood in 1220 was Adolf nog steeds als hulpbisschop in het aartsbisdom Keulen actief. 

 

 

IVb. Engelbert I van Berg, zoon van Adolf IV van Berg-Hoevel (III), op pagina 3 (kruisvaarder tijdens 

de Tweede Kruistocht) en Irmgard van Schwarzenburg, geboren in 1151, van 1160 tot aan zijn 

dood graaf van Berg, overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 1189, trouwde (ongeveer 16 jaar 

oud) omstreeks 1167 met Mechtilde van Gelre, dochter van Hendrik II van Gelre en Agnes van 

Arnstedt. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Adolf V van Berg, geboren in 1185, overleden (ongeveer 33 jaar oud) in 1218, volgt 

Vc, op pagina 6. 

2. Engelbert II van Berg, overleden in 1225. 

 

Engelbert I van Berg. 

Nadat zijn vader in 1160 abdiceerde om zich terug te trekken in een klooster, verdeelde hij zijn domeinen 

onder Engelbert en zijn broer Everhard I. Everhard, de oudste van de twee, kreeg de Westfaalse gebieden 

met de burcht van Altena en het latere graafschap Mark, terwijl aan Engelbert de Rijnse gebieden met Slot 

Burg en het graafschap Berg werden toegekend. 

Dankzij zijn loyaliteit aan keizer Frederik I Barbarossa en de aartsbisschop van Keulen slaagde Engelbert 

erin om zijn graafschap te stabiliseren en zijn gebieden uit te breiden. Zo bemachtigde hij de burchten van 

Bensberg, Windeck en Elberfeld en werden hem in 1189 alle bezittingen van edelman Arnold van Teveren 

aan de rechteroever van de Rijn toegewezen, waardoor het graafschap Berg duidelijk uitbreidde naar het 

noorden. 



  

  

Kort daarop, in mei 1189, ging hij als soldaat in het leger van keizer Frederik I Barbarossa deelnemen aan de 

Derde Kruistocht. De reis ging over de Donau naar de Balkan. Engelbert bereikte Palestina niet, aangezien 

hij reeds in juli 1189 overleed in Kovin, dicht bij de toenmalige grens tussen Hongarije en het Byzantijnse 

Rijk. Zijn zoon Adolf III volgde hem op als graaf van Berg. 

 

 

Generatie V 
 

 

Va. Arnold van Altena-Isenberg vermeld als graaf van Hövel circa 1180 en van Isenberg 1205, voogd 

van het stift Essen 1197, bouwde voor 1200 de burcht Isenburg bij Hattingen a/d Ruhr, bestemd 

zijn goed Styrum tot weduwegoed 1200, zoon van Everhard I van Berg-Altena (IVa), op pagina 

4 (graaf van Berg 1152 en Altena 1160,) en Adelheid van Arnstberg, geboren omstreeks 1153, 

graaf van Altena (1170-1205), vermeld als graaf van Hövel circa 1180 en van Isenberg 1205, voogd 

van het stift Essen 1197, bouwde voor 1200 de burcht Isenburg bij Hattingen a/d Ruhr, bestemd 

zijn goed Styrum tot weduwegoed 1200, overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 1209, trouwde 

(ongeveer 32 jaar oud) in 1185 met Mechtild van Holland, overleden in 1223. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Everhard van Altena-Isenberg graaf van Altena 1202, geboren voor 1191, overleden 

(minstens 18 jaar oud) in 1209. 

2. Frederik II van Altena-Isenberg, geboren voor 1196, overleden (minstens 30 jaar oud) 

op zaterdag 14 november 1226 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

VIa, hieronder. 

 

Vb. Frederik I graaf van Altena, zoon van Everhard I van Berg-Altena (IVa), op pagina 4 (graaf van 

Berg 1152 en Altena 1160,) en Adelheid van Arnstberg, overleden tussen 1198 en 1199, trouwde 

met Alveradis van Gulik. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Adolf I van der Mark, geboren omstreeks 1185, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

maandag 28 juni 1249, volgt VIb, op pagina 7. 

2. Frederik van Berg-Altena. 

3. Aleydis van Berg-Altena, trouwde met Jan van Putten. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Frederik I graaf van Altena. 

Rond 1170 bemachtigde hij het opperhof Mark in Hamm, waartoe onder andere het strategisch gunstig 

gelegen Hügel behoorde. Ook kwam Frederik in het bezit van de aan het opperhof verbonden 

Pancratiuskerk en liet hij er de burcht Mark bouwen. Na de dood van zijn vader in 1180 verdeelden hij en 

zijn broer Arnold het graafschap Altena. 

Zijn bezittingen werden na zojn dood geërfd door zijn zoon Adolf. 

 

 

Vc. Adolf V van Berg, zoon van Engelbert I van Berg (IVb), op pagina 5 (van 1160 tot aan zijn dood 

graaf van Berg) en Mechtilde van Gelre, geboren in 1185, overleden (ongeveer 33 jaar oud) in 

1218, relatie met Kunigune van Sayn, dochter van Hendrik II van Sayn en Agnes van Saffenberg. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Irmgard van Berg, overleden op dinsdag 11 augustus 1248, volgt VIc, op pagina 9. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Frederik II van Altena-Isenberg domkanunnik te Keulen (1205), resigneert, graaf van Altena 

1209 en Isenberg 1216, voogd van de abdij Essen (1222), verantwoordelijk gesteld voor de overval 

op en gevolgde doodslag van de aartsbisschop van Keulen Engelbert van Berg 1225-11-7, waarop 



  

  

vervolgens hem zijn leenbezit en allodia werden ontnomen, zoon van Arnold van 

Altena-Isenberg (Va), op pagina 6 (graaf van Altena (1170-1205),) en Mechtild van Holland, 

geboren voor 1196, overleden (minstens 30 jaar oud) op zaterdag 14 november 1226 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (minstens 14 jaar oud) in 1210 met Sophia 

van Limburg, dochter van Walram III van Limburg (graaf in de Ardennengouw) en Kunigunde 

van Lotharingen-Monschau, overleden tussen 1226 en 1227. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Dietrich I van Ysenberg-Limburg, geboren tussen 1215 en 1220, overleden (ongeveer 

83 jaar oud) tussen vrijdag 30 januari 1299 en 1300, volgt VIIa, op pagina 9. 

2. Elisabeth van Altena-Isenberg, overleden na 1275, volgt VIIb, op pagina 9. 

3. Sophia van Ysenberg-Limburg, overleden in 1292, volgt VIIc, op pagina 9. 

 

VIb. Adolf I van der Mark ook bekend als Adolf I van Altena-Mark, zoon van Frederik I graaf van 

Altena (Vb), op pagina 6 en Alveradis van Gulik, geboren omstreeks 1185, graaf van Altena, graaf 

van der Mark, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op maandag 28 juni 1249, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 25 jaar oud) (1) omstreeks 1200 met Luitgard van Loon, 

dochter van Gerard I van Loon en Maria van Gelre, geboren omstreeks 1175, overleden 

(hoogstens 26 jaar oud) voor 1201. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Irmgard van der Mark, abdis van de Abdij van Bersenbrück. 

 

Adolf I van der Mark. 

Het huis van der Mark (ook wel Marck of La Marck geheten) was een Duits adellijk geslacht, dat 

voornamelijk in het Rijnland veel graafschappen en hertogdommen wist te verwerven. De heersers van de 

Mark zijn vernoemd naar de Burcht Mark, die rond 1198 is gebouwd. In 1226 werd in de nabijheid van de 

burcht de stad Hamm gesticht door Adolf I van der Mark. Het thuisland van het huis was het graafschap 

Mark, dat zij geleidelijk uitbreidden. 

Mark-Arenberg. 

Engelbert II van der Mark (1275-1328) was de oudste zoon van graaf Everhard I van der Mark en Irmgard 

van Limburg. In 1308 volgde hij zijn vader op als graaf van Mark. Engelbert was in 1299 gehuwd met 

Mathilde van Arenberg, dochter van burggraaf Johan van Keulen, en vader van Everhard I, graaf van 

Arenberg († 1387). Arenberg werd niet verenigd met het graafschap Mark, maar kwam aan de zijtak 

Mark-Arenberg. 

Everhard I huwde Maria van Loon-Lummen, waardoor Lummen werd verworven. Hun zoon Everhard II († 

1454) huwde eerst Maria van Braquemont, de erfgename van Sedan en vervolgens Agnes van Walcourt, de 

erfgename van Rochefort en Agimont. Hiermee ontstonden zijtakken in Sedan (uitgestorven in 1652), 

Lummen (uitgestorven in 1773) en Rochefort (uitgestorven in 1544). De tak te Arenberg stierf in 1544 uit met 

Robert III. 

Kleef-Mark. 

In 1368 kwam door erfenis het graafschap Kleef in handen van Adolf III van der Mark, die bovendien in 

1391 de Mark kreeg van zijn broer, zodat de gebieden in personele unie verenigd werden. Na zijn dood in 

1394 verwierf Dirk de Mark en zijn broer Adolf Kleef. Na Dirks dood in 1398 volgde zijn broer hem op, en in 

1417 werd Adolf IV op het concilie van Konstanz bevestigd als hertog van Kleef. 

Na 1461 werden Kleef en de Mark als een eenheid bestuurd. Omdat het hertogdom Kleef een stuk 

belangrijker was dan de Mark, worden de heersers van de Mark vanaf de 15e eeuw doorgaans van Kleef 

genoemd. 

Gulik-Kleef-Berg. 

Ten gevolge van het huwelijk van Jan III met hertogin Maria van Gulik en Berg kwamen in 1511 ook het 

hertogdom Gulik, het hertogdom Berg en het graafschap Ravensberg in personele unie met Kleef en Mark. 

Kleef-Gelre. 

De grootste omvang bereikte het machtsgebied van de Van der Marks in de jaren 1539-1543 onder Willem de 

Rijke; hij volgde Karel van Gelre, die overleden was in 1538 op als hertog van Gelre en graaf van Zutphen. 

Hiermee had zich een uitgestrekt gebied aan de Rijn gevormd. 

Gelre en Zutphen moesten echter in 1543 na korte gevechten afgestaan worden aan keizer Karel V bij het 

Verdrag van Venlo; deze overdracht luidde tevens het einde van de Gelderse Oorlogen in. 



  

  

Met het overlijden van Johan Willem van Kleef (heerser in 1592-1609) stierf het huis van der Mark uit; na de 

Guliks-Kleefse opvolgingsstrijd kwamen de Mark en Kleef in het bezit van Brandenburg, terwijl 

Palts-Neuburg Gulik en Berg ontving. 

Na de dood van zijn vader in 1198 werd hij graaf van Berg-Altena en Kriekenbeck-Millendonk en tevens 

baljuw van de kloosters van Werden en Cappenberg. 

In 1202 nam hij het achtervoegsel van der Mark aan, naar zijn nieuwe hoofdresidentie die zijn vader had 

gebouwd op land dat oorspronkelijk toebehoorde aan ofwel de aartsbisschop van Keulen, ofwel de adellijke 

familie Rüdenberg. 

Adolf raakte samen met zijn hele familie betrokken in de strijd tussen Hohenstaufer Frederik II en Welf Otto 

IV om het Rooms-Duits koningschap. Het is niet duidelijk wie hij steunde; sommige bronnen zeggen dat hij 

van meet af aan de Hohenstaufen steunde, terwijl het ook mogelijk is dat Adolf tot 1212 onbeslist bleef en 

pas daarna de zijde van de Hohenstaufen koos. 

In 1225 escaleerde het conflict tussen zijn neven Frederik van Isenburg en Engelbert II van Berg, 

aartsbisschop van Keulen. Deze laatste werd onder andere door Frederik vermoord, waarop die ter dood 

veroordeeld en geëxecuteerd werd. Adolf kreeg in 1226 grote delen van Frederiks landerijen toegewezen, 

waardoor hij het merendeel van de erfenis van zijn familie bemachtigde. 

Adolf I van der Mark stierf in 1249 en werd bijgezet in de Proosdij van Cappenberg. Zijn zoon Engelbert I 

volgde hem op. 

 

 

 Adolf I van der Mark ook bekend als Adolf I van Altena-Mark, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op woensdag 7 april 1210 met Irmgard van Gelre, 

dochter van Otto I graaf van Gelre en Richarda van Beieren, geboren omstreeks 1190, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) in 1230. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Everhard van der Mark, geboren omstreeks 1218, mederegent van het graafschap 

Mark, overleden (ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1241. 

2. Frederik III van der Mark. 

3. van der Mark, trouwde met Diederik IV van Katzenelnbogen. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

4. Gerard van der Mark, geboren omstreeks 1220, tot aan zijn dood bisschop van 

Münster, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1272. 

5. Otto van der Mark, geboren omstreeks 1225, graaf van Altena, ongehuwd en 

kinderloos overleden (ongeveer 37 jaar oud) omstreeks 1262. 

6. Engelbert I van der Mark, geboren omstreeks 1220, overleden (ongeveer 57 jaar oud) 

op dinsdag 16 november 1277 in Bredevoort, volgt VIId, op pagina 9. 

7. Richardis van Altena, overleden in 1270, volgt VIIe, op pagina 10. 

8. Adelheid van der Mark, geboren omstreeks 1235, overleden (ongeveer 66 jaar oud) 

omstreeks 1301, volgt VIIf, op pagina 11. 

 

Gerard van der Mark. 

In 1261 werd hij verkozen tot bisschop van Münster. Hij wijdde in 1264 de Dom van Münster in en was 

beschermheer van het Minorietenklooster in Münster. In 1270 verwoestte de bisschop de burcht Groß 

Schonebeck in Wierling, die ondanks zijn verbod werd heropgebouwd. Vanaf 1271 liet hij de Burg 

Vischering bouwen. Volgens de legende was hij bovendien degene die Sacramentsdag invoerde in het 

bisdom Münster. 

 

 

Otto van der Mark. 

Als jongere zoon was hij voorbestemd voor een geestelijke loopbaan. Hij was het die het door de Keulse 

aartsbisschop Hendrik van Molenark gestichte cisterciënzerklooster Fröndenberg financierde, waar zijn 

zuster Richardis de eerste abdis werd. 

Na de dood van hun vader in 1249, gaven zowel Otto als zijn broer Engelbert hun geestelijke loopbaan op. 

Otto kreeg de burchten Blankenstein en Altena. Die laatste liet hij opnieuw opbouwen en noemde zich 

daarna graaf van Altena. Doordat Otto op 14 augustus 1261 kinderloos stierf, kon het graafschap Mark na 



  

  

zijn dood weer verenigd worden. 

 

 

VIc. Irmgard van Berg, dochter van Adolf V van Berg (Vc), op pagina 6 en Kunigune van Sayn, 

erfdochter van Berg, overleden op dinsdag 11 augustus 1248, trouwde in 1217 met Hendrik IV 

van Limburg, zoon van Walram III van Limburg (graaf in de Ardennengouw) en Kunigunde van 

Lotharingen-Monschau, hertog van Limburg a/d Maas 1226, jure uxoris graaf van Berg 1228, 

overleden op maandag 25 februari 1247. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Adolf IV van Berg-Limburg, geboren na 1217, overleden (hoogstens 41 jaar oud) op 

dinsdag 22 april 1259, trouwde (hoogstens 23 jaar oud) in 1240 met Margaretha van 

Arh-Hochstaden, dochter van Lotharius I van Are-Hochstaden en Mechtild van 

Vianden, overleden op dinsdag 30 januari 1314. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Dietrich I van Ysenberg-Limburg, zoon van Frederik II van Altena-Isenberg (VIa), op pagina 

6 en Sophia van Limburg, geboren tussen 1215 en 1220, graaf van Limburg a/d Lenne, 1246, 

voogd van het stift Essen, doet afstand van zijn rechten op de voogdij en de burcht Isenberg 1248 

waartegenover de aartsbisschop van Keulen hem herstelde in de Keulse lenen van zijn vader, 

heer van Stirum 1251, overleden (ongeveer 83 jaar oud) tussen vrijdag 30 januari 1299 en 1300, 

trouwde (respectievelijk hoogstens 25 en hoogstens 20 jaar oud) voor 1240 met Adelheid van 

Sayn (Sponheim), dochter van Johan van Sayn en Catharina van Gelre, geboren omstreeks 1220, 

overleden (ongeveer 77 jaar oud) in 1297, begraven in Elsey [California, Verenigde Staten]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan I van Ysenberg-Limburg, geboren omstreeks 1246, overleden (minstens 29 jaar 

oud) tussen 1275 en 1277, volgt VIIIa, op pagina 11. 

2. Everhard I van Limburg, overleden tussen dinsdag 17 juni 1304 en 

woensdag 28 maart 1308, volgt VIIIb, op pagina 11. 

 

VIIb. Elisabeth van Altena-Isenberg, dochter van Frederik II van Altena-Isenberg (VIa), op pagina 

6 en Sophia van Limburg, overleden na 1275, trouwde omstreeks 1234 met Dirk II van Moers, 

zoon van Dirk I van Moers. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Frederik I van Moers drost van de graaf van Gelre 1289, overleden omstreeks 1295. 

2. Dirk III van Moers, overleden na maandag 20 juni 1307, trouwde met Margaretha 

van Ysenburg-Arensfels, dochter van Gerlach I heer van Ysenburg-Arensfels en 

Elisabeth van Kleef, overleden na 1302. Uit dit huwelijk 4 zonen. 

 

VIIc. Sophia van Ysenberg-Limburg, dochter van Frederik II van Altena-Isenberg (VIa), op pagina 

6 en Sophia van Limburg, overleden in 1292, trouwde omstreeks 1237 met Hendrik III van 

Volmestein heer van Volmestein 1217, maarschalk 1248, zoon van Hendrik II van Volmestein, 

overleden voor 1258. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Dirk I van Volmestein, geboren voor 1237, overleden (minstens 77 jaar oud) 

omstreeks 1314, trouwde (1) met Elisabeth van Brakel, overleden in 1285. Uit dit 

huwelijk een zoon, trouwde (ongeveer 49 jaar oud) (2) voor 1286 met Kunigunde van 

Dortmund-Lindenhorst, overleden na 1303. Uit dit huwelijk 4 dochters. 

 

 Hendrik III van Volmestein heer van Volmestein 1217, maarschalk 1248, zoon van Hendrik II 

van Volmestein, trouwde (1) voor 1232 met Christina, overleden voor 1237. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 



  

  

VIId. Engelbert I van der Mark, zoon van Adolf I van der Mark (VIb), op pagina 7 (graaf van Altena, 

graaf van der Mark) en Irmgard van Gelre, geboren omstreeks 1220, van 1249 tot aan zijn dood 

graaf van Mark, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op dinsdag 16 november 1277 in Bredevoort (in 

gevangenschap), begraven in 1278 in Cappenberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(beiden ongeveer 30 jaar oud) (1) omstreeks 1250 met Kunegonde Van Metz van 

Metz-Blieskastel, geboren omstreeks 1220, overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1264. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Everhard I van der Mark, geboren omstreeks 1255, overleden (ongeveer 53 jaar oud) 

op woensdag 4 juli 1308 in Fröndenberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

VIIIc, op pagina 11. 

2. Sophia van der Mark, trouwde met Lodewijk II graaf van Ziegenhain. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Agnes van der Mark, volgt VIIId, op pagina 12. 

4. Richardis van der Mark, overleden in 1279. 

 

Engelbert I van der Mark. 

Na de dood van zijn vader in 1249 werd hij graaf van Mark. Omdat zijn broer Otto, kanunnik in Luik, korte 

tijd later terugkeerde naar de wereldlijke stand, moest hij hem enige burchten zoals Altena en Blankenstein 

afstaan, net als de omliggende landerijen. De dreigende versplintering van zijn gebieden werd door de dood 

van de kinderloze Otto in 1262 evenwel tegengehouden. Vanaf dan had Engelbert zijn hele graafschap weer 

in eigen handen. 

Niet veel later begon hij een vete met Engelbert II van Valkenburg, de aartsbisschop van Keulen. Daarbij 

kwam het tot een reeks gevechten en de troepen van beide staten verwoestten elkaars land. In 1265 sloten 

beide tegenstanders uiteindelijk vrede. Met de opvolger van Engelbert II, Siegfried van Westerburg, kwam 

het opnieuw tot een conflict, deze keer omdat Keulen haar invloed op de Rijn en in Westfalen probeerde uit 

te breiden. In 1277 sloten verschillende heersers, waaronder Engelbert I, onder leiding van Simon I van 

Lippe, bisschop van Paderborn, een bondgenootschap tegen het aartsbisdom. 

Hetzelfde jaar werd Engelbert I van der Mark tijdens een reis overvallen en zwaar verwond door graaf 

Herman II van Lohn. Hij werd overgebracht naar diens kasteel in Bredevoort en bezweek daarop 16 

november 1277 aan zijn verwondingen. Zijn zoon en opvolger Everhard belegerde als wraak de burcht en 

liet ze vernietigen. Engelbert I werd bijgezet in de Proosdij Cappenberg. 

 

 

 Engelbert I van der Mark, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 17 jaar oud) 

(2) omstreeks 1265 met Isabella Elisabeth van Kleef, dochter van Dirk II van Kleef-Heinsberg en 

Bertha van Limburg-Monschau, geboren omstreeks 1248, overleden (ongeveer 29 jaar oud) 

omstreeks 1277. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Mechtild van der Mark, geboren omstreeks 1270, overleden (minstens 48 jaar oud) 

tussen maandag 17 april 1319 en vrijdag 21 juli 1319, volgt VIIIe, op pagina 12. 

2. Adelheid van Altena, geboren omstreeks 1272, overleden (ongeveer 33 jaar oud) 

omstreeks 1305. 

3. Gerard van der Mark, heer van Rodinchem, overleden na maandag 7 januari 1343, 

trouwde met Elisabeth van Duras. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIe. Richardis van Altena, dochter van Adolf I van der Mark (VIb), op pagina 7 (graaf van Altena, 

graaf van der Mark) en Irmgard van Gelre, als weduwe abdis van Fröndenberg (1257-1270), 

overleden in 1270, trouwde voor 1217 met Otto I van Dale graaf van Dale, heer van Diepenheim, 

zoon van Hendrik I van Dale en Reginwiza van Diepenheim, begraven op 

woensdag 15 september 1255 in Markelo. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Hendrik II van Dale, gedoopt in december 1224 in Diepenheim, overleden (minstens 

47 jaar oud) na 1272, trouwde (ongeveer 15 jaar oud) (1) in 1240 met Bertha van 

Bentheim, dochter van Boudewijn I van Bentheim, overleden voor oktober 1262, 

begraven in Markelo. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde (hoogstens 37 jaar oud) 



  

  

(2) voor maandag 2 oktober 1262 met Adelheid van Boxtel. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

VIIf. Adelheid van der Mark, dochter van Adolf I van der Mark (VIb), op pagina 7 (graaf van Altena, 

graaf van der Mark) en Irmgard van Gelre, geboren omstreeks 1235, overleden (ongeveer 66 jaar 

oud) omstreeks 1301, trouwde in 1233 met Johan I van Spanheim. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Simon II van Spanheim, trouwde met Elisabeth van Valkenburg-Monschau, 

dochter van Walram van Valkenburg (de Rossige) en Philippa van Gelre. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Johan I van Ysenberg-Limburg, zoon van Dietrich I van Ysenberg-Limburg (VIIa), op pagina 

9 (graaf van Limburg a/d Lenne, 1246,) en Adelheid van Sayn, geboren omstreeks 1246, overleden 

(minstens 29 jaar oud) tussen 1275 en 1277, trouwde (respectievelijk minstens 14 en minstens 10 

jaar oud) tussen 1260 en 1265 met Agnes van Wildenburg, dochter van Gerhard van 

Wildenburg en Aleidis, geboren omstreeks 1250, overleden (minstens 20 jaar oud) tussen 1270 en 

donderdag 12 maart 1271. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Dietrich (Snycke) van Ysenberg-Limburg, geboren tussen 1260 en 1265, overleden 

(ongeveer 67 jaar oud) tussen vrijdag 4 juli 1327 en maandag 22 maart 1328, volgt 

IXa, op pagina 14. 

2. Machteld van Limburg, geboren voor 1270, overleden (minstens 36 jaar oud) na 1306, 

volgt IXb, op pagina 14. 

 

VIIIb. Everhard I van Limburg, zoon van Dietrich I van Ysenberg-Limburg (VIIa), op pagina 9 (graaf 

van Limburg a/d Lenne, 1246,) en Adelheid van Sayn, overleden tussen dinsdag 17 juni 1304 en 

woensdag 28 maart 1308, trouwde met Agnes. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Dietrich III van Limburg, geboren tussen 1280 en 1285, overleden (hoogstens 84 jaar 

oud) op donderdag 9 augustus 1364, volgt IXc, op pagina 14. 

 

VIIIc. Everhard I van der Mark, zoon van Engelbert I van der Mark (VIId), op pagina 9 (van 1249 tot 

aan zijn dood graaf van Mark) en Kunegonde Van Metz van Metz-Blieskastel, geboren 

omstreeks 1255, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op woensdag 4 juli 1308 in 

Fröndenberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (1) met Irmgard van Limburg-Arlon, 

dochter van Adolf IV van Berg-Limburg en Margaretha van Arh-Hochstaden, overleden op 

maandag 22 maart 1294. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Everhard I van der Mark. 

In 1277 ontvoerde graaf Herman van Loon in de omgeving van Tecklenburg graaf Engelbert I van der Mark 

en sloot hem op in het kasteel Bredevoort, waar hij door een hartaanval kwam te overlijden. In 1278 nam 

Everhard wraak en viel Bredevoort aan, ondanks de onmiddellijke overdracht van het gebalsemde stoffelijke 

overschot van de graaf. Dat deed hij zo vastberaden dat de belegerden 's nachts de stad heimelijk verlieten. 

Everhard koos partij tegen de aartsbisschop van Keulen en na de Slag bij Woeringen in 1288 wees hij het 

leenheerschap van Keulen over de Mark af. Hij verwierf Brakel, Westhofen en Elmenhorst (bij Dortmund) en 

de voogdij over het vrouwenklooster van Essen. 

 

 

 Everhard I van der Mark, trouwde (2) met Maria van Loon. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 



  

  

1. Margaretha van der Mark, volgt IXd, op pagina 15. 

2. Cunigonde van der Mark, geboren voor maandag 22 maart 1294, overleden (minstens 

48 jaar oud) tussen maandag 25 februari 1343 en 1357, volgt IXe, op pagina 15. 

3. Irmgard van der Mark. 

4. Koenraad van der Mark, heer te Hörde, overleden in 1353, trouwde met Elisabeth 

van Kleef-Hülchrath, dochter van Dirk Luf II van Kleef (graaf van Hülchrath) en Lisa 

van Virneburg, geboren omstreeks 1290, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

zaterdag 21 maart 1361 in Clarenberg Bij Vollenhoven, begraven aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Engelbert II van der Mark, geboren omstreeks 1280, overleden (ongeveer 48 jaar oud) 

op zondag 18 juli 1328, volgt IXf, op pagina 15. 

6. Catharina van der Mark, abdis van Froendenberg. 

7. Adolf van der Mark, geboren in augustus 1288, van 1313 tot aan zijn dood als Adolf II 

bisschop van Luik, overleden (56 jaar oud) op dinsdag 3 november 1344 in 

Clermont-Sur-Meuse [Luik, België]. 

8. Richarda van der Mark, trouwde met Johan III van Reifferscheidt-Bedburg. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Johanna van der Mark, overleden omstreeks 1358, volgt IXg, op pagina 17. 

10. Engelbert I van der Mark, heer te Loverdal. 

 

Adolf van der Mark. 

Zoals gebruikelijk voor jongere zonen in adellijke kringen, was hij bestemd voor een geestelijke loopbaan. Al 

op 25-jarige leeftijd werd hij rijksbisschop van Luik. 

Adolf had zijn ambt te danken aan koning Filips de Schone van Frankrijk. De inwoners van het prinsbisdom, 

gesteund door het kathedrale kapittel, verzetten zich tegen hem. Als autoritair krijgsman mengde hij zich in 

de zogenaamde Awans- en Warouxoorlog. In 1316 moest hij de Vrede van Fexhe ondertekenen, waarbij de 

prins-bisschoppelijke macht beperkingen werd opgelegd. Hij weigerde echter ieder document te 

ondertekenen dat zijn macht beknotte. Als gevolg hiervan moest hij eind 1324 naar Hoei vluchten. Van 

hieruit sprak hij het interdict over Luik uit. 

In 1333 verkocht hij de heerlijkheid Mechelen aan de graaf van Vlaanderen Lodewijk II van Nevers. In 1334 

nam hij deel aan het beleg van Maastricht. Zijn poging om in 1336 het graafschap Loon, een Luiks leen, in te 

lijven, mislukte. 

Bij de aanvang van de Honderdjarige Oorlog bracht zijn Fransgezinde houding hem in botsing met het 

Engelsgezinde Brabant. In 1343 werd zijn macht verder beknot door de oprichting van het Tribunaal der 

XXII, een rechtbank met soeverein beslissingsrecht, ter verdediging van iedere Luikse onderdaan tegen het 

onrechtmatig optreden van de bisschoppelijke ambtenaren. Kort voor zijn dood liet Adolf het tribunaal weer 

opheffen, maar onder zijn opvolger Johan van Arkel werd het definitief ingesteld. 

 

 

VIIId. Agnes van der Mark, dochter van Engelbert I van der Mark (VIId), op pagina 9 (van 1249 tot aan 

zijn dood graaf van Mark) en Kunegonde Van Metz van Metz-Blieskastel, trouwde met Hendrik 

van de Berg, zoon van Adolf IV van Berg-Limburg en Margaretha van Arh-Hochstaden, 

overleden tussen 1290 en 1295. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Margaretha van de Berg, overleden na woensdag 17 mei 1341, 

trouwde voor woensdag 11 november 1311 met Otto IV van Ravensberg, zoon van 

Otto III van Ravensberg en Hedwig van Lippe, overleden tussen 

vrijdag 20 februari 1328 en zaterdag 6 maart 1328. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

 

VIIIe. Mechtild van der Mark, dochter van Engelbert I van der Mark (VIId), op pagina 9 (van 1249 tot 

aan zijn dood graaf van Mark) en Isabella Elisabeth van Kleef, geboren omstreeks 1270, overleden 

(minstens 48 jaar oud) tussen maandag 17 april 1319 en vrijdag 21 juli 1319, begraven in 

Mechelen [Antwerpen, België] in de Minderbroederskerk, trouwde met Floris van Berthout, 

zoon van Wouter VII van Berthout (de Grote) (ridder, heer van Mechelen, raad van de hertog van 

Brabant, lid van de voogdijraad) en Maria van Auvergne, geboren omstreeks 1260, overleden 



  

  

(minstens 71 jaar oud) tussen maandag 15 oktober 1331 en maandag 26 november 1331. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Sophia van Berthout, geboren omstreeks 1295, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op 

vrijdag 6 mei 1329 in Gravendal [Duitsland], begraven in 

Goch [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (beiden ongeveer 23 jaar oud) in 

1318 met Reinald II van Gelre (de Zwarte), zoon van Reinald I van Gelre en 

Margaretha van Vlaanderen-Dampierre, geboren omstreeks 1295, ruwaard van Gelre 

en Zutphen voor zijn krankzinnige vader 1318-26 graaf 1326-1339, door keizer 

Lodewijk IV 'de Beier' verheven tot rijksvorst en hertog te Frankfurt 1339-3-19, sticht 

het klooster Monnikenhuizen bij Arnhem, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

zaterdag 12 oktober 1343 in Arnhem, begraven in Gravendal [Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 4 dochters. 

 
 

Reinald II van Gelre (de Zwarte). 

Levensloop. 

In 1316 kreeg hij onenigheid met zijn vader. Hij vond zijn vader niet langer in staat de belangen van het 

territorium te behartigen en nam zelf het bestuur over. Na een arbitrale uitspraak van 3 september 1318 door 

graaf Willem III van Holland regeerde hij als soen des graven van Gelre over het graafschap Gelre en 

Zutphen. Zijn vader werd gevangengezet op kasteel Montfort.. 

Reinoud verleende land- en dijkrechten, en maakte bepalingen en regelingen ter verbetering van het keren 

van buitenwater en het lozen van binnenwater en grondwater. Deze wetgeving bestond deels uit de 

optekening van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk gewoonterecht, en deels uit nieuw recht ten aanzien 

van het schouwen van dijken, weteringen en kaden, en de rechterlijke organisatie. Voor het Land van Maas 

en Waal in 1321 en 1328, voor de Bommeler- en de Tielerwaard in 1325, 1327 en 1335, voor de Over- en 

Nederbetuwe in 1327, voor het Overkwartier in 1328, voor het nieuw ontgonnen 'Nijbroek' eveneens in 1328. 

Deze wetgeving is van belang geweest voor de bevordering van de rechtszekerheid en de bodemexploitatie 

binnen het Gelderse territorium.. 

In 1326 overleed zijn vader en Reinoud benoemde zichzelf tot graaf van Gelre en graaf van Zutphen als 

Reinoud II. 

Hij begon een samenwerkingsverband met de Engelse koning en zwager Eduard III van Engeland tegen 

Frankrijk. Hij waarschuwde de Engelsen in 1338 over een Franse vloot die het Zwin naderde. Hij bleef een 

van Edwards trouwste bondgenoten onder de Duitse prinsen tijdens de eerste fase van de Honderdjarige 

Oorlog. 

Op 19 maart 1339 werd Reinoud II tot hertog van Gelre en graaf van Zutphen in de Rijksdag in Frankfurt tot 

de rijksvorststand verheven en tevens met Oost-Friesland beleend. Dit besluit kwam mede tot stand dankzij 

bemiddeling van Reinoud II tussen keizer Lodewijk de Beier, die getrouwd was met de gravin Margaretha 

van Holland, en Edward III van Engeland, broer van Reinouds vrouw Eleonora van Engeland. In 1342 

richtte Reinoud II het klooster Monnikhuizen op. 

Reinoud voerde vier jaar lang een strijd om Bredevoort (1322-1326) die hij uiteindelijk won. In 1326 

verleende Reinoud II stadsrechten aan Erkelens en in 1343 aan Venlo. 

Huwelijken en kinderen. 

Eerste huwelijk met Sophia Berthout. 



  

  

Op 11 januari 1311 werden te Roermond huwelijksvoorwaarden opgesteld van het huwelijk van Reinout met 

Sophia Berthout († 6 mei 1329) uit het geslacht Berthout, erfgename van de heerlijkheid Mechelen, dochter 

van Floris Berthout († 1332), heer van Mechelen, en Mathilde (van der Mark) van Mechelen, kleindochter 

van Engelbert I van der Mark. Het huwelijk werd in 1318 voltrokken. Sophia was een nicht van de Utrechtse 

bisschop Willem II (1296-1301). Het huwelijk kwam vermoedelijk tot stand door bemiddeling van Gwijde 

van Avesnes bisschop van Utrecht (1301-1317) en graaf Willem III van Holland (1304-1337). Sophia en 

Reinald waren in de vierde graad verwant waardoor voor hun huwelijk pauselijke dispensatie nodig was, 

wat op 13 mei 1311 te Avignon verleend werd door Paus Clemens V. Zij werd begraven in het Klooster 

's-Gravendaal, nabij Asperden (gemeente Goch), tegenwoordig in Duitsland. 

Tweede huwelijk met Eleonora van Engeland. 

Nadat in 1331 uitgebreide huwelijkse voorwaarden waren opgesteld huwde Reinoud op 20 oktober 1331 in 

Nijmegen met Eleonora (1318-1355), dochter van Eduard II van Engeland. Van de huwelijksvoltrekking 

werd op 24 oktober 1331 een notariële verklaring opgemaakt is. 

 

 

 Floris van Berthout, zoon van Wouter VII van Berthout (de Grote) (ridder, heer van Mechelen, 

raad van de hertog van Brabant, lid van de voogdijraad) en Maria van Auvergne, Buitenechtelijke 

relatie omstreeks 1315. 

 Uit deze relatie 3 zonen. 

1. Floris van Mechelen, overleden tussen vrijdag 29 juni 1359 en 

dinsdag 30 november 1362, Hij krijgt 3 kinderen. 

2. Boudewijn van Berthout, monnik en portarius in de St. Bernardsabdij te Hemiksem, 

overleden op zondag 5 december 1328. 

3. Jan van Vrijsel, Hij krijgt een zoon. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Dietrich (Snycke) van Ysenberg-Limburg, zoon van Johan I van Ysenberg-Limburg (VIIIa), op 

pagina 11 en Agnes van Wildenburg, geboren tussen 1260 en 1265, overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) tussen vrijdag 4 juli 1327 en maandag 22 maart 1328, trouwde (1) met Bertradis van 

Götterswick, dochter van Everwin II van Götterswick en Bertha, geboren omstreeks 1265, 

overleden (hoogstens 44 jaar oud) voor 1309. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Johan I van Limburg-Stirum, geboren in 1297, overleden (minstens 64 jaar oud) 

tussen 1361 en maandag 29 oktober 1370, volgt Xa, op pagina 17. 

2. Agnes van Limburg, geboren voor 1307, overleden (minstens 31 jaar oud) na 1338. 

 

 Dietrich (Snycke) van Ysenberg-Limburg, trouwde (respectievelijk hoogstens 49 en minstens 14 

jaar oud) (2) op vrijdag 15 november 1309 met Elisabeth van Wittgenstein, geboren voor 1295. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IXb. Machteld van Limburg, dochter van Johan I van Ysenberg-Limburg (VIIIa), op pagina 11 en 

Agnes van Wildenburg, geboren voor 1270, overleden (minstens 36 jaar oud) na 1306, trouwde 

(ongeveer 27 jaar oud) voor 1297 met Egbert I van Almelo, zoon van Arnold II van Almelo en 

Marina van Ochten, overleden op maandag 13 augustus 1303, begraven op 

zaterdag 1 september 1303. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Stephan van Almelo, geboren voor 1297, overleden (minstens 22 jaar oud) 

na zaterdag 18 november 1319. 

 

 Egbert I van Almelo, zoon van Arnold II van Almelo en Marina van Ochten, trouwde (2) met 

Agnes van Zuylen. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

 

IXc. Dietrich III van Limburg, zoon van Everhard I van Limburg (VIIIb), op pagina 11 en Agnes, 

geboren tussen 1280 en 1285, overleden (hoogstens 84 jaar oud) op donderdag 9 augustus 1364, 

trouwde met Elisabeth van Strünkede, dochter van Krafto van Greifenstein, overleden in 1349. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Eberhard II van Limburg, geboren in 1308, overleden (minstens 33 jaar oud) tussen 

woensdag 17 januari 1342 en woensdag 11 november 1344, volgt Xb, op pagina 17. 

2. Jutta van Limburg, overleden na 1359, trouwde met Dirk van Wickede, overleden in 

1368. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Elisabeth van Limburg, overleden tussen zondag 2 april 1358 en 1368, begraven in 

Selm [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde met Herman V van Münster tot 

Meinhövel, overleden tussen vrijdag 18 januari 1343 en 1349, begraven in 

Selm [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

 Elisabeth van Strünkede, dochter van Krafto van Greifenstein, trouwde (1) met Hendrik van 

Friemersheim, overleden na 1349. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IXd. Margaretha van der Mark, dochter van Everhard I van der Mark (VIIIc), op pagina 11 en Maria 

van Loon, trouwde met Gerard graaf van Katzenelnbogen, zoon van Everhard I Graaf van 

Katzenelnbogen en Elisabeth van Eppenstein, overleden op woensdag 10 augustus 1312. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Margaretha van Katzenelnbogen, trouwde in 1335 met Philips I graaf van 

Ysenburg-Grenzau. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Johan II Graaf van Katzenelnbogen, overleden op maandag 21 maart 1357, 

trouwde in 1340 met Elisabeth van Ysenburg-Limburg. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

IXe. Cunigonde van der Mark, dochter van Everhard I van der Mark (VIIIc), op pagina 11 en Maria 

van Loon, geboren voor maandag 22 maart 1294, overleden (minstens 48 jaar oud) tussen 

maandag 25 februari 1343 en 1357, trouwde met Dirk II van Heinsberg, zoon van Godfried I van 

Heinsberg en Mechtild Mathilde, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 

1361. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Godfried III van Loon-Heinsberg, geboren in 1321, overleden (ongeveer 21 jaar oud) 

op dinsdag 16 oktober 1342, trouwde met zijn achternicht Mechtild van Gelre, 

dochter van Reinald II van Gelre (de Zwarte) (ruwaard van Gelre en Zutphen voor 

zijn krankzinnige vader 1318-26) en Sophia van Berthout, geboren tussen 1320 en 

1325, overleden (hoogstens 64 jaar oud) op dinsdag 21 september 1384 in Huissen, 

begraven in Arnhem. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

IXf. Engelbert II van der Mark, zoon van Everhard I van der Mark (VIIIc), op pagina 11 en Maria van 



  

  

Loon, geboren omstreeks 1280, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op zondag 18 juli 1328, trouwde 

(ongeveer 18 jaar oud) op zondag 25 januari 1299 met Mathilde van Arenberg, dochter van Johan 

van Arberg en Catharina van Gulik, overleden op donderdag 18 maart 1328. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Adolf II van der Mark, overleden op donderdag 19 oktober 1347 in 

Geldern [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt Xc, op pagina 17. 

2. Engelbert III van der Mark ook bekend als Engelbert III van Keulen, geboren in 1304, 

proost van het Sint-Lambertuskapittel in Luik, bisschop van Luik en aartsbisschop 

van Keulen, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 1368. 

3. Everhard I van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1310, overleden (ongeveer 77 

jaar oud) in 1387, volgt Xd, op pagina 19. 

4. Mathilde van der Mark. 

5. Irmgard van der Mark, overleden na woensdag 4 augustus 1362, volgt Xe, op pagina 

19. 

6. Catharina van der Mark, overleden omstreeks 1360. 

7. Margaretha van der Mark. 

8. Richardis van der Mark, overleden na zaterdag 28 februari 1384. 

 

Engelbert II van der Mark. 

Na de dood van zijn schoonvader werd hij in 1299 graaf van Arenberg. In 1308 volgde hij zijn vader tevens 

op als graaf van Mark, een functie waarin hij diens beleid voortzette. Om zijn machtspositie te kunnen 

handhaven, moest Engelbert II echter de confrontatie aangaan met de Keulse aartsbisschop Hendrik II van 

Virneburg, die over het nabijgelegen hertogdom Westfalen heerste, en bisschop Lodewijk II van Münster. 

Deze werd in 1323 door de graaf gevangengenomen en na de betaling van een hoge som losgeld vrijgelaten. 

In dezelfde periode, tijdens de Rooms-Duitse troonstrijd tussen Frederik van Habsburg en Lodewijk IV van 

Beieren, steunde hij samen met de Keulse aartsbisschop Frederik, maar later wisselde hij van alliantie en 

werd Engelbert II een bondgenoot van Beieren. Hierdoor bracht hij de positie van de aartsbisschop zodanig 

in gevaar, dat die laatste om een wapenstilstand moest smeken. 

Engelbert II gold ook als een bevorderaar voor de ontwikkeling van Bochum, maar hij gaf de stad geen 

stadsrechten. De graaf stierf in juli 1328, waarna zijn domeinen werden opgedeeld: zoon Adolf II werd graaf 

van Mark en zoon Everhard I erfde het graafschap Arenberg. 

. 

 

 

 

Engelbert III van der Mark. 

Hij was een vooraanstaand geestelijke in het Maas-Rijngebied in de 14e eeuw. Hij was onder andere proost 

van het Sint-Lambertuskapittel in Luik, bisschop van Luik en aartsbisschop van Keulen. 

Biografische schets. 

Engelbert van der Mark werd geboren als jongste zoon van graaf Engelbert II van der Mark en Mathilde van 

Arenberg. Als jongere telg uit een adellijke familie kwam hij niet in aanmerking voor erfopvolging en koos 

hij voor een geestelijke loopbaan. In 1332 werd hij proost van het kathedrale kapittel van de 

Sint-Lambertuskathedraal in Luik. Diezelfde functie zou hij ook aan de Dom van Keulen bekleed hebben. 

Bisschop van Luik. 

Op voorspraak van de koning van Frankrijk werd hij in 1344 door paus Clemens VI benoemd tot 

rijksbisschop van Luik, waar hij zijn oom Adolf van der Mark opvolgde. Zijn bijna 20-jarige 

regeringsperiode in Luik werd gekenmerkt door een niet aflatende reeks oorlogen. 

Hoewel in 1335 met de Paix de Lignages een einde was gekomen aan de Luikse burgeroorlog, de Awans- en 

Warouxoorlog, laaide de strijd tussen Luikse adel en burgers na de benoeming van Engelbert III 

onmiddellijk weer op. In juli 1346 werd bij Vottem, enkele kilometers ten noorden van Luik strijd geleverd 

tussen de ridders en de burgers van onder andere Luik en Hoei, waarbij 400 ridders het leven lieten. Eén van 

de circa 40 gesneuvelde hoogadellijke ridders was Dirk IV van Valkenburg. Een jaar later waren de rollen 

omgekeerd op het slagveld bij Waleffe en werden naar verluidt 10.000 tegenstanders van de bisschop 

afgeslacht. De Vrede van Waroux van 28 juli 1347 maakte een einde aan deze strijd, waarbij bepaald werd 

dat de steden Engelbert 140.000 gulden schadevergoeding moesten betalen. 



  

  

Tijdens de Brabantse Successieoorlog (1355-57) kozen de Luikse burgers de zijde van de Brabanders, tegen 

hun prins-bisschop. Verder woedden tijdens Engelberts Luikse regeringsperiode de Luiks-Brabantse 

oorlogen (vierde fase) en de Loonse Successieoorlogen (tweede fase). Laatstgenoemde oorlog eindigde in 

1366 met de inlijving van het graafschap Loon bij het prinsbisdom Luik. 

Aartsbisschop van Keulen. 

In 1365 werd hij aartsbisschop van Keulen, nadat zijn neef Adolf III van der Mark (Adolf II als bisschop van 

Keulen) graaf van Kleef geworden was. In 1366 duidde hij Kuno van Falkenstein, aartsbisschop van Trier, 

aan tot coadjutor en droeg de door gezondheidsproblemen geplaagde Engelbert alle wereldlijke en 

geestelijke macht aan hem over, nadat het domkapittel geprotesteerd had over de hoge schadevergoeding 

die zijn neef Adolf bij zijn vertrek had verkregen. 

 

 

IXg. Johanna van der Mark, dochter van Everhard I van der Mark (VIIIc), op pagina 11 en Maria van 

Loon, overleden omstreeks 1358, trouwde met Filips IV van Reifferscheidt-Wildenberg, zoon 

van Johan van Wildenberg en Irmgard van Ouren, overleden tussen 1323 en 1329. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters. 

1. Adelheid van Wildenberg, overleden na 1332, trouwde met Hendrik VI van Daun, 

overleden na 1366. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Katherina van Wildenberg, geboren op maandag 25 april 1368, trouwde (1) tussen 

1337 en 1344 met Reinald van Schönau, overleden op woensdag 27 december 1375. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Oyst van Born, 

overleden in 1377 in Nispen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johanna van Wildenberg, overleden na 1372. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Johan I graaf van Limburg-Stirum (de Blinde), zoon van Dietrich (Snycke) van 

Ysenberg-Limburg (IXa), op pagina 14 en Bertradis van Götterswick, geboren in 1297, overleden 

(minstens 64 jaar oud) tussen 1361 en maandag 29 oktober 1370, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 18 jaar oud) 1318 of 1319 met Margarethe van Ahaus, geboren 

omstreeks 1300. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Dietrich III van Limburg-Stirum, geboren omstreeks 1330, overleden (ongeveer 67 

jaar oud) op woensdag 2 mei 1398, volgt XIa, op pagina 20. 

 

Xb. Eberhard II van Limburg, zoon van Dietrich III van Limburg (IXc), op pagina 14 en Elisabeth van 

Strünkede, geboren in 1308, overleden (minstens 33 jaar oud) tussen woensdag 17 januari 1342 en 

woensdag 11 november 1344, trouwde met Jutta van Sayn, dochter van Johan I van Sayn en 

Kunigunde van der Neuerburg, overleden na 1380. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Diederik IV van Limburg, geboren in 1344, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1401, 

volgt XIb, op pagina 20. 

 

Xc. Adolf II graaf van der Mark, zoon van Engelbert II van der Mark (IXf), op pagina 15 en Mathilde 

van Arenberg, van 1328 tot aan zijn dood graaf van Mark, overleden op 

donderdag 19 oktober 1347 in Geldern [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(1), (gescheiden in 1324) met zijn nicht Irmgard van Kleef, dochter van Otto van Kleef (van 1305 

tot aan zijn dood graaf van Kleef) en Mechtild van Virneburg, geboren omstreeks 1300, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) op vrijdag 6 augustus 1362. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Adolf II graaf van der Mark. 

In 1328 volgde hij zijn vader op als graaf van Mark en als voogd van het Sticht Essen, twee functies die hij 



  

  

uitoefende tot aan zijn dood in 1347. 

Hij was de vader van Adolf III van der Mark, die later graaf van Kleef zou worden. Ook mag Adolf II niet 

verward worden met zijn gelijknamige oom Adolf II, die bisschop van Luik was. 

 

 

 Irmgard van Kleef, dochter van Otto van Kleef (van 1305 tot aan zijn dood graaf van Kleef) en 

Mechtild van Virneburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en minstens 14 jaar oud) 

(2) omstreeks 1327 met Jan IV van Arkel, zoon van Jan III van Arkel en Mabelia van Voorne, 

geboren voor 1313, overleden (minstens 41 jaar oud) op vrijdag 28 februari 1355 in Gorinchem. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Otto van Arkel, geboren omstreeks 1330. 

2. Jan van Arkel, geboren in 1330, overleden (ongeveer 22 jaar oud) op 

dinsdag 1 augustus 1352 in Dordrecht. 

3. Mechtilde van Arkel, geboren op dinsdag 14 maart 1330, trouwde met Boudewijn III 

van Steinfurt. Uit dit huwelijk een dochter. 

4. Elisabeth van Arkel, geboren omstreeks 1335, overleden (ongeveer 41 jaar oud) 

omstreeks 1376, trouwde met Borre van Heemstede, geboren omstreeks 1330, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1390. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

 Adolf II graaf van der Mark, trouwde (2) met Margaretha van Kleef, dochter van Diederik VIII 

van Kleef (van 1275 tot aan zijn dood graaf van Kleef) en Margaretha van Habsburg-Kyburg, 

overleden na 1378. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Engelbert III van der Mark, geboren omstreeks 1333, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op woensdag 21 december 1391 in Wetter [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

volgt XIc, op pagina 20. 

2. Machteld van der Mark, trouwde omstreeks 1371 met Everhard II van Ysenburg, 

graaf van Grenzau. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adolf III van der Mark, geboren omstreeks 1334, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

zondag 7 september 1394 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XId, op 

pagina 21. 

4. Diederik I van der Mark, heer van Dinslaken, overleden in 1406. 

5. Elisabeth van der Mark, trouwde met Gumprecht van Heppendorf. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Margaretha van der Mark, geboren omstreeks 1345, overleden (ongeveer 64 jaar oud) 

op vrijdag 29 september 1409, volgt XIe, op pagina 25. 

 
 

 Margaretha van Kleef, dochter van Diederik VIII van Kleef (van 1275 tot aan zijn dood graaf van 

Kleef) en Margaretha van Habsburg-Kyburg, trouwde (1) met Hendrik van Lodi, zoon van Guy 

III (Gwijde) van Dampierre en Isabella (Elisabeth) van Luxemburg, overleden in 1337. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

 
 

Xd. Everhard I van der Mark-Arenberg, zoon van Engelbert II van der Mark (IXf), op pagina 15 en 

Mathilde van Arenberg, geboren omstreeks 1310, heer van Arenberg, Lummen en Neufchateau, 

overleden (ongeveer 77 jaar oud) in 1387, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 20 

jaar oud) op zaterdag 30 januari 1351 met Maria van Looz, geboren omstreeks 1330, erfdochter 

van Lummen, Aigremont en Neufchateau, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

donderdag 25 september 1400. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Everhard van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 65 

jaar oud) op woensdag 14 oktober 1440, volgt XIf, op pagina 29. 

 

Xe. Irmgard van der Mark, dochter van Engelbert II van der Mark (IXf), op pagina 15 en Mathilde 

van Arenberg, overleden na woensdag 4 augustus 1362, trouwde (Otto I ongeveer 18 jaar 

oud) voor donderdag 4 maart 1323 met Otto I van Lippe, zoon van Simon I van Lippe en 

Adelheid van Waldeck, geboren voor 1304, overleden (minstens 56 jaar oud) in 1360. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Simon III van Lippe, overleden op zaterdag 17 februari 1410 in 

Brake [Nedersaksen, Duitsland], trouwde met Irmgard van Hoya. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

2. Otto van Lippe, overleden omstreeks 1387. 

3. Adelheid van Lippe, overleden na 1394, trouwde met Otto II van Rietberg, 

overleden in 1389. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Catharina van Lippe. 

5. Margaretha van Lippe, geboren omstreeks 1350, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

omstreeks 1387, trouwde (respectievelijk minstens 16 en minstens 41 jaar oud) 

(1) tussen dinsdag 12 augustus 1366 en woensdag 29 augustus 1370  (omstreeks 1370) 

met Jan II van Polanen Heer van Polanen, van de Lek en Breda, zoon van Jan I van 

Polanen en Catharina van Brederode, geboren omstreeks 1325, heer van Polanen, van 

de Lek en van Breda, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op dinsdag 3 november 1378 in 

Breda, begraven aldaar. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde (2) met Nicolaas van 

Sevenborn, overleden in 1369. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

 
 

Jan II van Polanen. 

Hij reisde in het najaar van 1343 met graaf Willem IV van Holland mee naar het Heilige Land. Ook nam Jan 

van Polanen deel aan de kruistocht naar Pruisen in 1344-1345, maar niet aan de veldtocht tegen de Friezen, 

waardoor hij de desastreuze Slag bij Warns ontliep. 

In 1350 eerde hij Margaretha II van Henegouwen in Henegouwen samen met zijn oom Willem van 

Duivenvoorde; zij steunden zo de Hoekse factie in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Echter werkte dit 

tegen hem met het Beleg van Geertruidenberg (1351-1352) waar hij zijn broer Filips van Polanen tot 

burchtheer had benoemd, hij steunde zijn broer tijdens het langdurige beleg, maar moest dit bekopen met 

het verlies van zijn goederen van Polanen en de Lek. Dit werd later weer teruggegeven in 1356 aan Jan II na 

een verzoening met Willem V van Holland en de Kabeljauwse factie. 

In 1350 verkocht Jan III van Brabant het slot, de stad en het land van Breda voor 43.000 kleine florijnen aan 

Jan II van Polanen. Dit was een hoge heerlijkheid, Jan werd uit dien hoofde terstond lid van de hertogelijke 

raad en was in de jaren daarna intensief betrokken bij de Brabantse politiek. Tussen 1347 en 1350 werd Jan 

van Polanen tot burggraaf van Geertruidenberg benoemd. Hij raakte tijdens de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten zijn kasteel bij Polanen en de heerlijkheid van de Lek kwijt. Pas in 1358 kreeg hij als vergoeding 

andere lenen en goederen, maar concentreerde zich meer op uitbreidingen in Breda. 

Polanen nam samen met zijn zoon deel aan de Slag bij Baesweiler in 1371, waar hij gevangengenomen werd, 

maar werd na enkele maanden vrijgekocht. Hij werd in 1375 aangesteld als stadhouder van de Grote Waard. 

 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Dietrich III graaf van Limburg-Stirum, zoon van Johan I graaf van Limburg-Stirum (de Blinde) 

(Xa), op pagina 17 en Margarethe van Ahaus, geboren omstreeks 1330, overleden (ongeveer 67 

jaar oud) op woensdag 2 mei 1398, trouwde met Johanna van Reifferscheidt, geboren in 1336, 

overleden (ongeveer 51 jaar oud) in 1387. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Eberhard van Limburg-Stirum, geboren in 1360, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 

1424, volgt XIIa, op pagina 30. 

 

XIb. Diederik IV van Limburg, zoon van Eberhard II van Limburg (Xb), op pagina 17 en Jutta van 

Sayn, geboren in 1344, overleden (ongeveer 57 jaar oud) in 1401, trouwde met Luckard vrouwe 

van Broich, geboren in 1355. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Elisabeth van Limburg, geboren omstreeks 1370, trouwde met Diederik IV graaf van 

Volmestein, geboren omstreeks 1335. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Dietrich III van Limburg-Broich, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 63 

jaar oud) op dinsdag 16 januari 1444, volgt XIIb, op pagina 30. 

3. Wilhelm I van Limburg, geboren in 1387, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1454, 

volgt XIIc, op pagina 30. 



  

  

 

XIc. Engelbert III van der Mark, zoon van Adolf II graaf van der Mark (Xc), op pagina 17 (van 1328 

tot aan zijn dood graaf van Mark) en Margaretha van Kleef, geboren omstreeks 1333, van 1347 tot 

aan zijn dood graaf van Mark, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 21 december 1391 

in Wetter [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (ongeveer 21 jaar oud) (1) in 1354 met 

Richardis van Gulik, overleden in 1360. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Margaretha van der Mark, overleden in 1410, trouwde in 1375 met Filips X van 

Falkenstein-Münzenberg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Engelbert III van der Mark. 

Na de dood van zijn vader werd hij in 1347 graaf van Mark, een functie waarvoor hij hoofdzakelijk 

resideerde in de burcht Blankenstein. Vrijwel meteen nadat hij aan de macht was gekomen, raakte 

Engelberts positie in gevaar, nadat keizer Lodewijk de Beier was gestorven en diens zoon Karel IV zich aan 

de zijde van de Keulse aartsbisschop Walram van Gulik had geschaard. Deze laatste had als hertog van 

Westfalen territoriale interesse in de regio. De keizer wendde zich echter al snel af van de geestelijke 

rijksvorsten en na de dood van Walram in 1349 sloot diens opvolger Willem van Gennep vrede met 

Engelbert. De aartsbisschop liet de graaf deelnemen aan de Landsvredesbondgenootschap in Westfalen en 

maakte Engelbert bondgenoot in zijn strijd tegen het graafschap Arnsberg. Als dank hielp de aartsbisschop 

Engelberts broer Adolf III aan de functie van bisschop van Münster. Na de dood van Willem van Gennep in 

1362 slaagde Engelbert erin om Adolf hem te laten opvolgen. Adolf III nam echter al snel ontslag als 

aartsbisschop omdat hij uitzicht had op de erfenis van het graafschap Kleef. Toen Adolf na de dood van zijn 

grootoom Jan van Kleef in 1368 dit graafschap verwierf, stond hij zoals afgesproken al zijn landerijen aan de 

rechterzijde van de Rijn af aan Engelbert, die onder andere Emmerik en het ambt Hetter in zijn bezit kreeg. 

Engelbert hoopte ook het graafschap Arnsberg te verwerven, omdat graaf Godfried IV en zijn echtgenote 

Anna van Kleef kinderloos bleven. Deze besloot Arnsberg echter te verkopen aan het aartsbisdom Keulen, 

dat daardoor nog meer invloed kreeg in Westfalen en waardoor de superioriteit van Engelbert in de regio 

werd voorkomen. De nieuwe aartsbisschop, Frederik III van Saarwerden, begon ook in te gaan tegen de 

macht van Engelbert III en Adolf III. Via Anna van Kleef verwierf hij het erfrecht op Kleef en hij liet zich 

door keizer Karel IV verschillende rechten toekennen, zoals de voogdij over het Sticht Essen en het erfloze 

nalatenschap over de Keulse leengoederen in Kleef. 

In 1376-1377 kwam het opnieuw tot een gewapend conflict tussen het aartsbisdom Keulen en de twee broers. 

Deze oorlog werd in 1381 tijdelijk onderbroken door een wapenstilstand, maar ging door tot Engelberts 

dood in 1391. Hij stierf in de burcht van Wetter (pest) en werd bijgezet in de kloosterkerk van Fröndenberg. 

Aangezien Engelbert geen mannelijke nakomelingen had, werd hij als graaf van Mark opgevolgd door zijn 

jongere broer Adolf III. Die sloot, in ruil voor aanzienlijke toegevingen, vrede met de aartsbisschop. 

 

 

 Engelbert III van der Mark, trouwde (2) met Elisabeth van Spanheim, geboren omstreeks 1365, 

overleden (ongeveer 52 jaar oud) op woensdag 3 september 1417. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth van Spanheim, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 17 jaar oud) (2) op 

woensdag 29 augustus 1392 met Ruprecht Pipan van de Palts, zoon van Ruprecht van de 

Palts (van 1400 tot 1410 rooms-Duits koning) en Elisabeth van Neurenberg, geboren op 

maandag 20 februari 1375, overleden (21 jaar oud) op woensdag 25 januari 1397. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XId. Adolf III van der Mark, zoon van Adolf II graaf van der Mark (Xc), op pagina 17 (van 1328 tot 

aan zijn dood graaf van Mark) en Margaretha van Kleef, geboren omstreeks 1334, tot 1368 

domheer, kannunik, bisschop van Munster, aartsbisschop van Keulen. Graaf van de Mark, graaf, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zondag 7 september 1394 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (1) met zijn nicht Margaretha van Kleef, 

dochter van Diederik IX graaf van Kleef en Margaretha van Gelre, geboren voor 1320. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

 
 

Adolf III van der Mark. 

In 1357 was hij bisschop van Münster geworden en in 1363 benoemde de paus hem tot aartsbisschop van 

Keulen (als Adolf II), maar hij deed het jaar nadien al afstand ten voordele van zijn oom Engelbert van der 

Mark (als Engelbert III), met het vooruitzicht graaf van Kleef te kunnen worden. In 1368 werd hij dan graaf 

van Kleef, na het overlijden van zijn kinderloze oudoom, graaf Jan van Kleef. Dankzij de steun van zijn 

oom-aartsbisschop Engelbert kon hij zich handhaven. In 1391 erfde hij nog het graafschap Mark (als Adolf 

III) na het overlijden van zijn broer, graaf Engelbert III van Mark. 

Graaf Adolf III was als aartsbisschop van Keulen Adolf II en als bisschop van Münster Adolf I. 

Adolf trok zich in 1393 terug ten voordele van zijn zonen Adolf en Diederik en stierf het jaar nadien. 

 

 

 Adolf III van der Mark, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op 

zaterdag 23 september 1369 met Margarethe van Gulik, dochter van Gerard van 

Gulik-Berg (graaf van Ravensberg) en Margaretha van Ravensberg, geboren omstreeks 1350, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 10 oktober 1425. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Mynta van der Mark, geboren omstreeks 1369. 

2. Johanna van der Mark, geboren omstreeks 1370, abdis van Hörde. 

3. Adolf IV van Kleef-Mark, geboren op maandag 2 augustus 1373 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 23 september 1448 aldaar, volgt XIId, op pagina 30. 

4. Diederik X Diederik VIII volgens een andere telling van Kleef, geboren 

omstreeks 1374, graaf van de Mark en kannunik in Luik. In 1393 volgde hij zijn vader 

op als graaf van Mark (In feite daardoor Diederik I van Mark). Hij overleed al in 1398 

bij een gevecht. Zijn broer Adolf volgde hem op, gesneuveld (ongeveer 23 jaar oud) 

op woensdag 14 maart 1398 in Elberfeld [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

met Margaretha van Gelre. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Margaretha van Kleef, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

dinsdag 14 mei 1411 in Haarlem, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en 57 jaar 

oud) op zondag 30 maart 1394 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met 

Albrecht (Albrecht I) ook wel Aalbrecht van Beieren, zoon van Lodewijk de 

Beier (hertog van Beieren, rooms Duits Koning) en Margaretha II van 

Henegouwen (gravin van Holland en Zeeland (1345-1354)), geboren op 

woensdag 25 juli 1336 in München [Bavaria, Duitsland], graaf van Holland, 

Henegouwen en Zeeland en hertog van Beieren-Straubing, overleden (68 jaar oud) op 

zondag 16 december 1404 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. Gerard van der Mark, geboren omstreeks 1376, domproost in Xanten, domheer in 

Keulen, graaf van de Mark, ongehuwd overleden (ongeveer 85 jaar oud) op 

vrijdag 13 september 1461. 

7. Elisabeth van Kleef, geboren omstreeks 1378, van 1401 tot 1413 hertogin van 



  

  

Beieren-Ingolstadt, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op vrijdag 2 juli 1430 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en 

ongeveer 43 jaar oud) (1) omstreeks 1393 met Reinhold II van 

Heinsberg-Valkenburg, geboren omstreeks 1350, heer van Dalenbroich, overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) op zondag 17 januari 1396. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 63 jaar oud) (2) op 

zaterdag 17 januari 1401 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Stefanus III 

van Beieren (de Prachtige, de Kwibus), zoon van Stefanus II van Beieren (met den 

Gespen) en Elisabeth van Sicilië, geboren omstreeks 1337, van 1375 tot 1392 

medehertog van Neder-Beieren en na de verdeling van dit hertogdom van 1392 tot 

aan zijn dood hertog van Beieren-Ingolstadt, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

zaterdag 25 september 1413 in Niederschönenfeld [Bavaria, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Engelberta van der Mark, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 78 jaar oud) 

op dinsdag 7 december 1458, volgt XIIe, op pagina 33. 

9. Catharina van der Mark, geboren omstreeks 1385, kanonikes, overleden (ongeveer 73 

jaar oud) op vrijdag 3 juni 1459 in Buderich [Vlaams-Brabant, België]. 

 
 

Albrecht van Beieren. 

Na de dood van zijn vader werd hij in 1347 hertog van Beieren-Straubing. 

Hoewel hij in het Beierse Straubing een groot slot bezat, woonde hij na 1358 vooral in Den Haag. Hij 

bestuurde Holland en Zeeland sinds 1358 als voogd voor zijn geestzieke broer Willem V met de titel 

'ruwaard' en na diens dood in 1389 op eigen titel. 

 

 

Gerard van der Mark. 

Aanvankelijk begon hij een geestelijke loopbaan. Van 1403 tot 1417 was hij proost van de Dom van Xanten 

en van 1414 tot 1416 was hij bovendien kanunnik van de Dom van Keulen. Uiteindelijk zag hij af van zijn 

geestelijke titels, om zich op een wereldlijke loopbaan te kunnen concentreren. 

Vanaf 1409 eiste hij van zijn broer Adolf IV, graaf van Kleef en Mark, een deel van de vaderlijke erfenis. 



  

  

Vervolgens werd hem de Liemers toegewezen. Om zijn broer voorlopig tevreden te stellen schonk Adolf IV 

hem in 1413 eveneens de zuidelijke landerijen van de Mark en de pandschappen Kaiserswerth, Sinzig en 

Remagen. In 1418 voerde de tot hertog van Kleef verheven Adolf het eerstgeboorterecht in, om te 

voorkomen dat Kleef en Mark nog verder opgedeeld werden. Hierdoor zag Gerard zich beroofd van zijn 

kansen op de opvolging in de Mark. Hij ging steun zoeken bij keizer Sigismund, die hem de pandrechten op 

de rijksstad Duisburg toekende. Ook verbond Gerard zich met de Keulse aartsbisschop Diederik II van 

Mooz, die hij in ruil Kaiserswerth, Sinzig en Remagen gaf. Uiteindelijk kreeg hij de steun van de Staten van 

de Mark, die hem vanaf 1429 als hun wettig geboren heer bestempelden. Gedurende de vete met zijn broer 

veroverde Gerard in 1427 de Burcht van Hörde, die zijn broer even later heroverde. 

In 1430 sloten de broers vrede, maar in 1437 laaide het conflict tussen Gerard en Adolf weer op. Toen er 

opnieuw vrede werd gesloten, gaf Adolf onder druk van de Staten van de Mark het grootste deel van dit 

graafschap aan Gerard. Hij kreeg weliswaar enkel de titel van graaf bij de Mark, zijn broer bleef de graaf van 

Mark. In 1449 stond Gerard het graafschap Bilstein en de heerlijkheid Fredeburg af aan het aartsbisdom 

Keulen. Vanaf 1456 deelde hij de macht met zijn neef Johan I van Kleef. 

Na de dood van Gerard in 1461 viel het graafschap Mark verdragsmatig definitief toe aan zijn neef Johan I 

en werd het met het hertogdom Kleef verenigd in een personele unie. Gerard was nooit gehuwd, maar had 

wel meerdere onwettige kinderen. Hij werd bijgezet in de kapel van het door hem gestichte 

Sint-Agnesklooster in Hamm. Zijn kunstige grafplaat ging tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren. 

 

 

Elisabeth van Kleef. 

Elisabeth had een slechte band met haar stiefzoon Lodewijk VII, die in september 1413 zijn vader opvolgde 

als hertog van Beieren-Ingolstadt. Lodewijk weigerde haar het voorziene weduwengoed ter waarde van 

jaarlijks 6000 gulden toe te wijzen, waardoor Elisabeth in financiële problemen kwam en kledij en juwelen 

moest verkopen. Pas na het Concilie van Konstanz kon ze in 1415 of 1416 haar stiefzoon overtuigen om een 

deel van haar schulden over te nemen. Ook daarna ontving ze echter geen regelmatige betalingen. 

Uiteindelijk verzoenden Elisabeth en Lodewijk zich in 1430 en kreeg ze een eenmalige betaling van 12.000 

gulden toegewezen. Daarna leefde ze teruggetrokken in Keulen, waar Elisabeth rond 1439 overleed. Ze werd 

bijgezet in de Keulse Sint-Mauritiuskerk. 

 

 

Stefanus III van Beieren (de Prachtige, de Kwibus). 

In 1368 vocht Stefanus aan de zijde van zijn schoonvader heer Bernabò Visconti van Milaan tegen de 

Anti-Milanese Liga van paus Urbanus IV en keizer Karel IV. Van 1371 tot 1372 ondernam hij een kruistocht 

naar Pruisen, om de Duitse Orde te steunen in de oorlog tegen het heidense grootvorstendom Litouwen. In 

de nasleep van de verzoening van het huis Luxemburg met het huis Wittelsbach werd hij in 1374 samen met 

zijn jongere broer Frederik benoemd tot rijkslandvoogd in Opper-Zwaben en de Elzas. Bovendien plande 

Stefanus een bedevaart naar Palestina, maar daar moest hij van afzien toen zijn vader in 1375 stierf. 

Na de dood van zijn vader werd Stefanus III samen met zijn broers Frederik en Johan II hertog van 

Neder-Beieren. Ook erfden de drie broers in 1379 na de dood van hun oom Otto V het hertogdom 

Opper-Beieren. Stefanus III, die wegens zijn hofhouding vol pracht en praal als bijnaam de Kwibus had, 

bleef zich na zijn troonsbestijging verder engageren in Italië en de Elzas. Van 1387 tot 1389 voerde hij samen 

met zijn broers de Stedenoorlog tegen de Zwabische Stadsbond en de aartsbisschop van Salzburg. 

Op 13 november 1392 beslisten Stefanus III en zijn broers om hun bezittingen onderling te verdelen: Frederik 

behield het hertogdom Beieren-Ingolstadt, terwijl Johan II het hertogdom Beieren-München en Frederik het 

hertogdom Beieren-Landshut kreeg. Omdat Stefanus III zich bedrogen voelde met de gebieden die had 

gekregen, kwam het in 1394 en 1395 tot de Eerste Beierse Huisoorlog die werd uitgevochten tussen Stefanus 

en zijn broer Johan. Op kerstavond 1394 overviel Stefanus' oudste zoon Lodewijk VII de stad Freising, 

bedreigde hij de stad Pfaffenhofen en plunderde hij op driekoningen 1395 de stad Neustadt an der Donau. 

Als tegenreactie vielen Johan en zijn zonen de steden Aichach en Friedberg aan en verwoestten ze de burcht 

van Markt Schwaben. Na het einde van de vijandelijkheden kwamen Stefanus III en Johan II in september 

1395 overeen om de hertogdommen Beieren-München en Beieren-Ingolstadt gezamenlijk te regeren. 

Stefanus III en zijn zoon Lodewijk werden steeds grotere tegenstanders van Rooms-Duitse koning 

Wenceslaus en steunden vanaf 1399 Ruprecht III van de Palts, die na de afzetting van Wenceslaus in 1400 tot 

Rooms-Duits koning werd verkozen. Ook ondersteunde Stefanus II de opstand van de gilden van München 



  

  

tegen zijn neven Ernst en Willem III, die echter in 1403 kon neergeslagen worden. Zijn laatste grote politieke 

actie was in 1410 een mislukte veldtocht om het graafschap Tirol te heroveren. Beierse invallen via het 

Unterinntal bleven namelijk zonder blijvende gevolgen. 

In september 1413 stierf Stefanus in het klooster van Niederschönenfeld, waar hij ook werd bijgezet. Rond 

1430 liet zijn zoon Lodewijk VII zijn lichaam overbrengen naar het nieuw gebouwde Onze-Lieve-Vrouwkerk 

in Ingolstadt. 

 

 

XIe. Margaretha gravin van der Mark, dochter van Adolf II graaf van der Mark (Xc), op pagina 

17 (van 1328 tot aan zijn dood graaf van Mark) en Margaretha van Kleef, geboren omstreeks 1345, 

overleden (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 29 september 1409, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 12 en ongeveer 18 jaar oud) op woensdag 30 november 1357 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Jan I graaf van Nassau-Dillenburg, zoon van Otto II graaf 

van Nassau-Dillenburg-Siegen en Adelheid van Vianden, geboren omstreeks 1339, overleden 

(ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 4 september 1416 in Herborn [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Adolf graaf van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1362, overleden (ongeveer 57 

jaar oud) op maandag 12 juni 1420, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 

17 jaar oud) (1) omstreeks 1384 met Judith gravin van Dietz, dochter van Gerhard 

VII graaf van Dietz en Gertrud van Westerburg, geboren omstreeks 1367, overleden 

(ongeveer 30 jaar oud) op maandag 14 augustus 1397. Uit dit huwelijk een dochter, 

trouwde (2) met Cunigonda van Ysenburg-Limburg, begraven in het koor van het 

franciscaner klooster te Limburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1400 met een onbekende minnares. Uit deze 

relatie een zoon. 

2. Johan II van Nassau-Dillenburg (de Oudere, met de Helm), geboren omstreeks 1365, 

overleden (ongeveer 83 jaar oud) omstreeks 1448, trouwde (respectievelijk ongeveer 

63 en ongeveer 53 jaar oud) (1) omstreeks 1428 met Anna van Meurs, dochter van 

Friedrich van Meurs (graaf van Meurs, heer van Bar) en Walpurgis van Saarwerden, 

geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1430. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, Buitenechtelijke relatie (2) voor 1440 met een 

onbekende minnares. Uit deze relatie 2 kinderen. 

3. Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden, geboren omstreeks 1370 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], gedoopt (ongeveer 10 jaar oud) in 1380, overleden 

(ongeveer 71 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1442 in Breda, begraven aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 33 en 11 jaar oud) (1) op maandag 1 augustus 1403 in Breda 

met Johanna van Polanen, dochter van Jan III van Polanen (heer van Breda) en Odilia 

van Salm-Ardennen, geboren op dinsdag 10 januari 1392, overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 15 mei 1445 in Breda. Uit dit huwelijk 8 kinderen, Buitenechtelijke 

relatie (2) omstreeks 1400 met een onbekende minnares. Uit deze relatie 2 kinderen. 

4. Hendrik van Nassau-Dillenburg. Vermeld in 1389 als student te Keulen, in 1399 als 

proost te Xanten; laatst vermeld 1401. 

5. Jan III graaf van Nassau-Dillenburg (de Jongere), geboren omstreeks 1375, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) op woensdag 14 april 1430, Buitenechtelijke relatie in 1425 met 

een onbekende minnares. Uit deze relatie een dochter. 

6. Margaretha van Nassau-Dillenburg, overleden voor 1440, trouwde op 

maandag 27 augustus 1398 met Hendrik van Waldeck. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 



  

  

 
 

Margaretha gravin van der Mark. 

Over Margaretha is weinig bekend. Voor zover bekend heeft zij zich nimmer bemoeid met de regering van 

het graafschap van haar echtgenoot. Er zijn geen afbeeldingen van haar bewaard gebleven. Van de verloren 

gegane serie van acht wandtapijten met de genealogie van het Huis Nassau ontbreekt alleen de 

ontwerptekening voor het wandtapijt waarop Margaretha en Johan waren afgebeeld.. 

In 1384 huwde Adolf, Margaretha's oudste zoon, met Jutta, de erfdochter van graaf Gerhard VII van Diez. 

Vier jaar later erfde hij het graafschap Diez, dat sindsdien in het bezit bleef van de Ottoonse Linie van het 

Huis Nassau. De titel graaf van Diez wordt nog altijd gevoerd door zowel de koning der Nederlanden als de 

groothertog van Luxemburg. 

Op 1 augustus 1403 huwde Engelbrecht, Margaretha's derde zoon, met de pas 11 jaar oude, zeer rijke, 

erfdochter Johanna van Polanen. Door zijn huwelijk verwierf hij grote bezittingen in Brabant en Holland, 

waaronder de heerlijkheid Breda en de Heerlijkheid van de Lek. Met dit huwelijk begon de opkomst van het 

Huis Nassau in de Nederlanden. 

Margaretha overleed op 29 september 1409 na een huwelijk van bijna 52 jaar, hetgeen voor de 

middeleeuwen zeer lang is. Ze overleefde haar vierde zoon Hendrik. Ze werd begraven in Klooster Keppel 

bij Hilchenbach. In het jaar van haar overlijden kwamen haar zoons overeen dat ze na het overlijden van hun 

vader de regering in Nassau-Siegen gezamenlijk zouden voortzetten. Johan overleed pas op 4 september 

1416, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van de langst regerende 

vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd naast Margaretha in Klooster Keppel begraven. Ook Margaretha's 

zoon Johan II 'met de Helm' werd in 1443 bij haar in Klooster Keppel begraven.. 

In de strijd om de opvolging in het hertogdom Kleef en het graafschap Mark werd Margaretha's tweede 

zoon, Johan II 'met de Helm', in 1422 door rooms-koning Sigismund met deze landen beleend. Johan stelde 

zich echter twee jaar later tevreden met een financiële schadeloosstelling. Hertog Adolf IV van Kleef-Mark 

betaalde hem 12.000 goudgulden. 

 

 

Jan I graaf van Nassau-Dillenburg. 

Toen zijn vader in december 1350 of januari 1351 sneuvelde, volgde Johan hem op. Omdat hij nog 

minderjarig was, nam zijn moeder het regentschap voor hem waar. Ze slaagde erin om in 1352 de 

voormalige Nassause helft van Siegen terug te kopen van Keulen. En in 1357 kon ze de verpanding van het 

kerspel Haiger en de helft van de burcht Ginsburg weer ongedaan maken. In 1362 droeg ze het bewind over 

aan Johan.. 

Johan werd in 1369 en 1379 door keizer Karel IV beleend met het graafschap Arnstein, dat hij in 1381 met 

Keulen ruilde voor het alleenbezit van de stad Siegen. Hij werd in 1370 in een gevecht tegen Johan van 

Westerburg bij Obertiefenbach met 44 ruiters gevangengenomen en pas vrijgelaten na het betalen van een 

losgeld van 10.000 gulden.. 

Johan verbond door het huwelijk (in 1388) van zijn zoon Adolf met de erfgename van de graven van Diez, 

het graafschap Diez aan zijn bezittingen. Hij bouwde vóór 1389 de burcht Freudenberg. Hij kon in 1392 na 

een geslaagde veldtocht tegen graaf Johan van Sayn-Wittgenstein het graafschap Wittgenstein tot leen van 

Nassau maken.. 

Strijd om Nassau-Hadamar. 



  

  

Na het overlijden van graaf Hendrik van Nassau-Hadamar was zijn broer Emico III de wettige opvolger. 

Emico was echter zwakzinnig en werd daarom als ongeschikt voor de regering beschouwd. Zijn verwanten 

brachten Emico onder in de Abdij van Arnstein, terwijl zij met landgraaf Hendrik II van Hessen om zijn 

erfenis streden. Emico's zwager, Rupert van Nassau-Sonnenberg, werd zijn voogd en nam de regering in 

Nassau-Hadamar over. Tegelijkertijd maakte ook Johan, als senior van de Ottoonse Linie, erfaanspraken op 

het Nassau-Hadamarse bezit. Uiterlijk in 1371 kwam het tot een openlijke breuk tussen Rupert en Johan. 

Tijdens de daaropvolgende veertien jaar bestreden beiden elkaar in jarenlange vetes, die slechts tweemaal 

(in 1374 en 1382) na door derden bemiddelde kortdurende overeenkomsten onderbroken werden. Tussen 

1372 en 1374 werd de stad Nassau zo zwaar verwoest dat die voor enige tijd opgegeven werd. Een op 22 juni 

1385 door bemiddeling van de Rijnlandse stedenbond tot stand gekomen overeenkomst, die de 

overeenkomsten van 1374 en 1382 in alle wezenlijke zaken bekrachtigde, hield een tijdlang stand. 

Na het overlijden van Rupert op 4 september 1390 begon de strijd opnieuw. Ruperts weduwe Anna 

hertrouwde vóór 11 januari 1391 met graaf Diederik VIII van Katzenelnbogen, en deze maakte direct 

aanspraak op Nassau-Hadamar. In de op 21 juni 1394 tussen Johan en Diederik gesloten overeenkomst 

verplichtte Johan zich voor Emico's onderhoud te zorgen zolang deze in Nassau was. Johan legde bij deze 

gelegenheid in een oorkonde ook vast dat hij het Hadamarse deel van Nassau, met alle toebehoren, in naam 

van Emico bezat, dat hij Emico als graaf van Nassau erkende en hem in het Hadamarse deel van Nassau zou 

laten huldigen. Wanneer Emico overleed, is niet bekend. Hij wordt voor de laatste maal in de 

bovengenoemde overeenkomst van 21 juni 1394 in een oorkonde vermeld. Met Emico stierf het huis 

Nassau-Hadamar in mannelijke lijn uit. De strijd tussen Johan en Diederik sleepte zich nog tot 1408 voort. 

Uiteindelijk erfde Johan 1/3 van Hadamar en Ellar, 2/3 van (Bad) Ems, de Esterau en Dietkirchen.. 

Overlijden, begrafenis en opvolging. 

Johan overleed in Herborn op 4 september 1416, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 65 jaar 

was hij een van de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd begraven in klooster Keppel. 

 

 

Adolf graaf van Nassau-Dillenburg. 

Adolf volgde in 1388 zijn schoonvader graaf Gerhard VII van Diez op als graaf van Diez. Rooms-koning 

Wenceslaus beleende Adolf met het graafschap. De titel graaf van Diez wordt nog altijd gevoerd door zowel 

de koning der Nederlanden als de groothertog van Luxemburg. 

Als graaf van Diez bouwde Adolf de Burcht Ardeck aan de Aar.. 

In 1416 overleed Adolfs vader, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van 

de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Adolf en zijn broers Johan II 

'met de Helm', Engelbrecht I en Johan III 'de Jongere'. De broers regeerden het graafschap Nassau-Siegen 

gezamenlijk. Ze waren al in 1409 een gezamenlijke voortzetting van de regering overeengekomen. 

Gezamenlijk kochten de broers de andere helft van Siegen terug van het aartsbisdom Keulen.. 

In 1417 overleed Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen. Adolf en 

zijn broers waren als kleinzoons van Adelheid van Vianden de erfgenamen van Elisabeth en verkregen 

zodoende het graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De 

koning der Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt Vith, Bütgenbach en 

Dasburg. 

Adolf overleed op 12 juni 1420. Hij werd als graaf van Diez opgevolgd door zijn schoonzoon Godfried VII 

van Eppstein-Münzenberg in de ene helft en door zijn broers in de andere helft. Zijn broers volgden Adolf 

ook op als graaf van Nassau-Siegen en graaf van Vianden, waarbij ze het graafschap Nassau-Siegen 

verdeelden. 

 

 

Johan II van Nassau-Dillenburg (de Oudere, met de Helm). 

Net als zijn vader was Johan zeer krijgszuchtig. Hij was in talrijke vetes met de landgraven van Hessen en 

Keur-Trier verwikkeld. 

In 1416 overleed Johans vader, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van 

de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Johan en zijn broers Adolf I, 

Engelbrecht I en Johan III 'de Jongere'. De broers regeerden het graafschap Nassau-Siegen gezamenlijk. Ze 

waren al in 1409 een gezamenlijke voortzetting van de regering overeengekomen. Gezamenlijk kochten de 

broers de andere helft van Siegen terug van het aartsbisdom Keulen.. 



  

  

In 1417 overleed Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen. Johan en 

zijn broers waren als kleinzoons van Adelheid van Vianden de erfgenamen van Elisabeth en verkregen 

zodoende het graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De 

koning der Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt Vith, Bütgenbach en 

Dasburg. 

Na het overlijden van de oudste broer Adolf in 1420 volgden de drie overige broers hem op, maar zij 

verloren de helft van het graafschap Diez, evenals in 1428 ¼ van Camberg. Het graafschap Nassau-Siegen 

werd door de broers verdeeld, Johan verkreeg bij deze verdeling Dillenburg.. 

Johan werd in 1422 door rooms-koning Sigismund beleend met Kleef en Mark, doch stelde zich twee jaar 

later tevreden met een financiële schadeloosstelling. Hertog Adolf IV van Kleef-Mark betaalde hem 12.000 

goudgulden.. 

Rond 1429 betaalden de graven van Virneburg de broers 21.000 goudgulden om hun aanspraken op de 

heerlijkheid Ravenstein met Herpen en Uden af te kopen.. 

Na het overlijden van hun jongste broer Johan III 'de Jongere' in 1430 regeerden Johan II en Engelbrecht I 

weer gezamenlijk over Nassau-Siegen, Vianden en Diez.. 

Aan het einde van zijn leven liet Johan de regering van zijn landen over aan de zonen van zijn broer 

Engelbrecht, Johan IV en Hendrik II, die hem uiteindelijk ook opvolgden. Johan overleed ongehuwd op Slot 

Dillenburg begin mei 1443 en werd begraven in Klooster Keppel bij Hilchenbach. 

 

 

Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden. 

Hij was student in Keulen in 1389 en domproost te Münster tot 1399. Hij werd raadsheer van de hertog van 

Brabant, eerst voor Anton van Bourgondië en later ook voor zijn zoon Jan IV van Brabant. Engelbrecht 

speelde tevens een belangrijke rol bij het tot stand komen van het huwelijk tussen hertog Jan IV van Brabant 

en Jacoba van Beieren, dat uiteindelijk zou leiden tot wederopleving van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

Na het overlijden van Jan IV trad hij rond 1430 in dienst van Filips de Goede. 

Engelbrecht I van Nassau deed omdat zijn beide broers kinderloos waren afstand van de proosdij. 

Engelbrecht was heer van Breda van 1403-1442 en woonde in het Kasteel van Breda. Ook bezat hij huizen in 

Brussel en Mechelen. 

In 1411 kocht hij Drimmelen en erfde in 1417 van zijn bloedverwante Elisabeth van Spanheim het graafschap 

Vianden, verder Sankt Vith en Bütgenbach (die hij reeds sinds 1411 in pand had), alsook Grimbergen, 

Corroy, Frasnes en Londerzeel. Ook werd hij heer van Geertruidenberg, Niervaart, Zundert en Princenhage, 

Sprundel, Castricum, Monster, Rijswijk, Naaldwijk en andere plaatsen. 

De grootvader van Engelbert, Otto II van Nassau-Dillenburg, huwde met Adelheid van Vianden, dochter 

van graaf Filips II van Vianden. Adelheids broer Hendrik II van Vianden overleed in 1337 en liet alleen een 

jonge dochter na, Maria van Vianden die later trouwde met Simon III van Spanheim. Van de kinderen van 

Maria van Vianden en Simon van Spanheim bleef alleen een dochter in leven, Elisabeth van Spanheim. 

Elisabeth huwde tweemaal, haar beide echtgenoten overleden echter zonder kinderen te verwekken. Na het 

overlijden van Elisabeth in 1417 liet zij haar bezittingen na aan Engelbrecht I van Nassau. 

Door zijn huwelijk begon de opkomst van het Huis Nassau in de Nederlanden. 

 

 

Jan III graaf van Nassau-Dillenburg (de Jongere). 

Biografie. 

Johan was de vijfde zoon van graaf Johan I van Nassau-Siegen en Margaretha van der Mark, dochter van 

graaf Adolf II van der Mark en Margaretha van Kleef.. 

Als jongere zoon volgde Johan een kerkelijke carrière. Hij was proost van de Dom van Münster 1410-1414.. 

In 1416 overleed Johans vader, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van 

de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Johan en zijn broers Adolf I, 

Johan II 'met de Helm' en Engelbrecht I. De broers regeerden het graafschap Nassau-Siegen gezamenlijk. Ze 

waren al in 1409 een gezamenlijke voortzetting van de regering overeengekomen. Gezamenlijk kochten de 

broers de andere helft van Siegen terug van het aartsbisdom Keulen.. 

In 1417 overleed Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen. Johan en 

zijn broers waren als kleinzoons van Adelheid van Vianden de erfgenamen van Elisabeth en verkregen 

zodoende het graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De 



  

  

koning der Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt Vith, Bütgenbach en 

Dasburg. 

Na het overlijden van de oudste broer Adolf in 1420 volgden de drie overige broers hem op, maar zij 

verloren de helft van het graafschap Diez, evenals in 1428 ¼ van Camberg. Het graafschap Nassau-Siegen 

werd door de broers verdeeld, Johan verkreeg bij deze verdeling Haiger en Siegen.. 

Johan kreeg op 4 april 1418 van rooms-koning Sigismund de Burcht Greifenstein met de tol te Lahnstein.. 

Johan werd op 21 september 1424 door hertog van Adolf IV van Kleef benoemd tot overste en ambtman over 

al zijn landen, voor een periode van acht jaar.. 

Rond 1429 betaalden de graven van Virneburg Johan en zijn broers 21.000 goudgulden om hun aanspraken 

op de heerlijkheid Ravenstein met Herpen en Uden af te kopen.. 

Johan overleed ongehuwd op 18 april 1430 en werd opgevolgd door zijn broers Johan II en Engelbrecht I.. 

De scheldbrief van Johan. 

Johan nam in 1418 aan de zijde van Jan van Beieren deel aan het Beleg van Dordrecht tegen Jan IV van 

Brabant en Jacoba van Beieren. Doordat Johan het krijgsgeluk aan zijn zijde had, boekte het leger van Jan van 

Beieren de overwinning. Voor deze krijgsdienst was Jan van Beieren Johan 5000 gulden schuldig, welk 

bedrag hij in een schuldbrief beloofde te betalen op 25 juli 1419 in Arnhem. Jan van Beieren betaalde zijn 

schuld echter niet. Nadat een aanklacht bij een veemgericht in Westfalen zonder succes was, nam Johan zijn 

toevlucht tot een scheldbrief die hij naar meerdere adelshoven zond. In deze scheldbrief werd Jan van 

Beieren als woordbreker en niet-betaler van zijn schulden te schande gemaakt. In de brief is een tekening 

opgenomen die veel lijkt op een huidige cartoon waarin Jan van Beieren is afgebeeld die een varken bij zijn 

krulstaart omhooghoudt en met de andere hand zijn zegelstempel op het achterwerk van het varken drukt. 

De begeleidende tekst luidt: 

"Ich, der Graf von Hennegau und Holland. 

stehe hier vor dem Hintern dieser Sau. 

und drücke hier mein Siegel an. 

weil ich es verpfändet und nicht eingelöst habe. 

von dem Junggrafen Johann von Nassau. 

In Briefen ist es doch nicht mehr zu Danke. 

so wenig wie mein Eidschwur und meine Ehre. 

Ein Thor, der mir noch ferner dient.". 

Als bewijs voor de schuld bevatte de brief ook een afschrift van de oorspronkelijke schuldbrief van Jan van 

Beieren aan Johan. De scheldbrief is 80 cm lang en 42 cm breed en wordt bewaard in het Hessische 

Hauptstaatsarchiv te Wiesbaden. 

 

 

XIf. Everhard van der Mark-Arenberg, zoon van Everhard I van der Mark-Arenberg (Xd), op pagina 

19 (heer van Arenberg, Lummen en Neufchateau) en Maria van Looz (erfdochter van Lummen, 

Aigremont en Neufchateau), geboren omstreeks 1375, heer van de Mark, Arenberg, Lummen en 

Neufchateau, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op woensdag 14 oktober 1440, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op maandag 5 augustus 1405 met Marie 

de Braquemont, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1415. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Elisabeth van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1415, overleden (ongeveer 64 

jaar oud) omstreeks 1479, volgt XIIf, op pagina 34. 

2. Johan van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) op dinsdag 8 februari 1470, volgt XIIg, op pagina 35. 

3. Jacob van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1415, heer van Seraing, overleden 

(ongeveer 29 jaar oud) op zaterdag 3 augustus 1444. 

 

 Everhard van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 28 jaar oud) 

(2) op donderdag 19 november 1418 met Agnes van Walcourt, geboren omstreeks 1390, 

erfdochter van Rochefort, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op maandag 22 maart 1441. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Everhard van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1420, heer van Rocheford en 

Aigimont, graaf de Montaigu, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 26 juni 1452 in Luik [Luik, België]. 

2. Lodewijk van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 78 

jaar oud) omstreeks 1498, volgt XIIh, op pagina 35. 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Eberhard graaf van Limburg-Stirum, zoon van Dietrich III graaf van Limburg-Stirum (XIa), op 

pagina 20 en Johanna van Reifferscheidt, geboren in 1360, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 

1424, trouwde met Bonizetta van Saffenberg, geboren in 1380, overleden (ongeveer 70 jaar oud) 

in 1450. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Willem I van Limburg-Stirum, geboren in 1422, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 

1498, volgt XIIIa, op pagina 36. 

 

XIIb. Dietrich III van Limburg-Broich, zoon van Diederik IV van Limburg (XIb), op pagina 20 en 

Luckard vrouwe van Broich, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

dinsdag 16 januari 1444, trouwde met Henrika van Wisch, geboren omstreeks 1381. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Agnes van Limburg-Broich, geboren in 1432, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 

1493, volgt XIIIb, op pagina 36. 

2. Wilhelm van Limburg-Broich, geboren omstreeks 1437, overleden (ongeveer 36 jaar 

oud) omstreeks 1473, volgt XIIIc, op pagina 36. 

 

XIIc. Wilhelm I van Limburg, zoon van Diederik IV van Limburg (XIb), op pagina 20 en 

Luckard vrouwe van Broich, geboren in 1387, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1454, trouwde 

met Mechtildis van Reifferscheid, overleden in 1451. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Margaretha van Limburg, geboren in 1406, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in 1479, 

volgt XIIId, op pagina 36. 

 

XIId. Adolf IV (Adolf) van Kleef-Mark (van de Mark-Kleef en Gulik), zoon van Adolf III van der 

Mark (XId), op pagina 21 (tot 1368 domheer, kannunik, bisschop van Munster, aartsbisschop van 

Keulen. Graaf van de Mark, graaf) en Margarethe van Gulik, geboren op 

maandag 2 augustus 1373 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], hertog van Kleef, overleden 

(75 jaar oud) op zaterdag 23 september 1448 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op zondag 2 maart 1400 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland] met Agnes van de Palts, dochter van Ruprecht van 

de Palts (van 1400 tot 1410 rooms-Duits koning) en Elisabeth van Neurenberg, geboren 

omstreeks 1379, overleden (ongeveer 24 jaar oud) op zondag 12 februari 1404 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 



  

  

 

Adolf IV van Kleef-Mark. 

In 1394 volgde hij zijn vader Adolf III van der Mark op als graaf van Kleef en later als hertog van Kleef. In 

1397 voerde hij oorlog tegen zijn oom Willem II van Berg en veroverde Kaiserswerth, Remagen en Sinzig, de 

helft van Gennep en de heerlijkheid Ravenstein. Op het concilie van Konstanz werd hij in 1417 tot hertog 

uitgeroepen. In 1398 erfde Adolf het graafschap Mark van zijn broer Diederik X van Kleef. Binnenlands 

voerde hij strijd tegen de adel en de standen, die evenwel aan invloed wonnen. In de Gelderse 

opvolginsstrijd koos Adolf partij voor Egmont, hetgeen hem Emmerik, Gennep en het Reichswald 

opleverde. In zijn gevechten tegen de aartsbisschop van Keulen in 1444-1448 veroverde hij Soest en Xanten, 

maar stond hij Kaiserswerth en Remagen af. 

 

 

 Adolf IV (Adolf) van Kleef-Mark (van de Mark-Kleef en Gulik), trouwde (respectievelijk 32 en 

ongeveer 16 jaar oud) (2) op zaterdag 12 juli 1406 in Atrecht [Pas-de-Calais, Frankrijk] met Maria 

van Bourgondië, dochter van Jan van Bourgondië (zonder Vrees) en Margaretha van Beieren, 

geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op vrijdag 30 oktober 1463 in 

Brugge [West-Vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Margaretha van Kleef, geboren op vrijdag 23 februari 1416, overleden (28 jaar oud) 

op maandag 20 mei 1444 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XIIIe, op 

pagina 37. 

2. Katharina van Kleef, geboren op zondag 25 mei 1417, overleden (58 jaar oud) op 

zondag 20 februari 1476 in Lobith, volgt XIIIf, op pagina 39. 

3. Johan I van Kleef, geboren op dinsdag 16 februari 1419 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

maandag 5 september 1481, volgt XIIIg, op pagina 43. 

4. Elisabeth van Kleef, geboren op zondag 1 oktober 1420, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 1 maart 1488, volgt XIIIh, op pagina 44. 

5. Agnes van Kleef, geboren op zondag 24 februari 1422, overleden (26 jaar oud) op 

donderdag 6 april 1448 in Olite [Navarra, Spanje], trouwde (respectievelijk 17 en 18 

jaar oud) op maandag 30 september 1439 in Olite [Navarra, Spanje] met Karel van 

Viana, zoon van Johan II van Aragón (koning van Aragón van 1458 tot 1479) en 

Blanca I van Navarre (erfdochter van Navarra (Uit het Huis Evreux)), geboren op 

dinsdag 29 mei 1421 in Peñafiel [BA, Maleisië], prins van Trastámara en Évreux en 

graaf van Gandía, overleden (40 jaar oud) op maandag 23 september 1461 in 

Barcelona [Cataluna, Spanje]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Helena van Kleef, geboren op maandag 18 augustus 1423, overleden (47 jaar oud) op 

maandag 3 juli 1471, volgt XIIIi, op pagina 45. 

7. Adolf van Kleef-Ravenstein, geboren op dinsdag 28 juni 1425, overleden (67 jaar 

oud) op zondag 18 september 1492, volgt XIIIj, op pagina 45. 

8. Maria van Kleef, geboren op dinsdag 19 september 1426 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

donderdag 1 juli 1486 in Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk], volgt XIIIk, op pagina 49. 

9. Anna van Kleef-Mark, geboren in 1432. 

10. Engelbert van Kleef-Mark, geboren in 1433, jong overleden. 



  

  

 
 

Karel van Viana. 

Jeugd. 

De vader van Blanca I, Karel III van Navarra, schiep in 1422 de titel Prins van Viana, bedoeld om de 

toekomstige koning van Navarra aan te wijzen. De jonge Karel kreeg deze titel al in 1428, op 6-jarige leeftijd. 

Blanca werd na de dood van haar vader koningin en liet vastleggen dat prins Karel na haar dood zou 

heersen over Navarra en Nemours, maar alleen met toestemming van zijn vader, Johan II. Ze wilde hiermee 

een conflict tussen vader en zoon voorkomen.. 

Karel groeide op aan het beschermde hof van Navarra. Hij werd onderwezen in het Latijn en de septem artes 

liberales door de Castiliaanse Alfonso de la Torre. Toen hij 17 jaar was verloofden zijn ouders hem met 

Agnes van Kleef, een nicht van Filips de Goede. Op 30 september 1439 trouwde hij met haar, maar het 

huwelijk bleef kinderloos. 

1441-1454. 

In 1441 stierf zijn moeder, koningin Blanca I van Navarra, en kwam Karel van Viana in conflict met zijn 

vader, Johan II. 

Noch Karel van Viana noch zijn vader wilden afstand doen van de rechten op de troon. Johan II benoemde 

zichzelf tot koning en Karel tot luitenant-generaal van het koninkrijk van Navarra, maar Karel was hier niet 

tevreden mee. 

In 1450 ontaardde het conflict in een oorlog. De Beaumonteses schaarden zich aan de zijde van Karel van 

Viana, terwijl de Agramonteses de kant van Johan II kozen. De twee belangrijkste adellijke families van 

Navarra en hun aanhang kwamen zo tegenover elkaar te staan. 

In 1451 trok Karel met behulp van de Beaumonteses en de Fransen op en bezette Olite, Tafalla, Aibar en 

Pamplona, en organiseerde samen met troepen uit Castilië een beleg van Estella. Op 7 september trok hij 

Zaragoza binnen om daar zijn troepen bij elkaar te brengen en te organiseren. Vóór de slag bij Aibar werd er 

nog onderhandeld maar zonder resultaat. De troepen van Johan II waren in de minderheid maar ervarener 

en Karel werd in oktober bij Aibar verslagen. 

Karel van Viana en Lodewijk I van Beaumont werden gevangengenomen en in Tafalla gevangengezet. Karel 

verhuisde daarna naar Mallén en vervolgens naar Monroy. Op 13 mei 1452 tekende Karel een overeenkomst 

met de koning waarbij hij zijn titel Prins van Viana afstond, zijn bezittingen in onroerend goed, 

landgoederen en kastelen, Pamplona en Olite. Als bemiddelaar werd de koning van Aragón benoemd, de 



  

  

oom van Karel, Alfons V. 

Koning Johan vond dit echter niet genoeg en eiste meer zekerheid wat betreft de overdracht van kastelen 

door de Beaumonteses. De macht van deze Beaumonteses groeide ondertussen sterk en ze heersten over een 

groot deel van Navarra, af en toe staken ze bij expedities ook de grens met Aragón over. De broer van Louis, 

Johan van Beaumont, leidde het verzet tegen Johan II vanuit Pamplona. Alfons V bevond zich in Italië. De 

Aragonezen vonden dat Aragón in zijn afwezigheid in anarchie dreigde te vervallen en zonden twee 

gezanten, Juan Jimenez Cerdan en Ramon de Palomar, naar Italië. Ze vroegen om terugkeer van Alfons V 

naar Aragón en verhaalden van onrechtmatigheden die er in zijn afwezigheid plaatsvonden. 

De Beaumonteses zagen in dat Karel, ondanks al hun machtsvertoon, niet werd vrijgelaten en zonden drie 

afgezanten naar Johan II. Deze zag zich zo onder druk gezet dat Karel uit de gevangenis haalde en hem 

meenam naar Zaragoza, waar vader en zoon op 9 januari 1453 aankwamen. Er vond een Cortes plaats en na 

veel en lang onderhandelen werd op 24 mei een akkoord opgesteld tussen vader en zoon. Op 5 juni werd dit 

officieel getekend en op 22 juni werd Karel in vrijheid gesteld, in ruil voor enkele belangrijke gijzelaars. 

Karel bleef echter aanspraak maken op de troon van Navarra. Hij legde de kwestie voor aan zijn oom Alfons 

V, die hij op 10 december 1453 in Italië ontmoette. 

Alfons V had het echter te druk met de oorlog in Italië en zond Juan Jimenez Cerdan terug naar Spanje om te 

onderhandelen. Niet zonder succes, want er volgde een vredesverdrag dat in Valladolid werd gesloten. In 

januari 1454 stuurde koning Johan II van Castilië een bericht aan Alfons V waarin hij melding maakte van de 

geboorte van zijn zoon Alfons en tevens liet merken dat hij goede hoop had op een vrede tussen Castilië, 

Aragón en Navarra. 

Na de dood van Johan II van Castilië op 22 juli 1454 ontstond opnieuw oorlog. Op 3 december 1455 sloot 

Johan II van Aragón een overeenkomst met Gaston IV van Foix. Johan II onterfde officieel zijn zoon en 

benoemde zijn derde kind Eleonora, die met Gaston van Foix getrouwd was, tot troonopvolger van het 

koninkrijk Navarra. 

1457-1461. 

In 1457 verliet Karel van Viana Navarra en ging opnieuw op zoek naar steun bij zijn oom Alfons V van 

Aragón. In zijn afwezigheid riepen de twee staten van Navarra het hof bijeen. In Estella om Eleonora en 

Gastón van Foix tot erfgenamen van het koninkrijk Navarra te benoemen en in Pamplona, waar Karel van 

Viana benoemd werd tot volledig gevolmachtigde koning van Navarra. 

In 1459 vonden onderhandelingen plaats over een eventueel huwelijk tussen Karel, destijds 38 jaar oud, en 

de dochter van Johan II van Castilië, Isabel, destijds 9 jaar oud. De tegenstanders van Karel zagen echter 

meer in een huwelijk tussen zijn halfbroer Ferdinand, die toen 7 jaar was. Johan II van Aragón liet Karel op 2 

december 1460 in Lerida opnieuw arresteren. Karel werd gevangengezet in Aitona en later in de gevangenis 

van Morella. Dit leidde echter tot veel protest bij de aanhangers van Karel en op 25 februari 1461 werd Karel 

weer vrijgelaten. 

Op 12 maart bereikte Karel de stad Barcelona waar hij als een held werd ontvangen. De Catalanen 

accepteerden Johan niet langer als koning. Bij de Capitulatie van Vilafranca del Penedès op 21 juni 1461, 

werd Karel van Viana door Catalanen en Aragonezen uitgeroepen tot rechtmatig opvolger van Johan II van 

Aragón. Karel werd tegelijkertijd benoemd tot opperbevelhebber van Catalonië. Niet lang daarna, op 23 

september, stierf de prins in het koninklijk paleis in Barcelona. Het gerucht ging dat zijn schoonmoeder 

Johanna Enríquez hem vergiftigd zou hebben. Dit was de directe aanleiding tot het uitbreken van de 

Catalaanse Burgeroorlog, die duurde van 1461 tot 1471. 

Voor zijn sterven was hij verloofd met Catharina, een dochter van koning Eduard van Portugal. Toen Karel 

stierf trad Catharina toe tot het klooster van Santa Clara de Lisboa. 

 

 

XIIe. Engelberta van der Mark, dochter van Adolf III van der Mark (XId), op pagina 21 (tot 1368 

domheer, kannunik, bisschop van Munster, aartsbisschop van Keulen. Graaf van de Mark, 

graaf) en Margarethe van Gulik, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

dinsdag 7 december 1458, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 19 jaar 

oud) omstreeks 1395 met Friedrich van Meurs, zoon van Friedrich van Meurs (graaf van Meurs, 

heer van Bar) en Walpurgis van Saarwerden, geboren omstreeks 1376, graaf van Moers, 

overleden (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 11 juli 1448. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Johanna van Meurs, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 2 april 1461 in Weert, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 

en ongeveer 28 jaar oud) omstreeks 1448 met Jacob van Horne, zoon van Willem van 

Horne (heer van Horn) en Johanna de Montigny, geboren omstreeks 1420, graaf van 

Horn, Altena etc, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op donderdag 3 mei 1488 in Weert, 

begraven aldaar. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

2. Margarethe van Meurs, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 43 jaar oud) 

omstreeks 1453, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 5 mei 1431 met 

Gerard van Loon-Heinsberg, zoon van Wilhelm van Loon-Heinsberg (graaf van 

Loon, Gulik en Blankenheim) en Elisabeth van Blankenheim, geboren omstreeks 1410, 

graaf van Loon-Blankenheim, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1460. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

3. Walburga van Meurs, geboren omstreeks 1415, overleden (ongeveer 44 jaar oud) 

omstreeks 1459, begraven in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en 

ongeveer 13 jaar oud) (1) omstreeks 1429 met Jacob van Lichtenberg, zoon van 

Ludwig van Lichtenberg en Anna van Baden-Baden, geboren op 

zaterdag 25 mei 1416, overleden (63 jaar oud) op maandag 5 januari 1480. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en 24 jaar 

oud) (2) op zondag 22 januari 1437 met Willem IV van Egmont heer van Egmont, 

IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre, van Egmond, 

zoon van Jan II van Egmont (Jan met de bellen) (heer van Egmont en IJsselstein) en 

Maria van Arkel, geboren op zondag 26 januari 1412, heer van Egmond, IJsselstein en 

Leerdam, Schoonderwoerd en Haastrecht, overleden (70 jaar oud) op 

vrijdag 19 januari 1483 in Grave, begraven aldaar. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

4. Vincent van Meurs-Saarwerden, geboren omstreeks 1420, graaf van Saarwerden 

(graaf van Moers en Saarwerden), overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

zondag 30 april 1499, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar 

oud) omstreeks 1438 met Anna van de Palts, dochter van Stefan van 

Palts-Simmern-Zweibrücken (eerste vorst van Palts-Simmern-Zweibrücken.) en Anna 

van Veldenz, geboren in 1413, overleden (ongeveer 42 jaar oud) in 1455. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

 

Willem IV van Egmont. 

Willem die in 1444 van zijn broeder de heerlijkheid Mechelen had gekregen, moest deze in 1459, nadat er een 

twist was ontstaan over de rechtmatigheid van het bezit, overlaten aan de maarschalk van Brabant, Jan heer 

van Wesemael, die Mechelen bij zijn dood (1462) aan Karel de Stoute naliet. Hij ging met zijn broers samen 

met een groot gevolg naar het Heilige land (1458-1464) en werd op deze reis te Rome door paus Pius II 

plechtig ontvangen. Hoewel hij in 1452 tot raadsheer bij het Hof van Holland was benoemd, verbleef hij 

meestal in Gelre, waar hij zijn broer steunde in zijn conflicten met diens zoon Adolf van Egmont. Nadat 

Adolf zijn vader had opgesloten, voerde Willem de pro-Bourgondische partij aan. 

Toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre verwierf, benoemde hij Willem tot 

stadhouder. Deze voelde zich echter te oud voor het ambt. Later zou zijn gelijknamige zoon eveneens 

stadhouder worden van Gelre. In 1477 nam Maria van Bourgondië Willem op in haar Grote Raad. Heer 

Willem was in 1478 op het kapittel te Brugge ridder van het Orde van het Gulden Vlies gemaakt. 

 

 

XIIf. Elisabeth van der Mark-Arenberg, dochter van Everhard van der Mark-Arenberg (XIf), op 

pagina 29 (heer van de Mark, Arenberg, Lummen en Neufchateau) en Marie de Braquemont, 

geboren omstreeks 1415, overleden (ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1479, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1430 met George I van 

Sayn-Homburg, geboren omstreeks 1400, graaf van Sayn Wittgenstein, Sayn Homburg en 

Vallendar, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op dinsdag 7 mei 1472. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Veronica van Sayn-Homburg, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 81 jaar 

oud) op dinsdag 4 juli 1511, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 29 jaar 

oud) omstreeks 1447 met Philips II graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Philips 



  

  

I graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken en Isabella van Lotharingen, geboren op 

donderdag 12 maart 1418 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (74 jaar 

oud) op zaterdag 19 maart 1492 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Eberhard graaf van Sayn-Homburg, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 59 

jaar oud) omstreeks 1494, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar 

oud) omstreeks 1475 met Margaretha van Rodemachern, dochter van Gerard van 

Rodemachern (heer van Rodemachern) en Margarethe van Nassau-Weilburg, geboren 

omstreeks 1450, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1500. Uit dit huwelijk 2 

zonen. 

 
 

XIIg. Johan van der Mark-Arenberg, zoon van Everhard van der Mark-Arenberg (XIf), op pagina 

29 (heer van de Mark, Arenberg, Lummen en Neufchateau) en Marie de Braquemont, geboren 

omstreeks 1410, heer van Arenberg, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op dinsdag 8 februari 1470, 

trouwde (beiden ongeveer 18 jaar oud) omstreeks 1428 met Anna Agnes van Virneburg, dochter 

van Ruprecht graaf van Virneburg en Agnes van Solms, geboren omstreeks 1410, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1480. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Everhard van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 65 

jaar oud) op vrijdag 19 juni 1496, volgt XIIIl, op pagina 57. 

2. Robert I van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 51 

jaar oud) op dinsdag 1 februari 1487 in Yvoix, volgt XIIIm, op pagina 58. 

3. Willem I van der Mark-Lumey, geboren omstreeks 1440, vermoord (ongeveer 44 jaar 

oud) op donderdag 18 juni 1485 in Maastricht, volgt XIIIn, op pagina 58. 

4. Apollonia van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 70 

jaar oud) omstreeks 1510, volgt XIIIo, op pagina 58. 

5. Adolf van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 45 jaar 

oud) op zondag 20 december 1485, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 

20 jaar oud) omstreeks 1480 met Maria Magdalena van Hamal van Elderen, dochter 

van Willem van Hamal van Elderen en Margarethe van Merode, geboren 

omstreeks 1460. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Johan van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1435, kannunnik en domheer, 

overleden (ongeveer 45 jaar oud) op woensdag 3 november 1480. 

 

XIIh. Lodewijk van der Mark-Arenberg, zoon van Everhard van der Mark-Arenberg (XIf), op pagina 

29 (heer van de Mark, Arenberg, Lummen en Neufchateau) en Agnes van Walcourt (erfdochter 

van Rochefort), geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 78 jaar oud) omstreeks 1498, 

trouwde (beiden ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1452 met Nicole d' Aspremont, 

geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1470. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Louise van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 69 jaar 

oud) omstreeks 1524, volgt XIIIp, op pagina 59. 



  

  

2. Lodewijk van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 70 

jaar oud) op zondag 6 september 1525, volgt XIIIq, op pagina 60. 

3. Everhard van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1455, graaf van de Mark 

Arenberg in Rochefort, Durbuy, Agimont, Montaigu en Orchimont, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) op dinsdag 23 september 1524, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 15 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1470 met Nicole van Rollin, geboren 

omstreeks 1450, overleden (ongeveer 89 jaar oud) omstreeks 1539. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

4. Philips van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1460, kannunik en domproost, 

overleden (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 11 april 1529. 

 

Generatie XIII 
 

 

XIIIa. Willem I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Eberhard graaf van Limburg-Stirum (XIIa), op 

pagina 30 en Bonizetta van Saffenberg, geboren in 1422, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1498, 

trouwde met Agnes van Limburg-Broich, dochter van Dietrich III van Limburg-Broich (XIIb), op 

pagina 30 en Henrika van Wisch (zie XIIIb, hieronder). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Adolf van Limburg-Stirum, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) op zaterdag 20 oktober 1506, volgt XIVa, op pagina 60. 

2. Sophia gravin van Limburg-Stirum, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 45 

jaar oud) omstreeks 1515 in Essen [Antwerpen, België], trouwde met Reinhard heer 

van Strünkede, geboren in 1460 in Herne [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIIb. Agnes van Limburg-Broich (XIIIb), hierboven, dochter van Dietrich III van Limburg-Broich 

(XIIb), op pagina 30 en Henrika van Wisch, geboren in 1432, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 

1493, trouwde met Willem I graaf van Limburg-Stirum (zie XIIIa, hierboven). 

 

XIIIc. Wilhelm graaf van Limburg-Broich, zoon van Dietrich III van Limburg-Broich (XIIb), op pagina 

30 en Henrika van Wisch, geboren omstreeks 1437, overleden (ongeveer 36 jaar oud) 

omstreeks 1473, trouwde met Jutta van Runkel, dochter van Dietrich van Runkel (graaf van 

Isenburg Wied) en Anastasia van Ysenburg-Wied, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 

31 jaar oud) omstreeks 1471. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria van Limburg-Lenne, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) omstreeks 1525, volgt XIVb, op pagina 60. 

 

XIIId. Margaretha van Limburg, dochter van Wilhelm I van Limburg (XIIc), op pagina 30 en Mechtildis 

van Reifferscheid, geboren in 1406, erfdochter van Limburg Bedbur en Hakenbroich, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) in 1479, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 32 jaar 

oud) omstreeks 1425 met Gumprecht II graaf van Neuenahr, zoon van Gumprecht van 

Neuenahr (graaf van Neuenahr (Nieuwenaar)) en Philippa van Loon-Heinsberg, geboren in 1393, 

overleden (ongeveer 91 jaar oud) in 1484. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Willem van Neuenahr, geboren omstreeks 1435, graaf van Neuenahr (Nieuwenaar) in 

Bedbur, overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1497, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 45 en ongeveer 12 jaar oud) omstreeks 1480 met Walburga van 

Manderscheid, dochter van Kuno van Manderscheid (graaf van Manderscheid) en 

Walburga van Horne, geboren omstreeks 1468, overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

omstreeks 1527. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Friedrich van Neuenahr, geboren omstreeks 1430, graaf van Neuenahr in Alpen, 

Rodesberg, overleden (ongeveer 38 jaar oud) omstreeks 1468, trouwde (respectievelijk 



  

  

ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 29 september 1461 met Eva van 

Lennep, geboren omstreeks 1435, erfdochter van Lennep en Helpenstein. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

XIIIe. Margaretha (Margarethe) van Kleef, dochter van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 

30 (hertog van Kleef) en Maria van Bourgondië, geboren op vrijdag 23 februari 1416 of op de 

24ste, zaterdag 24 feb 1416, van 1433 tot 1435 hertogin-gemalin van Beieren-München en van 

1441 tot aan haar dood gravin-gemalin van Württemberg, overleden (28 jaar oud) op 

maandag 20 mei 1444 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 

en ongeveer 57 jaar oud) (1) op zaterdag 11 mei 1433 in Basel [Basel Landschaft, Zwitserland] op 

het concilie van Bazel met Willem III van Beieren, geboren omstreeks 1375 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 12 september 1435 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Adolf van Beieren, geboren in 1434, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 1441. 

2. Willem van Beieren, geboren in 1435, jong overleden. 

 

 Margaretha (Margarethe) van Kleef, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op 

vrijdag 29 januari 1441 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland] met Ulrich V graaf van 

Württemberg (de Veelgeliefde), zoon van Eberhard van Württemberg (graaf van 

Wurtemberg) en Henriette van Mompelgard, geboren in 1413, was van 1419 tot 1426 en van 1433 

tot 1480 graaf van Württemberg-Stuttgart, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

woensdag 1 september 1480 in Leonberg [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

 Ulrich V graaf van Württemberg (de Veelgeliefde), zoon van Eberhard van Württemberg (graaf 

van Wurtemberg) en Henriette van Mompelgard, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en 

ongeveer 25 jaar oud) (2) op zaterdag 8 februari 1445 met zijn achternicht Elisabeth van Beieren, 

dochter van Hendrik XVI van Beieren (hertog van het deelhertogdom Beieren-Landshut) en 

Margaretha van Oostenrijk, geboren omstreeks 1419, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op 

woensdag 1 januari 1451. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Everhard II van Württemberg, 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, trouwde 

(respectievelijk 20 en 15 jaar oud) op donderdag 4 april 1467 met zijn achternicht 

Elisabeth van Brandenburg, dochter van Albrecht Achilles van Brandenburg (was 

van 2 april 1470 tot zijn dood keurvorst van Brandenburg) en Margarete van 

Baden-Baden, geboren op woensdag 19 november 1451, overleden (72 jaar oud) op 



  

  

vrijdag 28 maart 1524. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Heinrich van Württemberg, geboren op donderdag 7 september 1448, hertog van 

Wurtemberg, overleden (70 jaar oud) op woensdag 16 april 1519 in 

Hohenurach [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 36 en 

ongeveer 19 jaar oud) (1) op zaterdag 10 januari 1485 met Elisabeth van 

Zweibrucken-Bitsch, dochter van Simon Wecker van Zweibrucken-Bitsch (graaf van 

Zweibrucken) en Elisabeth van Lichtenberg, geboren omstreeks 1465, overleden 

(ongeveer 21 jaar oud) op maandag 14 februari 1487. Uit dit huwelijk een zoon, 

trouwde (respectievelijk 39 en ongeveer 33 jaar oud) (2) op zaterdag 21 juli 1488 met 

Eva van Salm-Ardennen, dochter van Johan IV van Salm-Ardennen (graaf van 

Salm) en Margaretha van Sirck, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 65 jaar 

oud) op dinsdag 26 april 1521. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 
 

 Ulrich V graaf van Württemberg (de Veelgeliefde), trouwde (3) (omstreeks 1453), kerkelijk 

huwelijk (respectievelijk ongeveer 40 en hoogstens 43 jaar oud) in 1453 met Margaretha van 

Savoye, dochter van Amadeus van Savoye (hertog van Savoye, trad later in geestelijke dienst en 

werd in 1439 onder de naam Felix V tegenpaus) en Maria van Bourgondië, geboren tussen 1410 

en 1417 in Morges [Vaud, Zwitserland], overleden (hoogstens 69 jaar oud) op 

dinsdag 30 september 1479 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven aldaar in de 

domkerk. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters. 

1. Elisabeth van Württemberg, geboren omstreeks 1454, overleden (ongeveer 46 jaar 

oud) op zaterdag 6 april 1501, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 40 

jaar oud) omstreeks 1469 met Friedrich van Henneberg, zoon van George I van 

Henneberg-Aschach en Johannetta van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1429, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 16 november 1488. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

2. Helena van Württemberg, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

op maandag 19 februari 1506, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 35 

jaar oud) op zaterdag 26 februari 1476 met Kraft graaf van Hohenlohe, zoon van 

Kraft graaf van Hohenlohe en Margaretha van Oettingen-Wallerstein, geboren 

omstreeks 1440, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 2 augustus 1503. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

3. Margarethe van Württemberg, geboren omstreeks 1456, overleden (ongeveer 14 jaar 

oud) op donderdag 19 januari 1471, trouwde (respectievelijk ongeveer 12 en ongeveer 

23 jaar oud) op donderdag 21 januari 1469 met Philipp heer van Eppstein, zoon van 

Everhard III heer van Eppstein en Anna van Nassau-Wiesbaden, geboren 

omstreeks 1445, overleden (ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1481. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

4. Philippine van Württemberg, geboren omstreeks 1456, overleden (ongeveer 18 jaar 

oud) op vrijdag 4 juni 1475 in Weert, trouwde (respectievelijk ongeveer 13 en 

ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 22 april 1470 met Jacob graaf van Horne, zoon van 



  

  

Jacob van Horne (graaf van Horn, Altena etc.) en Johanna van Meurs, geboren 

omstreeks 1450, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1530 in 

Weert, begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

XIIIf. Katharina van Kleef, dochter van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 30 (hertog van 

Kleef) en Maria van Bourgondië, geboren op zondag 25 mei 1417, overleden (58 jaar oud) op 

zondag 20 februari 1476 in Lobith, begraven in Grave, trouwde (respectievelijk 12 en 19 jaar 

oud) op dinsdag 26 januari 1430 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Arnold van 

Egmont van 1423 tot 1465 en van 1471 tot zijn dood in 1473 hertog van Gelre en graaf van 

Zutphen, van Egmond, zoon van Jan II van Egmont (Jan met de bellen) (heer van Egmont en 

IJsselstein) en Maria van Arkel, geboren op zaterdag 14 juli 1410 in Egmond-Binnen, hertog van 

Gelre, graaf van Zutphen, overleden (62 jaar oud) op zondag 23 februari 1473 in Grave, begraven 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Maria van Egmont-Gelre, geboren tussen zaterdag 17 januari 1429 en 1434 in Grave, 

overleden (hoogstens 34 jaar oud) op dinsdag 1 december 1463 in 

Edinburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk], begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 

hoogstens 20 en 18 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1449 in 

Edinburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk] met Jacobus II koning van Schotland, 

zoon van Jacobus I van Schotland (koning van Schotland) en Johanna Beaufort, 

geboren op zaterdag 16 oktober 1430 in Edinburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (29 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1460 in 

Roxburgh [Scotland, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

2. Willem van Egmont, geboren in 1434, jong overleden. 

3. Margaretha van Egmond, geboren omstreeks 1436, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

op dinsdag 2 november 1486 in Simmern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 18 en 37 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1454 in Lobith 

met Frederik I van Palts-Simmern ook bekend als Frederik I de Hunsrücker, zoon 

van Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken (eerste vorst van 

Palts-Simmern-Zweibrücken.) en Anna van Veldenz, geboren op 

zaterdag 26 april 1417, graaf van Sponheim (1444–1480), de eerste vorst van 

Palts-Simmern (1459–1480) en de stamvader van het gelijknamige vorstenhuis, 

overleden (63 jaar oud) op maandag 29 november 1480 in 

Simmern [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

4. Katharina van Egmond, geboren omstreeks 1438, overleden (ongeveer 58 jaar oud) 

omstreeks 1496, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar 

oud) omstreeks 1460 Het is niet zeker, of dit een wettelijk huwelijk is! Er is nooit enig 

bewijs hiervoor gevonden. De kinderen uit deze verbintenis zijn dus onwettig! met 

haar achterneef Lodewijk van Bourbon, zoon van Karel I van Bourbon (hertog van 

Bourbon, Auvergne, graaf van Clermont) en Agnes van Bourgondië, geboren 

omstreeks 1436, bisschop van Luik, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 

woensdag 30 augustus 1482. Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

5. Adolf van Egmond, geboren op dinsdag 12 februari 1439 in Grave, hertog van Gelre, 

overleden (38 jaar oud) op woensdag 27 juni 1477 in Doornik [Henegouwen, België], 

begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 

maandag 28 december 1463 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met zijn achternicht 

Catharina van Bourbon, dochter van Karel I van Bourbon (hertog van Bourbon, 

Auvergne, graaf van Clermont) en Agnes van Bourgondië, geboren omstreeks 1440 in 

Luik [Luik, België], overleden (ongeveer 28 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1469 in 

Nijmegen, begraven aldaar. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 
 

Katharina van Kleef. 

Op dertienjarige leeftijd trouwde Katharina met Arnold. In de machtsstrijd die uitbrak tussen haar man en 

haar zoon, Adolf van Egmont, koos Katharina de zijde van haar zoon. Met medeweten van Katharina werd 

haar man vastgezet door haar zoon. Katharina en haar man woonden niet op een vaste plaats. Favoriete 

verblijfplaatsen waren het Valkhof in Nijmegen, Kasteel Rosendael in Rozendaal en het kasteel van Lobith. 

 

 

Arnold van Egmont. 

Hertog Reinoud IV stierf kinderloos in 1423. Daarop kozen de Staten van Gelre de kleinzoon van diens zus, 

de dertienjarige Arnold van Egmont, als nieuwe hertog. Koning Sigismund beleende echter niet hem, maar 

Adolf van Gulik-Berg met het hertogdom. De strijd die hierop volgde staat bekend als de Tweede Gelderse 

Successieoorlog. Een periode van relatieve rust tussen 1441 en 1456 kon niet voorkomen dat Arnold in 1465 

met de hulp van hertog Filips de Goede van Bourgondië gevangen werd genomen door zijn zoon Adolf. 

De opvolger van Filips, Karel de Stoute, herstelde Arnold in zijn gezag in 1471 en Adolf werd 

gevangengenomen in Hesdin. Arnold verpandde vervolgens Gelre en Zutphen voor driehonderdduizend 

goudguldens aan Karel de Stoute, en erkende Karel tevens als erfgenaam. De Staten van Gelre erkenden 

echter na Arnolds dood diens zoon Adolf als erfgenaam. Karel de Stoute bezette hierop Nijmegen en 

Zutphen en lijfde de gebieden bij zijn rijk in. 

 

 

Maria van Egmont-Gelre. 



  

  

Ze was een nicht van Filips de Goede, hertog van Bourgondië. Deze en zijn vrouw Isabella van Portugal 

hadden het plan opgevat om Maria uit te huwelijken aan graaf Karel IV van Maine, maar het huwelijk vond 

geen doorgang omdat haar vader het huwelijk niet kon betalen. Maria verbleef daarna aan het 

Bourgondische hof waar Isabella haar verblijf en onkosten vergoedde. Maria vergezelde korte tijd Isabella's 

schoondochter Catharina van Frankrijk als hofdame, terwijl zij zelf tien volgelingen had als hofdame. De 

hertog en zijn vrouw vervolgden een nieuwe zoektocht voor Maria als partner. Dat resulteerde in een Schots 

huwelijk, waarbij Filips het huwelijk deze keer zou betalen en Isabella persoonlijk haar bruidsschat zou 

verzorgen. 

Op 3 juli 1449 huwde zij in Holyrood Abbey in Edinburgh met Jacobus II van Schotland. Zij kregen zeven 

kinderen. Na de dood van haar man werd zij regentes voor haar minderjarige zoon Jacobus III. Zij stond 

sterk onder invloed van bisschop James Kennedy van Saint Andrews en hertog Filips de Goede van 

Bourgondië. 

Maria stichtte in Edinburgh de Trinity College Church, waar zij ook begraven werd. In 1848 werd zij 

herbegraven in Holyrood Abbey. 

 

 

Jacobus II koning van Schotland. 

Jacobus II werd koning toen hij pas 6 jaar was, zijn vader Jacobus I van Schotland was gedood door edelen. 

Het koninkrijk werd gedurende zijn jeugd door regenten geregeerd. 

Van 1437 tot 1439 werd Schotland geregeerd door Archibald Douglas, na zijn dood werd de macht door 

twee personen gedeeld tot in 1445. In 1445 verdreef William Douglas, 8e graaf van Douglas de twee regenten 

en nam de macht tot en met 1449. 

In 1449 werd Jacobus II meerderjarig en werd hij actief koning van Schotland. Hij had ambities om de 

Orkney-eilanden, de Shetland-eilanden en het Isle of Man in te lijven, maar dat lukte niet. Hij stierf op 3 

augustus 1460 bij de belegering van Roxburgh toen een van de kanonnen ontplofte. 

 

 

Frederik I van Palts-Simmern. 

Biografie. 

De verdeling van Simmern-Zweibrücken en Veldenz. 

Frederik was de oudste zoon van paltsgraaf Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken en Anna van Veldenz. 

Bij de verdeling van de Palts in 1410 had Stefan een aantal gebieden ten westen van de Rijn gekregen, 

waaronder Simmern, Stromberg en Bolanden. Daarnaast kreeg Stefan het recht om Zweibrücken terug te 

kopen van de hertog Lotharingen, wat hij in 1416 ook deed. Stefans vorstendom stond bekend als 

Palts-Simmern-Zweibrücken. 

Frederiks moeder, Anna van Veldenz, was de enige dochter van graaf Frederik III van Veldenz. In 1437 erfde 

Frederik III samen met de markgraaf van Baden het grootste deel van het graafschap Sponhein. Ook de 

keurvorst van de Palts bezat een deel van Sponheim. Het graafschap Sponheim werd niet verdeeld, maar 

gezamenlijk bestuurd. 

Op 26 december 1438 sloten Stefan en Frederik III van Veldenz een erfverdrag. Stefans oudste zoon Frederik 

zou Sponheim erven, terwijl Stefans derde zoon Lodewijk I zijn grootvader in het eigenlijke graafschap 

Veldenz op zou volgen. Op 16 september 1444 vaardige Stefan een oorkonde uit waarin hij vastlegde dat ook 

Simmern en Zweibrücken onder zijn twee zoons verdeeld moesten worden. Frederik III van Veldenz 

overleed korte tijd later. Frederik I volgde zijn grootvader direct op als graaf van Sponheim, maar Stefan 

verenigde het graafschap Veldenz met zijn eigen gebieden en gaf alleen de kleine heerlijkheid Lichtenberg 

aan Lodewijk. 

In 1453 trad Stefan af en droeg de regering over aan zijn zoons. Nadat Stefan in 1459 was overleden werden 

al zijn gebieden definitief verdeeld. Frederik erfde naast Sponheim zijn vaders de gebieden rond Simmern in 

de Hunsrück, het amt Stromberg, Bolanden en een aantal dorpen in de Vörderpfalz, zoals Wachenheim en 

Lambsheim.. 

Paltsgraaf van Simmern. 

Frederiks eerste residente was het kasteel van Kastellaun in het achterste graafschap Sponheim. 

Hiervandaan stuurde hij de verbouwing van het kasteel van Simmern aan, waar hij later zijn hof naartoe 

verplaatste. In Simmern was ook een munt gevestigd. 

Terwijl zijn broer Lodewijk van Zweibrücken in verschillende gewapende conflicten met de keurvorsten van 



  

  

de Palts verwikkeld raakte bleef Frederik neutraal. Wel voerde hij een diplomatieke strijd met de 

keurvorsten over hun aandeel aan het voorste graafschap Sponheim. 

Frederik I was een diepgelovig man die zich direct met het kerkelijke leven in landen bemoeide. Hij streefde 

naar een hervorming van het kloosterleven volgens de principes van de Moderne Devotie zoals die in het 

Klooster van Bursfelde waren uitgevoerd. Monniken die weigerden mee te werken liet Frederik uit de 

kloosters van Sponheim en Ravengiersburg verbannen. In 1478 stichtte Frederik samen Christoffel I van 

Baden het Klooster van Wolf bij Traben-Trarbach in het achterste graafschap Sponheim. 

Frederik overleed in 1480 en werd opgevolgd door Johan I, de enige van zijn zoons die niet tot de geestelijke 

stand was toegetreden. Frederiks lichaam werd begraven in het Klooster van Ravengiersburg. 

 

 

Adolf van Egmond. 

Levensloop. 

Jeugd. 

Adolf werd in 1438 geboren in Grave. Zijn vader, Arnold, maakte zich tijdens de Tweede Gelderse 

Successieoorlog (1423-1444/8) weliswaar meester van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen, maar 

werkte zich daarbij en in de nasleep ervan diep in de schulden, zodat hij een groot deel van zijn bezittingen 

moest verpanden. Door zijn wanbestuur brak in vrijwel geheel Gelre protest uit tegen Arnold na de Gelderse 

nederlaag in de slag bij Linnich (1444). Hij zag zich gedwongen om in 1449 alle eisen van de steden en 

kwartieren in te willigen, in 1450 het bestuur tijdelijk over te laten aan zijn vrouw Katharina van Kleef en 16 

raadslieden en op 'bedevaart' naar Rome en Jeruzalem te gaan. Toen hij in 1452 terugkeerde, waren de 

staatsfinanciën nog steeds een puinhoop. Bovendien mengde hij zich op onbezonnen wijze in Münsterse 

Vete (1450-1457) ten gunste van Koenraad van Diepholt en in de Utrechtse Oorlog (1456-1458) ten nadele 

van David van Bourgondië, waardoor hij in conflict raakte met de Bourgondische hertog Filips de Goede, de 

broer van de moeder van Arnolds vrouw Katharina. Tijdens het beleg van Deventer (1456) ontmoetten 

Katharina en Filips elkaar in Deventer, waar zij waarschijnlijk hebben overlegd hoe er in Gelre een 

pro-Bourgondische opstand kon worden ontketend tegen Arnold, die dan zou worden opgevolgd door zijn 

zoon Adolf. 

Opstand tegen Arnold (1459). 

Filips de Goede hitste de Gelderse steden op om Arnold niet langer te gehoorzamen en Adolf als hertog te 

erkennen, en beloofde Bourgondiës steun aan iedereen die in opstand kwam. Nijmegen deed dit als eerste, 

gevolgd door andere steden, terwijl Adolf zich met hulp van zijn moeder Katharina aan het hoofd van de 

opstand plaatste. In 1459 brak de oorlog uit. Adolf nam spoedig de steden Venlo, Arnhem, Wageningen, 

Zutphen en andere kleine steden in. Arnold had echter nog veel trouwe volgelingen onder de ridders, 

waaronder zijn broer Willem IV van Egmont, die het beleg voor Venlo sloeg waar Adolf zich verschanst had. 

Adolf gaf zich over en verzoende zich in oktober 1459 weer met zijn vader. 

Oorlog tussen Adolf en Arnolds bondgenoten (1465-1468). 

In 1465 zette Adolf met hulp van Filips de Goede zijn vader gevangen en werd zelf hertog, gesteund door de 

steden. De paus excommuniceerde Adolf, terwijl Willem van Egmont, de meeste ridders en de hertog van 

Kleef trouw aan Arnold bleven. Er volgde een nieuwe oorlog waarbij Willem Arnhem veroverde, terwijl 

Roermond en het Overkwartier Adolf in juni 1466 erkenden. Adolf belegerde Arnhem tevergeefs en moest 

het beleg opbreken toen het Overkwartier werd binnengevallen door Kleefse troepen. Daar won Adolf op 23 

juni 1468 de slag bij Straelen tegen Kleef. In december 1468 kwam het na bemiddeling van graaf Vincent van 

Meurs tot een vredesverdrag, waarbij Adolf Arnhem terugkreeg. Adolf regeerde Gelre voor drie jaar. 

Gevangenschap (1471-1477). 

Karel de Stoute was Filips de Goede in 1467 opgevolgd. Om Gelre in zijn macht te krijgen koos hij partij voor 

Arnold en dwong Adolf in 1471 om zijn vader vrij te laten, waarna Karel op zijn beurt Adolf gevangennam 

in Hesdin. Arnold werd hersteld als hertog, maar de steden en ridders van de kwartieren van Nijmegen, 

Arnhem en Zutphen bleven Adolf trouw, sloten een verbond (27 juli 1471) en voerden oorlog tegen Arnold, 

die alleen in het Overkwartier werd erkend. Paus Sixtus IV bemoeide zich ermee ten gunste van Arnold 

(maart 1472), maar de Benedenkwartieren bleven hardnekkig en stelden Vincent van Meurs als voogd aan 

totdat Adolf weer vrij zou komen. Tot slot sloot Arnold in december 1472 een verdrag met Karel: hij 

verpandde Gelre en Zutphen aan hem voor 300.000 gulden, op voorwaarde dat Karel de landen 

gewapenderhand zou veroveren, al zijn schulden afbetalen en nog een extra geldsom daarbovenop aan 

Arnold zou geven. Kort daarop stierf Arnold op 23 februari 1473 te Grave aan een beroerte. Karel de Stoute 



  

  

bereidde daarop een grootscheepse invasie voor en trok in maart 1473 Gelre binnen, belegerde Venlo en 

Nijmegen, waarna de meeste andere steden zich al snel overgaven en Gelre en Zutphen werden toegevoegd 

aan de Bourgondische Nederlanden. 

Laatste levensjaar. 

Na de dood van Karel de Stoute in januari 1477 verviel zijn rijk in chaos. De Bourgondische Successieoorlog 

brak uit, terwijl in Gelre een nieuwe anti-Bourgondische opstand uitbrak onder leiding van Adolfs zus 

Catharina van Egmont. Tijdens de chaos werd Adolf bevrijd door de Vlamingen. Karels dochter en 

erfgename Maria van Bourgondië probeerde twee vliegen in een klap te slaan en beloofde Adolf dat hij weer 

hertog van Gelre mocht worden als hij haar hielp om de Franse invasie te keren. Adolf en de Gelderse 

rebellen stemden hiermee in, terwijl Catharina als regentes werd aangesteld in zijn afwezigheid. Adolf 

sneuvelde echter op 27 juni 1477 als aanvoerder van een Vlaams leger tijdens het Beleg van Doornik (1477), 

nadat de Staten van Gelre hem opnieuw als hertog hadden erkend. Hij werd in Doornik begraven in de 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 

. 

 

 

 

XIIIg. Johan I van Kleef, zoon van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 30 (hertog van Kleef) en 

Maria van Bourgondië, geboren op dinsdag 16 februari 1419 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], tot aan zijn dood hertog van Kleef graaf van Mark en 

van 1448 tot 1450 heer van Ravenstein, overleden (62 jaar oud) op maandag 5 september 1481, 

trouwde (respectievelijk 36 en ongeveer 14 jaar oud) op zondag 22 april 1455 in 

Brugge [West-Vlaanderen, België] met zijn achternicht Elisabeth van Bourgondië, dochter van 

Jan van Bourgondië en Jacqueline van Ailly, geboren omstreeks 1440, erfdochter van Nevers en 

Rethel, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op donderdag 21 juni 1483. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Johan II van Kleef, geboren op dinsdag 13 april 1458 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 15 maart 1521, volgt XIVc, op pagina 61. 

2. Adolf van Kleef, geboren op zondag 28 april 1461 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], domheer in Keulen, kannunik in Luik, 

overleden (36 jaar oud) op dinsdag 5 april 1498 in Luik [Luik, België]. 

3. Engelbrecht van Nevers, geboren op vrijdag 26 september 1462 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

woensdag 21 november 1506, volgt XIVd, op pagina 62. 

4. Diederik van Kleef, geboren omstreeks 1464, jong overleden. 

5. Maria van Kleef, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 48 jaar oud) 

omstreeks 1513. 

6. Philips van Kleef, geboren op dinsdag 1 januari 1467 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], domheer in Keulen, domproost in 

Straatsburg, Bisschop van Nevers, Amiens en Autun, overleden (38 jaar oud) op 

zondag 5 maart 1505 in Nevers [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 



  

  

 

Johan I van Kleef. 

Johan was de oudste zoon van hertog Adolf IV van Kleef, tevens graaf van Mark, uit diens huwelijk met 

Maria, dochter van hertog Jan zonder Vrees van Bourgondië. Hij bracht zijn jeugd en kindertijd door aan het 

hof van zijn oom Filips de Goede in Brussel. 

In 1444 werd hij door zijn vader terug naar Kleef gehaald, om hem bij te staan in de Vete van Soest tegen de 

Keulse aartsbisschop Diederik II van Moers. Tegelijkertijd werd hij belast met de heerschappij over een deel 

van het hertogdom Kleef. Wegens zijn Bourgondische zeden gaf men hem in Kleef de bijnamen Kint van 

Vlaanderen en Johanneken met de Bellen. 

Na de dood van zijn vader in 1448 werd hij hertog van Kleef, graaf van de Mark en heer van Ravenstein en 

Wijnendale. Omdat de Mark grotendeels in handen was van zijn oom Gerard, kon hij daar pas volwaardig 

over besturen na diens dood in 1461. In 1450 schonk hij Ravenstein en Wijnendale als apanage aan zijn 

jongere broer Adolf. Een jaar later, in 1451, ging hij op bedevaart naar Palestina, waar hij tot ridder van de 

Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem werd geslagen. Na zijn terugkomst werd hij in Bergen tevens 

opgenomen in de Bourgondische Orde van het Gulden Vlies. 

Nadat Kleef in 1449 de Vete van Soest had gewonnen, was Johan van 1450 tot 1457 opnieuw verwikkeld in 

een conflict met de aartsbisschop van Keulen. Van 1460 tot 1463 vocht hij met de Keulse aartsbisschop 

Ruprecht van de Palts de Tweede Vete van Soest uit. Dankzij de steun van zijn oom Filips de Goede kon hij 

zich uiteindelijk doorzetten tegen het aartsbisdom Keulen en de door hem verworven steden Xanten en 

Soest behouden. Niettemin werd Kleef steeds afhankelijker van Bourgondië, hetgeen de zelfstandigheid van 

het hertogdom bedreigde. 

Op 23 juni 1468 leed Johan in de Slag bij Straelen een nederlaag tegen zijn neef en tegenstander Adolf van 

Egmond, waardoor de Kleefse stad Wachtendonk opnieuw in het bezit kwam van het hertogdom Gelre. Wel 

slaagde Johan erin om niet in gevangenschap te belanden, door zich onder de bescherming te plaatsen van 

Sophia van Saksen-Lauenburg, de echtgenote van hertog Gerard van Gulik-Berg. 

In 1473 keerde het tij weer in het voordeel van Johan I. Hij ondersteunde de Bourgondische hertog Karel de 

Stoute bij de verovering van het hertogdom Gelre en kon op die manier nieuwe gebieden verwerven: Weeze, 

Goch, Asperden, Nergena, Mook, Rijnwaarden, alsook het Land van Duffelt en de jurisdictie over de 

Rijksabdij van Elten. Ook verkreeg hij opnieuw de controle over de stad Wachtendonk. 

Johan I van Kleef stierf in 1481. Zijn oudste zoon Johan II volgde hem op als hertog van Kleef en graaf van 

Mark. 

 

 

XIIIh. Elisabeth van Kleef, dochter van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 30 (hertog van 

Kleef) en Maria van Bourgondië, geboren op zondag 1 oktober 1420, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 1 maart 1488, trouwde (respectievelijk 13 en 15 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1434 in 

Arnstadt [Thüringen, Duitsland] met Heinrich XXVI graaf van Schwarzburg-Blankenburg, zoon 

van Heinrich van Schwarzburg-Blankenburg en Katharina van Brunswijk-Gottingen, geboren op 

vrijdag 23 oktober 1418, overleden (69 jaar oud) op vrijdag 13 januari 1488. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Gunther XXXIIX van Schwarzburg, geboren omstreeks 1450, graaf van Schwarzburg 

Blankenburg, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op woensdag 19 november 1484, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 1470 met 

Katharina van Querfurt, dochter van Bruno van Querfurt en Anna van 

Gleichen-Tonna, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 

dinsdag 22 februari 1521. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Gunther XXXIX van Schwarzburg, geboren op woensdag 30 mei 1455, overleden (76 

jaar oud) op zaterdag 8 augustus 1531, trouwde (respectievelijk 37 en ongeveer 12 jaar 

oud) op dinsdag 25 april 1493 met Amalia van Mansfeld, dochter van Volrad van 

Mansfeld en Margarethe van Honstein, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 

37 jaar oud) op woensdag 18 juli 1517. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

3. Gunther XXXVI van Schwarzburg-Blankenburg, geboren op maandag 8 juli 1439, 

overleden (64 jaar oud) op donderdag 3 december 1503, trouwde (respectievelijk 19 en 

14 jaar oud) op vrijdag 5 november 1458 met Margarethe van Henneberg, dochter 

van Wilhelm van Henneberg en Catharina van Hanau, geboren op 



  

  

donderdag 10 oktober 1444, overleden (40 jaar oud) op dinsdag 3 maart 1485. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

4. Katharina van Schwarzburg-Blankenburg, geboren op woensdag 2 februari 1442, 

overleden (ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1484, trouwde (respectievelijk ongeveer 

23 en ongeveer 43 jaar oud) omstreeks 1465 met Sigismund van Gleichen-Tonna, 

zoon van Ernst van Gleichen-Tonna en Margarethe van Henneberg, geboren 

omstreeks 1422, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 8 maart 1494. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIIi. Helena van Kleef, dochter van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 30 (hertog van 

Kleef) en Maria van Bourgondië, geboren op maandag 18 augustus 1423, overleden (47 jaar oud) 

op maandag 3 juli 1471, trouwde (respectievelijk 11 en ongeveer 23 jaar oud) op 

donderdag 12 februari 1435 in Brunswijk met Heinrich van Brunswijk-Gottingen Der 

Friedfertige, zoon van Heinrich van Brunswijk-Gottingen (hertog van Brunswijk Luneburg) en 

Margaretha van Hessen, geboren omstreeks 1411, hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) op zondag 7 december 1473. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Margaretha van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren omstreeks 1451, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1509, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 18 en 35 jaar oud) op vrijdag 5 november 1469 met Wilhelm III van 

Henneberg, zoon van Wilhelm van Henneberg en Catharina van Hanau, geboren op 

woensdag 12 maart 1434, graaf van Henneberg Schleusingen, overleden (46 jaar oud) 

op woensdag 26 mei 1480 in Hildburghausen [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

2 kinderen. 

 

XIIIj. Adolf van Kleef-Ravenstein, zoon van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 30 (hertog van 

Kleef) en Maria van Bourgondië, geboren op dinsdag 28 juni 1425, heer van Ravenstein, 

overleden (67 jaar oud) op zondag 18 september 1492, trouwde (1) met Beatrix van Portugal, 

geboren in 1435, overleden (ongeveer 27 jaar oud) in 1462. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Adolf van Kleef-Ravenstein. 

Biografie. 

Afkomst en jeugd. 

Hij is een jongere zoon van hertog Adolf IV van Kleef (1373-1448) en Maria van Bourgondië (ca. 1400-1463), 

dochter van de Bourgondische hertog Jan zonder Vrees (niet te verwarren met haar achternicht en 

naamgenote, de latere hertogin Maria van Bourgondië). Hij krijgt zijn opvoeding aan het Bourgondische hof 

en wordt hoveling van Filips de Goede. Even lijkt hij voorbestemd voor een kerkelijke carrière. Van 1446 tot 

1447 is hij namelijk elect-aartsbisschop van Keulen. Die beslissing blijft echter zonder gevolg. 

Residenties, adellijke titels, huwelijken en kinderen. 

Zijn eerste residentie is gelegen in Zierikzee. Het Hof van Kleef wordt als woonst van Adolf voor het eerst 

vermeld in 1445. De grond waarop het gebouwd is, behoorde waarschijnlijk al lange tijd (voor 1300) tot het 



  

  

geslacht van de graven van Kleef. 

In 1450 schenkt zijn vader hem de heerlijkheden Ravenstein, Herpen en Uden. Vanaf dan is Adolf van Kleef 

gekend als heer van Ravenstein. Die titel onderscheidt hem van zijn vader en naamgenoot, de hertog van 

Kleef. 

In 1453 huwt hij met Beatrix van Portugal, dochter van koning Peter van Portugal. Als gevolg van zijn 

huwelijkscontract wordt hij ook heer van Dreischor bij Zierikzee in Zeeland. In 1456 bevalt Beatrix van een 

zoon, Filips van Kleef, die de enige wettige nakomeling van Adolf wordt. Een jaar later krijgt hij nog een 

dochtertje, Louise van Kleef, maar zij sterft binnen het jaar. Beatrix zelf overlijdt in 1462. 

Bij het overlijden van zijn moeder Maria van Bourgondië in 1463 verwerft hij—boven op de heerlijkheden 

die hij al in zijn bezit heeft—ook het kasteel en de heerlijkheid Wijnendale. Het wordt zijn belangrijkste 

buitenverblijf. Hij spaart kosten noch moeite om van het kasteel een schitterend jachtslot te maken. In 1488 

schenkt hij de titel van Wijnendale aan zijn enige zoon Filips. 

In 1470 hertrouwt hij met Anna van Bourgondië (ca. 1435-1508), een natuurlijke dochter van hertog Filips de 

Goede en weduwe van Adriaan van Borsele, een Zeeuwse edelman en kamerheer van Filips de Goede. Zij 

bezit het waterslot van West-Souburg bij Middelburg (later slot Sint-Aldegonde genoemd), dat door Adolf 

als buitenverblijf wordt gebruikt. Ze verwerft ook een huis in Brugge (Molenmeers) dat eveneens door Adolf 

wordt bewoond, vandaar de benaming Hof van Ravenstein. Hij bezit gelijknamige stadspaleizen in Gent 

(Onderbergen), Brugge (Molenmeers) en Brussel (Kunstberg), die overigens vandaag nog bestaan. 

Militaire en politieke carrière. 

Intussen maakt hij naam als militair en toernooiridder. Vanaf 1443 neemt hij aan alle grote 

krijgsverrichtingen van de Bourgondische hertogen deel. Zijn riddersporen verdient hij tijdens de Slag bij 

Gavere (1453), waarmee het Bourgondische leger een einde maakt aan de Gentse Opstand. 

Op het beroemde Banket van de Fazant, een Bourgondisch hoffeest in Rijsel in 1454, draagt hij de titel van 

chevalier au cigne. Samen met een honderdtal andere aanwezigen legt hij de eed af dat hij hertog Filips de 

Goede zal volgen op kruistocht naar Constantinopel, dat een jaar tevoren door de Turken was veroverd. Die 

kruistocht zal echter nooit plaatsvinden. 

Tijdens het negenhet kapittel van de Orde van het Gulden Vlies in Den Haag (1456) wordt hij opgenomen als 

ridder. 

Tussen 1465 en 1473 dient hij als kapitein in het leger van Karel de Stoute tijdens zijn campagnes in het 

noorden van Frankrijk, Luik en Gelderland. In 1472 benoemt Karel hem samen met drie andere edelen tot 

generaal in de oorlog van de Bourgondische hertog tegen de Franse koning Lodewijk XI. In 1475 stelt Karel 

hem aan tot stadhouder-generaal van de Nederlanden alvorens op krijgstocht naar Lotharingen te 

vertrekken. 

Bij de dood van Karel in januari 1477 stelt zijn (dan nog ongehuwde) dochter, de nieuwe hertogin Maria van 

Bourgondië, hem opnieuw aan als stadhouder-generaal van de Nederlanden. In april van dat jaar huwt 

Maria met aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Een jaar later, op het kapittel van het Gulden Vlies in 

Brugge, wordt Maximiliaan opgenomen in de ridderorde en aangesteld tot haar soeverein. Adolf van Kleef, 

als hoogste in rang aanwezig bij de ceremonie, slaat Maximiliaan tot ridder. 

Nog in 1478 treedt Adolf op als peter van de pasgeboren zoon van Maria, de latere aartshertog Filips de 

Schone. Als de jongen drie jaar is, slaat Adolf hem tot ridder op het kapittel van het Gulden Vlies in 

's-Hertogenbosch. 

Van 1477 tot 1482 oefent hij de functie van gouverneur en kapitein-generaal (militair bevelhebber) van het 

graafschap Henegouwen uit (1477-1482). 

In 1482 sterft Maria na een jachtongeval in de bossen van Wijnendale, op het domein van Adolf van Kleef. In 

juni 1483 later stelt Maximiliaan, onder druk van de Vlamingen, een regentschapsraad aan om in naam van 

de minderjarige Filips de Schone Vlaanderen te besturen. Als verwant van de dynastie wordt Adolf van 

Kleef een van de leden. In oktober van jaar ontneemt Maximiliaan echter de bevoegdheden van de 

regentschapsraad, die niettemin blijft doorregeren. 

Het autoritaire optreden van Maximiliaan jaagt de Vlaamse steden en de adel tegen de Habsburger in het 

verzet. Adolf kiest het kamp van de opstandelingen en wordt een van hun leiders. In mei 1484 neemt hij 

(samen met Filips van Bourgondië) ontslag uit de regentschapsraad. Na een kortstondige vrede met 

Maximiliaan in juni 1485 (Vrede van Sluis), barst de burgeroorlog in september 1487 opnieuw los. In het 

nauw gedreven door de Duitse troepen van Maximiliaan, moet hij zich in 1490 overgeven. 

In september 1492, na de eindoverwinning van Maximiliaan, overlijdt hij in Zeeland. Zijn lichaam wordt 

naar Brussel gevoerd, waar hij een welhaast vorstelijke begrafenis krijgt in de Dominicanenkerk. 



  

  

 

 

 Adolf van Kleef-Ravenstein, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 17 jaar oud) (2) op 

vrijdag 13 mei 1453 met Beatrix van Portugal, dochter van Peter van Portugal (hertog van 

Coimbra) en Isabella van Aragón-Urgel, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 26 jaar 

oud) op zaterdag 1 februari 1462 in Brugge [West-Vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Filips van Kleef, geboren omstreeks 1459 in Le Quesnoy [Nord, Frankrijk], overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1528 in 

Wijnendale [West-Vlaanderen, België], volgt XIVe, op pagina 63. 

2. Louise van Kleef, geboren omstreeks 1457, jong overleden. 

 
 

 Adolf van Kleef-Ravenstein, trouwde (respectievelijk 44 en ongeveer 34 jaar oud) (3) op 

dinsdag 21 juni 1470 in Brugge [West-Vlaanderen, België] met zijn nicht Anna van Bourgondië, 

dochter van Filips van Bourgondië (de Goede) (graaf van Charolais) en Jacqueline van 

Steenberghe, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 

zaterdag 18 januari 1508 in Souburg. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

Anna van Bourgondië. 

Ze groeide op aan het Bourgondische hof in de Nederlanden en werd gouvernante van de latere hertogin 

Maria van Bourgondië. 

In 1457 huwde ze met de Zeeuwse edelman Adriaan van Borssele, een bekwaam militair (geridderd in 1426) 

en kamerheer van de hertog. Hij bezat tal van heerlijkheden op het Zeeuwse eiland Walcheren (Brigdamme, 

West-Souburg, Oost-Souburg, Sint-Laurens, Popkensburg, Koudekerke, Zoutelande, Kleverskerke, 

Grijpskerke, Meliskerke, Ritthem). Het echtpaar bewoonde het kasteel van West-Souburg, dat aan de familie 

van Borssele toebehoorde. 

Anna van Bourgondië is op de Zeeuwse eilanden vooral bekend wegens het indijken en inpolderen van 

schorren. Samen met haar man stichtte ze er dorpen en financierde ze de bouw van kerken, zoals 

Sommelsdijk (1464) en Bruinisse (1466). Hiervoor werd uiteraard ook samengewerkt met andere 



  

  

grondbezitters. In 1468 stierf haar man zonder wettige kinderen na te laten. Anna erfde al zijn bezittingen. 

In 1470 hertrouwde ze met Adolf van Kleef, heer van Ravenstein en Wijnendale. Voortaan droeg ze de titel 

van vrouw van Ravenstein. Adolf was een dichte verwant van de hertogelijke familie en bevelhebber in het 

Bourgondische leger. Tussen 1475 en 1477 bereikte hij de top van zijn politieke carrière als 

stadhouder-generaal van de Nederlanden. In 1483 werd hij medelid van de regentschapsraad, die de 

Nederlanden bestuurde namens de minderjarige Filips de Schone. 

Adolf van Kleef was niet onbekend in Zeeland: hij had het Hof van Kleef bij Zierikzee bewoond en was ook 

heer van Dreischor en Breskenszand. Samen met haar tweede man zette Anna haar inpolderingswerk in 

Zeeland voort. Ze gaf haar naam aan Sint-Annaland, een polder die ontstond in 1476 door het indijken van 

schorren en slikken die aan haar eerste man hadden toebehoord. Hiervoor had ze de toestemming verkregen 

van haar "neef" (zo noemde hij haar) Karel de Stoute. In 1486 was ook de bouw van een nieuwe kerk 

voltooid. Een jaar later dijkte ze alweer een nieuwe polder in: Sint Philipsland (1487). 

In 1498 droeg ze de ambachtsheerlijkheid Sint-Annaland, Hannevosdijk en Moggershil over aan haar 

stiefbroer Boudewijn van Bourgondië (1446-1508), eveneens een onwettig kind van Filips de Goede. 

Behalve in Zeeland had ze ook in Brugge een eigendom. Kort na 1470 verwierf ze het Hof van Leffinge (in de 

Molenmeers), dat omgedoopt werd tot Hof van Ravenstein. Dat stadspaleis behield ze minstens tot 1501 en 

waarschijnlijk tot haar dood. 

Ze overleed op 14 januari 1508. Haar hart werd begraven bij haar eerste man in de kerk van West-Souburg. 

Haar lichaam werd echter overgebracht naar de Dominicanenkerk in Brussel en daar begraven bij het 

lichaam van haar tweede man. 

Ze liet geen eigen kinderen na. Sinds haar tweede huwelijk was ze wel de stiefmoeder van Filips van Kleef 

en Jan van Kleef, bastaard van Ravenstein. 

Het kasteel van West-Souburg en de Zeeuwse polders uit haar nalatenschap gingen na haar dood naar Filips 

van Bourgondië, een andere halfbroer van Anna, die in 1509 bisschop van Utrecht werd en stierf in 1514. De 

hiervoor genoemde Boudewijn van Bourgondië kreeg het Hof van Ravenstein (Hof van Leffinge) in Brugge, 

maar hij stierf nog hetzelfde jaar. 

 

 

 Anna van Bourgondië, dochter van Filips van Bourgondië (de Goede) (graaf van Charolais) en 

Jacqueline van Steenberghe, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 39 jaar oud) (1) op 

dinsdag 1 december 1457 in Le Quesnoy [Nord, Frankrijk] met Adriaan van 

Borselen-Brigdamme, zoon van Jacob van Borselen-Brigdamme (heer van Brigdamme, 

Zoutelande en St. Laurens) en Anna de Henin-Boussu, geboren omstreeks 1418, heer van 

Brigdamme, Zoutelande, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1468. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Adolf van Kleef-Ravenstein, Buitenechtelijke relatie (4) omstreeks 1450 met een onbekende 

minnares. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Jan van Kleef-Ravenstein, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

op zondag 14 augustus 1504, volgt XIVf, op pagina 65. 



  

  

 
 

XIIIk. Maria van Kleef, dochter van Adolf IV van Kleef-Mark (XIId), op pagina 30 (hertog van Kleef) en 

Maria van Bourgondië, geboren op dinsdag 19 september 1426 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op donderdag 1 juli 1486 

(maandag 23 aug 1486) in Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 14 en 49 jaar 

oud) op vrijdag 6 november 1440 in Sint-Omaars [Pas-de-Calais, Frankrijk] met Karel hertog van 

Orléans, zoon van Lodewijk I hertog van Orléans en Valentina Visconti, geboren op 

donderdag 26 mei 1391 (maandag 24 nov 1394) in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], hertog van 

Orleans, overleden (73 jaar oud) op donderdag 5 januari 1465 in 

Amboise [Indre-et-Loire, Frankrijk], begraven in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maria van Frankrijk, geboren omstreeks 1457, overleden (ongeveer 36 jaar oud) 

omstreeks 1493 in Mazeres [77, Uganda], trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 

ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1476 met Jan van Foix-Grailly, zoon van Gaston van 

Foix en Eleonore van Navarra (gouvernante van Navarra vanaf 1471), geboren 

omstreeks 1450, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op maandag 5 november 1500 in 

Etampes [Essone, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Lodewijk XII van Frankrijk (23de Koning van Frankrijk in het Huis Valois, zijtak 

van het Huis Capet van 1498 tot 1515), geboren op vrijdag 27 juni 1462 in 

Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk], overleden (52 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1515 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in Saint-Denis [Val-d’Oise, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 14 en 12 jaar oud) (1) op 

maandag 28 augustus 1476, (gescheiden op maandag 12 december 1498) met Johanna 

van Valois ook gekend als Johanna van Frankrijk (Jeanne de France), dochter van 

Lodewijk XI van Frankrijk en Charlotte van Savoye (koningin van Frankrijk), geboren 

op zaterdag 23 april 1464 in Nogent-le-Roi [Eure-et-Loire, Frankrijk], overleden (40 

jaar oud) op zaterdag 4 februari 1505 in Bourges [Cher, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 36 en 21 jaar oud) (2) op 

zondag 8 januari 1499 in Nantes [Ain, Frankrijk] op het kasteel met Anna van 

Bretagne, dochter van Frans II van Montfort en Margaretha van Foix, geboren op 

donderdag 25 januari 1477 in Nantes [Ain, Frankrijk], hertogin van Bretagne vanaf 

1488 tot aan haar dood door haar huwelijk met keizer Maximiliaan I van 1490 tot 1491 

was ze aartshertogin van Oostenrijk en koningin van het Heilige Roomse Rijk. 

Vervolgens was zij, van 1491 tot 1498, koningin van Frankrijk en koningin in rechte 

van Sicilië en Jeruzalem door haar huwelijk met koning Karel VIII en later opnieuw 

koningin van Frankrijk en hertogin van Milaan door haar huwelijk met Lodewijk XII, 

overleden (36 jaar oud) op vrijdag 9 januari 1514 in 

Kasteel van Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 dochters, trouwde 

(respectievelijk 52 en 18 jaar oud) (3) op vrijdag 9 oktober 1514 in 

Abbeville [Somme, Frankrijk] met Maria Tudor, dochter van Hendrik VII koning van 

Engeland en Elizabeth van York (koningin van Engeland), geboren op 

zondag 1 maart 1496 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden 



  

  

(37 jaar oud) op woensdag 26 juli 1533 in 

Westhorpe [East of England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Anna van Frankrijk, geboren omstreeks 1464, Abdis, overleden (ongeveer 27 jaar 

oud) op woensdag 9 september 1491 in Poitiers [Pas-de-Calais, Frankrijk]. 

 
 

Maria van Kleef. 

In Sint-Omaars huwde zij (1440) met hertog Karel van Orléans, die 32 jaar ouder was dan zij. Karel van 

Orléans was net vrijgekocht van de Engelsen dankzij de bruidsschat van Maria. Karel zat immers 25 jaren 

lang "gevangen" op Engelse kastelen, en dit sinds de Franse nederlaag in Azincourt (1415). Het Huis van 

Valois kocht Karel niet eerder vrij omwille van het hoge losgeld dat de Engelsen vroegen; wellicht kwam zijn 

lange afwezigheid het Franse hof ook goed uit. 

Karels rol in de Franse politiek was uitgespeeld bij zijn terugkeer in Frankrijk. Karel en Maria installeerden 

zich voornamelijk in het kasteel van Blois. Zij omringden er zich met dichters en schrijvers, zoals 

bijvoorbeeld François Villon, wat hun hof een literair centrum maakte. Maria archiveerde meerdere 

manuscripten, liederen en gedichten. Zelf schreef ze ook rijmen en gedichten, waarvan het bekendste haar 

rondo is L'habit le moine ne fait pas. Maria bundelde tevens de literaire werken van haar man, waarvan 



  

  

sommige van melancholische aard waren gezien zijn lange ballingschap. 

In 1465 stierf Karel. Maria stond alleen als moeder van drie kinderen tussen één en elf jaar oud. Zij werd 

regentes niet alleen van Karels hertogdom Orléans en graafschappen Blois en Valois, maar ook regentes van 

territoria in de invloedssfeer van het hertogdom Milaan, namelijk het graafschap Pavia en de heerlijkheid 

Asti. De Italiaanse territoria verwierf Maria via haar man en schoonmoeder. Deze laatste was een telg was 

van de Milanese dynastie van Visconti. 

In 1483 trok ze zich terug ten voordele van haar meerderjarige zoon Lodewijk. Maria stierf in 1486. Maria 

maakte het niet meer mee dat Lodewijk koning van Frankrijk werd in 1489. De Italiaanse territoria werden 

de inzet van een reeks Italiaanse oorlogen, de eerste al in 1494. 

 

 

Karel hertog van Orléans. 

Biografie. 

Karel, hertog van Orléans, was het hoofd van de partij van de "Armagnacs". Deze partij verenigde de edelen 

die zich verzetten tegen de Engelse en Bourgondische overheersing van Frankrijk. Karels vader, Lodewijk I 

van Orléans, was vermoord in opdracht van de hertog van Bourgondië, Jan zonder Vrees. Karel was een van 

de grote feodale heren van Frankrijk met grote bezittingen aan de Loire (Blois en het hertogdom Orléans) en 

ten noorden van Parijs (in Luxemburg en de heerlijkheid Coucy aan de Marne). Hij trouwde in 1407 met 

Isabella van Valois, een dochter van koning Karel VI. Zij stierf in 1409 in het kraambed. In 1410 hertrouwde 

hij met Bonne van Armagnac, dochter van Bernard VII van Armagnac.. 

Gevangenschap. 

Karel was een van de vele Franse edellieden die in 1415 door de Engelsen werden gevangengenomen bij de 

Slag bij Agincourt, tijdens de Honderdjarige Oorlog. Hij werd gewond naar Engeland vervoerd als gijzelaar 

en bleef daar 25 jaar. Zijn gevangenschap was niet streng. Hij kon min of meer verder leven zoals hij gewoon 

was maar hij kon niet via een losgeld worden vrijgekocht, waarschijnlijk omdat hij als lid van de Franse 

koninklijke familie en mogelijke troonopvolger een grote rol in Frankrijk kon spelen. Een deel van zijn tijd in 

gevangenschap bracht hij door met zijn broer Jan II van Angoulême, die in 1412 als gijzelaar aan de Engelsen 

werd meegegeven en uiteindelijk 33 jaar in gevangenschap zou verblijven. In Frankrijk werden zijn belangen 

tijdens zijn afwezigheid waargenomen door zijn halfbroer Jan, graaf van Dunois, bekend als de Bastaard van 

Orléans, de onwettige zoon van Lodewijk van Orléans. Karel was gevangene op verschillende kastelen in 

Engeland en verbleef ook lange tijd in de Tower of London. In juni 1440 werd hij vrijgelaten door koning 

Hendrik VI van Engeland. 

Politieke invloed. 

Karel was als staatsman en militair geen groot succes. Hij heeft zich tevergeefs verzet tegen de 

machtsuitbreiding van het Huis Bourgondië en werd in zijn eerste grote gevecht gevangengenomen. Zijn 

jarenlange gevangenschap betekende dat hij niet de bestuurlijke en maatschappelijke rol heeft kunnen 

vervullen waarvoor hij was voorbestemd. Toen hij uiteindelijk terugkeerde probeerde hij, zonder veel 

succes, zijn verloren landgoederen terug te krijgen. Uiteindelijk vestigde hij zich in Blois. Hij werd in 1440 

tijdens het zeshet kapittel in Sint-Omaars met drie anderen gekozen als ridder in de Orde van het Gulden 

Vlies (nr. 38). Zijn tweede vrouw Bonne d'Armagnac was tijdens zijn gevangenschap gestorven. Hij trouwde 

voor de derde maal, met Maria van Kleef, met wie hij meerdere kinderen kreeg waaronder zijn enige zoon 

Lodewijk. Lang na Karels dood zou zijn zoon als Lodewijk XII koning van Frankrijk worden. Karel erfde van 

zijn moeder Valentina van Milaan uit het huis Visconti rechten op het hertogdom van Milaan. Deze 

aanspraken gingen over op Karels zoon Lodewijk en waren de aanleiding voor de Franse veldtochten in 

Italië in de late 15e eeuw. 

Dichterschap en literaire nalatenschap. 

Zijn roem als dichter en mecenas heeft de eeuwen wél overleefd. Tijdens zijn gevangenschap schreef hij 

gedichten in het Frans en het Engels. Hij schreef vooral ballades en liederen, en soms ook allegorieën, die 

liefde en ridderlijkheid verheerlijkten. In zijn latere gedichten is hij melancholieker en gaat hij in op zijn 

gevangenschap en de andere tegenslagen. Na zijn terugkeer in Frankrijk schreef hij vooral rondelen en hield 

hij zich in zijn werk ook bezig met bredere problematiek en het ouder worden. Hij was een gerenommeerd 

begunstiger van de kunsten, vooral van de dichtkunst en in het bijzonder van de dichter François Villon. 

Het leven en het werk van Karel van Orléans heeft andere kunstenaars geïnspireerd. Claude Debussy zette 

drie van de gedichten van Karel van Orléans op muziek en Henri Matisse maakte er illustraties bij. Hella 

Haasse schreef een historische roman over het leven Karel van Orléans: Het woud der verwachting. Het 



  

  

leven van Charles van Orléans, vernoemd naar een van de gedichten van Karel van Orléans. Enige van zijn 

gedichten zijn in het Nederlands vertaald, onder andere door J.H. Leopold en Ernst van Altena. 

 

 

Lodewijk XII van Frankrijk. 

Als achterkleinzoon van koning Karel V was hij de naaste mannelijke bloedverwant van zijn kinderloze 

voorganger (én tevens zwager) Karel VIII toen deze in 1498 overleed. Toen Karel VIII in 1483 op 13-jarige 

leeftijd koning was geworden, betwistte Lodewijk reeds het regentschap dat toevertrouwd werd aan Anna 

van Beaujeu, Karels oudste zuster. Hij verloor echter het pleit en werd gevangengezet (van 1488 tot 1491). 

Nadat hij echter door de tussenkomst van de koning weer vrijkwam, bleef hij deze levenslang trouw. 

Zelf besteeg hij in 1498 uiteindelijk toch de troon. Na 22 jaar huwelijk verstootte Lodewijk XII op grond van 

vermeende onvruchtbaarheid zijn gemalin, Johanna van Frankrijk (een oudere zuster van zijn voorganger). 

Het huwelijk werd nietig verklaard omdat Lodewijk XII bewees dat hij geen vrije wil had gehad in de 

kwestie, aangezien hij in het huwelijk geforceerd werd door zijn vader. 

Hij huwde vervolgens de weduwe van Karel VIII, Anna van Bretagne, om de personele unie tussen 

Frankrijk en Bretagne te bestendigen. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, Claude, de latere 

"Reine Claude", en Renée. 

Terwijl hij het binnenlands bestuur grotendeels overliet aan kardinaal Georges d'Amboise, kreeg Lodewijk 

de handen vrij om het Italiaanse avontuur van zijn zwager voort te zetten. Omdat zijn grootmoeder een 

Visconti was, meende de koning aanspraak te kunnen maken op het vorstendom Milaan, dat hij in 1499 

veroverde tijdens de Italiaanse Oorlog van 1499–1504. Daarna bezette hij, samen met Ferdinand II van 

Aragón, het Koninkrijk Napels, dat hij toch in 1504 aan zijn bondgenoot moest afstaan. Al leek er zo een 

einde te komen aan de Italiaanse Oorlogen, toch laaiden de vijandelijkheden weer op door de ambities van 

paus Julius II, die geheel Italië wilde veroveren en bij zijn Pauselijke Staat inlijven. Daartoe wilde hij eerst 

alle barbaren uit Italië verdrijven, en in de eerste plaats de Fransen. Dit leidde tot de Oorlog van de Liga van 

Kamerijk. De grote Italiaanse veroveringen gingen zo voor Frankrijk verloren na de Slag bij Novara. 

Nadat zijn vrouw Anna van Bretagne in 1514 overleden was, trad Lodewijk XII nog voor de derde maal in 

het huwelijk met Maria Tudor, de zuster van Hendrik VIII van Engeland. Het huwelijk moest de goede 

verstandhouding tussen beide koninkrijken bezegelen maar bleef kinderloos, mede door het overlijden van 

Lodewijk XII in het daaropvolgende jaar. 

Lodewijk XII werd opgevolgd door zijn achterneef en schoonzoon Frans I, de echtgenoot van zijn dochter. 

 

 

Johanna van Valois. 

Zij was de jongste dochter van koning Lodewijk XI van Frankrijk en Charlotte van Savoye, en werd al zeer 

vroeg voorbestemd om te trouwen met hertog Lodewijk van Orléans. Het huwelijk werd ingezegend op 28 

augustus 1476, toen zij slechts twaalf jaar jong was. Johanna vertoonde een ziekelijk uiterlijk en was 

enigszins gebocheld, een genetische erfenis van haar vader Lodewijk XI. Zij kreeg geen genegenheid van 

haar man, die haar veronachtzaamde. Er wordt beweerd dat haar cynische vader, die haar - op de hoogte 

van haar gebreken en in de vaste overtuiging dat zij onvruchtbaar was - uithuwelijkte aan zijn verre neef, dit 

met als enige bedoeling op die manier het huis Orléans te laten uitsterven, waardoor hun bezittingen aan de 

Franse kroon zouden vererven. 

Ondanks het gebrek aan affectie vanwege haar echtgenoot ondernam Johanna verschillende pogingen om 

hem vrij te krijgen nadat hij door haar oudere zus, regentes Anna van Beaujeu, werd verslagen en 

gevangengehouden te Bourges. Ze verkreeg zijn vrijlating in 1491 dankzij een beslissing van haar broer, 

koning Karel VIII van Frankrijk. Na een korte periode samen te hebben geleefd liet haar echtgenoot haar 

echter opnieuw aan haar lot over. 

Toen Lodewijk van Orléans na de tragische dood van zijn neef en zwager Karel VIII op 7 april 1498 diens 

opvolger werd, moest Johanna via geruchten vernemen dat haar echtgenoot op 27 mei van dat jaar tot 

koning gekroond was in de kathedraal van Reims. Spoedig daarop vroeg hij haar toestemming om hun 

huwelijk nietig te verklaren, want hij wilde hertrouwen met Anna van Bretagne. Johanna weigerde 

categoriek haar toestemming te verlenen. Er volgde een proces, waarbij zij aan een vernederend onderzoek 

onderworpen werd, omdat men haar onvruchtbaarheid wilde aantonen. Uiteindelijk was paus Alexander VI 

Borgia bereid het huwelijk te ontbinden. 

Na haar scheiding trok de ongelukkige Johanna, die koningin van Frankrijk hoorde te zijn, zich terug in 



  

  

Bourges, waar zij de Kloosterorde der Zusters Annunciaten stichtte. De statuten van deze orde werden in 

1501 bekrachtigd door voornoemde Alexander VI, en daarna nog eens door diens opvolger, paus Leo X, in 

1517. Johanna van Valois overleed uiteindelijk op 40-jarige leefijd als een heilige, omringd door haar nonnen. 

Ze werd eerst in 1743 door paus Benedictus XIV zalig, en nadien op 28 mei 1950 door paus Pius XII ook 

heilig verklaard. Haar nagedachtenis vindt steeds plaats op haar sterfdag: 4 februari. 

 

 

Anna van Bretagne. 

Als oudste dochter en erfgename van haar vader - de Salische Wet werd in Bretagne immers niet toegepast - 

kreeg Anna een opvoeding die haar in staat moest stellen haar toekomstige taak als hertogin op zich te 

nemen. Over de details van haar opvoeding is weinig geweten, sommigen zeggen dat zij Latijn en Grieks 

beheerste en noties had van Hebreeuws, terwijl anderen zeggen dat ze Frans leerde lezen en schrijven en 

noties had van Latijn. Haar gouvernante was Françoise de Dinan, dame van Châteaubriant en Laval. 

Waarschijnlijk kreeg zij, zoals alle jonge meisjes van hoge adellijke afkomst, ook een opleiding in zang en 

dans. 

Huwelijkskandidaten. 

Toen Anna vijf jaar was begonnen haar ouders al plannen te maken voor een huwelijk. Ze werd officieel 

verloofd met Eduard de twaalfjarige prins van Wales, zoon van Eduard IV van Engeland, maar de moord op 

de kroonprins een jaar later maakte een einde aan deze verloving. Maar aan kandidaten ontbrak het niet. Zo 

waren Hendrik VII van Engeland en Maximiliaan van Oostenrijk geïnteresseerd, maar ook Jan IV van 

Chalon-Arlay en zelfs Lodewijk XII van Frankrijk die al getrouwd was, betoonde interesse. 

En dan was er Alain van Albret, een weduwnaar van 45 jaar die al 8 legitieme kinderen had uit een eerste 

huwelijk en bovendien nog 4 illegitieme kinderen. Alain van Albret was de halfbroer van Anna's 

gouvernante Françoise de Dinan. Die lobbyde uiteraard heel sterk voor hem, maar Anna weigerde vlakaf. 

Haar vader, die stilaan seniel aan het worden was, werd door Albret en zijn halfzuster zeer zwaar onder 

druk gezet om dit huwelijk te laten doorgaan, maar hij stierf voordat het huwelijk gesloten kon worden. 

Erfopvolging in Bretagne. 

In Bretagne was origineel de Salische wet niet van toepassing. De eerstgeborene was normaal opvolger van 

de hertogelijke kroon. Maar in 1365 werd bij het Verdrag van Guérande, dat een einde maakt aan de eerste 

Bretoense successieoorlog, beslist dat het hertogdom door de Montforts in mannelijke lijn overgeërfd zou 

worden, maar dat bij afwezigheid van een mannelijke erfgenaam, het hertogdom zou overgaan op de 

Penthièvres. Het verdrag had echter niet bepaald wat er moest gebeuren als in beide takken geen mannelijke 

erfgenamen waren, wat nu het geval was. De Franse koningen begonnen aan het einde van de 15e eeuw 

pogingen te doen, om de delen van het kroondomein die verloren gegaan waren door de apanage, terug te 

verwerven. Bretagne was een van hun eerste doelen omwille van het strategische belang als buffer tegen 

Engeland. Lodewijk XI van Frankrijk was de eerste die hiermee begon. Hij kocht van de familie Penthièvre 

de erfrechten op Bretagne voor 50.000 écu's in 1480. Anna van Beaujeu bevestigde die aankoop, als regentes 

voor Karel VIII in 1485 bij de dood van Jan van Brosse, de echtgenoot van Nicole van Penthièvre. Karel VIII 

zou zich hierop beroepen om zijn aanspraken op Bretagne te rechtvaardigen. Frans II, Anna's vader, liet 

Anna en haar zus Isabella erkennen als rechtmatige opvolgers door de Bretonse staten-generaal. 

De dwaze oorlog. 

De dwaze oorlog begon als een opstand van een aantal edelen onder leiding van Lodewijk van Orléans 

tegen het regentschap van Anna van Beaujeu over de minderjarige Karel VIII. Lodewijk van Orléans had 

hiervoor steun gezocht bij onder meer de hertog van Bretagne en René II van Lotharingen, maar ook bij 

Engeland, Spanje en Oostenrijk. In het tweede deel van deze revolte trekt het Franse leger in 1487 Bretagne 

binnen op jacht naar Lodewijk van Orléans en Frans van Dunois. Bij de vrede van Châteaubriant was een 

overeenkomst bereikt tussen de Franse koning en het merendeel van de Bretonse adel. De koninklijke 

troepen hadden ook toegezegd hertog Frans met rust te laten en Bretagne te verlaten zodra de 

opstandelingen gevat waren. In april probeert Frans toch weer een leger te verzamelen maar het merendeel 

van de edelen weigeren mee te werken. Dan worden op 20 januari 1488 de hertog van Orléans en de hertog 

van Bretagne door het Parlement van Parijs tot rebellen verklaard, hun vazalschap wordt hun ontnomen, ze 

worden gewone burgers en ze worden beschuldigd van majesteitsschennis. Einde maart 1488 vallen de 

troepen van de koning Bretagne binnen, er worden verschillende steden ingenomen en op 28 juli, bij de slag 

van Saint-Aubin-du-Cormier wordt de genadeslag toegebracht aan de Bretonse troepen. Op 7 augustus 

wordt Dinan ingenomen en op 14 augustus wordt het hertogelijk leger verslagen bij Saint-Malo en geeft de 



  

  

hertog zich over. Bij de Paix du Verger, getekend op 20 augustus 1488, wordt onder meer bepaald dat de 

Franse koning zeggenschap krijgt over een toekomstig huwelijk van Anna. François II sterft enkele weken 

daarna op 9 september in Couëron. Anna wordt hertogin van Bretagne. Op 8 december annuleert ze officieel 

het door haar vader geplande huwelijk met Albret, wat deze gewezen medestander van haar vader in een 

alliantie met de Franse koning drijft. 

Het huwelijk met Maximiliaan. 

Nog voor zijn overlijden had François II de assistentie van zijn dochters geregeld. Hij stelde de maarschalk 

de Rieux aan als voogd en koos de kanselier van Bretagne Montauban, de graaf van Commines en de graaf 

van Dunois als Anna's raadheren. Madame de Dinan bleef de gouvernante van Anna en haar zus. Maar het 

Frans-Bretonse conflict was niet afgelopen met de Paix du Verger. Frankrijk verklaarde Bretagne officieel de 

oorlog op 7 januari 1489. Met Montauban, Dunois en Raoul de Lornay ging Anna eerst naar Redon en 

vervolgens naar Nantes dat voor de Fransen bezet werd door Albret en de maarschalk de Rieux, nota bene 

haar voogd. Gezien ze in Nantes niet toegelaten werden, trokken ze verder naar Rennes, waar Anna zich op 

10 februari in de kathedraal, als 12-jarige, liet kronen tot hertogin van Bretagne. 

Gedurende 1490 voerde Anna onderhandelingen met Hendrik VII van Engeland, Ferdinand II van Aragon 

en Maximiliaan van Oostenrijk om een liga te stichten tegen Karel VIII. De gesprekken werden afgerond op 

27 oktober 1490. Via bemiddeling van Jan van Chalon, prins van Oranje, werd een huwelijk geregeld tussen 

Anna en Maximiliaan, toen al gekozen tot koning van het Roomse Rijk. Het huwelijk werd voltrokken op 19 

december 1490 als een huwelijk met de handschoen. Maximiliaan zelf was niet aanwezig, zijn ambassadeur 

Wolfgang van Polham vertegenwoordigde hem als zijn volmachtdrager. Anna werd koningin van het Heilig 

Roomse Rijk en Maximiliaan werd hertog van Bretagne. De bedoeling van het huwelijk was in de eerste 

plaats om Bretagne te beschermen tegen de Fransen. Karel VIII was uiteraard niet tevreden met dat 

huwelijk, volgens la paix du verger, moest Anna trouwens toelating vragen voor een huwelijk en bovendien 

was Frankrijk nu volledig omsingeld door zijn vijanden. 

Het huwelijk met Karel VIII. 

Anna vroeg meer troepen aan haar kersverse echtgenoot om Karel VIII uit Bretagne te verdrijven, maar die 

troepen kwamen er niet. Integendeel, op 4 april 1491 nam Karel officieel bezit van Nantes en begon met de 

belegering van Rennes, waar Anna resideerde. De troepen van Anna, vreemde soldeniers, waren al een poos 

niet betaald. Karel VIII betaalde hen, wat een massale desertie tot gevolg had. De stad gaf zich over op 15 

november 1491. Karel stelde Anna een riant jaargeld voor als ze trouwde met een Frans edelman en haar 

hertogstitel afstond, maar Anna weigerde Bretagne te verlaten. Uiteindelijk vroeg de koning haar zelf ten 

huwelijk. De negotiaties begonnen op 6 november, een vredesverdrag werd getekend op 15 november en het 

huwelijkscontract werd afgesloten op 19 november. Het huwelijkscontract was niet echt gunstig voor Anna: 

het stipuleerde onder meer dat ze moest resideren aan het Franse hof en dat Bretagne naar de Franse koning 

zou gaan als zij stierf zonder erfgenaam. Als de koning zou sterven zonder erfgenaam, verbond Anna zich 

ertoe te hertrouwen met zijn opvolger. Karel werd hertog van Bretagne en Anna koningin van Frankrijk. 

Voor het huwelijk kon plaatsvinden moest nog dispensatie gevraagd worden aan de paus omwille van 

bloedverwantschap en moest het vorige huwelijk met Maximiliaan ontbonden worden. Het huwelijk met 

Maximiliaan werd probleemloos ontbonden door paus Innocentius VIII omdat het nooit geconsummeerd 

was en Karel VIII verbrak de verloving met Margaretha van Oostenrijk, de dochter van Maximiliaan, die 

dateerde van 1482. Margaretha die aan het Franse hof verbleef, werd na de vrede van Senlis op 13 juni 1493 

naar haar vader teruggestuurd. In 1497 zal ze trouwen met Johan van Aragón, de kroonprins van Spanje. 

De verloving vond plaats in Rennes op 19 november, het huwelijk zelf op het kasteel van Langeais op 6 

december 1491. De toestemming van de paus kwam pas op 15 februari 1492, maar was gedateerd op 15 

december 1491. Na het huwelijk nemen Karel en Anna hun intrek op het kasteel van Amboise en Anna werd 

tot koningin van Frankrijk gekroond in de kathedraal van Saint-Denis op 8 februari 1492. Tijdens haar 

huwelijk had Anna geen enkele macht: als Karel afwezig was, nam zijn zuster Anna van Beaujeu het 

regentschap waar en Karel zelf nam haar taak in Bretagne over. Haar enige taak was het voortbrengen van 

een erfgenaam. Karel ontbond de Staten-Generaal en verving de Bretonse kanselarij door een Franse. Ook de 

rechtbanken werden op Franse leest geschoeid. Via de verdragen van Étaples met Hendrik VII van Engeland 

op 3 november 1492, van Barcelona op 3 januari 1493 met Ferdinand II van Aragon en van Senlis op 23 mei 

1493, herstelde Karel de vrede in Bretagne en met zijn buurstaten. 

Op 10 oktober 1492 werd de dauphin Charles-Orland geboren. Na deze Charles-Orland volgden nog vier 

kinderen, waarvan er twee doodgeboren werden en de twee andere binnen een maand overleden. Ook 

Charles-Orland werd niet ouder dan 3 jaar, hij stierf op 16 december 1495 aan de pokken. 



  

  

Anna was de eerste Franse koningin die haar eigen hofhouding met dames organiseerde. Ze nodigde de 

vrouwen, waarvan de man reeds aan het hof was, uit als gezelschapsdame. In 1492 had ze zestien dames en 

achttien meisjes in haar hofhouding, in 1498 waren dat er al respectievelijk vijfenvijftig en eenenveertig. In 

de periode van 1506-1507 zullen het er in totaal hondervijftig zijn. De meisjes kregen aan het hof een 

gedegen opvoeding. Om haar dames ertoe aan te sporen een kuis en godvruchtig leven te leiden, stichtte 

Anna in 1498 de Orde van de Dames van het Gordelkoord. De cordelière is een touw met knopen erin, dat 

de franciscanen om hun middel knopen, ter herinnering aan de passie van Jezus Christus, die met een 

dergelijk touw zou gebonden geweest zijn. In Frankrijk werd de orde van de franciscanen dan ook vaak de 

Cordeliers genoemd. Dit touw met knopen was al door haar grootvader Frans I van Bretagne aan zijn 

wapenschild toegevoegd ter ere van Sint Franciscus, zijn patroonheilige. Haar vader had het embleem 

overgenomen. Anna maakte er een soort ridderorde van en de dames die geridderd werden kregen een 

gouden halssnoer met de geëmailleerde letters A van Anna en S van Charles (Karel gebruikte zelf de S als 

initiaal), aan mekaar verweven met zwarte draden. 

Karel VIII stierf op 7 april 1498 nadat hij zijn voorhoofd had gestoten aan een deurpost toen hij met Anna 

naar buiten ging om een partijtje jeu de paume te bekijken. Na eerst nog een tijdje naar het spel te hebben 

gekeken, viel hij plots achteruit, verloor zijn spraakvermogen en bleef bewegingsloos liggen, zegt Philippe 

de Commynes in zijn kroniek. Waarschijnlijk viel hij in coma, volgens de Commines om twee uur in de 

namiddag en stierf hij negen uur later, naar alle waarschijnlijkheid aan een hersenbloeding. 

Anna als weduwe. 

Zoals de traditie het wou, verbleef ze na de dood van Karel VIII vier maanden in het hôtel d'Etampes, maar 

ze nam onmiddellijk de draad van haar vroegere bezigheden in Bretagne weer op. Op 9 april restaureerde ze 

de Staten-Generaal van Bretagne en gaf opdracht om een nieuwe munt te slaan. Ze herstelde ook de oude 

Bretonse kanselarij, onder de leiding van Philippe de Montauban, ten nadele van de Franse. Ze was nu een 

welstellende vrouw en voerde alleen en ongehinderd het bewind in haar hertogdom. Ze had de inkomsten 

van Bretagne en van de weduwgift van de overleden koning, die bestond uit de zouttaksen van Narbonne, 

Frontignan, Montpellier en Pézenas en de inkomsten van de Languedoc. Anna erfde ook alle goederen, 

meubels, serviezen en dergelijke die zij met Karel in gebruik had op het ogenblik van zijn overlijden. In 

augustus ging Anna naar Nantes waar ze op 28 september de Staten-Generaal bijeenriep en voorzat. 

Het huwelijk met Lodewijk XII. 

Het idee van een onafhankelijk Bretagne, met overvloedige financiële middelen en een geschiedenis van 

samenwerking met de vijanden van Frankrijk, was niet geruststellend voor de nieuwe Franse koning 

Lodewijk XII. Er wordt dus drie dagen na de dood van Karel VIII al overeengekomen dat Anna zal trouwen 

met Lodewijk XII. Deze moet wel eerst gescheiden raken van zijn vrouw Johanna van Frankrijk. Anna zal 

zelf haar goede relaties met paus Alexander VI gebruiken om het huwelijk te laten ontbinden, ze vindt onder 

andere een rijke bruid, Charlotte van Albret, voor Cesare Borgia de zoon van de paus en Lodewijk XII 

creëert voor hem het hertogdom van de Valentinois. 

Anna staat in een totaal verschillende onderhandelingspositie bij de bespreking van het huwelijkscontract. 

Zo wordt afgesproken dat het huwelijk zal doorgaan op het kasteel van de hertogen van Bretagne in Nantes 

maar er wordt ook gesteld dat Bretagne onafhankelijk zal blijven en dat het tweede kind van het paar, 

mannelijk of vrouwelijk, hertog of hertogin van Bretagne zal worden. Indien er geen nakomelingen zouden 

zijn, zou het hertogdom toekomen aan haar familie. Ze blijft genieten van haar dotatie als koningin 

douairière van Karel VIII. Het contract wordt getekend op 7 januari 1499 en de dag daarna, op 8 januari 

1499, wordt het huwelijk gesloten. 

Vier kinderen werden uit dit huwelijk geboren, waarvan slechts twee dochters de volwassenheid bereikten: 

Claude op 15 oktober 1499 en Renée op 25 oktober 1510. Twee andere kinderen werden doodgeboren in 1503 

en 1512. 

Een blijde intrede in Parijs was voorzien in 1499 maar ging nooit door. Anna werd wel voor een tweede maal 

tot koningin van Frankrijk gekroond op 17 november 1504, en bij die gelegenheid maakte zij alsnog haar 

intrede in Parijs. 

Op 10 augustus 1501 wordt Claude verloofd met Karel van Luxemburg, de latere keizer Karel V, toen één 

jaar oud, om in het kader van de Italiaanse Oorlogen de banden met Spanje aan te halen. De overeenkomst 

wordt gesloten op 10 augustus 1501 en hernieuwd op 22 september 1504. Op 7 december 1504 brengen Filips 

de Schone en Johanna van Castilië, die op weg zijn naar Spanje, een bezoek aan Lodewijk en Anna op het 

kasteel van Blois en maken daar kennis met hun toekomstige schoondochter. Maar na een lange ziekte in 

1505, laat Lodewijk in zijn testament opnemen dat Claude in het huwelijk moet treden met Frans van 



  

  

Angoulème de toekomstige Frans I. Hij laat zich trouwens op een bijeenkomst van de staten-generaal van 

het koninkrijk, in mei 1506, smeken om zijn dochter te laten trouwen met Frans. Anna zal zich tot op het 

einde tegen dit huwelijk verzetten, maar vier maanden na haar overlijden zal het huwelijk ingezegend 

worden. 

Van juni tot september 1505 maakt Anna een rondreis door Bretagne, haar Tro-Breizh. Daarbij brengt ze ook 

een bezoek aan Brest om La Cordellière, het vlaggenschip van de Bretonse vloot, dat zij had laten bouwen in 

1501, te gaan bekijken. Na de geboorte van haar dochter Renée gaat haar gezondheid achteruit. Ze probeert 

in 1513 nog de onafhankelijkheid van Bretagne te redden door Renée aan te stellen als haar opvolgster en 

haar op haar beurt te verloven met Karel van Luxemburg, maar Lodewijk XII verzet zich hiertegen en sluit 

een verloving af met Ercole II d'Este de toekomstige hertog van Ferrara. 

Dood. 

Na een zoveelste bevalling in 1512 gaat haar gezondheid snel achteruit. In de winter van 1513/1514 kreeg zij 

last van niergruis of blaasgruis ((fr) la gravelle; (de) Harngriess). In haar testament vertrouwde zij - tegen 

alle verwachtingen in - de hoede van haar dochters en het beheer van haar bezittingen toe aan Louise van 

Savoie, de moeder van Frans I. Ze bepaalde ook dat haar hart moest begraven worden bij haar ouders in de 

kathedraal van Nantes. Op 2 januari 1514 kreeg zij een opnieuw een aanval - ditmaal erger dan alle vorige - 

die haar fataal zou worden. Anna van Bretagne overleed een week later op het kasteel van Blois, in het volle 

besef dat zij het geplande huwelijk tussen Claude en Frans niet zou kunnen verhinderen. Pas op 4 februari 

werd haar stoffelijk overschot met een rouwstoet overgebracht naar Parijs, waar het op 12 februari 

aankwam. Ze werd bijgezet in de basiliek van Saint-Denis. Lodewijk XII, die erg veel van zijn vrouw heeft 

gehouden, zoals blijkt uit hun briefwisseling, stierf een jaar later op 31 december 1514. 

Anna moest bij haar overlijden nog zevenendertig worden. Ze stierf dus zeer jong, maar van haar 

zevenendertig levensjaren had ze er zesentwintig geregeerd. Claude van Frankrijk erfde na haar dood haar 

hertogdom, maar in 1532 zou Frans I de definitieve eenmaking van Bretagne met Frankrijk laten 

bekrachtigen door het Parlem. 

 

 

Maria Tudor. 

In 1507 werd zij verloofd met de latere keizer Karel V (1500-1558), maar door veranderende politieke 

omstandigheden ging het huwelijk niet door. Ze trouwde in 1514 met de veel oudere Lodewijk XII van 

Frankrijk (1462-1515). Dit huwelijk was tegen haar zin en ze liet haar broer Hendrik VIII beloven dat ze na de 

dood van Lodewijk zelf haar volgende echtgenoot mocht kiezen. 

Lodewijk XII overleed al een jaar later; het huwelijk was kinderloos gebleven. Hendrik VIII wilde dat een 

volgend huwelijk van zijn zuster in lijn zou zijn met zijn politieke ambities. Zij trouwde echter in 1515 in het 

geheim met Charles Brandon, hertog van Suffolk, een goede vriend van Hendrik VIII. Omdat dit huwelijk 

zonder de toestemming van de koning was gesloten had Brandon zich schuldig gemaakt aan verraad. Door 

zijn vriendschap met de koning en de bemiddeling van eerste minister kardinaal Wolsey wist hij 

gevangenschap of zelfs terechtstelling te voorkomen. Wel moest het echtpaar een forse boete betalen. 

Aan het Engelse hof werd Maria 'de Franse koningin' genoemd, ook al was ze door haar huwelijk met 

Brandon hertogin van Suffolk geworden. Zij bracht de meeste tijd door in Westhorpe Hall, het buitenverblijf 

van de hertog van Suffolk. 

De goede relatie tussen Maria en haar broer bekoelde nadat deze zich wilde laten scheiden van zijn eerste 

vrouw Catharina van Aragon, met wie zij altijd op goede voet had gestaan. Maria had daarentegen een 

afkeer van Hendriks tweede vrouw, Anna Boleyn. Zowel Anna Boleyn als haar oudere zuster Maria waren 

onderdeel geweest van het gevolg van Maria Tudor toen zij naar Frankrijk ging om te trouwen. 

Maria Tudor stierf op 25 juni 1533; ze was 37 jaar oud. Ze had al een aantal jaren een slechte gezondheid. Als 

dochter en zuster van Engelse koningen en koningin-weduwe van Frankrijk werd ze met groot ceremonieel 

begraven. 

 

 

 Karel hertog van Orléans, zoon van Lodewijk I hertog van Orléans en Valentina Visconti, 

trouwde (respectievelijk 15 en 16 jaar oud) (1) op zondag 29 juni 1406 in 

Compiègne [Oise, Frankrijk] met zijn nicht Isabella van Valois, dochter van Karel VI van 

Frankrijk (de Waanzinnige) en Isabella van Beieren, geboren op maandag 9 november 1389 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], zij is in het kraambed overleden (19 jaar oud) op 



  

  

woensdag 13 september 1409 in Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Johanna van Frankrijk, geboren op woensdag 13 september 1409 in 

Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk], overleden (22 jaar oud) op zaterdag 19 mei 1432 in 

Abbaye de St Aubin D'angers, trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 15 

jaar oud) omstreeks 1424 in Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk] met Jan van 

Valois-Alencon, zoon van Jan van Valois-Alencon (hertog van Alencon) en Maria van 

Bretagne, geboren op donderdag 2 maart 1409, hertog van Alencon, overleden 

(ongeveer 67 jaar oud) omstreeks 1476 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

 Karel hertog van Orléans, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 16 jaar oud) 

(2) omstreeks 1410 met zijn achternicht Bonne van Armagnac, dochter van Bernard VII van 

Armagnac en Bonne van Frankrijk, geboren omstreeks 1394, overleden (ongeveer 21 jaar oud) 

omstreeks 1415. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

XIIIl. Everhard van der Mark-Arenberg, zoon van Johan van der Mark-Arenberg (XIIg), op pagina 

35 (heer van Arenberg) en Anna Agnes van Virneburg, geboren omstreeks 1430, heer van 

Arenberg, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op vrijdag 19 juni 1496, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 15 jaar oud) (1) op donderdag 15 mei 1456 met Margaretha van 

Bouchout, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1476. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Everhard van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1470, graaf van Arenberg, 

overleden (ongeveer 61 jaar oud) op zondag 22 november 1531 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) (1) op 

woensdag 14 november 1494 met Margaretha van Horne, dochter van Jacob graaf van 

Horne en Johanna van Brugge-Gruythuyzen, geboren omstreeks 1470, vrouwe van 

Boekhout, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1522. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk ongeveer 56 en 



  

  

ongeveer 15 jaar oud) (2) omstreeks 1526 met Erika van Waldeck-Eisenberg, dochter 

van Philips graaf van Waldeck-Eisenberg en Adelheid van Hoya, geboren op 

zondag 19 maart 1511, overleden (49 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1560. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Margaretha van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 

76 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1542, volgt XIVg, op pagina 66. 

3. Helena van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) omstreeks 1537. 

4. Katharina van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 29 

jaar oud) omstreeks 1494. 

 

 Everhard van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 60 en ongeveer 30 jaar oud) 

(2) omstreeks 1490 met Eleonore van Kirchberg, dochter van Eberhard van Kirchberg en 

Kunegonde van Wertheim, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

dinsdag 11 december 1517. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Johanna van der Mark-Arenberg, geboren op zondag 25 november 1494, overleden 

(70 jaar oud) op vrijdag 12 februari 1565 in Speyer [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1522 met 

Johan van Montfort-Tettnang, zoon van Hugo van Montfort-Tettnang en Anna 

Sibylle van Zweibrucken-Bitsch, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 57 jaar 

oud) omstreeks 1547. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Maria van der Mark-Arenberg, geboren op donderdag 23 april 1496, overleden (25 

jaar oud) op vrijdag 20 mei 1521, volgt XIVh, op pagina 66. 

 

XIIIm. Robert I van der Mark-Arenberg, zoon van Johan van der Mark-Arenberg (XIIg), op pagina 

35 (heer van Arenberg) en Anna Agnes van Virneburg, geboren omstreeks 1435, heer van Sedan, 

Floranges en Le Sauky Stamvader van de Prinsen van 

 Sedan, Hertogen van Bouillon, Graven van Braine (uitgestorven in 1668), overleden (ongeveer 51 

jaar oud) op dinsdag 1 februari 1487 in Yvoix, trouwde (beiden ongeveer 10 jaar oud) op 

maandag 15 juni 1446 met Johanna van Marley, geboren omstreeks 1435, overleden (ongeveer 65 

jaar oud) omstreeks 1500. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Everhard van der Mark-Arenberg, geboren op vrijdag 31 mei 1472 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], bisschop van Luik, Valencia en Chartres, Kardinaal, 

hertog van Bouillon, graaf van Looz, overleden (65 jaar oud) op 

woensdag 16 februari 1538 in Luik [Luik, België]. 

2. Robrecht II van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 

71 jaar oud) omstreeks 1536, volgt XIVi, op pagina 66. 

 

XIIIn. Willem I van der Mark-Lumey, zoon van Johan van der Mark-Arenberg (XIIg), op pagina 

35 (heer van Arenberg) en Anna Agnes van Virneburg, geboren omstreeks 1440, heer van 

Lummen (Lumey), Seraing, Franchimont, Peer en Aigremont Het Everzwijn van de Ardennen, 

vermoord (ongeveer 44 jaar oud) op donderdag 18 juni 1485 in Maastricht onthoofd, trouwde 

(beiden ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1463 met Johanna van Aarschot van Schoonhoven, 

geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 18 maart 1506. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 49 jaar 

oud) op donderdag 14 augustus 1519, volgt XIVj, op pagina 67. 

2. Willem van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 45 

jaar oud) op zaterdag 20 mei 1516, volgt XIVk, op pagina 68. 

 

XIIIo. Apollonia van der Mark-Arenberg, dochter van Johan van der Mark-Arenberg (XIIg), op pagina 

35 (heer van Arenberg) en Anna Agnes van Virneburg, geboren omstreeks 1440, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1510, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 51 jaar 



  

  

oud) (1) op vrijdag 19 januari 1472 met Dirk van Pallant, zoon van Werner van Pallant en 

Alveradis van Engelsdorf (vrouwe van Engelsdorf, Wildenburg, Thum, Asselborn, Reuland, 

Maubach, inzweiler), geboren omstreeks 1420, heer van Pallant in Kinzweiler, Wildenburg en 

Witthem, overleden (ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 1481. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johan van Pallant, geboren omstreeks 1475, heer van Pallant in Kinzweiler, 

Wildenburg enz, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 6 februari 1514, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1506 met 

Anna vrouwe van Culemborg, dochter van Jasper van Culemborg (laatste heer van 

Culemborg uit het geslacht van Beusinchem van Zuylen) en Johanna van Bourgondië, 

geboren op dinsdag 3 mei 1481, overleden (ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1520. Uit 

dit huwelijk 2 zonen. 

 

 Apollonia van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 35 jaar 

oud) (2) omstreeks 1485 met Erkinger van Seinsheim-Schwarzenberg, geboren omstreeks 1450, 

overleden (ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1518. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIIp. Louise van der Mark-Arenberg, dochter van Lodewijk van der Mark-Arenberg (XIIh), op pagina 

35 en Nicole d' Aspremont, geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 69 jaar oud) 

omstreeks 1524, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 28 jaar oud) op 

vrijdag 28 november 1473 in Trier [Calvados, Frankrijk] met Philipp heer van Eppstein, zoon van 

Everhard III heer van Eppstein en Anna van Nassau-Wiesbaden (zie XIIIe, op pagina 37). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Anna van Eppstein, geboren omstreeks 1482, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

zondag 7 augustus 1538 in Stolberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 18 en 33 jaar oud) op vrijdag 24 augustus 1500 in 

Konigstein [Sachsen, Duitsland] met Bodo graaf van Stolberg, zoon van 

Heinrich graaf van Stolberg en Mathilda Margarethe van Mansfeld, geboren op 

vrijdag 4 januari 1467 in Stolberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (71 jaar oud) 

op zaterdag 18 juni 1538 aldaar. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

2. Eberhard van Eppstein, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 

zaterdag 25 mei 1535, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 17 jaar 

oud) omstreeks 1498 met Katharina van Weinsberg, geboren omstreeks 1481, 

overleden (ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1538. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

 Philipp heer van Eppstein, zoon van Everhard III heer van Eppstein en Anna van 

Nassau-Wiesbaden, trouwde (1) met Margarethe van Württemberg, dochter van Ulrich V graaf 

van Württemberg (de Veelgeliefde) (was van 1419 tot 1426 en van 1433 tot 1480 graaf van 

Württemberg-Stuttgart) en Margaretha van Savoye (zie XIIIe, op pagina 37). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

 

XIIIq. Lodewijk van der Mark-Arenberg, zoon van Lodewijk van der Mark-Arenberg (XIIh), op pagina 

35 en Nicole d' Aspremont, geboren omstreeks 1455, heer van Neufchateau, Herbeumont, 

Rochefort en Agimont, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op zondag 6 september 1525, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 12 en ongeveer 17 jaar oud) op maandag 16 december 1467 met Anna 

van Rodemachern, dochter van Gerard van Rodemachern (heer van Rodemachern) en 

Margarethe van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

omstreeks 1525. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Lodewijk van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1480, graaf van Rochefort, 

overleden (ongeveer 63 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1544, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 51 en ongeveer 21 jaar oud) omstreeks 1531 met Elisabeth van Oostenrijk, 

dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk (Rooms Duits Keizer 1493) en diverse 

vrouwen, geboren omstreeks 1510. Dochter van Keizer Maximiliaan en Anna van 

Helfenstein, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op dinsdag 24 november 1581. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Generatie XIV 
 

 

XIVa. Adolf van Limburg-Stirum, zoon van Willem I graaf van Limburg-Stirum (XIIIa), op pagina 

36 en Agnes van Limburg-Broich (XIIIb), op pagina 36, geboren omstreeks 1450, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op zaterdag 20 oktober 1506, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en 

ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 9 juni 1487 met Elisabeth van Reichenstein, geboren in 

1460, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 30 april 1529. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Georg van Limburg-Stirum, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 52 jaar 

oud) op vrijdag 14 november 1552, volgt XVa, op pagina 68. 

2. Elisabeth Geertruida van Limburg-Stirum, geboren omstreeks 1495, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 1556, volgt XVb, op pagina 69. 

 

XIVb. Maria van Limburg-Lenne, dochter van Wilhelm graaf van Limburg-Broich (XIIIc), op pagina 

36 en Jutta van Runkel, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1525, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 16 jaar oud) omstreeks 1480 

met Sebastian van Sayn-Hachenburg, zoon van Gerhard graaf van Sayn-Hachenburg en 

Elisabeth van Sirck, geboren omstreeks 1464. Graaf van Sayn Hachenburg in Frensburg, 

overleden (ongeveer 33 jaar oud) op woensdag 12 januari 1498. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Johan V van Sayn-Hachenburg, geboren omstreeks 1491, overleden (ongeveer 38 jaar 

oud) omstreeks 1529, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 1 januari 1516 met Odilia van Nassau-Saarbrücken, dochter van Johan 

Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken en Elisabeth van Palts-Zweibrücken, 



  

  

geboren op maandag 26 december 1492, overleden (61 jaar oud) op 

vrijdag 1 januari 1554. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Irmgard van Sayn, geboren omstreeks 1482, erfdochter van Limburg en Broich, 

overleden (ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1540, trouwde (respectievelijk ongeveer 

23 en ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1505 met Wirich van Daun-Falkenstein, zoon 

van Melchior van Daun-Falkenstein (heer van Daun, graaf van Falkenstein) en 

Margarethe van Virneburg (erfdochter van Falkenstein), geboren omstreeks 1473, 

graaf van Daun-Falkenstein en Limburg, overleden (ongeveer 71 jaar oud) 

omstreeks 1544. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 
 

XIVc. Johan II van Kleef (de Kindermaker), zoon van Johan I van Kleef (XIIIg), op pagina 43 (tot aan 

zijn dood hertog van Kleef) en Elisabeth van Bourgondië (erfdochter van Nevers en Rethel), 

geboren op dinsdag 13 april 1458 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], hertog van Kleef, 

graaf van de Mark, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 15 maart 1521, trouwde (respectievelijk 31 

en 16 jaar oud) op zondag 3 november 1489 in Soest met Mathilde van Hessen, dochter van 

Heinrich van Hessen (landgraaf van Hessen Marburg) en Anna van Katzenelnbogen, geboren op 

dinsdag 1 juli 1473 in Blankenstein [Bavaria, Duitsland], overleden (31 jaar oud) op 

zondag 19 februari 1505 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Johan III van Kleef, geboren op maandag 10 november 1490 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (48 jaar oud) op 

maandag 6 februari 1539, volgt XVc, op pagina 70. 

2. Anna van Kleef, geboren op dinsdag 21 mei 1495 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op 

woensdag 24 mei 1567 in Hassloch [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt XVd, op 

pagina 73. 

3. Adolf van Kleef, geboren omstreeks 1498. Door zijn verwantschap met (Een neef van 

zijn vader) Filips van Kleef, heer van Ravenstein en Wijnendale, aangewezen als 

erfgenaam in de heerlijkheid Wijnendale, maar Adolf stierf voor het overlijden van 

Filips (1528), overleden (ongeveer 27 jaar oud) omstreeks 1525. 

 



  

  

 

Johan II van Kleef (de Kindermaker). 

ohan groeide, net als zijn vader, in zijn kinderjaren op aan het Bourgondische hof. Op latere leeftijd 

begeleidde hij Karel de Stoute op een van zijn veldtochten tegen de Zwitsers, hij was onder andere aanwezig 

bij het Beleg van Neuss en de Slag bij Nancy. In 1481 volgde hij zijn vader op als hertog van Kleef en als 

graaf van Mark-Altena. 

Hoewel zijn vader hem had gewaarschuwd zich niet tegen het Huis Bourgondië te keren, deed hij dit echter 

wel door zich achter de steden Utrecht en Amersfoort te scharen, die zich tegen de bisschop David van 

Bourgondië opstelden, wat het begin was van de Stichtse Oorlog. Hij steunde oftewel stuurde zijn jongere 

broer Engelbrecht van Kleef met een troepenmacht naar het Sticht Utrecht. Op hetzelfde moment vonden 

ook de Hoekse en Kabeljauwse twisten plaats die zich tegen Maximiliaan van Oostenrijk hadden gekeerd, 

deze beheerde het erfgoed van Bourgondië en moest zich weren tegen de opstandige Hoeken. Johans 

troepen wisten beslag te leggen op veel steden en dorpen in het Sticht Utrecht en ook de steden Arnhem en 

Wageningen in het zwalkende Gelre wist hij te bezetten. Echter Maximiliaan kwam met een grote 

krijgsmacht eind augustus 1483 naar het Sticht waar hij het Beleg van Utrecht opzette. Hij nodigde Johan uit 

om te komen onderhandelen, maar voordat dit kon plaatsvinden, was zijn broer Engelbrecht al 

gevangengenomen. Op 3 september 1483 werd een vredesbestand gesloten, waarbij Johan de steden 

Arnhem, Wageningen en 600 man voor een maand moest afstaan. 

Zijn poging om het hof van Bourgondië na te bootsen, ruïneerde de schatkist van het hertogdom Kleef 

volledig. Hierdoor raakte hij in onmin met de standen en moest hij hen vele toegevingen doen en ambten 

verpachten. In 1496 bracht hij de eenmaking met Gulik-Berg tot stand, als tegengewicht voor de as 

Bourgondië-Habsburg. Zoals zijn voorgangers zette hij zich af tegen de aartsbisschop van Keulen en tegen 

Gelre. 

Door de overeenkomst met Maximiliaan gesloten in 1483, ondersteunde hij deze in zijn strijd tegen Karel 

van Egmont, hertog van Gelre, voor het bezit van het Hertogdom Gelre. Na het overlijden van bisschop 

David van Bourgondië in 1496 probeerde hij een van zijn andere broers op de bisschopsstoel te krijgen; beide 

militaire en politieke acties mislukten. In 1499 nam hij weer de wapens op tegen het Sticht Utrecht, mogelijk 

vanuit een soort wrok omdat hij geen van zijn broers op de bisschopszetel kon krijgen. Het resulteerde in het 

Beleg en plundering van Rhenen en het platbranden van een grote weide bij de stad Utrecht, waarna in juli 

de vrede werd getekend met Frederik van Baden. 

 

 

XIVd. Engelbrecht graaf van Nevers Engelbrecht van Kleef, zoon van Johan I van Kleef (XIIIg), op 

pagina 43 (tot aan zijn dood hertog van Kleef) en Elisabeth van Bourgondië (erfdochter van 

Nevers en Rethel), geboren op vrijdag 26 september 1462 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], van 1481 tot 1483 ruwaard van het sticht Utrecht en 

vanaf 1491 tot zijn dood graaf van Nevers, Étampes en Eu, overleden (44 jaar oud) op 

woensdag 21 november 1506, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 14 jaar oud) op 

zaterdag 23 februari 1489 in Aigueperse [Puy-de-Dôme, Frankrijk] met Charlotte van 

Bourbon-Vendome, dochter van Jan II van Bourbon-Vendome (graaf van Vendome) en Isabella 

van Beauvau, geboren omstreeks 1474, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op 

dinsdag 14 december 1520 in Abdij van Fontevraud [Vienne, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Karel II van Nevers, geboren omstreeks 1491, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

woensdag 17 augustus 1521 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XVe, op pagina 74. 

2. Lodewijk van Kleef-Nevers, geboren omstreeks 1495, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) op maandag 24 september 1545 in 

Nevers [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

3. Francois van Kleef, prior van Saint-Eloi in Parijs. 

 

Engelbrecht graaf van Nevers. 

Engelbrecht werd door zijn broer Johan II van Kleef in 1481 met een grote legermacht, naar Utrecht 

gestuurd. De toen 19-jarige Engelbert kwam op de avond voor Kerstmis aan bij de stad Utrecht, toen hij 

gelijktijdig kerkklokken hoorde luidde en de Slag bij Westbroek aanschouwde. De politieke steun werd 

gedaan om Engelbrecht op de bisschopszetel van Utrecht te krijgen. In 1482 werd hij uiteindelijk tot ruwaard 



  

  

benoemd, maar werd het jaar erna verjaagd door Maximiliaan van Oostenrijk. 

Engelbert moet na 1483 aan het hof van Karel VIII van Frankrijk zijn gekomen, eerst als lid en vanaf 1486 

werd hij volledig opgenomen als deel van de hofhouding. Hij volgde in 1491 zijn grootvader Jan van 

Bourgondië, van moeders zijde, op als graaf van Nevers en van Eu. Engelbert leidde vervolgens een 

jarenlange erfgoed geschil met zijn tante Charlotte van Bourgondië-Nevers en haar dochter Maria van Albret 

over het graafschap Rethel. In 1504 werd het geschil verrekend door middel van een huwelijk tussen Maria 

en Engelberts zoon Karel. Engelbert nam deel aan de Italiaanse veldtocht van Karel VIII van Frankrijk, 

daarin werd geprobeerd om het koninkrijk Napels te veroveren. Hij vocht op 6 juli 1495 mee in de Slag bij 

Fornovo, waar hij leiding gaf aan een divisie landsknechten. Ook voor zijn neef koning Lodewijk XII van 

Frankrijk ging hij mee op de Italiaanse veldtocht van 1499, waar ze bij Milaan worstelden met het innemen 

van de stad. In de jaren erna werkte Engelbert als een Franse ambassadeur in Castilië. In 1505 kreeg hij de 

titel pair van Frankrijk toebedeeld, dit betekende dat hij tot de hoogste edelen van Frankrijk behoorde. Op 21 

november 1506 overleed Engelbert en werd begraven in de Cordelierskerk in Nevers. 

 

 

XIVe. Filips van Kleef, zoon van Adolf van Kleef-Ravenstein (XIIIj), op pagina 45 (heer van 

Ravenstein) en Beatrix van Portugal, geboren omstreeks 1459 in Le Quesnoy [Nord, Frankrijk], 

graaf van de Mark en Kleef in Enghien, Seneffe, Roncquieres, Robecque, Wynendael, Ravenstein, 

Herpen en Breskenszand, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1528 in 

Wijnendale [West-Vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar 

oud) (1) op zondag 24 mei 1485 in Edingen [Henegouwen, België] op het kasteel met Francisca 

van Luxemburg-Ligny, dochter van Peter II graaf van Saint-Pol (graaf van Luxemburg in Ligny 

en St. Pol, Soissons, Enghien en Marle) en Margaretha van Savoye, geboren omstreeks 1460, 

overleden (ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 5 december 1523 in 

Kasteel Wynendael [West-Vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Filips van Kleef. 

Omdat zijn vader Adolf, als ridder van het Gulden Vlies, hoge ambten bekleedde aan het hertogelijke hof, en 

na de dood van zijn eerste echtgenote hertrouwde met Anna van Bourgondië, gouvernante (en tante) van de 

jeugdige hertogin Maria van Bourgondië, was Filips een jeugdvriend en speelkameraadje van Maria. 

In 1477 werd Filips van Kleef door Maria van Bourgondië en haar echtgenoot Maximiliaan van Habsburg 

aangesteld tot militair opperbevelhebber van Frans-Vlaanderen. In die hoedanigheid bestreed hij met 

wisselend succes het Franse leger. In 1482 herstelde hij de orde in het prinsbisdom Luik, nadat bisschop 

Lodewijk van Bourbon daar vermoord was door Willem van der Marck, bijgenaamd het Everzwijn der 

Ardennen. 

Philippe Monseigneur, zoals hij gewoonlijk in de omgang werd genoemd, trouwde in 1485 met Francisca 

van Luxemburg (1523), dochter van Peter II van Saint-Pol de kasteelheer van Edingen. Het huwelijk, dat 

kinderloos bleef, werd ingezegend op het kasteel van Edingen. 

Maximiliaan. 

Toen Maximiliaan in 1486 naar Duitsland geroepen werd om er de opvolging van zijn vader Frederik III te 

regelen, bekleedde Filips van Kleef in de Nederlanden ad interim het algemeen bestuur, samen met 



  

  

Engelbrecht II van Nassau-Dillenburg en kanselier Jean Carondelet. Bij de terugkeer van Maximiliaan nam 

Filips actief deel aan de onderdrukking van de opstand in de Vlaamse steden (Ieper, Brugge en Gent), en 

toen Maximiliaan in Brugge gevangengehouden werd, bood hij zich vrijwillig aan als een van de gijzelaars 

die er met hun leven borg moesten voor staan dat de vorst na zijn vrijlating de afgedwongen akkoorden van 

16 mei 1488 zou naleven. 

Filips ontving van Maximiliaan een stuk jachtgebied gelegen in het Zoniënwoud in Tervuren. Hij richtte er 

een jachtslot in, bekend als het hof van Ravenstein.. 

Opstand. 

Nadat Maximiliaan vrij was gekomen hield hij zich niet aan zijn beloften. Misnoegd door de woordbreuk 

van de vorst, koos Filips van Kleef de zijde van de opstandige steden. Hij verspreidde een eigenaardig 

pamflet Philalites, waarin hij verklaarde de ware verdediger van het Bourgondische huis te zijn, tegenover 

de Habsburgers. Hij beschuldigde Maximiliaan ervan de Nederlanden bij het Duitse Rijk te willen annexeren 

en stelde tegenover de meinedige Maximiliaan diens zoon Filips de Schone als enige wettelijke erfgenaam 

van het Bourgondische Rijk. De reactie bleef niet uit: op 5 september werd Filips van Kleef gedegradeerd en 

in de rijksban geslagen. 

Hij sloot daarop een verbond met koning Karel VIII van Frankrijk, van wie hij echter weinig militaire steun 

kreeg. Ook de Hoeksen en het prinsbisdom Luik sloten zich nu bij hem aan, en de Brabantse steden Brussel 

en Leuven openden hun poorten voor hem. Het bleef hem echter niet voor de wind gaan: op 12 oktober 1492 

moest Filips, volkomen geïsoleerd, zijn laatste bolwerk Sluis prijsgeven en zich onderwerpen. 

Onderkoning van Genua. 

Eenmaal de strijd beëindigd, bleef Filips van Kleef ambteloos. In 1494 nam Filips de Schone het effectieve 

beleid over de Zuidelijke Nederlanden over, zonder echter Filips op te nemen in de kring van zijn naaste 

medewerkers en raadgevers. Van Filips werd duidelijk verwacht dat hij zich zou doen vergeten. Daar vond 

hij zich, als zesendertigjarige nog te jong voor. 

In 1498 deed zich een onverwachte mogelijkheid voor. Zijn neef, Lodewijk van Orléans werd koning 

Lodewijk XII en Filips sloot zich bij hem aan. Hij werd eerst de vertegenwoordiger van Filips de Schone bij 

de Franse koning en bewerkte de toenadering tussen beide vorsten. Nadat Lodewijk XII in 1499 Milaan had 

veroverd, benoemde hij van Kleef tot gouverneur of onderkoning van Genua. 

Zijn bestuur, dat hij maar matig benaarstigde, was geen succes. Einde 1506 was hij de revolutionaire 

toestand in Genua niet meer meester en verloor hij het vertrouwen van Lodewijk XII. 

Terug in de Nederlanden. 

Hij verliet Genua en Raoul de Lannoy werd in zijn plaats benoemd. Hij verliet ook het Franse hof. Hij keerde 

terug naar Edingen en trok zich terug in zijn kasteel dat hij liet verfraaien. Dankzij de steun van Margaretha 

van Oostenrijk en ondanks de tegenstand van Maximiliaan I kon hij opnieuw een bescheiden rol spelen aan 

het Bourgondisch hof. 

Filips hield zich echter hoofdzakelijk bezig met studiewerk en schreef het door historici hoog ingeschatte 

werk Introduction de toutes manières de guerroyer tant par terre que par mer et des choses y servantes, 

waarvan verschillende kopieën in handschrift circuleerden en in 1579 werd gedrukt. Ook verzamelde hij 

kunstwerken, waarmee hij zijn kastelen van Edingen en Wijnendale inrichtte. Zijn uitgebreide collectie 

handschriften en incunabels bevond zich hoofdzakelijk in zijn huis in Gent. 

Toen zijn vrouw Francisca op 5 december 1523 kinderloos overleed, werd het kasteel en de heerlijkheid van 

Edingen geërfd door haar zus en erfgename Maria. Filips zelf trok zich terug in het kasteel van Wijnendale, 

dat sinds 1410 in handen was van de hertogen van Kleef. Hij overleed er vijf jaar later aan een beroerte. 

Het echtpaar werd begraven in de voormalige Dominikanenkerk te Brussel. Zijn bastaarddochter 

Margaretha werd opgevoed aan het Kleefse hof en trouwde in 1546 met Adolf van Meverden. 

Conclusie. 

Niet alleen als veldheer maar ook als edelman kende Filips van Kleef bepaalde mislukkingen, en kon hij niet 

al zijn ambities vervullen. 

Ondanks de voorspraak van zijn vriend graaf Karel van Lalaing, slaagde hij er niet in opgenomen te worden 

in de ridderorde van het Gulden Vlies, voornamelijk door de oppositie van Maximiliaan I. 

Men bleef hem onder meer zijn weinig heldhaftige optreden in de Slag bij Guinegatte (1479) verwijten, 

alsook zijn betrokkenheid bij de, ongestraft gebleven, moord op twee van zijn tegenstanders (in 1484 en 

1490). 

Toch kan hij beschouwd worden als een van de laatste middeleeuwse ridders, zonder vaar noch vrees, voor 

wie een gegeven woord heilig was. 



  

  

 

 

 Filips van Kleef, Buitenechtelijke relatie (2) in 1485 met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon. 

1. Margaretha van Kleef, trouwde met Adolf van Meverden. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

XIVf. Jan van Kleef-Ravenstein, zoon van Adolf van Kleef-Ravenstein (XIIIj), op pagina 45 (heer van 

Ravenstein) en een onbekende minnares, geboren omstreeks 1450, heer van Ravenstein, 

overleden (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 14 augustus 1504, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar 

oud) omstreeks 1475 met Joanna van Lichtevelde, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 

76 jaar oud) op maandag 20 december 1526. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Johanna van Kleef-Ravenstein, trouwde met Karel van Belle. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 
 

Jan van Kleef-Ravenstein. 

Hij was een Vlaams edelman en ridder uit het geslacht van Kleef-Ravenstein. Hij was gouverneur van de 

heerlijkheid Wijnendale. 

Hij was een natuurlijke zoon van Adolf van Kleef-Ravenstein (1425-1492), heer van Ravenstein en verwant 

van de Bourgondische hertogen. Filips van Kleef (1456-1528), een wettige zoon van Adolf, was zijn halfbroer. 

Hij huwde met Johanna van Lichtervelde († 20 dec 1526), dochter van Jan van Lichtervelde († 2 nov 1487), 

heer van Staden, en Marie Mouton de Harchies († 8 apr 1517). De Lichterveldes waren een belangrijke 

adellijke familie in West-Vlaanderen. Jan van Lichtervelde was raadsheer van de Rekenkamer te Rijsel en 

hoogbaljuw van Ieper (1467-1472). 

Jan van Kleef was ten laatste vanaf 1485 tot zijn dood in 1504 kastelein en gouverneur van Wijnendale. Het 

kasteel en de heerlijkheid behoorden toe aan zijn vader, Adolf van Kleef. Om zich een adellijke levensstijl te 

kunnen aanmeten, kreeg hij van zijn vader vanaf 1487 een jaargeld van 600 ponden parisis. Hij behield zijn 

functies ook nadat zijn halfbroer Filips in 1488 heer van Wijnendale was geworden. In 1504 nam Johanna van 

Lichtervelde de functies van kastelein en gouverneur van haar overleden man over en behield die tot haar 

dood in 1526. 

Als kasteleins van Wijnendale hadden Jan van Kleef en Johanna van Lichtervelde hun appartementen in het 

kasteel van Wijnendale. Ze beheerden het kasteel en het wapenarsenaal. Daarnaast had het echtpaar ook een 

eigen woonst in Roeselare, dat tot de heerlijkheid Wijnendale behoorde. 

Jan van Kleef financierde mede de heropbouw van de Sint-Michielskerk in Roeselare (1497-1504), die in 1488 

door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk was vernield. Dat was een vergeldingsactie geweest tegen 

Filips van Kleef, heer van Wijnendale en Roeselare, die in 1488 de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan 

leidde. 

Na zijn dood in 1504 werd Jan van Kleef in de Sint-Michielskerk begraven. Het lichaam van zijn echtgenote 

werd in 1526 bijgezet. Het echtpaar kreeg een indrukwekkend grafmonument in Doornikse steen. Bij 

verbouwingen van de kerk rond 1850 werd het grafmonument verwijderd en aan graaf de Thiennes (Kasteel 

van Rumbeke) geschonken. Die schonk het op zijn beurt aan het Museum voor Stenen Voorwerpen in de 



  

  

voormalige Sint-Baafsabdij in Gent. Na een restauratie werd het in 1999 opnieuw naar Roeselare gebracht. 

Daar kreeg het een plaats in de rechterzijbeuk van de Sint-Michielskerk. Bij die gelegenheid werden ook 

nieuwe obiit-wapenborden van Jan van Kleef en Johanna van Lichtervelde vervaardigd. 

 

 

XIVg. Margaretha van der Mark-Arenberg, dochter van Everhard van der Mark-Arenberg (XIIIl), op 

pagina 57 (heer van Arenberg) en Margaretha van Bouchout, geboren omstreeks 1465, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1542, trouwde (respectievelijk ongeveer 8 en ongeveer 

27 jaar oud) omstreeks 1473 met Johan van Manderscheid, zoon van Dietrich van 

Manderscheid (graaf van Manderscheid en Blankenheim) en Elisabeth van Schleiden, geboren 

omstreeks 1446, graaf van Manderscheid, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

woensdag 9 januari 1524. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Arnold graaf van Manderscheid-Blankenheim, geboren op 

woensdag 14 november 1500, overleden (47 jaar oud) op donderdag 6 mei 1548, 

trouwde (respectievelijk 33 en ongeveer 17 jaar oud) op maandag 19 februari 1534 met 

Margaretha van Wied-Runkel, dochter van Johann van Wied-Runkel (graaf van 

Wied) en Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1516, overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 5 augustus 1571. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Gerard van Manderscheid-Gerolstein, geboren op zaterdag 1 november 1490, graaf 

van Manderscheid in Gerolstein, overleden (57 jaar oud) op woensdag 28 juli 1548, 

trouwde (respectievelijk 44 en ongeveer 20 jaar oud) op zaterdag 17 november 1534 

met Francisca van Montfort-Bregenz, geboren omstreeks 1514, overleden (ongeveer 

30 jaar oud) op maandag 16 oktober 1544. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

3. Margaretha van Manderscheid, geboren op zaterdag 5 februari 1481, overleden (55 

jaar oud) op zondag 1 maart 1536, trouwde (respectievelijk 19 en ongeveer 30 jaar 

oud) op dinsdag 4 september 1500 met Johan van Rollingen, zoon van Wilhelm van 

Rollingen en Johanna van Elter, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 70 jaar 

oud) op maandag 5 augustus 1540. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIVh. Maria van der Mark-Arenberg, dochter van Everhard van der Mark-Arenberg (XIIIl), op pagina 

57 (heer van Arenberg) en Eleonore van Kirchberg, geboren op donderdag 23 april 1496, 

overleden (25 jaar oud) op vrijdag 20 mei 1521, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 

32 jaar oud) omstreeks 1512 met Jacob van Manderscheid-Keyl, zoon van Wilhelm graaf van 

Manderscheid-Keyl en Adelheid van Meurs-Saarwerden, geboren omstreeks 1480, overleden 

(ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 26 april 1562. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Dietrich van Manderscheid-Keyl, geboren omstreeks 1531, overleden (ongeveer 46 

jaar oud) omstreeks 1577, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar 

oud) op vrijdag 14 juli 1561 met Anna van Leiningen-Westerburg, dochter van Kuno 

van Leiningen-Westerburg en Maria Margaretha van Stolberg-Wernigerode, geboren 

omstreeks 1535, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1590. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

 

XIVi. Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg, zoon van Robert I van der Mark-Arenberg (XIIIm), op 

pagina 58 (heer van Sedan, Floranges en Le Sauky) en Johanna van Marley, geboren 

omstreeks 1465, heer van Sedan etc. Hij wordt ook het Grote Everzwijn van de Ardennen 

genoemd, overleden (ongeveer 71 jaar oud) omstreeks 1536, trouwde (beiden ongeveer 26 jaar 

oud) (1) omstreeks 1491 met Catharina van Croÿ-Chimay, dochter van Philippe van 

Croÿ-Chimay (graaf van Chimay) en Walpurga van Meurs-Saarwerden, geboren omstreeks 1465, 

overleden (ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1544. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Robert van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1492 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

maandag 21 december 1536 in Longjumeau [Essone, Frankrijk], volgt XVf, op pagina 



  

  

75. 

2. Willem van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1495, overleden (ongeveer 34 

jaar oud) omstreeks 1529, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar 

oud) omstreeks 1527 met Madeleine d' Azay, geboren omstreeks 1500. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Jan van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1495, overleden (ongeveer 64 jaar 

oud) op donderdag 30 juni 1560, volgt XVg, op pagina 76. 

4. Anton van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1495, kannunik in Luik, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) op woensdag 1 augustus 1528 in Beaulieu [Ardèche, Frankrijk]. 

5. Philip van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1495, kannunik in Luik en 

Maastricht, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1545. 

6. Philippine van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) omstreeks 1537, volgt XVh, op pagina 76. 

 
 

 Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 

jaar oud) (2) op zondag 14 juli 1495 met Machteld van Montfoort, dochter van Johan burggraaf 

van Montfoort en Wilhelmina van Naaldwijk, geboren omstreeks 1475, vrouwe van Naaldwijk, 

Wateringen en Kapellen, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 4 oktober 1550. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Margaretha van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 

44 jaar oud) omstreeks 1544, volgt XVi, op pagina 80. 

2. Josina van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 45 jaar 

oud) op zondag 24 februari 1546, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 30 

jaar oud) omstreeks 1525 met Kuno graaf van Virneburg, zoon van Philip van 

Virneburg (graaf van Virneburg-Neuenahr) en Walpurgis van Solms-Lich, geboren 

omstreeks 1495, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op donderdag 14 februari 1546. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Robert II van der Mark-Arenberg, geboren op donderdag 1 maart 1506, overleden 

(30 jaar oud) op maandag 30 maart 1536, volgt XVj, op pagina 81. 

 

XIVj. Johan van der Mark-Arenberg, zoon van Willem I van der Mark-Lumey (XIIIn), op pagina 

58 (heer van Lummen (Lumey), Seraing, Franchimont, Peer en Aigremont) en Johanna van 

Aarschot van Schoonhoven, geboren omstreeks 1470, heer van der Mark in Lummen, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1519, trouwde (beiden ongeveer 29 jaar 

oud) op dinsdag 26 september 1499 met Margaretha van Runkel, dochter van Wilhelm van 

Runkel en Irmgard van Rollingen, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

omstreeks 1547. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Johan II van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 52 

jaar oud) op maandag 15 december 1552, volgt XVk, op pagina 82. 

2. Odilia van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 57 jaar 

oud) op vrijdag 3 januari 1558, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 37 



  

  

jaar oud) op dinsdag 14 februari 1528 met Philip van Virneburg, zoon van Philip van 

Virneburg (graaf van Virneburg-Neuenahr) en Walpurgis van Solms-Lich, geboren 

omstreeks 1490, graaf van Virneburg-Neuenahr, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op 

dinsdag 5 juni 1534. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Willem van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1510, kannunik in Luik, 

overleden (ongeveer 46 jaar oud) op maandag 13 mei 1557. 

 

XIVk. Willem van der Mark-Arenberg, zoon van Willem I van der Mark-Lumey (XIIIn), op pagina 

58 (heer van Lummen (Lumey), Seraing, Franchimont, Peer en Aigremont) en Johanna van 

Aarschot van Schoonhoven, geboren omstreeks 1470, heer van Montbazon, Sainte Maure 

Aigremont, graaf de Calvi, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1516, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1500 met Renee du Four, 

geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op zondag 18 maart 1506. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters. 

1. Renee van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1530, trouwde (beiden ongeveer 28 jaar oud) (1) op 

maandag 13 mei 1529 met Charles van Croÿ, zoon van Henri van Croÿ (graaf van 

Porcean, heer van Aarschot) en Charlotte de Chateaubriand, geboren omstreeks 1500, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1560. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 24 jaar oud) (2) op 

zondag 18 juli 1520 in Saint-Germain-en-Laye [Val-d’Oise, Frankrijk] met Aimee van 

Saarbrücken-Commercy, zoon van Robert van Saarbrücken-Commercy en Marie d' 

Amboise-Chaumont, geboren op zondag 20 oktober 1495, graaf van Roucy en Braine 

en Commercy, overleden (30 jaar oud) op donderdag 19 november 1525 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Anna van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500. 

3. Francoise van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 26 

jaar oud) omstreeks 1526. 

 

 Renee du Four, trouwde (beiden ongeveer 16 jaar oud) (2) op vrijdag 12 mei 1482 met Louis de 

Rohan-Guéméné, zoon van Louis de Rohan-Guéméné en Louise van Rieux, geboren 

omstreeks 1465, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op maandag 29 augustus 1498. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Louis de Rohan-Guéméné, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 36 jaar oud) 

op dinsdag 14 juni 1527, trouwde (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 

vrijdag 17 november 1511 met Marie de Rohan, dochter van Jean de Rohan en Maria 

van Bretagne, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op 

dinsdag 9 juni 1542. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Francoise de Rohan-Guéméné, geboren omstreeks 1490, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1510 met Jacques de Rohan, zoon 

van Jean de Rohan en Maria van Bretagne, geboren omstreeks 1470, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) op zondag 16 oktober 1527. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Generatie XV 
 

 

XVa. Georg graaf van Limburg-Stirum (Stamvader van de Tak Limburg-Bronckhorst-Stirum), zoon 

van Adolf van Limburg-Stirum (XIVa), op pagina 60 en Elisabeth van Reichenstein, geboren 

omstreeks 1500, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op vrijdag 14 november 1552, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 33 jaar oud) op zaterdag 7 januari 1539 met Ermgard 

van Wisch-Bronkhorst, dochter van Hendrik van Wisch en Waldburga van den Bergh (vrouwe 

van Wisch), geboren in 1505, gravin van Bronkhorst vrouwe van Borculo, Wisch, Wildenborch, 

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



  

  

Kasteel de Wildenborch (Vorden). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Herman Gerorge van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1540, overleden 

(ongeveer 34 jaar oud) op dinsdag 27 augustus 1574, volgt XVIa, op pagina 84. 

2. Maria van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren omstreeks 1543, overleden 

(ongeveer 94 jaar oud) op maandag 2 november 1637 in Reifferscheidt [51, Duitsland], 

volgt XVIb, op pagina 85. 

 
 

 Ermgard van Wisch-Bronkhorst, dochter van Hendrik van Wisch en Waldburga van den 

Bergh (vrouwe van Wisch), trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 72 jaar oud) (1) op 

dinsdag 18 oktober 1532 met Johann Scheiffart van Merode, zoon van Werner Scheiffart van 

Merode en Maria van Alpen-Honnepel, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 76 jaar 

oud) op donderdag 25 maart 1537. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

XVb. Elisabeth Geertruida gravin van Limburg-Stirum, dochter van Adolf van Limburg-Stirum 

(XIVa), op pagina 60 en Elisabeth van Reichenstein, geboren omstreeks 1495, overleden (ongeveer 

61 jaar oud) omstreeks 1556, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar 

oud) omstreeks 1525 met Dirk van Bronckhorst-Batenburg, zoon van Dirk van 

Bronckhorst-Batenburg (heer van Honnepel) en Gertrud van Wylich, geboren omstreeks 1490, 

heer van Honnepel, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 31 maart 1551. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Dirk van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1530, heer van Nedermormter, 

overleden (ongeveer 49 jaar oud) omstreeks 1579, trouwde (respectievelijk ongeveer 

21 en ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 1551 met Elisabeth van Buren, dochter van 

Adriaan van Buren en Anna van Gelre, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 

47 jaar oud) omstreeks 1557. Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Catharina van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1530, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 34 jaar oud) omstreeks 1550 met Balthasar 

van Brederode, zoon van Walraven II van Brederode (heer van Brederode, Ameide en 



  

  

Vianen, burggraaf van Utrecht) en Anna van Nieuwenaar, geboren omstreeks 1516, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1576. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Joost van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1530, heer van Bronkhorst 

Batenburg in Nedermormter en Honnepel, overleden (ongeveer 68 jaar oud) 

omstreeks 1598, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) op 

zaterdag 21 juli 1551 met Johanna van Brederode, dochter van Reinoud III van 

Brederode (heer van Brederode en Vianen,) en Philippine van der Mark-Arenberg 

(XVh), op pagina 76, geboren omstreeks 1520, erfgename van Vianen en Ameide na de 

dood van haar broer in 1568, overleden (ongeveer 53 jaar oud) omstreeks 1573. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

 
 

XVc. Johan III van Kleef (de Vredelievende), zoon van Johan II van Kleef (de Kindermaker) (XIVc), op 

pagina 61 (hertog van Kleef, graaf van de Mark) en Mathilde van Hessen, geboren op 

maandag 10 november 1490 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], van 1511 tot aan zijn 

dood hertog van Gulik en Berg en van 1521 tot aan zijn dood hertog van Kleef. Hierdoor was hij 

vanaf 1521 de eerste hertog van de Verenigde hertogdommen Gulik-Kleef-Berg, overleden (48 

jaar oud) op maandag 6 februari 1539, trouwde (beiden 19 jaar oud) op zaterdag 1 oktober 1510 

met Maria van Gulik-Berg, dochter van Willem X hertog van Gulik-Berg (van 1475 tot aan zijn 

dood hertog van Gulik, hertog van Berg en graaf van Ravensberg) en Sibylle van Brandenburg, 

geboren op maandag 3 augustus 1491, erfdochter van Gulik, Berg en Ravensberg, overleden (52 

jaar oud) op donderdag 19 augustus 1543 in Buderich [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Sibylla van Kleef, geboren op woensdag 17 juli 1512 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (41 jaar oud) op 

zondag 21 februari 1554 in Weimar [Thüringen, Duitsland], volgt XVIc, op pagina 86. 

2. Anna van Kleef, geboren op woensdag 22 september 1515 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (41 jaar oud) op 

dinsdag 16 juli 1557 in Hever Castle [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde (respectievelijk 24 en 48 jaar oud) op zaterdag 6 januari 1540 in 

Westminster [South East England, Verenigd Koninkrijk], kerkelijk 

huwelijk (ontbonden vrijdag 12 jul 1540), (gescheiden in juli 1540 in Beesel) met 

Hendrik VIII van Engeland van 1509 tot 1547 koning van Engeland, heer van Ierland 

en later ook koning van Ierland, zoon van Hendrik VII koning van Engeland en 

Elizabeth van York (koningin van Engeland), geboren op zondag 28 juni 1491 in 

Greenwich [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (55 jaar oud) op 

dinsdag 28 januari 1547 in Westminster [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Willem V van Kleef, geboren op vrijdag 28 juli 1516 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

zondag 5 januari 1592 aldaar, volgt XVId, op pagina 89. 

4. Amalia van Kleef, geboren omstreeks 1517, overleden (ongeveer 69 jaar oud) 



  

  

omstreeks 1586. 

 
 

Johan III van Kleef (de Vredelievende). 

Op zesjarige leeftijd werd hij door zijn ouders verloofd met Maria (1491-1543), dochter van hertog Willem II 

van Gulik-Berg. Veertien jaar later, in 1510, vond hun huwelijk, dat als bijnaam de Kleefse Unie kreeg, plaats 

in Düsseldorf. Na de dood van zijn schoonvader in 1511 werd Johan hertog van Gulik, hertog van Berg en 

graaf van Ravensberg. In 1521 erfde hij van zijn vader ook het hertogdom Kleef en het graafschap Mark, wat 

tot het ontstaan van de verenigde hertogdommen Gulik-Kleef-Berg leidde. Op die manier werd hij een van 

de machtigste vorsten in het westen van Duitsland. Ook voerde Johan de titel van graaf van 

Katzenelnbogen, aangezien hij via zijn moeder Mathilde een achterkleinzoon van de laatst regerende graaf 

Filips I van Katzenelnbogen was. 

Tijdens de Reformatie koos Johan een neutrale weg en probeerde hij het midden te houden tussen het 

lutheranisme en het katholicisme. Een van zijn belangrijkste adviseurs was de humanist Konrad Heresbach. 

 

 

Anna van Kleef. 

Hendrik huwde Anna, dochter van hertog Johan III van Kleef (de leider van de Duitse protestanten) uit 

politieke overwegingen op 6 januari 1540. Hij zocht een (vierde) vrouw en had voor dat doel zijn adviseur 

Thomas Cromwell langs de Europese hoven gestuurd. Hans Holbein maakte een fraai portret van Anna. 

Toen Hendrik haar in het echt zag voldeed ze niet aan zijn verwachtingen (het portret dat hij te zien kreeg is 

hetzelfde als hier afgebeeld is). Naar verluidt beet hij Cromwell toe dat die hem een 'Vlaamse knol' op zijn 

dak had gestuurd. Hendrik, die zijn laatste vrouw Jane Seymour kort na de bevalling van hun zoon Eduard 

had moeten begraven, kon echter niet meer onder het huwelijk uit. Het betekende de politieke ondergang 

van Cromwell. 

De Franse ambassadeur beschreef haar als 'middelmatig mooi'. Ze had brede heupen, maar noch uit haar 

portret, noch uit verklaringen van tijdgenoten valt op te maken dat zij lelijk was. 

Zo trouwde de Engelse koning, met spijt in het hart. Het huwelijk hield niet lang stand. Hendrik liet zich al 

in juli van hetzelfde jaar van haar scheiden. Anna kreeg een riant jaargeld en beschikking over verschillende 

huizen: Hever Castle (de voormalige woning van Anna Boleyn), Blenchingly Castle en Richmond Castle. 

Ook kreeg ze de titel 'zuster van de koning' en werd ze een graag geziene gast aan het hof. Haar opvolgster 



  

  

was Catharina Howard. 

 

 

Hendrik VIII van Engeland. 

Hendrik staat bekend als het prototype van de zelfbewuste renaissance-vorst. Hij was intelligent en 

geïnteresseerd in kunst en wetenschap. Hij werd echter ook beschouwd als liefdeloos, egoïstisch en wreed. 

Tegenstrevers, echtgenotes of dienaren die hem in de weg stonden, ruimde hij meedogenloos uit de weg. 

Hendrik was berucht vanwege zijn huwelijksperikelen: hij heeft zes vrouwen gehad, van wie hij er twee liet 

onthoofden. 

Tijdens zijn bewind werden Engeland en Wales wettelijk verenigd in één koninkrijk, meer dan twee eeuwen 

na de verovering van Wales door Engeland. Een nog belangrijker ontwikkeling was de afscheiding van de 

Anglicaanse Kerk van de Kerk van Rome, vanwege een conflict met de paus over de ontbinding van zijn 

eerste huwelijk. Hiermee werkte hij onbedoeld de protestantse Reformatie in de hand. Hij liet zich in 1511 

door paus Julius II betrekken in de Oorlog van de Liga van Kamerijk tegen Frankrijk, waarbij hij in de rug 

werd aangevallen door Frankrijks bondgenoot Schotland. Hij en vooral zijn echtgenote Catharina van 

Aragon - die de in Frankrijk vechtende Hendrik "waarnam" - wisten Schotland in 1513 echter een zware 

nederlaag toe te brengen in de Slag bij Flodden Field. In Frankrijk boekte hij enkele militaire successen, zoals 

in de slag bij Guinegate. 

Prins van Wales. 

Hendrik werd geboren in het Palace of Placentia in Greenwich en groeide op in het vlak daarbij gelegen 

Eltham Palace. Hij was de tweede zoon van Hendrik VII en Elizabeth van York en was aanvankelijk 

voorbestemd voor een carrière in de kerk. Zijn oudere broer Arthur stierf echter in 1502 en werd als prins 

van Wales (dat wil zeggen kroonprins) opgevolgd door Hendrik. Omdat zijn vader graag het verbond met 

Spanje opnieuw bekrachtigd wilde zien, trouwde Hendrik in 1509, kort na de dood van zijn vader en vlak 

voor zijn kroning, met de weduwe van zijn broer, Catharina van Aragon. Hendrik was op dat moment 17 

jaar oud. 

Buitenlands beleid. 

Hendrik wilde Engeland tot een sterke mogendheid maken die een vooraanstaande rol kon spelen in de 

Europese politiek. Door zich in verschillende oorlogen te storten, putte hij de schatkist geheel uit. Ook zijn 

grootse hofhouding en zijn prachtige toernooien hebben Engeland veel geld gekost. Hendriks buitenlandse 

beleid was niet succesvol. In de Europese strijd tussen Habsburg en Frankrijk of tussen Reformatie en Rome 

speelde Engeland nauwelijks een rol van betekenis. 

In latere jaren ging hij behendiger te werk en zocht nieuwe wegen om zijn macht te versterken. Hij 

verhoogde de belastingen, zocht samenwerking met het Lagerhuis en verwijderde zich van de 

Rooms-katholieke Kerk. De meerderheid van de bevolking steunde hem echter, omdat zij er niet slechter van 

werd. De belastingverhogingen werden gecompenseerd door een grotere economische activiteit en de 

enorme inflatie werd gecompenseerd door een grote toename van de buitenlandse vraag naar Engelse 

goederen. 

In 1542 werd Ierland onderworpen en begon Hendrik een oorlog met Schotland (overwinning bij Solway 

Moss). 

Afscheiding van de Kerk van Engeland. 

Een belangrijke gebeurtenis in zijn regeringsperiode was de afscheiding van de Kerk van Engeland (Church 

of England, Anglicaanse Kerk) van Rome in 1534, waarbij Thomas Cromwell en Thomas Cranmer 

(aartsbisschop van Canterbury) een voorname rol speelden. Ook hier waren persoonlijke motieven in het 

spel. Hendrik was in leerstellig opzicht tegen de protestantse Reformatie. Voor een publicatie van zijn hand 

waarin Maarten Luther bestreden werd, had hij van paus Leo X de titel Fidei Defensor (Verdediger van het 

Geloof) gekregen. 

Toen zijn eerste vrouw, Catharina van Aragon, hem geen zoon bleek te kunnen schenken - zij had zes 

kinderen gebaard van wie er slechts één, Mary Tudor, in leven gebleven was - zag hij dat als een ernstig 

probleem: alleen voortzetting van de Tudordynastie door een mannelijke troonopvolger kon volgens hem 

het land behoeden voor een nieuwe burgeroorlog, zoals de Rozenoorlogen. Hij vroeg om nietigverklaring 

van zijn huwelijk met Catharina aan paus Clemens VII, die op dat moment de gevangene was van keizer 

Karel V. Hendriks argument dat Catharina de weduwe was van zijn oudere broer was al niet sterk en 

bovendien was het onrechtvaardig tegenover Catharina, zuster van Karels moeder. Paus Clemens VII ging 

er dus niet mee akkoord. 



  

  

Daarop brak Hendrik definitief met Rome, wat werd vastgelegd in de Act of Supremacy van 1534. Hendriks 

Lord Chancellor Thomas More, die ook een vooraanstaand humanistisch geleerde en vriend van Erasmus 

was, verzette zich hardnekkig, zowel tegen de scheiding van Catharina van Aragon als tegen de breuk met 

Rome. Hierdoor liet Hendrik zich echter niet van zijn plannen afbrengen. Thomas More kwam ten val, werd 

berecht wegens hoogverraad en in 1535 terechtgesteld. Ook John Fisher, bisschop van Rochester, werd 

gearresteerd wegens zijn verzet tegen Hendrik; toen de paus Fisher vervolgens tot kardinaal verhief, 

eindigde ook hij in datzelfde jaar op het schavot. 

Hendrik confisqueerde de goederen van de katholieke Kerk, kloosters en congregaties. De opbrengsten 

waren voor de Engelse kroon en voor zijn naaste medewerkers. De afkeer die vele Engelsen hadden van 

Rome, speelde hem bij dit alles in de kaart. Er was wel wat verspreid rooms-katholiek verzet, maar de 

katholieken die zich erbij neerlegden, werden ongemoeid gelaten. De protestanten werden intussen wel 

hevig vervolgd. Later kwam er wat meer toenadering tot de protestanten. 

De titel Fidei defensor werd door de paus natuurlijk teruggetrokken en Hendrik werd zelfs 

geëxcommuniceerd. De titel werd echter door het Engelse parlement in 1544 weer (erfelijk) toegekend aan de 

kroonprins, zijn 7-jarige zoon Eduard VI. Tot op de dag van vandaag draagt het Engelse/Britse staatshoofd 

deze titel, niet zoals oorspronkelijk bedoeld als verdediger van het rooms-katholieke geloof maar van de 

Anglicaanse Kerk, waarvan hij/zij formeel het hoofd is. 

Latere jaren en dood. 

Op 24 januari 1536, Hendrik is dan 44, raakt hij in een ruitertoernooi ernstig gewond. Hij wordt uit het zadel 

gelicht, zijn gepantserd paard struikelt en valt boven op hem. Hendrik is twee uur buiten bewustzijn en 

raakt ernstig verwond aan beide benen. De hofartsen vrezen voor zijn leven. De koning herstelt toch, maar 

volgens een onderzoek van "History Channel in 2009" is de kans reëel dat Hendrik bij dit ongeluk 

hersenschade heeft opgelopen, schade die zijn persoonlijkheid grondig zou beïnvloeden. Hendrik wordt 

depressief, gewelddadig en paranoïde. 

Maar de koning heeft nog meer ernstige gezondheidsproblemen: sinds zijn ongeluk lijdt hij aan zware 

migraine-aanvallen, hij heeft spataders en de wonden aan zijn benen raken geïnfecteerd en zullen nooit meer 

genezen. Deze wonden worden zo ernstig dat hij niet meer kan lopen. Hendrik lijdt aan malaria en ernstig 

overgewicht. Zo wordt aangenomen dat hij 13 keer per dag at en alles grondig doorspoelde met bier en wijn, 

tot wel zes liter per dag. Metingen van zijn harnassen wijzen uit dat, tussen zijn 20ste en zijn 50ste, zijn 

taille-omtrek toeneemt van 99 tot 135 cm. Bij zijn dood op 55-jarige leeftijd moet Hendrik ongeveer 178 kg 

gewogen hebben. Diabetes maakte dat hij ook bijna blind was. 

Algemeen wordt aangenomen dat Hendrik stierf aan syfilis. Dit is echter nooit bewezen. Op 28 januari 1547 

sterft koning Hendrik VIII op 55-jarige leeftijd, waarschijnlijk aan een hartaanval. Hij wordt in de Saint 

George Chapel van Windsor Castle begraven, naast zijn derde echtgenote Jane Seymour. Hij werd 

opgevolgd door zijn zoon Eduard VI van Engeland, die op dat moment nog minderjarig is. 

Koning van Engeland. 

 

 

XVd. Anna van Kleef, dochter van Johan II van Kleef (de Kindermaker) (XIVc), op pagina 61 (hertog 

van Kleef, graaf van de Mark) en Mathilde van Hessen, geboren op dinsdag 21 mei 1495 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op woensdag 24 mei 1567 in 

Hassloch [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar 

oud) omstreeks 1519 met Philips graaf van Waldeck-Eisenberg, zoon van Philipp graaf van 

Waldeck-Eisenberg en Katharina van Solms-Lich, geboren op donderdag 9 december 1486 in 

Waldeck [Waals-Brabant, België], overleden (52 jaar oud) op dinsdag 20 juni 1539 in 

Bad Arolsen [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Katharina van Waldeck-Eisenberg, geboren op dinsdag 1 januari 1524, gravin von 

Waldeck, overleden (59 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1583 in 

Brake [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar oud) op 

maandag 8 mei 1550 in Lippe [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Bernhard VIII 

van Lippe, zoon van Simon V graaf van Lippe en Magdalena van Mansfeld, geboren 

op dinsdag 6 december 1527 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden 

(35 jaar oud) op maandag 15 april 1563 aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Johann graaf van Waldeck-Eisenberg, geboren omstreeks 1521, overleden (ongeveer 



  

  

45 jaar oud) op zondag 9 april 1567, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 

21 jaar oud) op zondag 1 oktober 1550 met Anna van Lippe, dochter van Simon 

V graaf van Lippe en Magdalena van Mansfeld, geboren omstreeks 1529, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) op zaterdag 24 november 1590. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

3. Philipp van Waldeck-Eisenberg, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 63 

jaar oud) op maandag 5 maart 1584, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1540 met Elisabeth van Elsen, geboren omstreeks 1520, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1584. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Franz van Waldeck-Eisenberg, geboren omstreeks 1526, overleden (ongeveer 48 jaar 

oud) op maandag 29 juli 1574. 

 
 

 Philips graaf van Waldeck-Eisenberg, zoon van Philipp graaf van Waldeck-Eisenberg en 

Katharina van Solms-Lich, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer 28 jaar oud) 

(2) omstreeks 1503 met Adelheid van Hoya, dochter van Otto VII graaf van Hoya en Anna van 

Lippe, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op vrijdag 11 april 1513. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Wolrad van Waldeck-Eisenberg, geboren op zaterdag 27 maart 1509, graaf van 

Waldeck, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 15 april 1578 in 

Eilhausen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 37 en 20 jaar 

oud) op donderdag 6 juni 1546 in Waldeck [Waals-Brabant, België] met Anastasia van 

Schwarzburg-Blankenburg, dochter van Heinrich XXXII graaf van Schwarzburg de 

Middelste, Reformator en Katharina van Henneberg, geboren op 

woensdag 31 maart 1526 in Arnstadt [Thüringen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) 

op woensdag 1 april 1570 in Eisenberg [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

2. Erika van Waldeck-Eisenberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 26 

jaar oud) (1) omstreeks 1534 met Dietrich van Manderscheid, zoon van Dietrich van 

Manderscheid (graaf van Manderscheid) en Margaretha van Sombreffe-Kerpen, 

geboren op maandag 30 maart 1508, graaf van Manderscheid Virneburg, overleden 

(52 jaar oud) op donderdag 21 april 1560. Uit dit huwelijk 4 kinderen, trouwde (2) met 

Everhard van der Mark-Arenberg, zoon van Everhard van der Mark-Arenberg 

(XIIIl), op pagina 57 (heer van Arenberg) en Margaretha van Bouchout. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Elisabeth van Waldeck-Eisenberg, geboren op dinsdag 8 mei 1506, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 1562, trouwde (respectievelijk 18 en ongeveer 24 jaar 

oud) op zaterdag 31 januari 1525 met Johan van Melun, zoon van Hugo van 

Melun (burggraaf van Gent) en Johanna van Horne (vrouwe van Brimeu), geboren 

omstreeks 1500, overleden (ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1559. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

 

XVe. Karel II van Nevers ook bekend als Karel van Kleef, zoon van Engelbrecht graaf van Nevers 

(XIVd), op pagina 62 (van 1481 tot 1483 ruwaard van het sticht Utrecht) en Charlotte van 



  

  

Bourbon-Vendome, geboren omstreeks 1491, tot aan zijn dood graaf iure uxoris van Rethel en 

van 1506 tot aan zijn dood graaf van Nevers en Eu, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

woensdag 17 augustus 1521 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 13 

en 13 jaar oud) op woensdag 25 januari 1505 met zijn achternicht Maria van Albret, dochter van 

Jean van Albret en Charlotte van Bourgondië (erfdochter van Rethel), geboren op 

woensdag 25 maart 1491, overleden (58 jaar oud) op donderdag 27 oktober 1549 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frans I van Nevers, geboren op zaterdag 2 september 1516 in 

Cussy Sur Loire [Saône-et-Loire, Frankrijk], overleden (44 jaar oud) op 

maandag 13 februari 1561 in Nevers [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XVIe, op pagina 95. 

 
 

Karel II van Nevers. 

Door het huwelijk werd Karel graaf van Rethel. In 1506 volgde hij zijn vader op als graaf van Nevers en Eu. 

Aan het hof van koning Frans I van Frankrijk was Karel II betrokken bij verschillende intriges. Het resultaat 

was dat hij in 1521 gearresteerd en opgesloten werd in het Louvre. Zijn moeder Charlotte en hertog Karel III 

van Bourbon-Montpensier probeerden zijn vrijlating te bewerkstelligen, maar nog voor ze daarin slaagden 

stierf Karel. 

 

 

XVf. Robert van der Mark-Arenberg, zoon van Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg (XIVi), op 

pagina 66 (heer van Sedan etc.) en Catharina van Croÿ-Chimay, geboren omstreeks 1492 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], heer van Sedan (hertog van Bouillon en heer van Fleuranges), 

overleden (ongeveer 44 jaar oud) op maandag 21 december 1536 in 

Longjumeau [Essone, Frankrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 19 jaar 

oud) op vrijdag 1 april 1510 in Vigny [Val-d’Oise, Frankrijk] met Wilhelmina van 

Saarbrücken-Commercy, dochter van Robert van Saarbrücken-Commercy en Marie d' 

Amboise-Chaumont, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

zaterdag 20 maart 1571 in Chateau de Braine. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Robrecht IV van der Mark, geboren op maandag 15 januari 1512 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (44 jaar oud) op zondag 4 november 1556 in 

Guise, volgt XVIf, op pagina 99. 



  

  

 
 

XVg. Jan van der Mark-Arenberg, zoon van Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg (XIVi), op 

pagina 66 (heer van Sedan etc.) en Catharina van Croÿ-Chimay, geboren omstreeks 1495, 

overleden (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 30 juni 1560, trouwde (respectievelijk ongeveer 

25 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1520 met Helene de Bissipat, geboren omstreeks 1500, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1550. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Philippa van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 39 

jaar oud) op vrijdag 15 januari 1560, volgt XVIg, op pagina 100. 

 

XVh. Philippine van der Mark-Arenberg, dochter van Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg 

(XIVi), op pagina 66 (heer van Sedan etc.) en Catharina van Croÿ-Chimay, geboren 

omstreeks 1500, overleden (ongeveer 37 jaar oud) omstreeks 1537, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) in 1521 met Reinoud III (Reinout) van Brederode, zoon 

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

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

zondag 4 september 1492 in Santpoort, heer van Brederode en Vianen, (heer van Brederode en 

Vianen, burggraaf van Utrecht) burggraaf van Utrecht, houtvester en jagermeester van Holland 

en lid van de Raad van State. Daarnaast had hij een belangrijke functie als raads- en kamerheer 

van keizer Karel V hij noemde zich graaf van Holland, vanwege een vermeende afstamming uit 

het Hollandse Gravenhuis, overleden (64 jaar oud) op dinsdag 25 september 1556 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Johanna van Brederode, trouwde met Joost van Bronckhorst-Batenburg, zoon van 

Dirk van Bronckhorst-Batenburg (heer van Honnepel) en Elisabeth Geertruida gravin 

van Limburg-Stirum (XVb), op pagina 69. Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Margaretha van Brederode, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 33 jaar 

oud) op maandag 31 mei 1554 in Namen [Namen, België], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en 24 jaar oud) op woensdag 1 april 1542 met Peter Ernst I van 

Mansfeld, zoon van Ernst van Mansfeld (graaf van Mansfeld Vorderort) en Dorothea 

van Solms-Lich, geboren op vrijdag 20 juli 1517 in 

Heldrungen [Thüringen, Duitsland], graaf van Mansfeld Friedenburg, overleden (86 

jaar oud) op zaterdag 22 mei 1604 in Luxemburg. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

3. Antonia Penelope van Brederode, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 65 

jaar oud) op zondag 30 juni 1591, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 37 

jaar oud) (1) op donderdag 4 september 1547 met Arnold van Ysenburg, zoon van 

Gerlach van Ysenburg-Grenzau en Anastasia van Meurs-Saarwerden (erfdochter van 

Geroldseck), geboren omstreeks 1510, graaf van Isenburg in Bruch aan de Salm, 

overleden (ongeveer 43 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1554 in 

Walem [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(2) met Cornelis (Corneille) van Gistel (de Ghistelles). Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 



  

  

4. Helena van Brederode, geboren tussen 1527 en 1528, overleden (hoogstens 44 jaar 

oud) op zaterdag 6 mei 1572 in Antwerpen [Antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk hoogstens 22 en 28 jaar oud) op dinsdag 13 september 1549 (zaterdag 

10 sep 1549) in Antwerpen [Antwerpen, België] met Thomas van Perrenot-Granvelle, 

zoon van Nicolas Perrenot de Granvelle (baron van Granvelle. Staatsman in dienst 

van de Keizer) en Nicole Bonvalot, geboren op zaterdag 4 juni 1521 in 

Besançon [Doubs, Frankrijk], baron van Granvelle, overleden (49 jaar oud) op 

zondag 14 februari 1571 in Antwerpen [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk 2 

kinderen. 

5. Hendrik van Brederode (grote Geus), geboren op zondag 20 december 1531 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], heer van Brederode, Vianen en Ameide, overleden 

(36 jaar oud) op donderdag 15 februari 1568 in 

Recklinghausen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 

ongeveer 44 jaar oud) op zaterdag 19 januari 1557 met Amalia van 

Nieuwenaar-Alpen, dochter van Gumprecht van Neuenahr en Cordula van 

Holstein-Schauenburg, geboren omstreeks 1512, overleden (ongeveer 89 jaar oud) op 

woensdag 10 april 1602. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Lodewijk van Brederode, geboren op zaterdag 10 augustus 1557 in 

Saint-Quentin [Aisne, Frankrijk]. 

7. Filips van Brederode, overleden in 1554 in Milaan [Lombardia, Italië]. 

8. Franciska van Brederode geestelijke. 

9. Reinoud van Brederode jong overleden. 

10. Robert van Brederode, overleden in 1566. 

 
 

Reinoud III van Brederode. 

Van 1507 tot 1529 was hij ambachtsheer van de heerlijkheden Sloten, Sloterdijk, Osdorp en Amstelveen. 

Reinoud van Brederode verkocht de heerlijkheden in 1529 aan de stad Amsterdam, die al veel grond bezat in 

deze streken. Cornelis Lambertszoon Opsij verhaalt (rond 1556-1568) dat Brederode zijn heerlijkheden bij het 

dobbelspel aan een burgemeester van Amsterdam heeft verloren. Sommigen menen dat hierin een kern van 

waarheid zit, maar het verhaal wordt door anderen als ongeloofwaardig bestempeld. 



  

  

In 1531 volgde hij zijn vader op als heer van Brederode, Vianen en Ameide, betrok Kasteel Batenstein, en 

werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Hij bestuurde de heerlijkheden Vianen en Ameide 

alsof deze niet leenplichtig waren aan Holland. Zo regelde hij de rechtspraak en de muntslag, wat voor hem 

niet toegestaan was. Hierdoor raakte hij in conflict met de graaf van Holland, omdat gevreesd werd dat hij 

aanspraak wilde maken op het graafschap. Hiervoor werd hij ter dood veroordeeld, wat later ongedaan 

werd gemaakt door keizer Karel V. 

In 1556 stierf Reinoud waarna hij werd bijgezet in de grafkelder van de familie in de Onze Lieve Vrouw ten 

Hemelopneming-kerk, de huidige hervormde kerk in Vianen. Zijn vrouw, Philippote van der Marck werd 

hier al in 1537 begraven. 

 

 

Peter Ernst I van Mansfeld. 

In 1562 sloot Mansfeld zich aanvankelijk aan bij het protest van ontevreden edellieden tegen het beleid van 

koning Filips II van Spanje, maar na het vertrek in 1564 van de invloedrijke bisschop van Mechelen en 

politiek adviseur Granvelle trok hij zich schoorvoetend uit de oppositie terug en verwierp uiteindelijk het 

Eedverbond der Edelen. Na de Beeldenstorm werd hij zelfs één van de voornaamste raadgevers van 

landvoogdes Margaretha van Parma, en onderscheidde zich door zijn vastberadenheid. 

Tijdens het schrikbewind van Alva stelde hij zich eerder verzoenend op en raakte daardoor enigszins op de 

achtergrond. In 1575 nam landvoogd Requesens hem op in de Raad van State. Hij werd op 4 september 1576 

samen met andere Raadsleden gevangengenomen en bleef tot maart 1577 opgesloten. Daarna nam hij actief 

deel aan de krijgsverrichtingen van Don Juan en Alexander Farnese. Toen Farnese in 1590 voorbereidingen 

trof om op campagne naar Frankrijk te trekken, vertrouwde deze hem het feitelijke bestuur ad interim toe. 

Na de dood van Farnese (december 1592) werd Mansfeld zelfs in de functie van landvoogd bekrachtigd, en 

bleef in dienst tot de komst van aartshertog Ernst van Oostenrijk (1594). In 1595 trok hij zich terug op zijn 

landgoed in Luxemburg, waar hij in 1604 overleed. 

Mansfeld liet in de Luxemburgse voorstad Clausen, in het dal van de Alzette, een prachtig paleis met park 

oprichten, genaamd "La Fontaine", waaraan wel ongeveer veertig jaar lang werd gebouwd. Na zijn dood is 

dit paleis echter in verval geraakt. Tegenwoordig zijn er nog maar schamele resten van over. 

 

 

Hendrik van Brederode (grote Geus). 

Hij werd in 1565 lid van het Eedverbond der Edelen en bood op 5 april 1566 het eerste Smeekschrift aan 

Margaretha van Parma aan. Van Brederode riep te Sint-Truiden de vergadering bijeen (14 juli 1566) en 

behoorde tot het Compromis van Breda (1567). 

Hij wierf troepen te Antwerpen, bracht een aantal hiervan per schip naar Vianen, terwijl zijn commandant 

Bombergen 's-Hertogenbosch veroverde. Hendrik trachtte zich tevergeefs meester te maken van Utrecht en 

Amsterdam, maar het door hem bij Antwerpen samengebrachte legertje onder leiding van Jan van Marnix 

werd op 13 maart 1567 in de slag bij Oosterweel door generaal Beauvoir verslagen terwijl de steun door de 

Antwerpse calvinisten persoonlijk door Willem van Oranje werd tegengehouden. 

Brederode werd in maart van dat jaar tot kapitein-generaal van Amsterdam benoemd. Samen met zijn 

vriend Lenaert Jansz de Graeff, die zijn adjudant was, werd Brederode in april door de Spaanse veldheer 

Filips van Noircarmes afgezet. 

Toen na de val van Valencijn het verzet ineen zakte, verlieten zijn troepen Vianen en trokken naar Duitsland. 

Nadat Hendrik van Brederode vergeefs gepoogd had weer bij Margaretha van Parma in de gunst te komen, 

week hij op 27 april 1567 uit naar Emden. 

In juni 1567 bezocht hij Willem van Oranje in zijn slot te Dillenburg. Teleurgesteld over diens weigering om 

zich achter de gewapende opstand te scharen, schrapte hij hem uit zijn testament. 

Op 28 mei 1568 werd hij door de Raad van Beroerten bij verstek gevonnist, maar hij was toen reeds op 15 

februari 1568 in ballingschap op kasteel Horneburg bij Recklinghausen overleden. 

Historische betekenis. 

Over het optreden van Hendrik van Brederode wordt thans zeer verschillend geoordeeld: enerzijds is hij, 

reeds vanaf de 16e eeuw, geëerd als een van de grondleggers van de Nederlandse Opstand, anderzijds is hij, 

vooral in de 19e eeuw, sterk bekritiseerd om zijn onrechtmatig optreden, zijn drankzucht en bovenal om het 

gegeven dat zijn gewapende verzet tegen de regering gefaald had. 

De leiding van het verzet werd rond 1566 overgenomen door een broer van Willem van Oranje, Lodewijk 



  

  

van Nassau, die eveneens met weinig succes de slag bij Heiligerlee (1568) leidde, en later bij Mook 

sneuvelde. 

Tot 1572 was het optreden van het verzet niet succesvol te noemen, pas toen de watergeuzen onder leiding 

kwamen van Willem van der Marck, heer van Lumey en volle neef van Hendrik van Brederode, werd de 

strijd succesvoller. 

Overigens speelde Willem van Oranje een dubieuze rol bij de afwikkeling van het testament van Hendrik 

van Brederode. In eerste instantie was Willem van Oranje door Hendrik als erfgenaam aangewezen, maar 

later herriep hij dit omdat hij weinig steun van hem had gekregen in het verzet tegen de Spanjaarden. Met 

name toen het geuzenleger van Hendrik vlak bij Antwerpen in 1567 werd verslagen werd hulp door Oranje 

ontzegd en de beschikbare hulptroepen tegengehouden. 

De Staten van Holland moesten eraan te pas komen om het testament te bekrachtigen, maar dat hinderde 

Willem van Oranje niet om de stad Vianen te bezetten. Deze stad bleef een vrije heerlijkheid en werd geen 

deel van de Republiek. Dit eindigde in 1725 toen de Staten van Holland en West-Friesland voor een 

recordbedrag van 898.200 gulden de rechten kochten van het geslacht van de Graven van Lippe, de 

opvolgers van het geslacht Brederode in vrouwelijke lijn, nadat het geslacht in mannelijke lijn in 1679 was 

uitgestorven. 

 

 

Amalia van Nieuwenaar-Alpen. 

Van 1579 tot 1587 was zij vrouwe van de heerlijkheid Vianen en de hogere heerlijkheid Bergen in 

Noord-Holland, een titel die zij erfde van haar eerste echtgenoot. In 1589 erfde zij het graafschap Limburg 

(Lenne) van haar halfbroer Adolf van Nieuwenaar. In 1590 kreeg zij de rechten over Alpen, Helpenstein, 

Lennep en de erfvoogdij over Keulen van haar halfzuster Magdalena. Alpen werd in 1597 bezet door Staatse 

troepen en het jaar daarop door het Spaanse Leger van Vlaanderen. 

 

 

 Reinoud III (Reinout) van Brederode, zoon van Walraven II van Brederode (heer van Brederode, 

Ameide en Vianen, burggraaf van Utrecht) en Margarethe van Borselen-Vere (vrouwe van 

Kloetinge en Ridderkerk), Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1515 met Anna Simons, geboren 

omstreeks 1495. 

 Uit deze relatie 6 kinderen. 

1. Lucretia van Brederode, geboren omstreeks 1515. Moeder is vermoedelijk een ander!, 

overleden (ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1544, trouwde (beiden ongeveer 24 jaar 

oud) in 1539 met Jan van Haeften, geboren omstreeks 1515, heer van Gameren, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) omstreeks 1584. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Lancelot van Brederode, geboren omstreeks 1520. Bastaardzoon van Reinout III van 

Brederode bij Anna Simons. Hij sloot zich aan bij het Compromis der Edelen, 

vermoord (ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 20 juli 1573 in 

Schoten [Antwerpen, België] onthoofd na de overgave van Haarlem, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 15 jaar oud) op vrijdag 26 augustus 1555 met 

Adriana van Blois-Treslong, dochter van Albert van Blois-Treslong en Catharina van 

Berkenrode, geboren omstreeks 1540. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

3. Artus van Brederode, geboren omstreeks 1530, raadsheer van de hof van Holland, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 8 oktober 1592 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en minder dan één jaar oud) in 1560 (omstreeks 

1580) in Haarlem met Anna van der Laan, geboren omstreeks 1560. Uit dit huwelijk 2 

zonen. 

4. Frans van Brederode, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

omstreeks 1589 in Schoten [Antwerpen, België], trouwde met Hendrika de Wilde, 

geboren in 1521, overleden (ongeveer 91 jaar oud) op zondag 9 juni 1613. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Anna van Brederode, trouwde met Gijsbert van Schoten. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

6. Margaretha van Brederode, overleden op maandag 20 mei 1574, trouwde met Roelof 

Grauwert heer van Weerdestein, drost van Ameide, overleden op vrijdag 7 juli 1572 



  

  

in Vianen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Reinoud III (Reinout) van Brederode, Buitenechtelijke relatie (3) voor 1540 Volgens sommige 

bronnen trouwden zij in het geheim in 1541 met Catharina Goossens van Holten, geboren in 

1523 in Wesel [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

maandag 16 januari 1584 in Vianen. 

 Uit deze relatie 4 kinderen. 

1. Sandrina van Brederode, geboren in 1539 in Vianen, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

op dinsdag 21 maart 1617 in Wijk Bij Duurstede, trouwde (1) met Albert van 

Presikhoven. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met 

Maximiliaan Leminge. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (3) met 

Maximiliaan Tordesillas. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (4) 

met Maximiliaan Lignaro. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Filips van Brederode, geboren in 1541 in Vianen, jong overleden. 

3. Sarah van Brederode, geboren in 1544 in Santpoort, overleden (ongeveer 87 jaar oud) 

op dinsdag 25 november 1631, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 22 

jaar oud) (1) in 1567 in Santpoort met Albert van Egmond-Merenstein, zoon van Jan 

van Egmond-Merenstein (kastelein van Woerden) en Amelia van Grombach, geboren 

omstreeks 1545, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op woensdag 5 april 1595. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Amelis Utenengh, 

overleden op dinsdag 19 april 1611. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Reinoud van Brederode, geboren in 1548 in Vianen, heer van de Bolswaert (heer van 

Bolswaard), overleden (ongeveer 85 jaar oud) op dinsdag 13 september 1633 in 

Lexsmond (in Lexmond), trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar 

oud) op zondag 4 augustus 1585 in Vuren met Josina van Arkel-Asperen, geboren in 

1560, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op woensdag 12 december 1601. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

XVi. Margaretha van der Mark-Arenberg, dochter van Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg 

(XIVi), op pagina 66 (heer van Sedan etc.) en Machteld van Montfoort (vrouwe van Naaldwijk, 

Wateringen en Kapellen), geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 44 jaar oud) 

omstreeks 1544, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 28 jaar oud) omstreeks 1542 

met Franz van Manderscheid, zoon van Dietrich van Manderscheid (graaf van Manderscheid) en 

Margaretha van Sombreffe-Kerpen, geboren omstreeks 1514, overleden (ongeveer 34 jaar oud) 

omstreeks 1548. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Elisabeth van Manderscheid-Virneburg, geboren omstreeks 1543, overleden 

(ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1569, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en 25 jaar 

oud) op woensdag 26 augustus 1564 in Berris met Floris van Pallant, zoon van Erard 

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

geboren op dinsdag 25 juli 1539, graaf van Culemborg, vrijheer van Pallant enz, 

overleden (59 jaar oud) op dinsdag 29 september 1598 in Culemborg. Uit dit huwelijk 



  

  

een dochter. 

 
 

 Franz van Manderscheid, zoon van Dietrich van Manderscheid (graaf van Manderscheid) en 

Margaretha van Sombreffe-Kerpen, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 34 jaar 

oud) (2) op donderdag 1 maart 1545 met Anna van Ysenburg-Grenzau, dochter van Salentin van 

Ysenburg-Grenzau (heer van Isenburg te Grenzau) en Elisabeth van Honolstein, geboren 

omstreeks 1510, overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1572. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Erika van Manderscheid-Virneburg, geboren omstreeks 1546, overleden (ongeveer 

35 jaar oud) op woensdag 30 december 1581, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en 

20 jaar oud) op dinsdag 9 april 1563 met Philips IV van Nassau-Weilburg, zoon van 

Philips III van Nassau-Weilburg en Amalia van Ysenburg-Büdingen, geboren op 

donderdag 15 oktober 1542, graaf van Nassau-Weilburg, Saarbrucken en Saarwerden, 

overleden (59 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1602 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

 
 

XVj. Robert II graaf van der Mark-Arenberg, zoon van Robrecht II graaf van der Mark-Arenberg 

(XIVi), op pagina 66 (heer van Sedan etc.) en Machteld van Montfoort (vrouwe van Naaldwijk, 

Wateringen en Kapellen), geboren op donderdag 1 maart 1506, overleden (30 jaar oud) op 

maandag 30 maart 1536, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 23 jaar oud) op 

zondag 26 augustus 1523 met Walburga van Egmond, dochter van Floris van Egmond (Fleurken 

Dunbier) (graaf van Buren en Leerdam, heer van IJsselstein, Kortgene, Jaarsveld (vanaf 1518) en 

Sint-Maartensd) en Margaretha van Glymes, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 46 

jaar oud) op zaterdag 12 april 1547. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Margaretha van der Mark, geboren op dinsdag 15 februari 1527 in 

Rekem [Limburg, België], overleden (72 jaar oud) op donderdag 18 februari 1599 in 

Zevenbergen, trouwde met Jan van Ligne, geboren omstreeks 1525 [Nakijken : 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Ligne Alles], gesneuveld (ongeveer 42 jaar 

oud) op donderdag 23 mei 1568 in Heiligerlee. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 



  

  

bekend. 

2. Margaretha van der Mark-Arenberg, geboren op dinsdag 15 februari 1527 in 

Reckheim [Limburg, België], overleden (72 jaar oud) op donderdag 18 februari 1599 in 

Zevenbergen, volgt XVIh, op pagina 100. 

3. Robert van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1525, graaf van de Mark en 

Arenberg baron van Reckheim, heer van Mirwaert 

 Naaldwijck, Wateringen etc, overleden (ongeveer 19 jaar oud) op 

woensdag 4 oktober 1544 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 18 en 18 jaar oud) op vrijdag 24 december 1543 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Anna van Glymes, dochter van Antonius van 

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

van Croÿ, geboren op zondag 1 november 1525, overleden (37 jaar oud) op 

zaterdag 15 juni 1563 in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Maria van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) omstreeks 1580. 

5. Mechtild van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 75 

jaar oud) op zaterdag 4 februari 1606 in Amberg [Bavaria, Duitsland], volgt XVIi, op 

pagina 101. 

6. Maria van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1525, volgt XVIj, op pagina 102. 

 
 

XVk. Johan II van der Mark-Arenberg, zoon van Johan van der Mark-Arenberg (XIVj), op pagina 

67 (heer van der Mark in Lummen) en Margaretha van Runkel, geboren omstreeks 1500, Heer 

van der Mark in Lummen (Lumey), overleden (ongeveer 52 jaar oud) op 

maandag 15 december 1552, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) op 

zaterdag 18 augustus 1534 met Margarethe van Wassenaar, dochter van Jan II van 

Wassenaar (heer van Wassenaar, burggraaf van Leiden) en Josina van Egmond, geboren 

omstreeks 1512, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op zondag 24 maart 1557. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Magdalena van der Mark-Arenberg, geboren op zaterdag 17 augustus 1535, 

overleden (56 jaar oud) op vrijdag 13 september 1591, trouwde (respectievelijk 



  

  

ongeveer 34 en ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1570 met Philips de Beaufort, 

geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 52 jaar oud) omstreeks 1582. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Margaretha van der Mark-Arenberg, geboren op zondag 2 juli 1539, overleden 

(ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1565, trouwde (respectievelijk 23 en ongeveer 27 jaar 

oud) op woensdag 22 mei 1563 met Charles van Gaveren-Herimez, zoon van Louis 

van Gaveren-Herimez en Jeanne de Rubempre, geboren omstreeks 1535, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) op zondag 26 september 1610. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Willem II van der Mark-Lumey, geboren op donderdag 15 oktober 1542 in 

Lummen [Meurthe-et-Moselle, Frankrijk], heer van Lumey (toenmalig Frans voor 

Lummen), Seraing, Borsset en Minderlecht, erfvoogd van Franchim en vorst van het 

Heilige Roomse Rijk, ongehuwd overleden (35 jaar oud) op maandag 1 mei 1578 in 

Luik [Luik, België] vergiftigd, begraven in Edingen [Henegouwen, België]. 

4. Philips van der Mark-Arenberg, geboren op donderdag 1 juli 1548, overleden (64 jaar 

oud) op zaterdag 15 juni 1613, volgt XVIk, op pagina 102. 

 
 

Willem II van der Mark-Lumey. 

Lumey stond bekend als een beruchte en wrede geuzenleider. 

Wraak. 

Bij de onthoofding van Egmont en Horne zwoer Lumey zijn baard en nagels te laten groeien totdat hij wraak 

had genomen, hetgeen hem de bijnaam 'Overste Langnagel' opleverde. Willem sloot zich aan bij het 

protestantisme, samen met tientallen andere edellieden uit het prinsbisdom Luik. Hij viel op door zijn roof- 

en plundertochten. Samen met Willem van Oranje stak hij in 1568 de Maas over bij Stokkem. Deze campagne 

leverde de Oranjes nog geen politiek resultaat op. Willem van der Marck deed zich in deze periode opnieuw 

opmerken door geweld, afpersing en doodslag. Zo plunderde hij het nonnenklooster van Hoei, een 

monnikenklooster aan de oever van de Maas en mishandelde hij een monnik door deze aan de staart van een 

paard te binden. 

Den Briel. 

In 1571 werd Lumey opperbevelhebber van de vloot der watergeuzen. Begin 1572 vertrok Lumey, met 25 

schepen en ongeveer 1200 man (waaronder Willem Bloys van Treslong, Jacob Blommaert en Lenaert Jansz 

de Graeff), van de Engelse kust nadat de Engelse koningin Elisabeth I genoeg kreeg van de piratenacties van 

de Geuzen en deze het land uitstuurde. Zwervend over de Noordzee, zonder haven waar ze konden landen, 

kwamen ze door een storm per toeval in de Maasmonding terecht. Toen de plaatselijke veerman Jan 

Kop(pest)ok de vloot zag liggen nam hij contact op met de admiraal en vroeg of hij het vlakbijgelegen Den 

Briel kwam bevrijden. Dit was eigenlijk niet de bedoeling, maar toen bleek dat er geen Spaans garnizoen 

gelegerd was en er ook in de buurt geen troepen waren, besloot Lumey de stap te wagen. Hij ontscheepte 

zijn bemanning en veroverde op 1 april 1572 Den Briel. Hier komt het spreekwoord vandaan: op 1 april 

verloor Alva zijn bril, waarbij bril een verbastering is van Den Briel. 

Vanuit Den Briel werden er tochten ondernomen richting de andere steden in Zuid-Holland en Zeeland. 

Veel steden gingen om en verklaarden zich voor de prins van Oranje. Zo ook de stad Gorkum. In die stad 

werden door de nieuwe regering de katholieke geestelijken gevangengezet en naar Brielle gestuurd. Aldaar 



  

  

besloot Lumey op 9 juli 1572 deze 19 katholieke geestelijken (17 priesters en 2 broeders) te vermoorden door 

ophanging, nadat ze op beestachtige wijze waren mishandeld. Ze zijn bekend geworden als de martelaren 

van Gorkum. Andere geestelijken waren reeds op de Grote Markt van Den Briel verbrand. Bij de verovering 

van Schoonhoven waren ook twee monniken vermoord. 

Confrontatie met de Staten van Holland. 

Lumey was op 20 juni 1572 door Willem van Oranje benoemd tot zijn luitenant in Holland maar zijn 

arrogantie en zijn streven naar het admiraalschap maakte zijn positie onmogelijk. Er werd getwijfeld of hij 

de Staten van Holland nog wel boven zich achtte. Hij werd door de Delftse stadsbestuurders aangeklaagd bij 

de Staten van Holland vanwege de moord op Cornelis Musius, prior van het Agathaklooster in Delft (1572). 

Ondanks zijn belofte aan de Staten van Holland op 22 juli 1572 om zich te houden aan de instructies van 

Willem van Oranje had hij Musius op 9 (of 10) december laten vermoorden. Musius was een vriend van 

Willem van Oranje, die regelmatig in het Sint-Agathaklooster verbleef en er woonde sinds november 1572. 

Lumey werd ontboden naar Delft en werd vervolgens gevangengezet op het kasteel van Gouda. Vanwege 

de precaire situatie werd hij vervolgens weer vrijgelaten. Toen het gerucht ging dat Lumey met zijn Waalse 

soldaten iets zou willen uitvoeren, werd Lumey weer gevangengezet, ditmaal in het slot Honingen. Enige 

tijd later wist hij te ontkomen naar Rotterdam, waar hij openlijk protest aantekende. In mei 1574 werd hem 

verzocht te vertrekken. Hij werd door de Staten het land uitgezet en vertrok uiteindelijk naar zijn landgoed 

in het land van Luik. Lumey vertrok eerst naar Aken om zijn rechtszaak inzake Musius voor de keizer van 

het Heilige Roomse Rijk te brengen, uit beklag en wrok tegen Willem van Oranje. Lumey zou als (voormalig) 

bevelhebber nog gezien zijn bij de slag bij Gembloers (1577), waar de Staatse legers een nederlaag leden 

tegen de legers van Don Juan en Parma. 

Verzoening met de katholieken. 

Omdat Lumey meende nog aanspraak te moeten maken op achterstallige vergoeding, ging hij met een klein 

leger naar 's-Hertogenrade en Heerlen, om deze te plunderen. Omdat de Staten bevreesd waren dat Lumey 

zou overlopen, stuurde men een deel van de bezetting van Maastricht naar deze plaatsen. Hierop besloot 

Lumey zich te verzoenen met de prins-bisschop van Luik en de overige Zuid-Nederlandse katholieken. Het 

is niet duidelijk of dit uit opportunisme voortkwam, of uit een daadwerkelijke bekering tot het katholicisme 

en berouw over zijn vroegere misdaden tegen katholieken. Hij zou op bezoek zijn geweest bij de graaf van 

Rennenberg, domheer van Luik en oom van de in 1580 overgelopen stadhouder van Groningen. Eenmaal op 

zijn landgoed bij Luik (het Château de Mont-Saint-Martin) verweerde hij zich dat hij was vergeven voor zijn 

zonden. 

Dood. 

Zeven dagen later overleed hij, ongehuwd en kinderloos. Een legende vertelt dat hij omkwam door een beet 

van een dolle hond. Hij werd echter vergiftigd. Het is niet duidelijk of de daders in het katholieke dan wel in 

het protestantse kamp moeten worden gezocht. 

Lumey werd door zijn broer Philips, domheer te Straatsburg, begraven in de huidige grafkelder van de 

familie Arenberg, onder de kapel van het klooster van de kapucijnerorde in Edingen (Rue des Capucins 5). 

De familie Arenberg was sinds 1606 eigenaar van de Marckse goederen geworden. 

Heer van Lumey, admiraal der Watergeuzen (Den Briel, 1572) Wreed man (Martelaren van Gorcum. 

 

 

Generatie XVI 
 

 

XVIa. Herman Gerorge graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Georg graaf van 

Limburg-Stirum (XVa), op pagina 68 en Ermgard van Wisch-Bronkhorst (gravin van Bronkhorst), 

geboren in 1540, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op dinsdag 27 augustus 1574, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 17 en 23 jaar oud) op zondag 29 september 1557 met Maria van Hoya, 

dochter van Jobst hgraaf van Hoya-Nienburg en Anna van Gleichen-Blankenhain, geboren op 

zaterdag 14 april 1534, overleden (78 jaar oud) op vrijdag 28 december 1612. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Joost van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op dinsdag 19 april 1560 in Borculo, 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 7 augustus 1621 in 

Kasteel de Wildenborch (Vorden), volgt XVIIa, op pagina 102. 



  

  

2. Mechtild van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op vrijdag 18 augustus 1561, 

overleden (61 jaar oud) op woensdag 24 augustus 1622 in 

Gemen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XVIIb, op pagina 103. 

3. George graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

dinsdag 21 augustus 1562, overleden (1 week en 4 dagen oud) op 

zaterdag 1 september 1562. 

4. Agnes gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

woensdag 18 september 1563 in Kasteel de Wildenborch (Vorden), kanonikes, prostin, 

abdis, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 1645 in 

Vreden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

5. Maria gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

maandag 21 februari 1566 in Borculo, tot 1593 kloosterlinge in Vreden, overleden (57 

jaar oud) op dinsdag 13 februari 1624 in 

Freckenhorst [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 

ongeveer 45 jaar oud) op zondag 2 juni 1596 met Johan van Millendonk, zoon van 

Dirk van Millendonk (heer van Millendonck, Drachenfels, Reuland etc.) en Theodora 

van Bronckhorst-Batenburg, geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 70 jaar 

oud) op zaterdag 1 mei 1621. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Johan graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op donderdag 13 april 1567 

in Borculo, tot 1603 Kannunik in Keulen, overleden (46 jaar oud) op 

woensdag 6 november 1613 in Terborg, trouwde (respectievelijk 45 en 31 jaar oud) op 

zaterdag 26 mei 1612 in Terborg met Walpurga Anna van Daun-Falkenstein, dochter 

van Wirich van Daun-Falkenstein (graaf van Falkenstein) en Ursula van 

Palts-Veldenz, geboren op maandag 3 november 1580, overleden (37 jaar oud) op 

dinsdag 26 juni 1618 in Amberg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

7. Erik graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

woensdag 2 september 1570 in Borculo, kannunnik en domproost, overleden (59 jaar 

oud) op zondag 25 augustus 1630 in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

8. Herman graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1574. 

 
 

XVIb. Maria gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, dochter van Georg graaf van Limburg-Stirum 

(XVa), op pagina 68 en Ermgard van Wisch-Bronkhorst (gravin van Bronkhorst), geboren 

omstreeks 1543, overleden (ongeveer 94 jaar oud) op maandag 2 november 1637 in 

Reifferscheidt [51, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 22 jaar oud) op 

maandag 21 augustus 1567 met Werner van Salm-Reifferscheidt, zoon van Johann van 

Salm-Reifferscheidt en Elisabeth van Henneberg, geboren op vrijdag 17 augustus 1545, overleden 

(83 jaar oud) op vrijdag 16 februari 1629 in Reifferscheidt [51, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Elisabeth van Salm-Reifferscheidt, geboren op dinsdag 5 oktober 1571, overleden 

(ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1616, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en 

ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1600 met Philipp Franz van Daun-Falkenstein, zoon 



  

  

van Sebastian van Daun-Falkenstein en Elisabeth van Salm-Dhaun, geboren 

omstreeks 1560, overleden (ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 1616. Uit dit huwelijk een 

dochter. 

2. Ernst Friedrich van Salm-Reifferscheidt, geboren op zondag 29 mei 1583, overleden 

(56 jaar oud) op dinsdag 13 september 1639, trouwde (respectievelijk 33 en ongeveer 

31 jaar oud) op zondag 12 juni 1616 met Maria Ursula van Leiningen-Dagsburg, 

dochter van Emich graaf van Leiningen-Dagsburg (graaf van Leiningen Dachsburg in 

Falkenburg) en Ursula van Fleckenstein, geboren omstreeks 1584, overleden 

(ongeveer 65 jaar oud) op maandag 16 augustus 1649. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

XVIc. Sibylla hertogin van Kleef, dochter van Johan III van Kleef (de Vredelievende) (XVc), op pagina 

70 (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], trouwde (respectievelijk 14 en 23 jaar oud) op 

woensdag 9 februari 1527 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Johan Frederik I van Saksen (de 

Grootmoedige), zoon van Johan van Saksen (de Standvastige) (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. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan Frederik II van Saksen (de Middelste), 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, dochter van Filips 

I landgraaf van Hessen (de Grootmoedige) en Christina van Saksen (van 1523 tot aan 

haar dood landgravin 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]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

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. 

2. Johan Willem (Johann Wilhelm) van Saksen-Weimar, geboren op 

dinsdag 11 maart 1530 in Torgau [Sachsen, Duitsland], was 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 2 zonen. 



  

  

 
 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

XVId. Willem V van Kleef (de Rijke), zoon van Johan III van Kleef (de Vredelievende) (XVc), op pagina 



  

  

70 (van 1511 tot aan zijn dood hertog van Gulik en Berg) en Maria van Gulik-Berg (erfdochter van 

Gulik, Berg en Ravensberg), geboren op vrijdag 28 juli 1516 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], hertog van Gulik, Kleef en Berg, graaf van de 

Mark, heer van Ravenstein, Herpen en Uden, overleden (75 jaar oud) op zondag 5 januari 1592 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 13 jaar oud) (1) op 

zondag 13 juli 1541, (gescheiden in 1546) met Johanna van Albret, dochter van Hendrik II van 

Albret (koning van Navarra) en Margaretha van Valois, geboren op zaterdag 7 januari 1528 in 

Saint-Germain-en-Laye [Val-d’Oise, Frankrijk], erfdochter en koningin van Navarra, prinses van 

Bearn, gravin de Foix, overleden (44 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1572 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in Vendome [Veneto, Italië]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Willem V van Kleef (de Rijke). 

Als enige zoon van hertog Johan III van Kleef volgde hij zijn vader op bij diens dood op 6 ( of 7 februari) 

1539. Om zijn heerschappij zeker te stellen trouwde hij in 1541 met Johanna van Albret, een nicht van de 

Franse koning. Zijn zus Anna van Kleef huwelijkte hij uit aan de Engelse koning Hendrik VIII. Van 1539 tot 

1543 regeerde hij over het naastgelegen Gelre. Na het verdrag van Venlo van 1543 stond hij het - inclusief het 

graafschap Zutphen - af aan keizer Karel V. Gelre werd een van de Zeventien Provinciën en tevens 

annuleerde hij zijn huwelijk met Johanna van Albret. 

 

 

 Johanna van Albret, dochter van Hendrik II van Albret (koning van Navarra) en Margaretha van 

Valois, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) (2) in 1548 (woensdag 20 

okt 1548) in Moulins [Allier, Frankrijk] met Anton van Bourbon, zoon van Charles van 

Bourbon-Vendome (hertog van Bourbon, graaf van Vendome) en Francoise van Valois-Alencon, 

geboren op maandag 22 april 1518 in La Fère [Aisne, Frankrijk], hertog van Vendome, koning 

van Navarre, gesneuveld (44 jaar oud) op zaterdag 17 november 1562 in 

Les Andelys [Eure, Frankrijk], begraven in Vendome [Veneto, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Hendrik van Bourbon, geboren in 1551, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1553. 

2. Lodewijk van Bourbon, geboren in 1555, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1557. 

3. Madeleine van Bourbon, gedoopt in 1556. 

4. Hendrik IV van Frankrijk (29de Koning van Frankrijk in het Huis Bourbon, zijtak 

van het Huis Capet van 1589 tot 1610) ook bekend als Hendrik III van Navarra, 

geboren op zondag 13 december 1553 in Pau [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk], 

koning van Navarra, vermoord (56 jaar oud) op vrijdag 14 mei 1610 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in Saint-Denis [Val-d’Oise, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 18 en 19 jaar oud) (1) op vrijdag 18 augustus 1572 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] de bekende / beruchte Bloedbruiloft. Tijdens de nacht na 

dit huwelijk zijn in Parijs duizenden Hugenoten vermoord, (gescheiden op 

vrijdag 17 december 1599) met zijn achternicht Margaretha (Reine Margot) van 

Valois, dochter van Hendrik II van Frankrijk (koning van Frankrijk) en Catharina de' 



  

  

Medici (koningin van Frankrijk van 1547 tot 1559), geboren op donderdag 14 mei 1553 

in Saint-Germain-en-Laye [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (61 jaar oud) op 

vrijdag 27 maart 1615 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven in 

Saint-Denis [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 47 en 25 jaar oud) (2) op zondag 17 december 1600 met Maria 

de' Medici, dochter van Francesco I de' Medici (de tweede groothertog van 

Toscane.) en Johanna van Oostenrijk (aartshertogin van Oostenrijk en groothertogin 

van Toscane), geboren op zaterdag 26 april 1575 in Florence [Toscana, Italië], 

overleden (67 jaar oud) op donderdag 3 juli 1642 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 kinderen, 

Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1590 met Gabrielle d' Estree, geboren 

omstreeks 1571 in Chateau de la Bourdaisiere [Indre-et-Loire, Frankrijk], overleden 

(ongeveer 27 jaar oud) op zaterdag 10 april 1599 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit 

deze relatie 3 kinderen, Buitenechtelijke relatie (4) omstreeks 1600 met Catharine 

Henriette de Balzac-d'Entragues, geboren omstreeks 1579 in 

Orléans [Loiret, Frankrijk], overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

woensdag 9 februari 1633 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit deze relatie 2 kinderen, 

Buitenechtelijke relatie (5) omstreeks 1600 met Jacqueline de Bueil. Uit deze relatie 

een kind, Buitenechtelijke relatie (6) omstreeks 1600 met Charlotte des Essarts. Uit 

deze relatie 2 kinderen, Buitenechtelijke relatie (7) omstreeks 1600 met Diane d' 

Andoins. Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren, Buitenechtelijke relatie (8) 

omstreeks 1600 met Françoise de Montmorency. Uit deze relatie zijn mij geen 

kinderen bekend. 

5. Catharina van Bourbon-Vendome, geboren op zaterdag 7 februari 1559 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (45 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1604 in 

Nancy [Loire-Atlantique, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 39 en 35 jaar oud) op 

zaterdag 30 januari 1599 in Saint-Germain-en-Laye [Val-d’Oise, Frankrijk] met 

Hendrik II hertog van Lotharingen, zoon van Karel III van Lotharingen (hertog van 

Lotharingen en Bar) en Claudia van Valois, geboren op vrijdag 8 november 1563, 

overleden (60 jaar oud) op woensdag 31 juli 1624 in 

Nancy [Loire-Atlantique, Frankrijk], begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 



  

  

 
 

 Willem V van Kleef (de Rijke), trouwde (respectievelijk 29 en 15 jaar oud) (2) op 

donderdag 18 juli 1546 in Regensburg [Bavaria, Duitsland] met Maria van Oostenrijk, dochter 

van Ferdinand I van Habsburg-Oostenrijk (keizer van het Heilige Roomse Rijk,) en Anna van 

Bohemen en Hongarije (prinses van Bohemen-Hongarije), geboren op vrijdag 15 mei 1531 in 

Praag [PR, Czech Republic], overleden (50 jaar oud) op vrijdag 11 december 1581 in 

Hambach [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Maria Eleonore van Gulik, geboren op vrijdag 16 juni 1550 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op 

vrijdag 23 mei 1608 in Kaliningrad [Rusland], volgt XVIIc, op pagina 104. 

2. Anna van Kleef, geboren op zaterdag 1 maart 1552 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op 

zaterdag 16 oktober 1632 in Höchstädt An der Donau [Bavaria, Duitsland], volgt 

XVIId, op pagina 108. 

3. Magdalena van Kleef, geboren op maandag 2 november 1553 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (79 jaar oud) op 

zaterdag 30 juli 1633 in Meissenheim [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt 

XVIIe, op pagina 113. 

4. Karel Frederik van Kleef, geboren omstreeks 1555, overleden (ongeveer 20 jaar oud) 

omstreeks 1575 in Rome [Lazio, Italië]. 

5. Elisabeth van Kleef, geboren omstreeks 1556, overleden (ongeveer 5 jaar oud) 

omstreeks 1561. 

6. Sibylle van Gulik-Kleef en Berg, geboren op maandag 26 augustus 1557, overleden 

(70 jaar oud) op donderdag 16 december 1627, trouwde (respectievelijk 43 en 40 jaar 

oud) op zondag 4 maart 1601 met haar neef Karel van Oostenrijk, zoon van 

Ferdinand II van Tirol (stadhouder van Bohemen, Landesfurst van Tirol) en 

Philippine Welser, geboren op dinsdag 22 november 1560, markgraaf van Burgau, 

overleden (57 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1618 in Gunzberg [Bavaria, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

7. Johan Willem van Kleef, geboren op maandag 28 mei 1562 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], hertog van Kleef, Gulik en Berg, graaf van de 

Mark, Ravenstein etc, Graaf van Meurs, kinderloos overleden (46 jaar oud) op 

woensdag 25 maart 1609 in Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 23 en 27 jaar oud) (1) op zondag 16 juni 1585 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Jacoba van Baden, dochter van 

Philibert van Baden-Baden (markgraaf van Baden) en Mathilde van Beieren, geboren 

op donderdag 16 januari 1558, tot aan haar dood hertogin van Gulik-Berg-Kleef, 

vermoord (38 jaar oud) op dinsdag 3 september 1596 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] gewurgd. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 37 en 30 jaar oud) (2) op 

zondag 20 juni 1599 met Antoinette van Lotharingen, dochter van Karel III van 

Lotharingen (hertog van Lotharingen en Bar) en Claudia van Valois, geboren op 

maandag 26 augustus 1568 in 

Gondreville (op het Kasteel) [Meurthe-et-Moselle, Frankrijk], overleden (41 jaar oud) 

op maandag 23 augustus 1610 in Nancy [Loire-Atlantique, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 



  

  

 
 

Johan Willem van Kleef. 

Hij groeide op en volgde zijn opleiding in Xanten en als jongere zoon was hij oorspronkelijk bestemd voor 

een kerkelijke loopbaan. Zo was hij van 1574 tot 1584 prins-bisschop van Münster. Na de onverwachte dood 

van zijn oudere broer Karel Frederik werd hij echter de nieuwe erfopvolger van Gulik-Berg-Kleef, waardoor 

hij de geestelijkheid diende te verlaten. 

In zijn jeugd had hij een ziekelijk en zwak gestel. Ook had hij een geestelijke stoornis. In depressieve buien 

verwondde hij zijn bedienden en weigerde hij te eten of op normale tijdstippen naar bed te gaan. Dit zorgde 

ervoor dat zijn artsen, raadgevers en familieleden schrik kregen dat Johan Willem geen kinderen zou 

kunnen krijgen en er hierdoor een dynastieke crisis zou ontstaan. Ook was hij een fervente en fanatieke 

katholiek die niet toevertrouwd kon worden met delicate politieke zaken. 

Op 16 juni 1585 huwde hij met Jacoba van Baden (1558-1597), dochter van markgraaf Filibert van 

Baden-Baden. Het huwelijk liep al vanaf het begin stroef, omdat Johan Willems vader Jacoba nooit volledig 

aanvaardde als schoondochter. Ook werd de steeds ambitieuzer wordende Johan Willem uitgesloten van de 

regeringszaken. Johan Willem en Jacoba slaagden er ook niet om nakomelingen voort te brengen, hoewel ze 

regelmatig seksueel contact hadden. 

In de zomer van 1589 was Johan Willem een tijd lang krankzinnig en in oktober 1589 werd zijn geestelijke 

gezondheid permanent teruggeworpen. In januari 1590 was de situatie zo erg dat Johan Willem ontwapend 

moest worden en in een veilige kamer onder bewaking moest leven. 

In 1592 volgde hij zijn vader op als hertog van Gulik-Berg-Kleef. Zijn echtgenote Jacoba was intussen een 

buitenechtelijke relatie begonnen en werd beschuldigd van te veel seksuele contacten te hebben met haar 

echtgenoot en overspel te plegen. Ook werd bij haar de schuld gelegd voor het uitblijven van nakomelingen. 

Op 3 september 1597 werd Jacoba in verdachte omstandigheden dood aangetroffen, vermoedelijk vergiftigd 

of gewurgd om plaats te maken voor een meer vruchtbare vrouw. 

Door de jaren heen werden er vele behandelingen en toverdrankjes uitgetest op Johan Willem, die allemaal 

geen effect hadden en waardoor hij bang werd van hekserij en om vergiftigd te worden. Toen zijn adviseurs 

hulp gingen zoeken bij de zogenaamde wonderdokter Johann Lumkin, moesten de medicijnen van Johan 

Willem vermengd worden in zijn eten omdat Johan Willem weigerde om medicijnen te nemen. Omdat ook 

diens behandeling geen effect had, moest Lumkin in juni 1599 wegvluchten, nadat de adviesraad van Johan 

Willem een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. 

Op 20 juni 1599 huwde hij met zijn tweede echtgenote Antoinette van Lotharingen (1568-1610), dochter van 

hertog Karel III van Lotharingen. Ook bij dit huwelijk bleven nakomelingen uit, waardoor de achterdocht 

begon te rijzen dat zowel Johan Willem als Antoinette behekst waren. In 1604 zond zijn schoonvader twee 

Italiaanse exorcisten naar Düsseldorf. De vele exorcismebeurten en een pelgrimstocht naar het protestantse 

Aken haalden echter niets uit. Op 25 maart 1609 stierf Johan Willem als laatste mannelijke lid van het huis 

van der Mark op 46-jarige leeftijd. 

Na de dood van Johan Willem volgde de Gulik-Kleefse Successieoorlog (1609-1614) en werd de erfenis 

opgeëist door onder andere de erfgenamen van zijn twee oudste zussen, samen de Bezitters genoemd: 

dochter van Maria Eleonora van Gulik-Kleef, nicht Anna van Pruisen en haar echtgenoot de protestantse 

keurvorst Johan Sigismund van Brandenburg enerzijds en de zoon van zijn zus Anna van Kleef, de vanaf 

1613 bekeerde katholieke vorst Wolfgang Willem van Palts-Neuburg anderzijds. Leopold V van Habsburg 

probeerde tot 1610 ook aanspraak te maken op de erfenis. In 1614 volgde de 2de oorlog tussen de Bezitters 



  

  

onderling. 

Uiteindelijk ging het hertogdom Kleef naar het protestantse Brandenburg en het hertogdom Gulik-Berg naar 

het katholieke Palts-Neuburg, nadat de landerijen meermaals door militaire troepen waren verwoest en het 

grootste deel van de fabelachtige welvaart die de landerijen bezaten was verdwenen. 

 

 

Antoinette van Lotharingen. 

Na de moord op Jacoba van Baden in 1597 werd ze op 20 juni 1599 de tweede echtgenote van de geesteszieke 

hertog Johan Willem van Gulik-Kleef-Berg. Dit huwelijk betekende een versterking van de banden tussen 

Gulik-Kleef-Berg en het katholieke hertogdom Opper-Lotharingen. 

Omdat het huwelijk tussen Antoinette en Johan Willem ook kinderloos bleef, dreigde de spanning die 

ontstaan was tussen de regentenraad en de eerste echtgenote van haar man Johan Willem zich te herhalen. 

Uiteindelijk wist ze het respect van de raad te winnen door de raadsleden als mederegentes van haar 

echtgenoot bij de regeringszaken te betrekken. Ook wist de gevaarlijkste regent, maarschalk Schenkern, van 

het hof te verdrijven en moest de regentenraad voortaan hun aandeel in de regeringszaken in regel nemen. 

Na het overlijden van haar echtgenoot Johan Willem in 1609 verliet ze in Gulik-Kleef-Berg. Een jaar later, in 

augustus 1610, stierf Antoinette op 41-jarige leeftijd. 

 

 

Jacoba van Baden. 

Omdat ze op jonge leeftijd al wees werd, werd ze opgevoed aan het hof van haar oom, hertog Albrecht V 

van Beieren. Op aandringen van haar neef Ernst van Beieren, die aartsbisschop van Keulen was, keizer 

Rudolf II, koning Filips II van Spanje en paus Gregorius XIII huwde ze op 16 juni 1585 met Johan Willem van 

Gulik-Berg-Kleef. Johan Willem was de fysiek onaantrekkelijke en mentaal onstabiele zoon en erfgenaam 

van hertog Willem van Gulik-Berg-Kleef en het huwelijk was hoofdzakelijk geregeld om de confessioneel 

twijfelende hertog Willem in het katholieke kamp te krijgen. Het huwelijk werd kwistig gevierd in de stad 

Düsseldorf, waar toen een grote ravage was aangericht in de Keulse Oorlog. 

Haar schoonvader kwam de vroege dood van zijn oudste zoon Karel Frederik nooit te boven en verachtte 

zijn tweede zoon en erfopvolger Johan Willem. Hierdoor werd Johan Willem weinig of niet voorbereid om te 

regeren, wat zou bijdragen tot de latere ramp dat het hertogdom Gulik-Berg-Kleef overkwam. 

Toen haar schoonvader in 1592 stierf, werd haar echtgenoot Johan Willem hertog van Gulik-Berg-Kleef. 

Jacoba probeerde in naam van haar echtgenoot te regeren, die wegens zijn hevige driftbuien was opgesloten. 

Jacoba werd geboren als protestantse, maar kreeg een katholieke opvoeding en koos geen van beide zijden. 

Ze werd nooit zwanger, waarschijnlijk omdat haar echtgenoot impotent was, en ze had een relatie met de 

veel jongere Dietrich von Hall zu Opphoven, die drost was in Monheim am Rhein en die later gearresteerd 

en opgesloten werd in de toren van het kasteel van Düsseldorf. Ze probeerde haar zaak te bepleiten voor de 

Sacra Rota Romana en het keizerlijk hof in Praag, maar de zaak maakte weinig vooruitgang. De katholieke 

zijde, aangevoerd door Jacoba's schoonzus Sibylla, besloot daarop het heft in eigen handen te nemen. 

Op de ochtend van 3 september 1597 werd Jacoba dood teruggevonden in haar kamer, nadat ze de nacht 

ervoor gasten had ontvangen en getoost had op de gezondheid van haar echtgenoot. Het was een verdacht 

overlijden en getuigenverslagen suggereren dat Jacoba gewurgd of verstikt werd. Het eventuele motief had 

kunnen zijn om plaats te maken voor een meer fertiele vrouw om zo het met uitsterven bedreigde huis van 

der Mark te redden. Op 10 september 1597 werd ze in een besloten ceremonie begraven in de 

Kreuzherrenkerk van Düsseldorf. Op 23 maart 1820 werd haar lichaam overgebracht naar de 

Sint-Lambrechtskerk van Düsseldorf en daar herbegraven. 

 

 

XVIe. Frans I van Nevers, zoon van Karel II van Nevers (XVe), op pagina 74 (tot aan zijn dood graaf 

iure uxoris van Rethel) en Maria van Albret, geboren op zaterdag 2 september 1516 in 

Cussy Sur Loire [Saône-et-Loire, Frankrijk], van 1521 tot 1539 graaf en van 1539 tot aan zijn dood 

hertog van Nivernais van 1521 tot aan zijn dood graaf van Eu en van 1553 tot aan zijn dood graaf 

van Rethel, overleden (44 jaar oud) op maandag 13 februari 1561 in 

Nevers [South East England, Verenigd Koninkrijk], begraven aldaar, trouwde (beiden 21 jaar 

oud) (1) op woensdag 19 januari 1538 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met zijn achternicht 

Margaretha van Bourbon-Vendome, dochter van Charles van Bourbon-Vendome (hertog van 



  

  

Bourbon, graaf van Vendome) en Francoise van Valois-Alencon, geboren op 

donderdag 26 oktober 1516 in Nogent, overleden (72 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1589 in 

La Chapelle-D'angillon [Cher, Frankrijk], begraven in 

Nevers [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Frans II hertog van Nevers, geboren op zondag 31 maart 1540, van februari 1562 tot 

aan zijn dood hertog van Nevers en graaf van Rethel, gesneuveld (22 jaar oud) op 

woensdag 19 december 1562 in Dreux [Eure-et-Loire, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 21 en ongeveer 21 jaar oud) op woensdag 6 september 1561 in 

Saint-Germain-en-Laye [Val-d’Oise, Frankrijk] met Anna van Bourbon-Vendôme, 

dochter van Louis van Bourbon-Montpensier en Jacqueline de Longwy, geboren 

omstreeks 1540, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 25 november 1572. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Henriëtte van Nevers, geboren op zaterdag 31 oktober 1542 in 

La Chapelle-D'angillon [Cher, Frankrijk], overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 24 januari 1601 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XVIIf, op pagina 118. 

3. Jacob van Nevers ook bekend als Jacob van Kleef, geboren op zondag 1 oktober 1544. 

In 1562 werd hij na de dood van zijn oudere broer Frans II hertog van Nevers en graaf 

van Rethel, overleden (19 jaar oud) op zondag 6 september 1564 in 

Montigny [Yvelines, Frankrijk], trouwde met Diane van der Mark-Arenberg, dochter 

van Robrecht IV van der Mark (XVIf), op pagina 99 (hertog van Bouillon en eerste 

vorst van Sedan) en Francoise de Breze (zie XVIIk, op pagina 124). Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Hendrik van Nevers, jong overleden. 

5. Catharina van Nevers, geboren omstreeks 1548, overleden (ongeveer 84 jaar oud) op 

woensdag 11 mei 1633 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XVIIg, op pagina 119. 

6. Maria van Kleef-Nevers, geboren omstreeks 1553, overleden (ongeveer 21 jaar oud) 

op woensdag 30 oktober 1574 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en 19 jaar oud) op maandag 4 december 1572 in 

Saint Germain Des Pres [Lozère, Frankrijk] met haar neef Hendrik I van 

Bourbon-Condé, zoon van Louis van Bourbon-Vendome en Eleonore van Roye Rouci, 

geboren op maandag 29 december 1552 in 

La Ferté-Sous-Jouarre [Seine-et-Marne, Frankrijk], van 1569 tot aan zijn dood prins 

van Condé, overleden (35 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1588 in 

Saint-Jean-D'angély [Charente-Maritime, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 



  

  

 
 

Frans I van Nevers. 

Na de dood van zijn vader in 1521 werd hij graaf van Nevers en Eu. Wegens zijn minderjarigheid werd hij 

de eerste jaren van zijn regering onder het regentschap van zijn moeder geplaatst. Zijn moeder streed samen 

met haar zus Charlotte om de erfenis van hun voorvader Jan van Bourgondië. Als gevolg hiervan moest zij 

in 1525 onder meer het graafschap Rethel en de heerlijkheid Donzy afstaan aan de familie van Charlotte. De 

graafschappen Nevers en Eu wist zij voor Frans te behouden. 

In 1537 nam Frans deel aan de veldtocht van maarschalk Anne van Montmorency tegen het hertogdom 

Savoye. In 1539 werd hij door koning Frans I van Frankrijk verheven tot hertog van Nevers en pair van 

Frankrijk, een beslissing die op 17 februari door het Parlement van Parijs werd bekrachtigd. In oktober 1545 

werd hij benoemd tot gouverneur van Champagne en graaf van Brie. Na het overlijden van zijn nicht Claude 

van Foix in 1553 kwam hij eveneens in het bezit van de graafschappen Rethel en Beaufort en de 

heerlijkheden Orval, Donsy en Rosoy. 

Nadat een conflict tussen Frankrijk en het huis Habsburg opnieuw een oorlog veroorzaakte, nam Frans het 

commando over van het Franse leger, dat door het Verdrag van Chambord de steun kreeg van de 

revolterende protestantse vorsten in het Heilige Roomse Rijk. Na de strijd in de Habsburgse Nederlanden 

nam hij op 10 april 1552 deel aan de verovering van de vesting van Metz. In 1553 kon hij deze stad succesvol 

verdedigen tegen het leger van keizer Karel V. In het verdere verloop van de oorlog kon eveneens de 

bisschopsstad Toul veroverd worden. De volgende jaren verdedigde Frans samen met Jacques d'Albon, heer 

van Saint-André, Champagne tegen aanvallen van keizerlijk-Spaanse troepen. In 1557 was hij de aanvoerder 

van het Franse leger dat bij de Slag bij Saint-Quentin vernietigend verslagen werd door een Spaans-Engels 

leger onder leiding van hertog Emanuel Filibert van Savoye. Frans ontsnapte aan gevangenschap en nam de 

leiding op van een leger dat Thionville in het hertogdom Luxemburg veroverde. Op 3 april 1559 eindigde de 

oorlog met het voor de Fransen nadelige Vrede van Cateau-Cambrésis. 

In februari 1562 stierf Frans I van Nevers op 45-jarige leeftijd, een jaar nadat hij zich bekeerd had tot het 

calvinisme. 

 

 

Frans II hertog van Nevers. 

In februari 1562 volgde hij zijn vader op als hertog van Nevers en graaf van Rethel. 

Hoewel zijn vader zich kort voor zijn overlijden bekeerde tot het calvinisme, koos Frans II na het Bloedbad 

van Wassy-sur-Blaise op 1 maart 1562 in de Hugenotenoorlogen partij voor de katholieken. In 1562 nam hij 

deel aan de succesvolle belegering van Rouen, dat op 26 oktober ingenomen werd. Op 19 december van 

datzelfde jaar vocht hij aan de zijde van de katholieken in de Slag bij Dreux, die gewonnen werd door de 

Hugenoten. Bij deze veldslag schoot Frans zichzelf per ongelukkig dood toen hij de lading van zijn pistool 

wilde controleren. 

In 1561 huwde Frans met Anna (1540-1572), dochter van Lodewijk III van Bourbon-Vendôme, hertog van 

Montpensier. Het huwelijk bleef kinderloos. Zijn jongere broer Jacob volgde hem op. 

 

 

Hendrik I van Bourbon-Condé. 

Hij groeide op in een overtuigde calvinistische familie. In 1569 volgde hij zijn vader op als prins van Condé. 



  

  

Tijdens de hugenotenoorlogen vocht hij aan de zijde van zijn neef Hendrik van Navarra, de latere koning 

Hendrik IV van Frankrijk. In 1572 bevond hij zich in Parijs toen de Bartholomeusnacht plaatsvond. Tijdens 

dit bloedbad werd hij gedwongen zich tot het katholicisme te bekeren. Het jaar daarna vocht hij aan de zijde 

van het koninklijk leger mee bij het beleg van La Rochelle, waarna hij door koning Karel IX van Frankrijk tot 

gouverneur van Picardië werd benoemd. 

Hij was een van de leiders van de Malcontents, die zich verzetten tegen het beleid van koning Hendrik III en 

hem wilden afzetten. Nadat hun complot om dit doel te bekomen was mislukt, vluchtte Hendrik in 1574 

naar Duitsland. In 1576 kon hij na het Edict van Beaulieu terugkeren naar Frankrijk en werd hij 

gerestaureerd als gouverneur van Picardië. Inmiddels had hij zich ook terug tot het calvinisme bekeerd. 

Vanaf dan was Hendrik de belangrijkste militaire leider van de hugenoten, een functie waarin hij vaak 

samenwerkte met Hendrik van Navarra. In 1587 raakte hij zwaargewond bij de Slag bij Coutras. Hij overleed 

in maart 1588 op 35-jarige leeftijd, vermoedelijk als gevolg van zijn verwondingen. Zijn overlijden kwam 

echter onverwacht en zijn tweede echtgenote Charlotte Catherine de la Trémoille werd er zelfs van 

beschuldigd hem vergiftigd te hebben. Het Parlement van Parijs liet haar arresteren en gevangenzetten in 

Saint-Jean-d'Angély. In september 1588 beviel ze in gevangenschap van zijn postume zoon Hendrik II. 

Nadat Hendrik van Navarra koning van Frankrijk werd, werd Charlotte Catherine in juli 1589 in vrijheid 

gesteld. Het Parlement van Parijs sprak haar in juni 1596 vrij. 

 

 

 Frans I van Nevers, trouwde (respectievelijk 44 en 21 jaar oud) (2) op zondag 2 oktober 1560 met 

zijn achternicht Maria van Bourbon-Saint Pol, dochter van Francois van 

Bourbon-Vendome (hertog van Estouteville, graaf van Saint Pol) en Adrienne d' Estouteville, 

geboren op dinsdag 30 mei 1539 in La Ferté-Sous-Jouarre [Seine-et-Marne, Frankrijk], overleden 

(61 jaar oud) op zaterdag 7 april 1601 in Pontoise [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

 Maria van Bourbon-Saint Pol, dochter van Francois van Bourbon-Vendome (hertog van 

Estouteville, graaf van Saint Pol) en Adrienne d' Estouteville, trouwde (respectievelijk 18 en 28 

jaar oud) (1) op vrijdag 14 juni 1557 met haar neef Jean van Bourbon-Vendome, zoon van 

Charles van Bourbon-Vendome (hertog van Bourbon, graaf van Vendome) en Francoise van 

Valois-Alencon, geboren op vrijdag 6 juli 1528 in Chateau de la Pere, gesneuveld (29 jaar oud) op 

zaterdag 10 augustus 1557 in Saint-Quentin [Aisne, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Maria van Bourbon-Saint Pol, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 23 jaar oud) (2) op 

dinsdag 2 juli 1563 met Leonor hertog van Longueville, zoon van Frans van Longueville (hertog 

van Rothelin) en Jacqueline de Rohan, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 33 jaar oud) 

op dinsdag 7 augustus 1573 in Blois [Loir-et-Cher, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Hendrik hertog van Longueville, geboren omstreeks 1568, overleden (ongeveer 26 

jaar oud) op woensdag 29 maart 1595 in Amiens [Somme, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en 20 jaar oud) op zondag 28 februari 1588 in 



  

  

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Catharina van Mantua-Gonzaga, dochter van 

Lodewijk van Mantua-Gonzaga (hertog van Nevers en Rethel) en Henriëtte van 

Nevers (XVIIf), op pagina 118 (van 1564 tot aan haar dood hertogin van Nevers), 

geboren op zondag 21 januari 1568 in Mantua [Lombardia, Italië], overleden (61 jaar 

oud) op zaterdag 1 december 1629 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 

een zoon. 

2. Francois van Longueville, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 61 jaar oud) 

op dinsdag 7 oktober 1631 in Châteauneuf-Sur-Loire [Loiret, Frankrijk]. 

3. Antoinette van Longueville, geboren omstreeks 1571, overleden (ongeveer 46 jaar 

oud) op woensdag 25 april 1618 in Poitiers [Pas-de-Calais, Frankrijk]. 

4. Eleonore van Longueville, geboren omstreeks 1573, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1596 in Rouen [Somme, Frankrijk] 

met Charles de Matignon, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

op dinsdag 2 juni 1648 in Torigny [Manche, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

XVIf. Robrecht IV van der Mark (Mark-Arenberg, van der), zoon van Robert van der Mark-Arenberg 

(XVf), op pagina 75 (heer van Sedan) en Wilhelmina van Saarbrücken-Commercy, geboren op 

maandag 15 januari 1512 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], hertog van Bouillon en eerste vorst van 

Sedan (heer van Sedan, graaf van Braine, hertog van Bouillon), overleden (44 jaar oud) op 

zondag 4 november 1556 in Guise, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 

donderdag 5 januari 1539 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Francoise de Breze, dochter van 

Louis de Breze en Diana van Poitiers, geboren omstreeks 1515, overleden (ongeveer 42 jaar oud) 

op maandag 14 oktober 1557. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Henri Robert van der Mark-Arenberg, geboren op dinsdag 7 februari 1539, overleden 

(35 jaar oud) op maandag 2 december 1574 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], volgt 

XVIIh, op pagina 121. 

2. Charles Robert van der Mark-Arenberg, geboren op dinsdag 15 april 1541 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (81 jaar oud) op woensdag 30 november 1622, 

volgt XVIIi, op pagina 122. 

3. Antonia van der Mark-Arenberg, geboren op vrijdag 27 maart 1542 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (ongeveer 49 jaar oud) omstreeks 1591 in 

Chateau de Pezenas, volgt XVIIj, op pagina 123. 

4. Diane van der Mark-Arenberg, geboren op vrijdag 16 juni 1544 in 

Chateau Thierry [Aisne, Frankrijk], overleden (67 jaar oud) op woensdag 2 mei 1612, 

volgt XVIIk, op pagina 124. 

5. Guillemette van der Mark-Arenberg, geboren op woensdag 26 september 1545 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (ongeveer 46 jaar oud) omstreeks 1592, volgt 

XVIIl, op pagina 124. 

6. Catherina van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1548, overleden (ongeveer 42 

jaar oud) omstreeks 1590. 

 



  

  

 

XVIg. Philippa van der Mark-Arenberg, dochter van Jan van der Mark-Arenberg (XVg), op pagina 

76 en Helene de Bissipat, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

vrijdag 15 januari 1560, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1545 met Louis de 

Dompmartin, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op 

vrijdag 8 oktober 1554. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Diane de Dompmartin Fontenay, geboren omstreeks 1552, overleden (ongeveer 73 

jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1625, trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en 

ongeveer 20 jaar oud) (1) omstreeks 1566 met Johann Philipp graaf van 

Salm-Neufville, zoon van Philipp Franz van Salm-Dhaun (graaf van Salm) en Maria 

Aegyptica van Oettingen-Oettingen, geboren op zondag 30 september 1545, overleden 

(24 jaar oud) op vrijdag 3 oktober 1569. Uit dit huwelijk een dochter, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 17 en 20 jaar oud) (2) op dinsdag 17 maart 1570 met Charles 

Philippe van Croÿ-Aarschot, zoon van Filips II van Croÿ en Anna van Lotharingen, 

geboren op donderdag 1 september 1549 in Beaumont [Henegouwen, België], prins 

van Croy, hertog van Aarschot, markies van Havre, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 25 november 1613 in Fénétrange [Moselle, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 
 

XVIh. Margaretha van der Mark-Arenberg, dochter van Robert II graaf van der Mark-Arenberg 

(XVj), op pagina 81 en Walburga van Egmond, geboren op dinsdag 15 februari 1527 in 

Reckheim [Limburg, België], gravin van Arenberg, overleden (72 jaar oud) op 

donderdag 18 februari 1599 in Zevenbergen, trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 27 jaar 

oud) op zaterdag 18 oktober 1547 in Grave met haar achterneef Jean de Ligne-Barbancon, zoon 

van Louis de Ligne-Barbancon (baron van Barbancon) en Maria van Glymes, geboren 

omstreeks 1520 [Nakijken : https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_der_Mark Alles], 

baron van Barbencon, graaf van Arenberg, gesneuveld (ongeveer 47 jaar oud) op 

donderdag 23 mei 1568 in Heiligerlee. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Charles van Ligne-Arenberg, geboren op woensdag 22 februari 1550 in Vollenhove, 

overleden (65 jaar oud) op maandag 18 januari 1616 in 

Enghien [Henegouwen, België], trouwde (respectievelijk 36 en 23 jaar oud) op 

zondag 4 januari 1587 in Beaumont [Henegouwen, België] met Anna van 

Croÿ-Aarschot, dochter van Philippe van Croÿ-Aarschot (hertog van Aarschot) en 

Johanna Henriette van Halewijn, geboren op zaterdag 4 mei 1563 in 

Beaumont [Henegouwen, België], hertogin van Aerschot, prinses van Chimay, 

overleden (71 jaar oud) op maandag 26 februari 1635 in 

Enghien [Henegouwen, België]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

2. Margaretha van Ligne-Arenberg, geboren op zondag 24 februari 1552, overleden (59 

jaar oud) op donderdag 24 februari 1611, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 31 

jaar oud) op zaterdag 7 juni 1569 met Philippe de Lalaing, zoon van Charles de 



  

  

Lalaing (graaf van Lalaing) en Margarethe van Croÿ-Chimay, geboren 

omstreeks 1537, graaf van Lalaing, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

maandag 24 mei 1582. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

3. Antonia Wilhelmina van Ligne-Arenberg, geboren op donderdag 1 augustus 1557, 

overleden (68 jaar oud) op donderdag 26 februari 1626, trouwde (respectievelijk 20 en 

ongeveer 44 jaar oud) op zaterdag 10 december 1577 met Salentin van 

Ysenburg-Grenzau, zoon van Heinrich heer van Ysenburg-Grenzau en Margaretha 

van Wertheim, geboren omstreeks 1533, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

vrijdag 19 maart 1610. Uit dit huwelijk een zoon. 

4. Robert van Ligne-Arenberg, geboren op woensdag 11 november 1564, overleden (49 

jaar oud) op zondag 2 maart 1614, trouwde (respectievelijk 23 en 18 jaar oud) op 

woensdag 1 juni 1588 met Claudia van Salm-Neufville, dochter van Johann 

Philipp graaf van Salm-Neufville en Diane de Dompmartin Fontenay, geboren op 

woensdag 12 november 1569, overleden (62 jaar oud) op zondag 1 februari 1632. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

5. Everhard van Ligne-Arenberg, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op woensdag 31 december 1608, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1595 met Louise van Oost-Friesland, dochter van Maximilian van 

Oost-Friesland (graaf van Valkenburg, heer van Heeswijk Dinther, Berlicum) en 

Barbara de Lalaing, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

dinsdag 16 oktober 1607. Uit dit huwelijk een dochter. 

 
 

XVIi. Mechtild van der Mark-Arenberg, dochter van Robert II graaf van der Mark-Arenberg (XVj), op 

pagina 81 en Walburga van Egmond, geboren omstreeks 1530, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

op zaterdag 4 februari 1606 in Amberg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 18 

en ongeveer 19 jaar oud) op woensdag 25 mei 1549 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met 

Ludwig Heinrich van Leuchtenberg, zoon van Georg van Leuchtenberg (landgraaf van 

Leuchtenberg) en Barbara van Brandenburg, geboren omstreeks 1529, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) op maandag 5 juni 1567. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Georg Ludwig van Leuchtenberg, geboren op maandag 27 juli 1553, overleden (59 

jaar oud) op vrijdag 24 mei 1613, trouwde (respectievelijk 31 en 21 jaar oud) (1) op 

dinsdag 27 november 1584 met Maria Salome van Baden-Baden, dochter van 

Philibert van Baden-Baden (markgraaf van Baden) en Mathilde van Beieren, geboren 

op vrijdag 1 februari 1563, overleden (37 jaar oud) op zondag 30 april 1600. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen, trouwde (respectievelijk 47 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 

dinsdag 24 oktober 1600 met Elisabeth van Manderscheid-Gerolstein, dochter van 

Johann Gerhard graaf van Manderscheid-Gerolstein en Margaretha van Salm-Dhaun, 

geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op 

vrijdag 9 september 1611. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

 
 

XVIj. Maria van der Mark-Arenberg, dochter van Robert II graaf van der Mark-Arenberg (XVj), op 

pagina 81 en Walburga van Egmond, geboren omstreeks 1525, trouwde (respectievelijk ongeveer 

25 en ongeveer 28 jaar oud) omstreeks 1550 met Sebastian van Helfenstein, zoon van Ulrich van 

Helfenstein en Katharina van Waldburg, geboren op woensdag 21 september 1521, overleden (42 

jaar oud) op zaterdag 16 mei 1564. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Rudolf graaf van Helfenstein, geboren op donderdag 24 maart 1560, overleden (40 

jaar oud) op zondag 18 februari 1601, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar 

oud) omstreeks 1582 met Anna barones van Staufen, dochter van Anton baron van 

Staufen en Wandelrade van Hohenlohe-Waldenburg, geboren omstreeks 1560, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) op zaterdag 2 september 1600. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

 

XVIk. Philips van der Mark-Arenberg, zoon van Johan II van der Mark-Arenberg (XVk), op pagina 

82 (Heer van der Mark in Lummen (Lumey)) en Margarethe van Wassenaar, geboren op 

donderdag 1 juli 1548, graaf van de Mark Lummen (Lumey, Lumain), overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 15 juni 1613, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 21 jaar oud) op 

zaterdag 23 mei 1581 met Katharina van Manderscheid-Schleiden, dochter van Dietrich van 

Manderscheid (graaf van Manderscheid Virneburg) en Erika van Waldeck-Eisenberg, geboren 

omstreeks 1559, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op donderdag 12 juni 1597. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Josina van der Mark-Arenberg, geboren op maandag 3 januari 1583 in 

Lummen [Meurthe-et-Moselle, Frankrijk], overleden (43 jaar oud) op 

donderdag 26 februari 1626 in Rochefort, volgt XVIIm, op pagina 124. 

2. Ernst van der Mark-Arenberg, geboren op donderdag 22 februari 1590 in 

Arnsberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 17 februari 1654 in Schleiden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

XVIIn, op pagina 125. 

3. Elisabeth Catharina van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1585, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) omstreeks 1634, volgt XVIIo, op pagina 126. 

 

Generatie XVII 
 

 

XVIIa. Joost graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Herman Gerorge graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIa), op pagina 84 en Maria van Hoya, geboren op 

dinsdag 19 april 1560 in Borculo, graaf van Limburg Bronkhorst Borculo Stirum Wisch, overleden 

(61 jaar oud) op zaterdag 7 augustus 1621 in Kasteel de Wildenborch (Vorden), trouwde 

(respectievelijk 30 en ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 2 maart 1591 in 

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Maria van Holstein-Schauenburg, dochter van 

Otto IV van Holstein-Schauenburg (graaf van Holstein Schauenburg Pinneberg) en Elisabeth 



  

  

Ursula van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren in 1559, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

maandag 3 oktober 1616 in Kasteel de Wildenborch (Vorden). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Herman Otto van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 3 september 1592 in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden 

(52 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1644 in Bergen op Zoom, volgt XVIIIa, op pagina 

126. 

2. Jurgen Ernst van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op zondag 29 augustus 1593 

in Brake [Nedersaksen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) in september 1661 in 

Terborg, volgt XVIIIb, op pagina 127. 

3. Willem Frederik graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

woensdag 31 augustus 1594 in Kasteel de Wildenborch (Vorden), overleden (40 jaar 

oud) op zondag 1 april 1635 in 's-Gravenhage. 

4. Hans Adolf graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op dinsdag 9 juli 1596 

in Kasteel de Wildenborch (Vorden), domheer, domproost, overleden (28 jaar oud) op 

maandag 30 juni 1625 in Heusden. 

5. Bernard Albrecht van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

vrijdag 29 augustus 1597 in Kasteel de Wildenborch (Vorden), overleden (40 jaar oud) 

op vrijdag 9 oktober 1637 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

XVIIIc, op pagina 128. 

6. Elisabeth Juliana gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

woensdag 28 oktober 1598 in Kasteel de Wildenborch (Vorden), overleden (5 dagen 

oud) op maandag 2 november 1598 aldaar. 

7. Anna Sophia gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 21 maart 1602 in Kasteel de Wildenborch (Vorden), overleden (67 jaar oud) 

op vrijdag 9 augustus 1669, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) (1) in 1623 met Johan van 

Morrien. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (ongeveer 27 jaar 

oud) (2) in 1629 met Johan Melchior van Dromboick. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

8. Elisabeth Juliana gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

dinsdag 18 maart 1603 in Bronkhorst, kanonikes te Vreden, overleden (38 jaar oud) op 

vrijdag 15 november 1641 in Vreden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 
 

XVIIb. Mechtild gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, dochter van Herman Gerorge graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIa), op pagina 84 en Maria van Hoya, geboren op 

vrijdag 18 augustus 1561, vrouwe van Gehmen, overleden (61 jaar oud) op 

woensdag 24 augustus 1622 in Gemen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 30 en ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 4 augustus 1592 met Heinrich X van 

Holstein-Schauenburg, zoon van Jobst van Holstein-Schauenburg (graaf van Holstein 

Schauenburg in Gehmen) en Elisabeth van Pallant, geboren omstreeks 1570, graaf van Holstein 

Schauenburg in Gehmen, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op woensdag 15 oktober 1597. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

1. Jobst Hermann van Holstein-Schauenburg, geboren omstreeks 1593, graaf van 

Holstein Schauenburg in Gehmen, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

maandag 5 november 1635. 

 

XVIIc. Maria Eleonore van Gulik, dochter van Willem V van Kleef (de Rijke) (XVId), op pagina 

89 (hertog van Gulik, Kleef en Berg, graaf van de Mark, heer van Ravenstein, Herpen en 

Uden) en Maria van Oostenrijk, geboren op vrijdag 16 juni 1550 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op vrijdag 23 mei 1608 in 

Kaliningrad [Rusland], trouwde (respectievelijk 23 en 20 jaar oud) op zondag 14 oktober 1573 in 

Kaliningrad [Rusland] met Albrecht Friedrich van Brandenburg, zoon van Albrecht van 

Pruisen (hertog van Pruisen, Grootmeester van de Duitse Orde in (Oost) Pruisen) en Anna Maria 

van Brunswijk-Kalenberg, geboren op donderdag 7 mei 1553 in Kaliningrad [Rusland], hertog 

van Pruisen, overleden (65 jaar oud) op zaterdag 18 augustus 1618 in Kaliningrad [Rusland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Anna van Pruisen, geboren op zaterdag 3 juli 1576 in Kaliningrad [Rusland], 

overleden (48 jaar oud) op woensdag 9 april 1625 in Berlijn [Berlin, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 18 en 21 jaar oud) op zondag 30 oktober 1594 in 

Kaliningrad [Rusland] met Johan Sigismund van Brandenburg, zoon van Joachim 

Frederik van Brandenburg (van 1598 tot aan zijn dood keurvorst van Brandenburg) en 

Catharina van Brandenburg-Küstrin, geboren op woensdag 8 november 1572 in Halle, 

van 1608 tot aan zijn dood keurvorst van Brandenburg, overleden (47 jaar oud) op 

maandag 23 december 1619 in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

8 kinderen. 

2. Maria van Brandenburg, geboren op dinsdag 23 januari 1579 in 

Koningsbergen [Rusland], overleden (70 jaar oud) op donderdag 11 februari 1649 in 

Bayreuth [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

donderdag 29 april 1604 in Kasteel Plassenburg (Kulmbach) [Bavaria, Duitsland] met 

Christiaan van Brandenburg-Bayreuth, zoon van Johan Georg van 

Brandenburg (Oeconomicus) (van 1571 tot aan zijn dood keurvorst van 

Brandenburg) en Elisabeth van Anhalt (van 1577 tot 1598 keurvorstin-gemalin van 

Brandenburg), geboren op vrijdag 30 januari 1581 in 

Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], van 1603 tot 1604 markgraaf van 

Brandenburg-Kulmbach en van 1604 tot aan zijn dood markgraaf van 

Brandenburg-Bayreuth, overleden (74 jaar oud) op zondag 30 mei 1655 in 

Bayreuth [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

3. Albert Frederik van Brandenburg, geboren in 1580. 

4. Sofie van Brandenburg, geboren op woensdag 31 maart 1582, overleden (28 jaar oud) 

op vrijdag 24 december 1610 in Kuldiga [Latvia], trouwde (respectievelijk 27 en 35 jaar 

oud) op donderdag 22 oktober 1609 in Kaliningrad [Rusland] met Wilhelm van 

Koerland-Kettler, zoon van Gotthard hertog van Koerland-Kettler en Anna van 

Mecklenburg-Schwerin, geboren op zaterdag 20 juli 1574, hertog van Kurland, 

overleden (65 jaar oud) op dinsdag 17 april 1640. Uit dit huwelijk een zoon. 

5. Eleonore van Brandenburg, geboren op vrijdag 12 augustus 1583, overleden (23 jaar 

oud) op zaterdag 31 maart 1607, trouwde (respectievelijk 20 en 57 jaar oud) op 

donderdag 23 oktober 1603 met haar achterneef Joachim Frederik van Brandenburg, 

zoon van Johan Georg van Brandenburg (Oeconomicus) (van 1571 tot aan zijn dood 

keurvorst van Brandenburg) en Sophia van Legnica, geboren op 

zondag 27 januari 1546 in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], van 1598 tot aan zijn 

dood keurvorst van Brandenburg, overleden (62 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1608 in 

Kopenick [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Magdalena Sibylle van Brandenburg, geboren op vrijdag 9 januari 1587 in 

Kaliningrad [Rusland], overleden (72 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1659 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 22 jaar oud) op 

zondag 29 juli 1607 in Torgau [Sachsen, Duitsland] met Johan George I (Johann Georg 

I) van Saksen, zoon van Christiaan I keurvorst van Saksen (van 1586 tot aan zijn dood 



  

  

keurvorst van Saksen) en Sophia van Brandenburg, geboren op dinsdag 5 maart 1585 

(vrijdag 15 mrt 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 (woensdag 18 okt 1656) in Dresden [Sachsen, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk 10 kinderen. 

 



  

  

 

Maria Eleonore van Gulik. 

Terwijl haar vader een hervormingsgezinde katholiek was, had Maria Eleonora al van jongs af aan ferme 

lutherse sympathieën. Haar vader vreesde dat Maria Eleonora haar jongere zussen zou beïnvloeden met 

haar religieuze visie en wilde haar zo snel als mogelijk uithuwelijken aan een lutherse prins, zodat ze zijn 

domeinen zou verlaten. Uiteindelijk koos hij de mentaal onstabiele hertog Albrecht Frederik van Pruisen 

(1553-1618) als bruidegom. Het huwelijk vond plaats op 14 oktober 1573, waarna Maria Eleonora naar het 

lutherse Pruisen vertrok. 

In 1577 werd haar mentaal zieke echtgenoot onder het regentschap van zijn neef George Frederik I van 

Brandenburg-Ansbach geplaatst, wat haar positie aan het hof in Koningsbergen bemoeilijkte. In 1591 ging ze 

met haar dochters terug naar Gulik-Kleef-Berg, waar ze bleef tot aan de dood van haar vader een jaar later. 

Maria Eleonora huwelijkte haar dochters uit aan Duitse vorsten, om te vermijden dat de regentenraad van 

haar echtgenoot Poolse bruidegoms zouden kiezen. Door de huwelijken die ze arrangeerde kon Maria 

Eleonora ervoor zorgen dat de verenigde hertogdommen Gulik-Kleef-Berg na de dood van haar broer Johan 

Willem deels in handen kwam van Brandenburg. 

 

 

Albrecht Friedrich van Brandenburg. 

Na de dood van zijn vader in 1568 werd hij de nieuwe hertog. Op 19 juli 1569 bracht hij leenhulde aan zijn 

leenheer Sigismund II August van Polen. Vier jaar later trachtte Albrecht Frederik invloed te verwerven in 

de Poolse senaat, maar hij werd hierin gedwarsboomd door de Poolse hetman Jan Zamoyski. 

Omstreeks 1572 begon Albrecht Frederik tekenen van zijn mentale stoornis te vertonen en zes jaar later werd 

er een regentschap ingesteld die vervuld werd door zijn neef Georg Frederik van Brandenburg-Ansbach. Na 

diens dood in 1603 stelde koning Sigismund III van Polen Joachim Frederik van Brandenburg aan als de 

nieuwe regent en hij werd in deze positie in 1608 opgevolgd door zijn zoon Johan Sigismund. Johan 

Sigismund volgde Albrecht Frederik na diens dood in 1618 op. 

 

 

Anna van Pruisen. 

Zij huwde in 1594 met keurvorst Johan Sigismund van Brandenburg. Anna was zeker geen schoonheid en 

het huwelijk werd vooral afgesloten om de aanspraken van Brandenburg op het hertogdom Pruisen veilig te 

stellen. Anna werd als nicht van de laatste hertog van Kleve, Johan Willem door de Pruisische Hohenzollern 

beschouwd als erfgenaam van de hertogdommen Kleef, Gulik en Berg, evenals van de graafschappen Mark 

en Ravensberg. Tot slot van de Gulik-Kleefse opvolgingingsstrijd dienden de Hohenzollern de erfenis te 

delen met Palts-Neuburg. Voor het eerst kwamen gebieden in Rijnland en Westfalen terecht bij 

Brandenburg-Pruisen. 

 

 

Johan Sigismund van Brandenburg. 

In 1608 volgde hij zijn vader op als keurvorst van Brandenburg en werd hij tevens regent van het hertogdom 

Pruisen namens zijn schoonvader Albrecht Frederik. Dit hertogdom stond onder de suzereiniteit van Polen. 

Nadat hij hoge betalingen had betaald en aanzienlijke concessies had gedaan aan de katholieke bevolking in 

Königsbergen, was koning Sigismund III van Polen in 1612 bereid om Johan Sigismund officieel te belenen 

met het hertogdom. Na de dood van Albrecht Frederik in 1618 werd Johan Sigismund volwaardig hertog 

van Pruisen. 

Na het uitsterven van het Huis van der Mark in januari 1609, kon Johan Sigismund via zijn echtgenote Anna 

aanspraak maken op de Verenigde hertogdommen Gulik-Kleef-Berg. Hij stuurde zijn broer Ernst als 

stadhouder naar de Neder-Rijn, waar Ernst tegen de wil van Johan Sigismund in juni 1609 een verdrag 

ondertekende met Wolfgang Willem van Palts-Neuburg. Wolfgang Willem had immers ook erfaanspraken 

op Gulik-Kleef-Berg en bij het verdrag was overeengekomen om de betwistte gebieden gezamenlijk te 

besturen. Dit verdrag werd echter door keizer Rudolf II geannuleerd, waarna het tot de Gulik-Kleefse 

Successieoorlog kwam. Nadat de aanval van Brandenburgse soldaten op de stad Düsseldorf was mislukt, 

kwam het in 1614 tot het Verdrag van Xanten die de Gulik-Kleefse Successieoorlog beëindigde. Hierbij kreeg 

Johan Sigismund de alleenheerschappij over het hertogdom Kleef, het graafschap Mark en het graafschap 

Ravensberg. 



  

  

Op Kerstdag 1613 bekeerde Johan Sigismund zich van het lutheranisme tot het calvinisme. Dit leidde tot 

hevige weerstand bij de Brandenburgse geestelijkheid, waardoor de bevolking vrijwel volledig lutheraans 

bleef. Johan Sigismund stond er echter op dat de hoge officieren en ambtenaren zich bekeerden tot het 

calvinisme, waardoor er in Brandenburg een "hofcalvinisme" ontstond. 

Johan Sigismund was zwak van geest, drankzuchtig en hierdoor niet in staat om beslissingen te nemen. Hij 

liet het regeren over aan stadhouders en trok zich weken- of maandenlang terug in de Pruisische bossen om 

te jagen of te kaartspelen. Ook was Johan Sigismund door personen in zijn omgeving gemakkelijk 

beïnvloedbaar. Zijn aanvankelijk gelukkig huwelijk raakte al snel verbrijzeld en hij probeerde ruzies met zijn 

energieke echtgenote zoveel mogelijk te vermijden. In 1616 kreeg hij een beroerte, waarvan hij niet meer 

volledig herstelde. Enkele maanden voor zijn dood stond hij de regeringszaken af aan zijn zoon Georg 

Willem. Eind 1619 stierf Johan Sigismund op 47-jarige leeftijd. 

 

 

Maria van Brandenburg. 

De prinses groeide op met haar zusters op het Slot van Koningsbergen. Op 29 april 1604 trouwde ze op 

Kasteel Plassenburg met Christiaan van Brandenburg-Bayreuth. Omdat haar vader geen mannelijke 

troonopvolgers naliet, ontstond er een dispuut tussen het hertogdom Pruisen en het hertogdom Kleef-Berg 

en Gulik over Marie's compensatie. In 1613 kreeg Marie de landhuizen in Schreez en Culmbach. Ze 

gebruikte het inkomen van de landhuizen om Kasteel Unternschreez te vergroten. Marie en haar familie in 

Franken moesten hun grondgebied verlaten ten tijde van de Dertigjarige Oorlog. De landhuizen werden 

vernietigd. 

Marie overleed in 1649 en werd begraven in de Stadskerk in Bayreuth. Ze had het hoge altaar in de kerk 

gedoneerd. 

 

 

Christiaan van Brandenburg-Bayreuth. 

Toen bij de dood van markgraaf George Frederik I van Brandenburg-Ansbach in 1603 de linie 

Ansbach-Jägerndorf uitstierf, erfde Christiaan het markgraafschap Brandenburg-Kulmbach. Hierdoor 

stichtte hij de Kulmbach-Bayreuth-linie van het huis Hohenzollern. 

De overname van dit markgraafschap was in 1598 geregeld en voorbereid door het Geraer Huisverdrag. Zijn 

regeringsovername gebeurde gelijktijdig met die van zijn broer Joachim Ernst in het naburige 

markgraafschap Brandenburg-Ansbach. In 1604 verhuisde Christiaan zijn residentie van Kulmbach naar 

Bayreuth, waardoor zijn markgraafschap vanaf dan bekend stond onder de naam Brandenburg-Bayreuth. 

In 1606 werd hij verkozen tot officier van de Frankische Kreits. Ook was hij medestichter van de Protestantse 

Unie en steunde hij tijdens de Dertigjarige Oorlog Zweden. Zijn kleine vorstendom was nauwelijks 

voorbereid op de oorlogshandelingen in eigen land. Troependoortochten van zowel sterke 

vriendschappelijke als vijandelijke legers leidde tot chaotische verhoudingen. De bevolking leed steeds meer 

onder de kosten die het onderhoud van de troepen eisten en onder de zware belastingen die als gevolg 

opgelegd werden. De militaire eenheden van de markgraaf hadden amper militaire betekenis in de 

Dertigjarige Oorlog en de enige successen die ze boekten was de verovering van naburige dorpen die tot het 

prinsbisdom Bamberg behoorden. In 1635 probeerde keizer Ferdinand II hem af te zetten als markgraaf van 

Brandenburg-Bayreuth, maar desondanks bleef Christiaan verder regeren. 

Onder de gezelschapsnaam de Volbloeiende was Christiaan ook lid van het literaire Vruchtdragende 

Gezelschap. Hij stierf in mei 1655 op 74-jarige leeftijd. Omdat zijn zoon en erfopvolger Erdmann August 

reeds overleden was, werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Christiaan Ernst. 

 

 

Joachim Frederik van Brandenburg. 

Van 1552 tot 1598 was hij diocesaan administrator van het bisdom Havelberg en oefende dezelfde functie uit 

in het prinsbisdom Lebus (1555-1598) en het bisdom Brandenburg (1569-1571). Bovendien was hij van 1566 

tot 1598 diocesaan administrator van het aartsbisdom Maagdenburg. Vanuit deze functie ondertekende hij in 

1577 de Concordiënformule en in 1580 het Concordiënboek. 

Toen hij in 1598 de regering van het keurvorstendom Brandenburg overnam, voerde hij geen beduidende 

veranderingen door. In 1599 liet hij bij Driesen in der Neumark tevergeefs naar metaalafzettingen zoeken. In 

1601 liet hij in de Burcht Grimnitz in Joachimsthal de eerste glashut van Brandenburg oprichten en liet 



  

  

daarvoor handwerkers uit Bohemen overkomen. In 1602 werd Driesen omgebouwd tot een fort en in 1603 

liet hij het Finowkanaal tussen de Oder en de Havel aanleggen. Het eerste Finowkanaal werd echter tijdens 

de Dertigjarige Oorlog verwoest. In 1604 stichtte Joachim Frederik de Geheime Raad van Cölln, het hoogste 

bestuursorgaan in Brandenburg-Pruisen. 

Na het overlijden van markgraaf George Frederik I van Brandenburg-Ansbach erfde Joachim Frederik in 

1603 het hertogdom Jägerndorf, dat hij in 1606 aan zijn tweede zoon Johan George schonk. Na het overlijden 

van George Frederik I werd hij eveneens regent van het hertogdom Pruisen, wat hij bleef tot aan zijn dood in 

1608. In 1607 stichtte in Friedrichsthal een gymnasium. 

In 1608 stierf Joachim Frederik op 62-jarige leeftijd toen hij tijdens een rit van Storkow naar Berlijn een 

beroerte kreeg. 

 

 

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. 

 

 

XVIId. Anna van Kleef, dochter van Willem V van Kleef (de Rijke) (XVId), op pagina 89 (hertog van 

Gulik, Kleef en Berg, graaf van de Mark, heer van Ravenstein, Herpen en Uden) en Maria van 

Oostenrijk, geboren op zaterdag 1 maart 1552 in Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], van 

1574 tot 1614 vorstin van Palts-Neuburg, overleden (80 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1632 in 



  

  

Höchstädt An der Donau [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 26 jaar oud) op 

vrijdag 27 september 1574 in Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland] met Filips Lodewijk 

van Palts-Neuburg, zoon van Wolfgang van Palts-Zweibrücken (pfalzgraaf van Zweibrucken) en 

Anna van Hessen, geboren op donderdag 2 oktober 1547 in 

Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op vrijdag 22 augustus 1614 

in Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Anna Maria 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], trouwde (respectievelijk 16 

en 29 jaar oud) op maandag 9 september 1591 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland] met haar achterneef Frederik Willem 

I hertog van Saksen-Weimar, zoon van Johan Willem van Saksen-Weimar (was 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]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

2. Dorothea Sabina van Palts-Neuburg, geboren in 1576, overleden (ongeveer 22 jaar 

oud) in 1598. 

3. Wolfgang Wilhelm van Palts-Neuburg, geboren op woensdag 25 oktober 1578 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 20 maart 1653 in Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 34 en 26 jaar oud) (1) op vrijdag 11 oktober 1613 in 

München [Bavaria, Duitsland] met zijn achternicht Magdalena van Beieren, dochter 

van Wilhelm V van Beieren (de Vrome) (volgde zijn vader in 1579 op als hertog van 

Beieren) en Renate van Lotharingen, geboren op zaterdag 4 juli 1587 in 

München [Bavaria, Duitsland], van 1614 tot aan haar dood vorstin van Palts-Neuburg, 

overleden (41 jaar oud) op maandag 25 september 1628 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde 

(respectievelijk 53 en 16 jaar oud) (2) op dinsdag 11 november 1631 met zijn 

achternicht Catharina Elisabeth Charlotte van Palts-Zweibrücken, dochter van 

Johann II van Palts-Zweibrücken (de Jongere) (hertog van Palts-Zweibrücken van 

1604 tot zijn dood.) en Louise Juliana van Palts-Simmern, geboren op 

donderdag 1 januari 1615, overleden (36 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1651. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (ongeveer 72 jaar oud) (3) in 1651 

met Maria Francisca van Fürstenberg-Heiligenberg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Otto Hendrik van Palts-Neuburg, geboren in 1580, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1581. 

5. August van Palts-Sulzbach, geboren op zaterdag 2 oktober 1582 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], van 1615 tot zijn dood vorst van 

Palts-Sulzbach, overleden (49 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1632 in 

Weinheim [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 37 en 16 jaar 

oud) op donderdag 2 juli 1620 in Husum [Schleswig-Holstein, Duitsland] met 

Hedwig van Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op zaterdag 13 december 1603 in 

Gottorp [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 22 maart 1657 in Neurenberg [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

6. Amalia Hedwig van Palts-Neuburg, geboren in 1584, overleden (ongeveer 23 jaar 

oud) in 1607. 

7. Johan Frederik van Palts-Hilpoltstein, geboren op zondag 23 augustus 1587 in 

Neuburg An der Donau [Bavaria, Duitsland], van 1615 tot zijn dood vorst van 

Palts-Hilpoltstein, overleden (57 jaar oud) op woensdag 19 oktober 1644 in 

Hilpoltstein [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 37 en 20 jaar oud) op 

donderdag 7 november 1624 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met zijn achternicht 



  

  

Sofia Agnes van Hessen-Darmstadt, dochter van Ludwig V van 

Hessen-Darmstadt (de Trouwe) (van 1596 tot aan zijn dood landgraaf van 

Hessen-Darmstadt) en Magdalena van Brandenburg, geboren op 

maandag 12 januari 1604, overleden (60 jaar oud) op maandag 8 september 1664. Uit 

dit huwelijk 8 kinderen. 

8. Sophia Barbara van Palts-Neuburg, geboren in 1590, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1591. 



  

  

 
 

Anna van Kleef. 

Terwijl haar broers een katholieke opvoeding kregen, werden Anna en haar zussen door hun tante Amalia 

van Kleef lutheraans opgevoed. 

Anna en haar zussen hadden het privilege van erfgerechtigde dochter gekregen, wat van hen begeerde 

huwelijkskandidaten maakte. Op 27 september 1574 trad ze in het huwelijk met vorst Filips Lodewijk van 

Palts-Neuburg (1547-1614), waarbij ze als weduwegoed Höchstädt en Liezheim verzekerd kreeg. 

Filips Lodewijk maakte van Anna's privilege gebruik om na de dood van hertog Johan Willem van 

Gulik-Kleef-Berg in 1609 deze hertogdommen te claimen. Omdat ook Anna's zussen, die in andere 

heersersfamilies gehuwd waren, dit privilege lieten gelden, brak de Gulik-Kleefse Successieoorlog uit. In 

deze strijd vertegenwoordigde Anna's zoon Wolfgang Willem de belangen van Palts-Neuburg. In 1614 

kwam deze oorlog ten einde met het Verdrag van Xanten, waarbij Wolfgang Willem en keurvorst Johan 

Sigismund van Brandenburg Gulik-Kleef-Berg onderling verdeelden. 

Na het overlijden van haar echtgenoot trok Anna zich terug in het Slot van Höchstädt, waar ze in oktober 

1632 op 80-jarige leeftijd stierf. Omdat Palts-Neuburg toen met een invasie van Zweedse troepen kampte, in 

nasleep van de Dertigjarige Oorlog, kon ze pas in 1633 bijgezet worden in de Sint-Maartenskerk van 

Lauingen. 

 

 

Filips Lodewijk van Palts-Neuburg. 

In 1569 volgde hij zijn vader op als vorst van Palts-Neuburg, terwijl zijn broer Johan I het hertogdom 

Palts-Zweibrücken erfde. Op 25 september 1574 huwde hij met Anna van Kleef (1552-1632), dochter van 

hertog Willem van Gulik-Kleef-Berg, waarmee zijn aanspraken op de erfopvolging tijdens de Gulik-Kleefse 

Successieoorlog kon stichten. In eigen naam en als mederegent van markgraaf Ernst Frederik van 

Baden-Durlach en markgraaf Jacob III van Baden-Hachberg ondertekende hij in 1577 de Concordiënformule 

en in 1580 het Concordiënboek. 

Door snel en slim te werk te gaan kon Filips Lodewijk samen met keurvorst Johan Sigismund van 

Brandenburg de erfaanspraken op Gulik-Kleef-Berg doordrukken na het uitsterven van de mannelijke lijn 

van het huis van der Mark in 1609. De officiële overname van Gulik, Berg en Ravenstein vond echter pas in 

1614 plaats onder zijn zoon Wolfgang Willem. 

Zijn zoon Wolfgang Willem bekeerde zich in 1614 onder de invloed van zijn echtgenote Magdalena van 

Beieren, zus van hertog Maximiliaan I van Beieren, tot het katholicisme, waarmee hij zich verzekerde van de 

steun van de Katholieke Liga. De protestantse Filips Lodewijk was hier zeer teleurgesteld om en voor zijn 

dood wilde hij vermoedelijk zijn erfopvolger Wolfgang Willem onterven. Hij had hiervoor op 28 augustus 

1614 een landdag uitgeroepen, maar Filips Lodewijk stierf enkele dagen eerder op 22 augustus op 66-jarige 

leeftijd. 

 

 

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. 

 

 

Wolfgang Wilhelm van Palts-Neuburg. 

Hij zette zijn erfaanspraken op Gulik en Berg door en werd zo de eerste vorst van de Palts die over 

Gulik-Berg heerste. Door zijn overstap naar het katholicisme in 1613 en zijn neutraliteitspolitiek hield hij 

tijdens de Dertigjarige Oorlog zijn gebieden grotendeels uit het oorlogsgeweld. Desondanks bezette hij in 

1627 het kleine vorstendom Palts-Hilpoltstein van zijn broer Johan Frederik die luthers was gebleven. 

Wolfgang Willem ligt in de Sint-Andreaskerk van het dominicanerklooster in Düsseldorf, behalve zijn hart, 

dat is begraven bij Magdalena van Beieren, zijn eerste vrouw, in de Hofkerk van Neuburg aan de Donau. 

 

 

Magdalena van Beieren. 

In 1607 werd ze verloofd met aartshertog Matthias van Oostenrijk, die met dit huwelijk Beierse 

ondersteuning wilde bereiken voor de twist met zijn broer, keizer Rudolf II. In 1608 werden deze 

huwelijksplannen afgeblazen door haar broer Maximiliaan I, die niet betrokken wilde geraken bij interne 

Oostenrijkse problemen. 

Uiteindelijk huwde Magdalena op 11 november 1613 in München met erfprins Wolfgang Willem van 

Palts-Neuburg (1578-1653). Door dit huwelijk hoopte haar broer Wolfgang Willem te bekeren tot het 

katholicisme. Het echtpaar werd na het huwelijk door Magdalena's schoonvader Filips Lodewijk van 

Palts-Neuburg als stadhouders naar Gulik-Kleef-Berg gestuurd. Op dat moment voerde Filips Lodewijk een 

successieoorlog over deze hertogdommen met keurvorst Johan Sigismund van Brandenburg. 

Nadat Wolfgang Willem in mei 1614 zijn vader opvolgde als vorst van Palts-Neuburg, bekeerde hij onder de 

invloed van zijn echtgenote tot het katholicisme. Als gevolg werd de Contrareformatie doorgevoerd in 

Palts-Neuburg en kon Magdalena Wolfgang Willem overtuigen een pro-Beierse politiek te voeren. 

Het huwelijk tussen Magdalena en Wolfgang Willem werd als zeer gelukkig beschouwd. In september 1628 

stierf ze onverwacht op 41-jarige leeftijd. Magdalena werd bijgezet in de vorstelijke crypte van de 

jezuïetenkerk van Neuburg. 

 

 

August van Palts-Sulzbach. 

August was de stamvader van het Huis Palts-Sulzbach, een zijtak van de Paltische linie van het huis 

Wittelsbach. 

In 1609 begon August een opleiding aan de Universiteit van Tübingen. Daarna reisde hij tijdens zijn Grand 

tour door Italië, Engeland, Frankrijk en Zweden en bezocht hij de hoven van verschillende Duitse vorsten. 

Na de dood van zijn vader in 1614 kreeg August een deel van Palts-Neuburg als appanage toebedeeld. Naar 

de hoofdstad werd Augusts vorstendom Palts-Sulzbach genoemd. Zijn oudere broer Wolfgang Willem 

behield de territoriale soevereiniteit over het nieuwe vorstendom. 

Wolfgang Willem had zich in 1613 tot het katholicisme bekeerd, terwijl August luthers was gebleven. 

Wolfgang Willem stelde dat het recht om het geloof van zijn onderdanen te bepalen (Cuius regio, eius 

religio), vanwege zijn territoriale soevereiniteit over Palts-Sulzbach bij hem lag. Na een jarenlange strijd liet 

Wolfgang Willem in 1627, tijdens de Dertigjarige Oorlog, Sulzbach bezetten en voerde hij de 

Contrareformatie door. Alleen in de hofkerk bleef de lutherse dienst toegestaan. 



  

  

Toen Gustaaf II Adolf van Zweden in 1630 Duitsland binnenviel reisde August naar Leipzig en sloot zich bij 

hem aan. Toen de Zweedse koning in 1632 München innam werd hij door onder anderen door August 

begeleid. August stierf in hetzelfde jaar, nadat hij met de keurvorst van Saksen onderhandeld had over diens 

bondgenootschap met Zweden. 

 

 

Johan Frederik van Palts-Hilpoltstein. 

Filips Lodewijk, Johan Willems vader, had in zijn testament vastgelegd dat het vorstendom Palts-Neuburg 

na zijn dood onder zijn zonen verdeeld moest worden. Toen hij op 22 augustus 1614 stierf, volgde zijn 

oudste zoon Wolfgang Willem hem tijdelijk alleen op. Toen het testament in 1615 werd afgewikkeld, behield 

hij het grootste gedeelte van het vorstendom. August kreeg Palts-Sulzbach en Johan Frederik kreeg 

Palts-Hilpoltstein. Naast Hilpoltstein zelf lagen ook Heideck en Allersberg in Johan Frederiks nieuwe 

vorstendom. De gebieden van August en Johan Frederik waren niet volledig zelfstandig: Wolfgang Willem 

behield de territoriale soevereiniteit. 

Wolfgang Willem bekeerde zich in 1613 tot het katholicisme, terwijl Johan Frederik en August luthers 

bleven. Wolfgang Willem stelde dat het recht om het geloof van zijn onderdanen te bepalen (Cuius regio, 

eius religio), vanwege de bij hem berustende territoriale soevereiniteit bij hem was gebleven. Johan Frederik 

verzette zich hiertegen, maar in 1627, tijdens de Dertigjarige Oorlog, liet Wolfgang Willem Palts-Hilpoltstein 

bezetten en voerde de Contrareformatie door. Alleen in Johan Frederiks hofkerk bleef de lutherse dienst 

toegestaan. 

In 1619 liet Johan Frederik een nieuw kasteel bouwen in Hilpoltstein, waar hij zijn residentie vestigde. Zijn 

kinderen uit zijn huwelijk met Sophia Agnes van Hessen-Darmstadt stierven jong, waardoor Johan Frederik 

zonder erfgenamen overleed. Na zijn dood in 1644 werd zijn vorstendom herenigd met Palts-Neuburg. 

Johan Frederik ligt begraven in de Sint-Maartenskerk in Lauingen. 

Het paar kreeg acht kinderen, die geen van allen ouder werden dan drie jaar. 

 

 

XVIIe. Magdalena van Kleef, dochter van Willem V van Kleef (de Rijke) (XVId), op pagina 89 (hertog 

van Gulik, Kleef en Berg, graaf van de Mark, heer van Ravenstein, Herpen en Uden) en Maria 

van Oostenrijk, geboren op maandag 2 november 1553 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (79 jaar oud) op zaterdag 30 juli 1633 in 

Meissenheim [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 29 jaar oud) op 

donderdag 4 oktober 1579 in Bad Berzabern [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Johann I van 

Palts-Zweibrücken, zoon van Wolfgang van Palts-Zweibrücken (pfalzgraaf van Zweibrucken) en 

Anna van Hessen, geboren op maandag 8 mei 1550 in 

Meissenheim [Baden-Württemberg, Duitsland], van 1569 tot zijn dood hertog van 

Palts-Zweibrücken, overleden (54 jaar oud) op donderdag 12 augustus 1604 in 

Germersheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

1. Lodewijk Willem van Palts-Zweibrücken, geboren in 1580, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) in 1581. 

2. Maria Elisabeth van Palts-Zweibrücken, geboren op zaterdag 7 november 1581, 

overleden (55 jaar oud) op zaterdag 8 augustus 1637, trouwde (respectievelijk 19 en 37 

jaar oud) op donderdag 17 mei 1601 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met 

Georg Gustav van Palts-Veldenz, zoon van Georg Johann van 

Palts-Veldenz (pfalzgraaf van Veldenz, Lauterecken en Lutzelstein) en Anna Maria 

van Zweden, geboren op donderdag 6 februari 1564 in 

Haschbach Am Remigiusberg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1592 tot aan zijn 

dood vorst van Palts-Veldenz, overleden (70 jaar oud) op zaterdag 3 juni 1634. Uit dit 

huwelijk 11 kinderen. 

3. Anna Magdalena van Palts-Zweibrücken, geboren in 1583. 

4. Johann II van Palts-Zweibrücken (de Jongere), geboren op vrijdag 23 maart 1584 in 

Bergzabern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], hertog van Palts-Zweibrücken van 1604 tot 

zijn dood. Tussen 1610 en 1614 regeerde hij als voogd van de minderjarige keurvorst 

Frederik V over de Palts, overleden (51 jaar oud) op donderdag 9 augustus 1635 in 



  

  

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 20 en 26 jaar oud) (1) op 

zaterdag 28 augustus 1604 in Blain [Loire-Atlantique, Frankrijk] met Catharina de 

Rohan-Frontenay, dochter van Rene de Rohan-Frontenay en Catherine de Parthenay 

Soubise, geboren op dinsdag 20 juni 1578 in Blain [Loire-Atlantique, Frankrijk], 

overleden (28 jaar oud) op donderdag 10 mei 1607 in 

Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter, trouwde 

(respectievelijk 28 en 17 jaar oud) (2) op vrijdag 4 mei 1612 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland] met zijn achternicht Louise Juliana van 

Palts-Simmern, dochter van Frederik IV van de Palts (de Rechtvaardige) (keurvorst 

van de Palts vanaf 1583 tot aan zijn dood) en Louise Juliana van 

Oranje-Nassau (gravin van Nassau, regentes in de Palts 1619-1620), geboren op 

zaterdag 16 juli 1594 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (45 

jaar oud) op zaterdag 28 april 1640 in Meisenheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk 7 kinderen. 

5. Frederik Casimir van Palts-Landsberg, 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], trouwde (respectievelijk 31 en 34 jaar oud) op 

vrijdag 24 juni 1616 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland] of 4 juli 1616 met 

Emilia Secunda Antwerpiana (Ameli) van Oranje-Nassau, dochter van Willem I van 

Oranje-Nassau (de Zwijger) (prins van Oranje) en Charlotte van Bourbon, 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]. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

6. Elizabeth Dorothea van Palts-Zweibrücken, geboren in 1586, overleden (ongeveer 7 

jaar oud) in 1593. 

7. Zoon van Palts-Zweibrücken, geboren in 1588. 

8. Johan Casimir van Palts-Kleeburg, geboren op donderdag 20 april 1589 in 

Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1611 tot aan zijn dood vorst van 

Palts-Kleebur, overleden (63 jaar oud) op dinsdag 18 juni 1652 in 

Söderköping [Sodermanlands, Zweden], trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar 

oud) op donderdag 11 juni 1615 in Stockholm [Stockholms, Zweden] met zijn 

achternicht Catharina Wasa, dochter van Karel IX koning van Zweden en Anna Maria 

van de Palts (van 1579 tot aan haar dood hertogin van Södermanland), geboren op 

maandag 19 november 1584 in Kasteel van Nyköping [Sodermanlands, Zweden], 

overleden (54 jaar oud) op maandag 13 december 1638 in 

Västerås [Sodermanlands, Zweden]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

9. Dochter van Palts-Zweibrücken, geboren in 1590. 

10. Amalia Jacoba Henriëtte van Palts-Zweibrücken, geboren op 

vrijdag 18 september 1592, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1655. 

11. Levenloos geboren zoon van Palts-Zweibrücken, geboren in 1593. 



  

  

 
 

Johann I van Palts-Zweibrücken. 

Johan I was de stamvader van de jongere linie Palts-Zweibrücken. Johan liet een verzameling boeken over 

de geschiedenis van zijn geslacht aanleggen, waardoor hij de bijnaam de Geschiedkundige kreeg. 

Biografie. 

Johan was de tweede zoon van Wolfgang van Palts-Zweibrücken en Anna van Hessen. Zijn vader had in 

1557 het vorstendom Palts-Neuburg aan de Donau gekregen van keurvorst Otto Hendrik van de Palts. Toen 

Wolfgang in 1569 tijdens een veldtocht in Frankrijk stierf werden zijn bezittingen onder zijn vijf zoons 

verdeeld. Johan erfde het stamland Palts-Zweibrücken, terwijl zijn oudere broer Filips Lodewijk 

Palts-Neuburg kreeg. Bij de verdeling bleek dat zijn vader Palts-Zweibrücken met grotere schulden belast 

had dan Palts-Neuburg. Een groot deel van de inkomsten van het hertogdom ging op aan rentes. Om kosten 

te besparen bleef Johan daarom bij zijn moeder en zijn broer in Neuburg wonen. Het bestuur van 

Zweibrücken liet hij over aan zijn raadgevers. 

In 1575 nam Johan zelf de regering over. Het lukte hem niet om de hertogelijke schulden te saneren. Ook de 

burgers en de boeren in het hertogdom, die vanaf 1579 als landschap optraden, konden de schulden niet 

afbetalen. 

Johan schafte in 1571 de lijfeigenschap volledig af in het hertogdom. In 1588 schakelde hij om van het 



  

  

lutheranisme, dat was ingevoerd door zijn vader, naar het calvinisme. 

 

 

Georg Gustav van Palts-Veldenz. 

Levensloop. 

George Gustaaf was de oudste zoon van vorst George Johan I van Palts-Veldenz en Anna Wasa, dochter van 

koning Gustaaf I van Zweden. Hij studeerde aan de Universiteit van Tübingen. 

Na de dood van zijn vader in 1592 erfde George Gustaaf samen met zijn broers Johan August, Lodewijk 

Filips en George Johan II het vorstendom Palts-Veldenz. In 1598 besloten de vier broers Palts-Veldenz 

onderling te verdelen: Johan August kreeg Palts-Lützelstein, Lodewijk Filips en George Johan II behielden 

gezamenlijk Palts-Guttenberg en George Gustaaf behield de overige delen van Palts-Veldenz. Net als zijn 

vader was hij lutheraans en onderschreef hij de concordiënformule. 

Begin 17e eeuw vormde George Gustaaf de Benedictijnenpriorij van Lixheim om tot een opvangoord voor 

gereformeerde vluchtelingen. In 1600 sloot hij een akkoord met het vorstendom Palts-Zweibrücken, waarbij 

George Gustaaf zijn aandeel op Alsenz aan hen afstond. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werd hij door keizerlijke troepen van zijn landerijen verdreven, die 

toevertrouwd werden aan aartsbisschop van Trier Philipp Christoph von Sötern. Bij de Vrede van Westfalen 

in 1648 kreeg zijn zoon Leopold Lodewijk Palts-Veldenz terug. 

In juni 1634 stierf hij op 70-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de Proosdijkerk van Sint-Remigius op de 

Remigiusberg. 

 

 

Johann II van Palts-Zweibrücken (de Jongere). 

Biografie. 

Bondgenoot en bestuurder van de Palts. 

Johan II was de oudste overlevende zoon van hertog Johan I van Palts-Zweibrücken en Magdalena van 

Kleef. In 1604 volgde hij zijn vader op als hertog van Palts-Zweibrücken. Johan onderhield net als zijn vader 

nauwe betrekkingen met keurvorst Frederik IV van de Palts. Deze band werd nog verder versterkt doordat 

beiden vorsten gereformeerd waren. In 1609 sloot Johan II zich aan bij de Protestantse Unie, een 

bondgenootschap van protestantse vorsten in het Heilige Roomse Rijk. 

Toen hertog Johan Willem van Gulik, Kleef en Berg in 1609 stierf zonder mannelijke erfgenamen, was Johan 

een van de veertien vorsten die aanspraak maakten op de erfenis. Tijdens de Gulik-Kleefse Successieoorlog 

bezetten de keurvorst van Brandenburg en de vorst van Palts-Neuburg de betwiste hertogdommen. De 

aanspraken van Palts-Zweibrücken leidde niet tot een uitbreiding van zijn grondgebied, maar Johan nam 

wel het wapen van Gulik, Kleef en Berg aan. 

In 1610 stierf keurvorst Frederik IV van de Palts. In zijn testament had Frederik IV Johan II tot voogd voor 

zijn minderjarige zoon Frederik V benoemd. Filips Lodewijk van Palts-Neuburg maakte bezwaar tegen deze 

regeling omdat hij, als naaste familielid in mannelijke lijn, volgens de bepalingen uit de Gouden Bul van 

1356 het recht had om als voogd op te treden. Ondanks Filips Lodewijks protesten trad Johan aan als voogd 

en nam hij het bestuur in de Palts op zich. Tijdens zijn voogdijschap resideerde Johan in Heidelberg en liet 

het bestuur over Palts-Zweibrücken over aan zijn raadgevers. Als bestuurder van de Palts was Johan het 

hoofd van de Protestantse Unie en fungeerde hij tussen het overlijden van Keizer Rudolf II op 20 januari en 

de verkiezing van keizer Matthias op 28 augustus 1612 als rijksvoogd. In 1613 arrangeerde Johan het 

huwelijk van Frederik V met Elizabeth Stuart, de enige dochter van koning Jacobus I van Engeland. Zelf was 

Johan in 1612 getrouwd met Louise Juliana, de oudste zus van Frederik V. In 1614 werd Frederik 

meerderjarig verklaard en vertrok Johan weer naar Zweibrücken. 

Dertigjarige Oorlog. 

In 1619, tijdens de Boheemse Opstand aan het begin van de Dertigjarige Oorlog werd Frederik V tot koning 

van Bohemen gekozen. Frederik vertrok naar Praag en benoemde Johan tot stadhouder van de Palts. 

Desondanks stond Johan sceptisch tegenover de anti-keizerlijke politiek van Frederik V. In 1621 werd 

Frederik door keizer Ferdinand II vanwege zijn rol in de opstand in de rijksban gedaan. Johan legde 

vervolgens het stadhouderschap neer. Hij hoopte zo zijn gebieden uit de oorlog te houden. Ondanks Johans 

neutraliteitspolitiek werden de zuidelijke delen van zijn hertogdom geplunderd door doortrekkende 

troepen. 

Het in 1629 door keizer Ferdinand II uitgevaardigde Restitutie-edict trof ook Palts-Zweibrücken. Johan 



  

  

moest het in 1558 geseculariseerde klooster van Hornbach afstaan de bisschop van Spiers. Het Gymnasium 

dat in het kloostergebouw gevestigd was moest verplaatst worden naar Zweibrücken. 

Omdat de neutraliteit van Palts-Zweibrücken door de keizer en zijn bondgenoten nauwelijks gerespecteerd 

werd, sloot Johan zich in 1634 aansloot bij het Verbond van Heilbronn, een door Zweden geleid verbond van 

protestantse Duitse vorstendommen. Zweden en de bond werden in september 1634 echter vernietigend 

verslagen in de Slag bij Nördlingen. Na de slag bezette een keizerlijke troepenmacht onder leiding van 

generaal Gallas het hertogdom Zweibrücken. Johan vluchtte met zijn familie naar de Franse stad Metz, waar 

hij ook stierf. Pas in 1646 werd zijn lichaam naar Zweibrücken overgebracht, waar het werd bijgezet in de 

Alexanderkerk. 

 

 

Frederik Casimir van Palts-Landsberg. 

Na de dood van zijn vader in 1604 werd het vorstendom Palts-Zweibrücken verdeeld tussen Frederik 

Casimir, zijn oudere broer Johan II van Palts-Zweibrücken en zijn jongere broer Johan Casimir van 

Palts-Kleeburg. Frederik Casimir kreeg het hertogdom Palts-Landsberg, bestaande uit het ambt en de burcht 

van Landsberg, die Frederik Casimir moderniseerde. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werden zijn gebieden meermaals geplunderd: in 1620 door de Spaanse 

troepen, in 1631 door Zweedse troepen en in 1635 door Kroatische troepen in dienst van het Keizerlijk Leger. 

In die periode vluchtten Frederik Casimir en zijn gezin naar de burcht van Montfort in Bourgondië, die zijn 

echtgenote Emilia van haar vader had geërfd. 

Frederik Casimir overleed in september 1645 in Montfort, op 60-jarige leeftijd. Zijn echtgenote mocht de 

burcht van Montfort blijven gebruiken als weduweresidentie. 

 

 

Johan Casimir van Palts-Kleeburg. 

In 1591 stipuleerde zijn vader dat Johan Casimir als apanage het graafschap Neukastel in de Palts zou 

krijgen. Na de dood van zijn vader in 1604 ondertekende hij in 1611 met zijn oudste broer Johan II een 

compromis waarbij Johan Casimir enkel het kasteel van Neukastel kreeg, gekoppeld met een jaarlijks salaris 

van 3.000 florijnen uit de inkomsten van het vorstendom Palts-Zweibrücken. Van 1611 tot 1617 resideerde hij 

in Neukastel en van 1617 tot aan zijn dood in 1652 resideerde hij als vorst in Birlenbach in het district 

Kleeburg. 

In opdracht van de Protestantse Unie reisde Johan Casimir in 1613 naar Stockholm om koning Gustaaf II 

Adolf van Zweden voor het bondgenootschap met de Duitse protestantse vorsten te winnen. Op 21 juni 1615 

huwde hij in Stockholm met Catharina Wasa (1584-1638), de halfzus van koning Gustaaf II Adolf van 

Zweden. Wegens de verwarde omstandigheden in de Dertigjarige Oorlog verbleef hij vanaf 1622 

hoofdzakelijk in Zweden, waar hij van Gustaaf II Adolf het Slot Stegeborg in Söderköping als 

woonresidentie kreeg. 

Nadat Gustaaf II Adolf in 1632 sneuvelde bij de Slag bij Lützen, werd diens minderjarige dochter Christina I 

koningin onder een regentenraad geleid door rijkskanselier Axel Oxenstierna. Tijdens dit regentschap 

verzamelde Johan Casimir op het Slot Stegeborg een kring van vijanden van Oxenstierna. Deze kring zou 

Johan Casimir en zijn nakomelingen helpen bij hun weg naar de Zweedse troon. 

Toen Christina in 1644 volwassen werd, gebruikte ze de steun van Johan Casimir en zijn zonen Karel 

Gustaaf en Adolf Johan om zich van het regentschap van Oxenstierna te bevrijden. In 1647 werd zijn Karel 

Gustaaf door Christina benoemd tot opperbevelhebber van de Zweedse troepen in Duitsland en 

tegelijkertijd maakte Christina bekend dat ze niet met hem ging trouwen. Toen Karel Gustaaf in 1649 door 

de Rijksdag tot troonopvolger en erfprins van Zweden werd benoemd, had Johan Casimir zijn doel bereikt. 

Christina maakte in 1650 duidelijk dat ze niet van plan was om te trouwen en op 6 juni 1654, twee jaar na de 

dood van Johan Casimir, abdiceerde ze als koningin van Zweden. Karel Gustaaf werd de volgende dag 

onder de naam Karel X de nieuwe koning van Zweden en trad af als vorst van Palts-Kleeburg ten voordele 

van zijn jongere broer Adolf Johan I. In juni 1652 stierf Johan Casimir op 63-jarige leeftijd in het Slot 

Stegeborg. 

 

 

Catharina Wasa. 

Na de troonsbestijging van haar halfbroer Gustaaf II Adolf in 1611 gold zij als een van zijn vertrouwelingen 



  

  

en trad ze in zeldzame gevallen ook op als adviseur van haar halfbroer. 

Nadat enige huwelijksprojecten mislukten, huwde Catharina op 21 juni 1615 in Stockholm met vorst Johan 

Casimir van Palts-Kleeburg (1589-1652). Het was pas in januari 1618 dat Catharina bij haar echtgenoot in het 

Slot van Kleeburg kwam wonen. Wegens het oorlogsgeweld in de Dertigjarige Oorlog vluchtte het echtpaar 

naar Straatsburg, waarna ze in 1622 op verzoek van Catharina's halfbroer Gustaaf II Adolf in Zweden 

kwamen wonen. Daar resideerden ze in het Slot Stegeborg in Söderköping. Catharina bekommerde zich 

persoonlijk om de administratie van de landerijen in Zweden die Gustaaf II Adolf haar had toegewezen. 

Tevens was ze jarenlang troonopvolgster van Zweden, tot aan de geboorte van Gustaaf Adolfs dochter 

Christina in 1626. 

In 1632 sneuvelde Gustaaf II Adolf in de Slag bij Lützen, waarna Christina koningin van Zweden werd. Op 

verzoek van kanselier Axel Oxenstierna nam Catharina de voogdij van Christina op zich. Wegens een 

uitbraak van de (pest) vluchtte het Zweedse koninklijk hof in 1638 naar Västerås, waar Catharina in 

december van dat jaar op 54-jarige leeftijd stierf. 

 

 

XVIIf. Henriëtte van Nevers ook bekend als Henriëtte van Kleef, dochter van Frans I van Nevers 

(XVIe), op pagina 95 (van 1521 tot 1539 graaf en van 1539 tot aan zijn dood hertog van 

Nivernais) en Margaretha van Bourbon-Vendome, geboren op zaterdag 31 oktober 1542 in 

La Chapelle-D'angillon [Cher, Frankrijk], van 1564 tot aan haar dood hertogin van Nevers en van 

1564 tot 1581 gravin en van 1581 tot aan haar dood hertogin van Rethel, overleden (58 jaar oud) 

op woensdag 24 januari 1601 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 22 en 25 

jaar oud) op donderdag 4 maart 1565 in Moulins [Allier, Frankrijk] met haar achterneef Lodewijk 

van Mantua-Gonzaga, zoon van Frederik van Mantua-Gonzaga (hertog van Mantua) en 

Margaretha van Montferrat, geboren op zondag 22 oktober 1539, hertog van Nevers en Rethel, 

overleden (56 jaar oud) op maandag 23 oktober 1595 in Nesle en Picardie. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Karel I van Mantua-Gonzaga, geboren op dinsdag 6 mei 1580, hertog van Nevers, 

Rethel en Mantua, overleden (57 jaar oud) op maandag 21 september 1637, trouwde 

(respectievelijk 18 en ongeveer 13 jaar oud) op maandag 1 februari 1599 met 

Catharina van Lotharingen-Mayenne, dochter van Karel hertog van 

Lotharingen-Mayenne en Henriette van Savoye-Villars, geboren omstreeks 1585, 

overleden (ongeveer 32 jaar oud) op zondag 18 maart 1618. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

2. Catharina van Mantua-Gonzaga, trouwde met Hendrik hertog van Longueville, 

zoon van Leonor hertog van Longueville en Maria van Bourbon-Saint Pol (zie 

XVIe, op pagina 95). Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Henriette van Mantua-Gonzaga, geboren op vrijdag 3 september 1571, overleden 

(ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1601, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1599 met Hendrik hertog van 

Lotharingen-Mayenne, zoon van Karel hertog van Lotharingen-Mayenne en 

Henriette van Savoye-Villars, geboren op woensdag 20 december 1578, overleden (42 

jaar oud) op vrijdag 17 september 1621. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

 

Henriëtte van Nevers. 

Haar dooppeter was de latere koning Hendrik II van Frankrijk. Na de kinderloze dood van haar oudere 

broer Jacob werd ze in 1564 hertogin van Nevers en gravin van Rethel. Haar vader en broers lieten haar een 

enorme schuldenberg na, maar ze wist de financiële situatie in haar domeinen in orde te brengen. 

Op 4 maart 1565 huwde zij met Lodewijk Gonzaga (1539-1595), zoon van hertog Frederik II Gonzaga van 

Mantua. Na het huwelijk regeerden Lodewijk en Henriëtte samen over het graafschap Rethel en het 

hertogdom Nevers. In 1581 werd Rethel tot een hertogdom verheven. Na het overlijden van Lodewijk in 

1595 regeerde Henriëtte alleen over haar domeinen. 

Henriëtte was de maîtresse van Annibale Cocanna, een Piëmontse avonturier die in 1574 onthoofd werd 

omdat hij deelnam aan een samenzwering tegen koning Karel IX van Frankrijk. 

In juni 1601 stierf ze op 58-jarige leeftijd in het Hotel de Nevers in Parijs. Ze werd bijgezet in de Kathedraal 

van Nevers. 

 

 

XVIIg. Catharina van Nevers, dochter van Frans I van Nevers (XVIe), op pagina 95 (van 1521 tot 1539 

graaf en van 1539 tot aan zijn dood hertog van Nivernais) en Margaretha van Bourbon-Vendome, 

geboren omstreeks 1548, gravin van Eu en door haar huwelijk hertogin van Guise, overleden 

(ongeveer 84 jaar oud) op woensdag 11 mei 1633 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 12 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op zondag 4 december 1560 met 

Antoine van Croÿ, zoon van Charles van Croÿ en Francoise d' Amboise-Chaumont, geboren 

omstreeks 1540, prins van Porceau, overleden (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 4 mei 1567 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Catharina van Nevers. 

Haar man Hendrik I van Guise, de leider van Katholieke Liga tijdens de Hugenotenoorlogen, werd in 

opdracht van koning Hendrik III van Frankrijk vermoord. Als weduwe bleef zij de liga steunen en maakte 

namens haar zoon Karel vergeefs aanspraak op de Franse troon. 

Na de troonsbestijging van haar neef Hendrik IV verwierf ze grote invloed aan het hof en binnen het huis 

Guise. Zij speelde een rol bij de beslissing van de katholieke hertogen van Guise om zich niet tegen de 

voormalige protestant Hendrik te keren en later ook het regentschap van Maria de Medici te steunen. Zij gaf 

opdracht voor de bouw van het Hôtel de Clèves (hotel van Kleef) in Parijs en was stichteres van een aantal 

kerken in Eu. 

Jeugd en huwelijken. 

Catharina van Nevers was een dochter van Frans I van Kleef, hertog van Nevers, en diens eerste vrouw 

Margaretha van Bourbon. Haar moeder was een zuster van Anton van Bourbon, titulair koning van 

Navarra; de latere Franse koning Hendrik IV was haar neef. Zij werd vernoemd naar haar peettante, de 

Franse koningin Catharina de Medici. Catharina van Nevers groeide op in het slot Grand Jardin in Joinville. 

Dit was de residentie van haar oudtante Antoinette van Bourbon. Uit politieke overwegingen huwelijkten 

haar ouders haar in 1560 uit aan Anton III van Croÿ, prins van Porcien; zij was toen twaalf. Dit huwelijk 

moest een eind maken aan de strijd tussen beide families over het bezit van het graafschap Beaufort en 



  

  

andere landerijen. Anton van Crowas calvinist en eiste dat zijn vrouw ook dit geloof aannam. 

In 1564 erfde Catharina van Nevers het graafschap Eu. Volgens het toen geldende recht verviel deze titel aan 

haar man. Na diens dood in 1567 werd ze weer suo jure (d.w.z. in haar eigen naam) gravin van Eu. 

Datzelfde jaar trad ze na bemiddeling van haar peettante koningin Catharina de Medici weertoe tot de 

Rooms-Katholieke Kerk. 

Als jonge weduwe uit de hoge adel en met een groot eigen fortuin was Catharina van Nevers een begeerde 

huwelijkskandidaat. Op 4 oktober 1570 trouwde ze met Hendrik I, hertog van Guise. De bruiloft vond plaats 

in het Hôtel de Guise in Parijs, in aanwezigheid van de koninklijke familie. De bruidegom was onder druk 

van het hof akkoord gegaan met het huwelijk. Na een poging om met Margaretha van Valois te trouwen 

(een zuster van koning Karel IX) was hij in ongenade gevallen. Door het huwelijk met Catharina van Nevers 

hoopte hij de band met de koning te kunnen herstellen. 

Tijdens haar huwelijk had Catharina van Nevers een affaire met Paul Stuart de Caussade, graaf van 

Saint-Mégrin, een gunsteling van koning Hendrik III. Saint-Mégrin werd op 21 juli 1578 vermoord, naar 

verluidt op bevel van Catharina's man en diens broer. Dit werd echter nooit bewezen. 

Politiek en rol aan het hof. 

In 1588 werd Hendrik I van Guise op bevel van de koning tijdens de zogenaamde Drie-Hendriken-oorlog in 

het kasteel in Blois vermoord. Catharina van Nevers richtte een klaagschrift aan het parlement (de 

rechtbank) van Parijs waarin ze Hendrik III openlijk van moord en verraad beschuldigde en genoegdoening 

eiste. Ze maakte voor haar zoon Karel aanspraak op de troon na het overlijden van Hendrik III en 

ondersteunde de door haar man opgerichte Katholieke Liga. Hiermee keerde ze zich tegen haar neef, de 

protestantse troonkandidaat koning Hendrik van Navarra die uiteindelijk als Hendrik IV koning van 

Frankrijk werd. Het kwam tussen de beiden tot verzoening toen Hendrik overging tot het katholicisme. In 

de periode daarna wist Catharina van Nevers zijn vertrouwen te winnen. Vanaf 1594 werden haar jongste 

kinderen op haar verzoek als pupillen van de koning aan het hof opgevoed. 

In 1595 erfde zij het graafschap Beaufort van haar nicht Catharina van Bourbon. Zij verkocht de titel aan de 

Franse kroon om de grote schulden te kunnen aflossen die haar man had nagelaten. Catharina van Nevers 

had grote invloed aan het hof; ze bekleedde de belangrijke positie van eerste eredame in het gevolg van 

koningin Maria de Medici. Ook binnen de hertogelijke familie van Guise had ze een belangrijke stem. Door 

haar bemiddeling accepteerde de familie het koningschap van Hendrik IV en steunde na zijn overlijden het 

regentschap van Maria de Medici voor haar minderjarige zoon Lodewijk XIII. Toen Maria de Medici in 1617 

door Lodewijk XIII naar het slot in Blois werd verbannen, voegde Catharina van Nevers zich daar bij haar. 

Zij stierf op 11 mei 1633 op 85-jarige leeftijd in het Hôtel de Clèves, dat ze zelf had laten bouwen. De uitvaart 

was op 23 mei, waarna haar lichaam werd overgebracht naar Eu. 

Bouwprojecten en stichteres van kerken. 

Tijdens haar leven was Catharina van Nevers opdrachtgeefster voor een aantal belangrijke bouwprojecten: 

Hôtel de Clèves (ook wel Hôtel de Eu) in Parijs, in de buurt van het Louvre. Hier bevond zich ook een 

beroemde galerij met portretten van de leden van de families Lotharingen, Guise, Nevers en Kleve. 

de start van de nieuwbouw van het slot in Eu. 

Daarnaast stichtte ze meerdere kerken en kapellen, waaronder de ursulinenkerk en de kapucijnenkerk in Eu. 

Zij was ook stichteres van het Jezuïetencollege in Eu. 

 

 

 Catharina van Nevers, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en 19 jaar oud) (2) op 

zondag 4 oktober 1570 met haar achterneef Hendrik I hertog van Guise (met het litteken), zoon 

van Frans van Lotharingen (hertog van Guise) en Anna van Modena-Este, geboren op 

zondag 31 december 1550 in Joinville [Marne (Haute), Frankrijk], vermoord (37 jaar oud) op 

vrijdag 23 december 1588 in Blois (op het Kasteel) [Loir-et-Cher, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Karel van Lotharingen, geboren op vrijdag 20 augustus 1571, hertog van Guise, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 30 september 1640, trouwde (respectievelijk 39 en 

25 jaar oud) op donderdag 6 januari 1611 met Henriette Catharina de Joyeuse, 

dochter van Henri de Joyeuse en Catherine de Nogaret, geboren op 

dinsdag 8 januari 1585, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 25 februari 1656. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

2. Claudius van Lotharingen, geboren op maandag 5 juni 1578, hertog van Chevreuse, 



  

  

overleden (78 jaar oud) op woensdag 24 januari 1657, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 44 en ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1622 met Marie Aimee de Rohan, 

dochter van Hercule de Rohan-Guéméné en Madeleine de Lenoncourt, geboren 

omstreeks 1600, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 13 augustus 1679. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Louise van Lotharingen, geboren omstreeks 1588, overleden (ongeveer 42 jaar oud) 

op woensdag 30 april 1631, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 46 jaar oud) op 

zondag 24 juli 1605 met haar achterneef Frans van Bourbon-Conti, zoon van Louis 

van Bourbon-Vendome en Eleonore van Roye Rouci, geboren op 

dinsdag 19 augustus 1558, hertog van Conty, overleden (55 jaar oud) op 

zondag 3 augustus 1614. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

Hendrik I hertog van Guise (met het litteken). 

Hij volgde zijn vader op als aanvoerder van de Franse katholieke fractie en deed de strijd tegen de 

protestantse hugenoten tot een hoogtepunt komen door zijn verantwoordelijkheid voor de 

Bartholomeusnacht in 1572. 

Toen in 1574 de vijandelijkheden tussen katholieken en hugenoten opnieuw uitbraken, stelde Hendrik zich 

aan het hoofd van de radicale katholieke strijdkrachten, en werd in 1576 leider van de Ligue. Hij maakte zich 

populair bij het volk en genoot de steun van buitenlandse mogendheden (in het bijzonder Spanje). Nadat de 

protestantse Hendrik van Navarra in 1584 de rechtmatige troonopvolger was geworden, door de dood van 

Frans van Anjou, haalde Hendrik van Guise de band met Spanje nog nauwer aan. Hij sloot met koning Filips 

II in het geheim het Verdrag van Joinville. 

In 1585 koos koning Hendrik III schoorvoetend de zijde van de Ligue, waarna hij samen met De Guise de 

strijd opnam tegen Hendrik van Navarra (de zogenaamde Drie-Hendriken-oorlog). De Ligue vertrouwde 

Hendrik III echter niet, en dat gevoel werd in het bijzonder gedeeld bij het Parijse volk; in die stad kwam 

door een omwenteling de aanhang van de Guise aan de macht. Deze begaf zich daarop, ondanks het strenge 

verbod van de koning, naar Parijs, waar hij geestdriftig als een koning werd onthaald. 

Hendrik III moest hierna de ambitie van Guise nog meer dan te voren ontzien: door de bijeenroeping van de 

Staten-Generaal in het kasteel van Blois hoopte hij zich uit zijn oncomfortabele situatie te bevrijden. De 

Staten verklaarden zich echter niet bereid Hendrik III tegen de Guise te steunen. De koning liet daarop 

Hendrik van Guise in het kasteel van Blois vermoorden (23 december 1588) en de volgende dag diens broer 

en medestrijder kardinaal Lodewijk van Guise (1555, sinds 1578 kardinaal) terechtstellen. 

 

 

XVIIh. Henri Robert van der Mark-Arenberg, zoon van Robrecht IV van der Mark (XVIf), op pagina 

99 (hertog van Bouillon en eerste vorst van Sedan) en Francoise de Breze, geboren op 

dinsdag 7 februari 1539, graaf van de Mark te Sedan, hertog van Bouillon, sinds 1572 vorst van 

Sedan, overleden (35 jaar oud) op maandag 2 december 1574 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 19 en ongeveer 17 jaar oud) op vrijdag 7 februari 1558 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Francoise van Bourbon-Montpensier, dochter van Louis van 

Bourbon-Montpensier en Jacqueline de Longwy, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 46 

jaar oud) op zondag 17 mei 1587. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Guillaume Robert van der Mark-Arenberg, geboren op dinsdag 1 januari 1563 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], hertog van Bouillon, vorst van Sedan, graaf van de 

Marck, etc, overleden (25 jaar oud) op maandag 11 januari 1588 in 

Genève [Geneve, Zwitserland]. 

2. Charlotte van der Mark, geboren op dinsdag 5 november 1574 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (19 jaar oud) op zondag 15 mei 1594 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 17 en 36 jaar oud) op dinsdag 19 november 1591 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk] 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 zijn geen 

kinderen geboren. 

 
 

Hendrik de la Tour d'Auvergne. 

Hij had verschillende titels: soeverein vorst van Sedan, vorst van Raucourt, graaf van Montfort en Beaufort, 

vicomte van Turenne, baron van Oliergues. Hij was de zoon van Frans III de La Tour d’Auvergne, burggraaf 

van Turenne, die in 1557 sneuvelde in de slag bij Saint Quentin en Eleonore van Montmorency. In 1591 

verwierf hij het hertogdom Bouillon door zijn huwelijk met Charlotte van de Marck. Uit dat huwelijk had hij 

geen kinderen. Later huwde hij met Elisabeth van Nassau, dochter van Willem van Oranje en Charlotte van 

Bourbon. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, waarvan zes dochters en twee zonen. Hun oudste 

zoon Frederik Maurits volgde hem op als hertog. Een jongere zoon, Hendrik was de bekende maarschalk 

Turenne. 

Hendrik van Bouillon werd rond 1574 protestant. Hij vocht met Hendrik IV van Frankrijk tegen de 

Katholieke liga. Hij was betrokken bij het complot van Biron, zodat hij na diens arrestatie enige tijd als 

politieke vluchteling in Genève moest verblijven. Hij was een persoonlijke vriend van koning Hendrik IV 

van Frankrijk en kreeg de eretitel van maarschalk van Frankrijk. Hij trok zich terug in Bouillon en Sedan, 

waar hij de protestantse Academie stichtte. 

 

 

XVIIi. Charles Robert van der Mark-Arenberg, zoon van Robrecht IV van der Mark (XVIf), op pagina 

99 (hertog van Bouillon en eerste vorst van Sedan) en Francoise de Breze, geboren op 

dinsdag 15 april 1541 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], graaf van Moulevmier, overleden (81 jaar 

oud) op woensdag 30 november 1622, trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 30 jaar oud) (1) op 

zondag 5 juli 1570 met Jaqueline d' Avelon, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 33 jaar 

oud) omstreeks 1573. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Francoise van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1571, overleden (ongeveer 29 

jaar oud) omstreeks 1600. 



  

  

 

 Charles Robert van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk 33 en ongeveer 34 jaar oud) 

(2) op vrijdag 2 augustus 1574 met Antoinette de la Tour d'Auvergne, dochter van Gilles de la 

Tour d'Auvergne en Marie de la Cromte, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 68 jaar 

oud) omstreeks 1608. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Henri Robert van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 

77 jaar oud) op donderdag 7 november 1652 in Chateau de Braine, volgt XVIIId, op 

pagina 129. 

2. Louis van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 46 jaar 

oud) omstreeks 1626. 

3. Anne van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) omstreeks 1630. 

 

XVIIj. Antonia van der Mark-Arenberg, dochter van Robrecht IV van der Mark (XVIf), op pagina 

99 (hertog van Bouillon en eerste vorst van Sedan) en Francoise de Breze, geboren op 

vrijdag 27 maart 1542 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (ongeveer 49 jaar oud) 

omstreeks 1591 in Chateau de Pezenas, trouwde (respectievelijk 16 en 24 jaar oud) op 

maandag 26 januari 1559 in Ecouen [Val-d’Oise, Frankrijk] met Henri de 

Montmorency-Damville, zoon van Anne de Montmorency-Damville en Madeleine van 

Savoye-Villars, geboren op vrijdag 15 juni 1534, overleden (79 jaar oud) op dinsdag 1 april 1614 in 

La Grange Des Pres [Hérault, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Charlotte de Montmorency-Damville, geboren omstreeks 1571, overleden (ongeveer 

65 jaar oud) op dinsdag 12 augustus 1636 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en 18 jaar oud) op maandag 6 mei 1591 in 

Pezenas [Pennsylvania, Verenigde Staten] met Karel van Angoulême, zoon van Karel 

IX van Frankrijk en Marie Touchet, geboren op zaterdag 28 april 1573, graaf van 

Auvergne en daarna hertog van Angoulême, overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 24 september 1650 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

 
 

 Henri de Montmorency-Damville, zoon van Anne de Montmorency-Damville en Madeleine van 

Savoye-Villars, trouwde (respectievelijk 58 en 17 jaar oud) (1) op maandag 29 maart 1593 in 

Agde [Hérault, Frankrijk] met Louise de Budos de Portes, geboren op zondag 13 juli 1575, 

overleden (23 jaar oud) op zaterdag 26 september 1598 in Chateau de Chantilly. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Charlotte de Montmorency-Damville, geboren op woensdag 11 mei 1594 in 

Pezenas [Pennsylvania, Verenigde Staten], overleden (56 jaar oud) op 

vrijdag 2 december 1650 in Chatillon Sur Loire [Loiret, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 15 en 20 jaar oud) op zondag 17 mei 1609 in Chatilly [Oise, Frankrijk] 

met haar achterneef Hendrik II van Bourbon-Condé, zoon van Hendrik I van 

Bourbon-Condé (van 1569 tot aan zijn dood prins van Condé) en Charlotte de la 



  

  

Tremouille, geboren op donderdag 1 september 1588, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 25 december 1646 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

2. Henri de Montmorency-Damville, geboren op zondag 30 april 1595 in 

Chantilly [Oise, Frankrijk], overleden (37 jaar oud) op zaterdag 30 oktober 1632 in 

Toulouse [Garonne (Haute), Frankrijk]. 

 
 

XVIIk. Diane van der Mark-Arenberg, dochter van Robrecht IV van der Mark (XVIf), op pagina 

99 (hertog van Bouillon en eerste vorst van Sedan) en Francoise de Breze, geboren op 

vrijdag 16 juni 1544 in Chateau Thierry [Aisne, Frankrijk], overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 2 mei 1612, trouwde (beiden 13 jaar oud) (1) op maandag 6 januari 1558 met Jacob van 

Nevers, zoon van Frans I van Nevers (XVIe), op pagina 95 (van 1521 tot 1539 graaf en van 1539 

tot aan zijn dood hertog van Nivernais) en Margaretha van Bourbon-Vendome. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

 Diane van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op 

zondag 17 mei 1570 met Henri de Clermont-Tallard, geboren omstreeks 1540, overleden 

(ongeveer 32 jaar oud) op zondag 1 april 1573 in La Rochelle [Vaud, Zwitserland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Charles Henri de Clermont-Tallard, geboren omstreeks 1570. 

 

XVIIl. Guillemette van der Mark-Arenberg, dochter van Robrecht IV van der Mark (XVIf), op pagina 

99 (hertog van Bouillon en eerste vorst van Sedan) en Francoise de Breze, geboren op 

woensdag 26 september 1545 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], overleden (ongeveer 46 jaar oud) 

omstreeks 1592, trouwde (respectievelijk ongeveer 12 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1558 

met Jean van Luxemburg-Ligny, zoon van Antoine van Luxemburg-Ligny (graaf van 

Luxemburg in Ligny, St. Pol etc.) en Margaretha van Savoye-Villars, geboren omstreeks 1538, 

graaf van Luxemburg Ligny St. Pol, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op donderdag 1 juli 1576. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Louise van Luxemburg-Ligny, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 76 jaar 



  

  

oud) op woensdag 16 januari 1647. 

2. Charles van Luxemburg-Ligny, geboren omstreeks 1582, overleden (ongeveer 25 jaar 

oud) op maandag 18 februari 1608. 

 

XVIIm. Josina van der Mark-Arenberg, dochter van Philips van der Mark-Arenberg (XVIk), op pagina 

102 (graaf van de Mark Lummen (Lumey, Lumain)) en Katharina van Manderscheid-Schleiden, 

geboren op maandag 3 januari 1583 in Lummen [Meurthe-et-Moselle, Frankrijk], overleden (43 

jaar oud) op donderdag 26 februari 1626 in Rochefort, trouwde (respectievelijk 27 en 25 jaar 

oud) op zaterdag 6 november 1610 in Kerpen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Johann 

Dietrich van Lowenstein-Wertheim, zoon van Ludwig van Lowenstein-Wertheim (graaf van 

Lowenstein) en Anna van Stolberg, geboren op donderdag 31 januari 1585 in 

Wertheim Am Main [Baden-Württemberg, Duitsland], graaf van Lowenstein Wertheim 

Rochefort, overleden (59 jaar oud) op zondag 6 maart 1644 in 

Wertheim Am Main [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Dorothea Catharina van Lowenstein-Wertheim, geboren op 

donderdag 12 december 1613, overleden (ongeveer 46 jaar oud) omstreeks 1660, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) omstreeks 1640 met 

haar achterneef Ferdinand Ludwig van Manderscheid, zoon van Karl van 

Manderscheid (graaf van manderscheid Gerolstein) en Anna Salome van 

Manderscheid-Virneburg, geboren omstreeks 1613, overleden (ongeveer 58 jaar oud) 

omstreeks 1671. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Josina Waldburg van Lowenstein-Wertheim, geboren op zondag 15 februari 1615, 

overleden (68 jaar oud) op zaterdag 25 december 1683, trouwde (respectievelijk 17 en 

ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 11 december 1632 in Stevensweert met Herman 

Frederik van Berg, zoon van Hendrik van den Bergh (graaf van Berg 's 

Heerenberg) en een onbekende minnares, geboren omstreeks 1600, graaf van Bergh, 

heer van Stevensweert, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 4 maart 1669 in 

Maastricht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Ferdinand Karl van Lowenstein-Wertheim, geboren op woensdag 18 mei 1616 in 

Rochefort, graaf van Lowenstein Wertheim in Rochefort, overleden (55 jaar oud) op 

woensdag 27 januari 1672 in Wertheim Am Main [Baden-Württemberg, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 34 en 16 jaar oud) op donderdag 16 maart 1651 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Anna van Furstenberg, dochter van 

Egon van Furstenberg (graaf van Furstenberg Heiligenberg) en Anna Maria van 

Hohenzollern-Hechingen, geboren op dinsdag 12 september 1634 in 

Constanz [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 1 januari 1705 in Praag [PR, Czech Republic]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

 
 

XVIIn. Ernst van der Mark-Arenberg, zoon van Philips van der Mark-Arenberg (XVIk), op pagina 

102 (graaf van de Mark Lummen (Lumey, Lumain)) en Katharina van Manderscheid-Schleiden, 

geboren op donderdag 22 februari 1590 in Arnsberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], graaf van 



  

  

der Mark en Schleiden, overleden (63 jaar oud) op dinsdag 17 februari 1654 in 

Schleiden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 14 jaar oud) 

(1) op maandag 25 mei 1615 met Sibylla van Hohenzollern-Hechingen, dochter van Johan 

George vorst van Hohenzollern-Hechingen en Francisca van Salm-Neufville, geboren 

omstreeks 1600, overleden (ongeveer 21 jaar oud) op zondag 8 augustus 1621 in 

Schleiden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Johan Frederik van der Mark-Arenberg, geboren op vrijdag 1 september 1617, 

overleden (56 jaar oud) op woensdag 29 augustus 1674 in 

Kerpen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] krankzinnig geworden. 

 

 Ernst van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk 33 en 17 jaar oud) (2) op 

dinsdag 14 november 1623 met Anna Margarethe van Manderscheid-Blankenheim, dochter van 

Arnold van Manderscheid-Blankenheim (graaf van Manderscheid Blankenheim) en Maria Ursula 

van Leiningen-Dagsburg, geboren op woensdag 13 september 1606, overleden (23 jaar oud) op 

vrijdag 1 februari 1630. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Ernst van der Mark-Arenberg, trouwde (respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 25 jaar oud) 

(3) omstreeks 1640 met Katharina Reicherts, geboren omstreeks 1615, overleden (ongeveer 30 

jaar oud) op maandag 30 oktober 1645. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frans Anton van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1640, overleden (ongeveer 

39 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1680 in Saffenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt 

XVIIIe, op pagina 129. 

 

XVIIo. Elisabeth Catharina van der Mark-Arenberg, dochter van Philips van der Mark-Arenberg 

(XVIk), op pagina 102 (graaf van de Mark Lummen (Lumey, Lumain)) en Katharina van 

Manderscheid-Schleiden, geboren omstreeks 1585, overleden (ongeveer 49 jaar oud) 

omstreeks 1634, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op 

donderdag 7 oktober 1610 met Pierre Ernst van Gaveren-Herimez, zoon van Jean Charles van 

Gaveren-Herimez en Francoise de Renty, geboren omstreeks 1586, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) omstreeks 1636. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Theodora Maximilienne van Gaveren-Herimez, geboren omstreeks 1612, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1676, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 22 jaar 

oud) op maandag 24 februari 1642 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Philippe 

van Ligne-Arenberg, zoon van Alexandre van Ligne-Arenberg en Magdalena van 

Egmond, geboren op woensdag 8 mei 1619 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], 

overleden (55 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1675 in Luxemburg. Uit dit huwelijk 

een zoon. 

 

Generatie XVIII 
 

 

XVIIIa. Herman Otto graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Joost graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIa), op pagina 102 (graaf van Limburg Bronkhorst Borculo 

Stirum Wisch) en Maria van Holstein-Schauenburg, geboren op donderdag 3 september 1592 in 

Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], gouverneur van Nijmegen, overleden (52 jaar oud) op 

vrijdag 7 oktober 1644 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 17 jaar 

oud) op donderdag 22 maart 1618 met Anna Magdalena Spiess-Frechen, dochter van Adam 

Hermann Spiess-Frechen en Francisca van Munster, geboren omstreeks 1600, overleden 

(ongeveer 58 jaar oud) op vrijdag 16 mei 1659 in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 



  

  

1. Otto van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren omstreeks 1620, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) op zondag 27 augustus 1679 in Borculo, volgt XIXa, op pagina 

129. 

2. Adolf Ernst van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren omstreeks 1625, overleden 

(ongeveer 32 jaar oud) op woensdag 3 oktober 1657 in Kättorp [Zweden], volgt 

XIXb, op pagina 130. 

3. Agnes Maria gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, overleden in 1646. 

4. Sophia Elisabeth van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1632, overleden 

(ongeveer 53 jaar oud) op vrijdag 26 oktober 1685 in Raesfeld [Hessen, Duitsland], 

volgt XIXc, op pagina 131. 

5. Maurits van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op zaterdag 1 juli 1634, 

overleden (30 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1664 in Wenen [Wien, Oostenrijk], 

volgt XIXd, op pagina 131. 

 
 

XVIIIb. Jurgen Ernst graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Joost graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIa), op pagina 102 (graaf van Limburg Bronkhorst Borculo 

Stirum Wisch) en Maria van Holstein-Schauenburg, geboren op zondag 29 augustus 1593 in 

Brake [Nedersaksen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) in september 1661 in Terborg, trouwde 

(respectievelijk 37 en 40 jaar oud) (1) op zaterdag 24 mei 1631 in 

Steinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Magdalena van Bentheim-Tecklenburg, dochter 

van Arnold III graaf van Bentheim-Tecklenburg en Magdalena van Neuenahr, geboren op 

maandag 6 mei 1591 in Steinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], graaf van Limburg Stirum, 

graaf van Bronckhorst, heer van Wisch en Lichtenvoorde, overleden (57 jaar oud) op 

woensdag 17 februari 1649 in Terborg. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria Magdalena van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1632, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) op dinsdag 27 december 1707 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XIXe, op pagina 132. 

 
 

 Jurgen Ernst graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, trouwde (respectievelijk 62 en 45 jaar oud) 



  

  

(2) op donderdag 13 januari 1656 in Terborg met Sophia Margaretha van Nassau-Siegen, 

dochter van Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste) en Margaretha van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren op vrijdag 16 april 1610 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op maandag 18 mei 1665 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

XVIIIc. Bernard Albrecht graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Joost graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIa), op pagina 102 (graaf van Limburg Bronkhorst Borculo 

Stirum Wisch) en Maria van Holstein-Schauenburg, geboren op vrijdag 29 augustus 1597 in 

Kasteel de Wildenborch (Vorden), overleden (40 jaar oud) op vrijdag 9 oktober 1637 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 26 jaar 

oud) op woensdag 11 november 1626 met Anna Maria Elisabeth van den Bergh, dochter van 

Hendrik van den Bergh (graaf van Berg 's Heerenberg) en een onbekende minnares, geboren in 

1600, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op zondag 23 maart 1653. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters. 

1. Agnes Catharina gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1629, 

overleden (ongeveer 57 jaar oud) op vrijdag 27 december 1686, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op dinsdag 28 januari 1648 

met Dirk van Lynden-Blitterswijk, geboren omstreeks 1625, overleden (ongeveer 26 

jaar oud) omstreeks 1651. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 50 jaar oud) (2) omstreeks 1663 met Wilhelm 

Wilrich van Daun-Falkenstein, zoon van Johan Adolf van Daun-Falkenstein (graaf 

van Falkenstein en erfheer van Broich en Bürgel (bij Bamberg)) en Anna Maria van 

Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 1 januari 1613, overleden (69 jaar oud) op 

zaterdag 22 augustus 1682. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Henriette gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren omstreeks 1630, 

overleden (ongeveer 29 jaar oud) in 1659. 

3. Juliana Petronella gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1632, 

overleden (ongeveer 86 jaar oud) op zaterdag 30 juli 1718, trouwde (ongeveer 31 jaar 

oud) in 1663 met Henri Pas de Feuquières, overleden in 1693. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

4. Maria Bernhardine van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1637, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op vrijdag 15 december 1713 in Well, volgt XIXf, op pagina 134. 



  

  

 
 

 Anna Maria Elisabeth van den Bergh, dochter van Hendrik van den Bergh (graaf van Berg 's 

Heerenberg) en een onbekende minnares, trouwde (ongeveer 43 jaar oud) (2) in 1643 met Johan 

van Mirbach van Ticheln. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

XVIIId. Henri Robert van der Mark-Arenberg, zoon van Charles Robert van der Mark-Arenberg 

(XVIIi), op pagina 122 (graaf van Moulevmier) en Antoinette de la Tour d'Auvergne, geboren 

omstreeks 1575, graaf van Braine, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

donderdag 7 november 1652 in Chateau de Braine, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en 

ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 12 juli 1607 met Marguerite d' Autun, geboren 

omstreeks 1580, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op zondag 21 februari 1616 in 

Avignon [Vaucluse, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Louise van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1612, overleden (ongeveer 55 jaar 

oud) op donderdag 17 mei 1668 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 

XVIIIe. Frans Anton van der Mark-Arenberg, zoon van Ernst van der Mark-Arenberg (XVIIn), op 

pagina 125 (graaf van der Mark en Schleiden) en Katharina Reicherts, geboren omstreeks 1640, 

graaf van der Mark Schleiden, baron van Lummen, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

vrijdag 21 juni 1680 in Saffenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1671 met Maria Catharina van Wallenrodt, 

geboren omstreeks 1648, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op donderdag 4 april 1726 in 

Chateau de la Bourdaisiere [Indre-et-Loire, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ludwig Peter van der Mark-Arenberg, geboren op dinsdag 3 juli 1674 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

woensdag 4 november 1750 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

XIXg, op pagina 134. 

 



  

  

Generatie XIX 
 

 

XIXa. Otto graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Herman Otto graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIa), op pagina 126 (gouverneur van Nijmegen) en Anna 

Magdalena Spiess-Frechen, geboren omstreeks 1620, graaf van Limburg en Bronkhorst, heer van 

Styrum, Wisch, Borculo en de Rijksheerlijkheid Gemen, erfbaanderheer in het hertogdom Gelre, 

gouverneur van Groenlo en Nijmegen, overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

zondag 27 augustus 1679 in Borculo, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en 18 jaar oud) op 

vrijdag 5 juni 1643 in Kasteel Buren met Elisabeth Charlotte van Dohna-Carwinden, dochter van 

Christoph van Dohna-Schlobitten en Ursula van Solms-Braunfels, geboren op 

vrijdag 14 februari 1625 in Kasteel Carwinden [Gdansk, Poland], overleden (66 jaar oud) op 

zondag 18 maart 1691 in Borculo. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Amelia Louise Wilhelmina gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

dinsdag 16 oktober 1646 in Borculo, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1721. 

2. Otto Christoffel graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1648, overleden 

(ongeveer 25 jaar oud) in 1673. 

3. Frederik Willem van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 1 juli 1649 in Borculo, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1722 

aldaar, volgt XXa, op pagina 135. 

4. Carolus graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1650, overleden 

(ongeveer 17 jaar oud) in 1667. 

5. Maria Ursula gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren omstreeks 1652, 

overleden (ongeveer 66 jaar oud) omstreeks 1718. 

6. Lodewijk Hendrik graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, overleden in 1653. 

7. Gustavus graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1655, overleden 

(ongeveer 6 jaar oud) in 1661. 

8. Adolf graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op zondag 3 augustus 1659 

in Borculo, overleden (17 jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1676 in Maastricht. 

9. Georg Albrecht van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

maandag 12 april 1660 in Borculo, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

zaterdag 1 juli 1690 in Fleurus [Henegouwen, België], volgt XXb, op pagina 136. 

 
 

Otto graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum. 

In 1668 ging hij over van het Rooms-Katholieke geloof naar het Protestantisme, als gevolg waarvan het voor 

hem en zijn kinderen mogelijk werd om publieke ambten te bekleden. 

 

 

XIXb. Adolf Ernst graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum (stamvader van deTak Limburg Stirum 

Gemen in het Huis Limburg-Stirum), zoon van Herman Otto graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIa), op pagina 126 (gouverneur van Nijmegen) en Anna 



  

  

Magdalena Spiess-Frechen, geboren omstreeks 1625, graaf van Limburg Bronkhorst in Gehmen 

deze tak sterft in 1800 uit, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op woensdag 3 oktober 1657 in 

Kättorp [Zweden], trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 26 jaar oud) op 

dinsdag 10 mei 1644 met Maria Isabella van Vehlen, dochter van Alexander van Vehlen (graaf 

van Vehlen en Megen) en Alexandrine van Huijn, geboren omstreeks 1617, overleden (ongeveer 

74 jaar oud) op woensdag 27 februari 1692. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Herman Otto II van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op zondag 1 april 1646, 

overleden (58 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1704 in Donauwörth [Bavaria, Duitsland], 

volgt XXc, op pagina 136. 

2. Charlotte Ursula gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren omstreeks 1651, 

overleden (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 8 september 1699 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

3. Maria Wilhelmina Amalia gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren 

omstreeks 1652, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 26 juni 1730 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar 

oud) omstreeks 1676 met Karl Ludwig van Sinzendorf, geboren omstreeks 1650, 

graaf van Sinzendorf, vrijheer van Ernstbrunn, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

dinsdag 7 april 1722 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. Maximilian Wilhelm van Limburg-Stirum-Gemen, geboren omstreeks 1653, 

overleden (ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 27 april 1728 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], volgt XXd, op pagina 137. 

5. Adolf graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1654, overleden (ongeveer 

4 jaar oud) in 1658. 

6. Anna Isabella van Limburg-Stirum-Gemen, geboren omstreeks 1655, overleden 

(ongeveer 67 jaar oud) op maandag 31 mei 1723, volgt XXe, op pagina 137. 

7. Godfried Ferdinand Maurits graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren 

omstreeks 1656, overleden (ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 5 augustus 1677. 

8. Adolfine Ernestine gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren omstreeks 1657, 

overleden (ongeveer 31 jaar oud) op zondag 11 juli 1688, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 28 en ongeveer 35 jaar oud) op zondag 12 mei 1686 met Ferdinand Joseph 

van Reinstein Tattenbach, geboren omstreeks 1650, overleden (ongeveer 62 jaar oud) 

op zondag 2 oktober 1712. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIXc. Sophia Elisabeth gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, dochter van Herman Otto graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIa), op pagina 126 (gouverneur van Nijmegen) en Anna 

Magdalena Spiess-Frechen, geboren in 1632, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

vrijdag 26 oktober 1685 in Raesfeld [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 36 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1656 in Borculo met Ferdinand Godfried van Vehlen, 

zoon van Alexander van Vehlen (graaf van Vehlen en Megen) en Alexandrine van Huijn, geboren 

omstreeks 1620, graaf van Vehlen en Megen, vrijheer in Raesfeld, overleden (ongeveer 65 jaar 

oud) op zaterdag 7 juli 1685 in Raesfeld [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Charlotte Amalia van Vehlen, geboren op zaterdag 30 september 1662, overleden (65 

jaar oud) op zondag 26 oktober 1727, trouwde met haar neef Herman Otto II graaf 

van Limburg-Stirum-Gemen, zoon van Adolf Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXb), op pagina 130 (graaf van Limburg Bronkhorst in 

Gehmen) en Maria Isabella van Vehlen (zie XXc, op pagina 136). Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

2. Alexander Otto van Vehlen, geboren op vrijdag 12 januari 1657, graaf van Vehlen en 

Megen, overleden (70 jaar oud) op zaterdag 10 mei 1727, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1682 met Anna Carolina de Bavay, 

geboren omstreeks 1660, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op 

zaterdag 12 januari 1697. Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

3. Anna Ernestine van Vehlen, geboren op vrijdag 12 april 1658, overleden (70 jaar oud) 

op vrijdag 25 februari 1729, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1694 met Johann Ludwig van Leiningen-Dagsburg, zoon van Johann 

Ludwig van Leiningen-Dagsburg en Amalia Sybille van Daun-Falkenstein, geboren 

op zaterdag 29 juli 1673, overleden (ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1699. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

XIXd. Maurits graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum (Stamvader van de Stam Styrum in het Huis 

Limburg Stirum), zoon van Herman Otto graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIa), op 

pagina 126 (gouverneur van Nijmegen) en Anna Magdalena Spiess-Frechen, geboren op 

zaterdag 1 juli 1634, overleden (30 jaar oud) op dinsdag 26 augustus 1664 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 24 jaar oud) op 

vrijdag 17 maart 1662 in Well met zijn nicht Maria Bernhardine gravin van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum, dochter van Bernard Albrecht graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIc), op pagina 128 en Anna Maria Elisabeth van den Bergh (zie 

XIXf, op pagina 134). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Maurits Herman van Styrum, geboren op woensdag 3 september 1664, overleden (44 

jaar oud) op zaterdag 18 mei 1709 in Maasbracht, volgt XXf, op pagina 138. 

2. Anna Bernardina van Styrum, gedoopt op zaterdag 6 september 1659 in Vlodrop, 

overleden (ongeveer 41 jaar oud) op woensdag 3 augustus 1701, volgt XXg, op pagina 

139. 

 

XIXe. Maria Magdalena gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, dochter van Jurgen Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIb), op pagina 127 en Magdalena van 

Bentheim-Tecklenburg (graaf van Limburg Stirum, graaf van Bronckhorst, heer van Wisch en 

Lichtenvoorde), geboren in 1632, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op dinsdag 27 december 1707 

in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 13 en 34 jaar 

oud) op donderdag 19 april 1646 in Terborg met Hendrik graaf van Nassau-Siegen, zoon van Jan 

VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste) en Margaretha van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, 

geboren op dinsdag 9 augustus 1611 in Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], co-graaf 

van Nassau-Siegen van 1623 tot zijn overlijden in 1652, overleden (41 jaar oud) op 

zondag 27 oktober 1652 in Hulst, bijgezet in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Ernestine van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 15 november 1647 in 

Kasteel Wisch, overleden (4 jaar oud) op vrijdag 11 oktober 1652 in Hulst. 

2. Willem Maurits van Nassau-Siegen, geboren op maandag 18 januari 1649 in 

Kasteel Wisch, graaf, later vorst van Nassau Siegen, overleden (42 jaar oud) op 

dinsdag 23 januari 1691 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 29 en 15 jaar oud) op donderdag 3 februari 1678 in 

Slot Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Ernestine Charlotte van 

Nassau-Schaumburg, dochter van Adolf van Nassau-Dillenburg (prins van Nassau 

Dillenburg) en Elisabeth Charlotte van Melander-Holzappel, geboren op 

zaterdag 20 mei 1662 in Slot Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (69 

jaar oud) op donderdag 21 februari 1732 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 2 zonen. 

3. Sophia Amalia van Nassau-Siegen, geboren op maandag 10 januari 1650 in 

Kasteel Wisch, overleden (38 jaar oud) op zaterdag 25 december 1688 in 

Jelgava [KL, Latvia], trouwde (beiden 25 jaar oud) op zaterdag 5 oktober 1675 in 

's-Gravenhage met 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 3 dochters. 

4. Frederik Hendrik van Nassau-Siegen, geboren op zaterdag 11 november 1651 in 



  

  

Kasteel Wisch, op 6 mei 1664 verheven tot prins, was kolonel in het Staatse leger, 

gesneuveld (24 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1676 in Roermond, begraven in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 
 

Hendrik graaf van Nassau-Siegen. 

Door het huwelijk in 1646 van Hendrik met Maria Magdalena van Limburg Styrum kwam de heerlijkheid 

Wisch binnen de evangelische tak van het huis Nassau-Siegen. Vervolgens werd het complete wapen van 

Limburg-Styrum opgenomen in het wapen van Nassau-Siegen. Wisch vererfde al via hun dochter weer uit 

de familie. Nassau-Siegen stierf uit in 1734. 

De zoons Willem Maurits en Frederik Hendrik werden na het overlijden van hun vader door hun oom Johan 

Maurits van Nassau-Siegen geadopteerd. 

 

 

Willem Maurits van Nassau-Siegen. 

Hij diende als officier in het Staatse leger. In 1664 werd hij verheven tot prins. Sinds 1679 was hij vorst van 

Nassau-Siegen (een deel van het graafschap Nassau). Hij stamde uit het Huis Nassau-Siegen, een zijtak van 

de Ottoonse Linie van het Huis Nassau. Hij was een integere man, maar geen man met een bovengemiddeld 



  

  

talent.[4]. 

 Biografie. 

Willem Maurits werd geboren op 18/28 januari 1649 op Kasteel Wisch in Terborg als de oudste zoon van 

graaf Hendrik van Nassau-Siegen en gravin Maria Magdalena van Limburg-Stirum. Na het overlijden van 

hun vader werden Willem Maurits en zijn broer Frederik Hendrik geadopteerd door hun oom vorst Johan 

Maurits van Nassau-Siegen.[5][6]. 

Na het overlijden van zijn grootvader van moederszijde, graaf George Ernst van Limburg-Stirum, in 

september 1661, volgde Willem Maurits hem op als graaf van Bronkhorst, heer van Wisch, Borculo, 

Lichtenvoorde en Wildenborch, en erfbaanderheer van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen. 

Zodoende kwamen deze bezittingen in het bezit van het Huis Nassau. 

Willem Maurits werd op 29 april 1663 hopman van een compagnie Zwitsers in het Staatse leger. Op 20 april 

1672 werd hij luitenant-kolonel van een regiment infanterie en in 1673 kolonel. In 1678 werd hij ook 

ritmeester van een compagnie ruiterij ter repartitie van Friesland.. 

Willem Maurits en zijn broer Frederik Hendrik begeleidde hun oom en adoptiefvader Johan Maurits bij 

diens reis naar de stad Siegen, waar ze op 21/31 augustus 1663 aankwamen. Op 7 januari 1664 vond in het 

raadhuis van Siegen de huldiging van beide broers plaats, waarbij ze de stedelijke privileges en vrijheden 

bevestigden. Beide broers werden op 6 mei 1664 verheven in de rijksvorstenstand.. 

In 1667 werd Willem Maurits ridder van de Johannieterorde balije van Mark (Brandenburg), Saksen, 

Pommeren en Wendland in Sonnenburg en commandeur van Grüneberg, en ook ridder van de Duitsche 

Orde balije van Utrecht en commandeur van Tiel.. 

In oktober 1672 kwam Willem Maurits zijn oom Johan Maurits met een compagnie soldaten 'geworben in 

dem deutschen Stammlanden des Fürsten', d.w.z. in Nassau-Siegen, te hulp bij de verdediging van Muiden 

in de Hollandse Oorlog.. 

In 1678 werd Willem Maurits door Johan Maurits aangesteld als mederegent. Een jaar later overleed Johan 

Maurits en volgde Willem Maurits hem op als de regerende landsheer in het protestantse deel van het 

vorstendom Nassau-Siegen en medeheerser van de stad Siegen.[2][4][12] Hij bezat het ambt Siegen (met 

uitzondering van zeven dorpen) en de ambten Hilchenbach en Freudenberg. De stad Siegen deelde hij met 

zijn achterneef, Johan Frans Desideratus, de katholieke vorst van Nassau-Siegen.. 

Tijdens zijn regering liet Willem Maurits de Nassauischer Hof, de residentie van de protestantse vorsten van 

Nassau-Siegen in de stad Siegen, uitbreiden. In 1690 liet hij de tot dan toe in de Nicolaaskerk in Siegen 

bijgezette leden van zijn dynastie overbrengen naar de Fürstengruft aldaar.. 

Willem Maurits overleed op 23 januari 1691 in de Nassauischer Hof in Siegen. Hij werd op 12 maart 

begraven in de Fürstengruft aldaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Frederik Willem Adolf. Deze stond 

tot 1701 onder voogdij en regentschap van zijn moeder. 

 

 

Frederik Casimir van Kettler. 

Zijn jeugd bracht hij door aan het hof van zijn oom, de Grote Keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. 

Hij verbleef langere tijd in Frankrijk, maar werd, toen het leek dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren, 

op bevel van Frederik Willem teruggehaald. Vanaf 1672 streed hij in Nederlandse dienst in de Hollandse 

Oorlog, maar in 1674 moest hij vanwege dreigende represailles van Lodewijk XIV terugkeren naar 

Duitsland. 

Frederik Casimir werd na zijn vaders dood in 1682 hertog van Koerland. Zijn heerschappij zou geplaagd 

worden door geldnood, met name veroorzaakt door zijn pronkzucht en dure hofhouding. Om zijn geldnood 

de baas te worden liet Frederik Casimir zich in met allerlei dubieuze zaken, waaronder soldatenhandel met 

Christiaan V van Denemarken. Ook verkocht hij de ondernemingen van zijn vader, verpandde hij de 

hertogelijke domeinen en verkocht hij de kolonie Tobago aan de Britten. Frederik Casimirs aanzien 

verslechterde hierdoor sterk en zijn gehele regeringsperiode werd gedomineerd door conflicten met de adel 

en de landdag. 

Frederik Casimir stierf in 1698. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Frederik Willem, namens 

wie zijn broer Ferdinand als regent optrad. 

 

 

XIXf. Maria Bernhardine gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXf), hierboven, dochter van 

Bernard Albrecht graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum (XVIIIc), op pagina 128 en Anna Maria 



  

  

Elisabeth van den Bergh, geboren in 1637, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op 

vrijdag 15 december 1713 in Well, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 27 jaar oud) op 

vrijdag 17 maart 1662 in Well met haar neef Maurits graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum (zie 

XIXd, op pagina 131). 

 

XIXg. Ludwig Peter van der Mark-Arenberg, zoon van Frans Anton van der Mark-Arenberg 

(XVIIIe), op pagina 129 (graaf van der Mark Schleiden, baron van Lummen) en Maria Catharina 

van Wallenrodt, geboren op dinsdag 3 juli 1674 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

graaf van Schleiden, baron van Lummen (Lumey), overleden (76 jaar oud) op 

woensdag 4 november 1750 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

25 en 19 jaar oud) op zondag 23 mei 1700 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Marguerite Marie 

Francoise de Chabot Rohan, dochter van Louis de Chabot Rohan en Marie Elisabeth du Bec 

Crespin, geboren op woensdag 25 december 1680 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (25 

jaar oud) op donderdag 28 januari 1706 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ludwig Engelbert van der Mark-Arenberg, geboren op dinsdag 22 november 1701 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (71 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1773 in 

Fleville Nancy, volgt XXh, op pagina 139. 

 

Generatie XX 
 

 

XXa. Frederik Willem graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Otto graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXa), op pagina 129 (graaf van Limburg en Bronkhorst,) en 

Elisabeth Charlotte van Dohna-Carwinden, geboren op donderdag 1 juli 1649 in Borculo, 

overleden (73 jaar oud) op vrijdag 17 juli 1722 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 23 jaar 

oud) op zondag 17 oktober 1683 in Leeuwarden met Louise van Aylva, dochter van Ernst Sicco 

van Aylva (grietman van Westdongeradeel, president gedeputeerde staten, raad ter admiraliteit 

te Harlingen) en Anna van Cammingha, geboren op donderdag 5 augustus 1660 in Ternaard, 

erfdochter van Cammingha op Ameland, overleden (61 jaar oud) op maandag 25 mei 1722 in 

Borculo. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Otto Ernst van Limburg-Bronckhorst-Stirum, gedoopt op zondag 7 januari 1685 in 

Borculo, overleden (84 jaar oud) op maandag 12 juni 1769 in Hoogeveen, volgt 

XXIa, op pagina 140. 

2. Albert Dominicus graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 25 april 1686 in Borculo, overleden (17 jaar oud) op 

donderdag 14 februari 1704 in Portugal. 

3. Maria Anna gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 18 maart 1688 in Borculo, overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 25 augustus 1759 in Hoogeveen. 

4. Frederik Hendrik graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, gedoopt op 

vrijdag 4 maart 1689 in Borculo, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 1 april 1740. 

5. Sophia Charlotte gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 9 maart 1690 in Borculo, overleden (ongeveer 39 jaar oud) in 1729, 

trouwde (respectievelijk 37 en ongeveer 37 jaar oud) op dinsdag 16 september 1727 in 

Borculo met Jasper Karel van Lynden d'Aspremont, geboren omstreeks 1690, 

overleden (ongeveer 38 jaar oud) op woensdag 1 december 1728. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

6. Leopold graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op donderdag 6 mei 1694 

in Borculo, heer van Borculo, overleden (34 jaar oud) op zaterdag 11 december 1728 in 

Zutphen, trouwde (respectievelijk 28 en 41 jaar oud) op zondag 10 mei 1722 in 

Ouderamstel, (gescheiden op vrijdag 1 augustus 1727) met Helena de Haze, geboren 

op vrijdag 31 januari 1681 in Ouderamstel, overleden (72 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 6 oktober 1753 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. Eleonore Amalia Frederica graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op 

donderdag 7 februari 1697 in Borculo, overleden (21 jaar oud) op 

vrijdag 20 januari 1719 in 's-Hertogenbosch, begraven op vrijdag 27 januari 1719 in 

Esch. 

 
 

 Louise van Aylva, dochter van Ernst Sicco van Aylva (grietman van Westdongeradeel, president 

gedeputeerde staten, raad ter admiraliteit te Harlingen) en Anna van Cammingha, trouwde 

(respectievelijk 19 en 25 jaar oud) (1) op donderdag 14 december 1679 in Menaldum met Frans 

Duco van Cammingha, geboren op zondag 6 september 1654 in Tjerkwerd, vrijheer van 

Ameland, overleden (26 jaar oud) op zondag 10 november 1680. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXb. Georg Albrecht graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Otto graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXa), op pagina 129 (graaf van Limburg en Bronkhorst,) en 

Elisabeth Charlotte van Dohna-Carwinden, geboren op maandag 12 april 1660 in Borculo, 

overleden (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1690 in Fleurus [Henegouwen, België], 

trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en 20 jaar oud) op woensdag 2 februari 1684 in 

Scheveningen met Elisabeth Philipine van den Boetzelaer, dochter van Carel van den 

Boetzelaer (rijksbaron, heer van Nieuwveen) en Anna Catharina Musch (vrouwe van 

Waalsdorp), geboren op zondag 15 juli 1663 in 's-Gravenhage, overleden (29 jaar oud) op 

zondag 19 oktober 1692. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Willem Carel graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1686, jong 

overleden. 

2. Maria gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op vrijdag 14 oktober 1689 

in Steenderen, overleden (70 jaar oud) op zaterdag 15 december 1759 in Maastricht, 

trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar oud) op dinsdag 21 augustus 1714 in Vianen 

met Philipp van Hessen-Philippsthal, zoon van Philips van Hessen-Kassel (landgraaf 

van Hessen Kassel Philipstal) en Catharina Amalia van Solms-Laubach, geboren op 

woensdag 31 juli 1686 in Philipsthal [ZH, Sin], landgraaf van Hessen Kassel in 

Philipstal, overleden (30 jaar oud) op donderdag 13 mei 1717 in 

Rheinfels [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Jurrien Albert graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren in 1690, jong 

overleden. 



  

  

 
 

XXc. Herman Otto II graaf van Limburg-Stirum-Gemen, zoon van Adolf Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXb), op pagina 130 (graaf van Limburg Bronkhorst in 

Gehmen) en Maria Isabella van Vehlen, geboren op zondag 1 april 1646, graaf van Limburg en 

Bronkhorst in Stirum, heer van Gehmen en Raesfeld. Gouverneur van Buda. Nakomelingen in 

Hongarije. heer van Gehmen en Raesfeld. Gouverneur van Buda. Nakomelingen in Hongarije. 

Tak uitgestorven in 1797, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1704 in 

Donauwörth [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 15 jaar 

oud) in 1678 met zijn nicht Charlotte Amalia van Vehlen, dochter van Ferdinand Godfried van 

Vehlen (graaf van Vehlen en Megen, vrijheer in Raesfeld) en Sophia Elisabeth gravin van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXc), op pagina 131. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Otto Ernst van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op zaterdag 10 januari 1688, 

overleden (46 jaar oud) op donderdag 4 maart 1734, volgt XXIb, op pagina 140. 

2. Sophie Charlotte gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

dinsdag 20 december 1689, overleden (24 jaar oud) op zondag 22 april 1714. 

3. Isabella Wilhelmina Charlotte gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

vrijdag 7 oktober 1695, overleden (ongeveer 82 jaar oud) omstreeks 1778. 

4. Maria Bernardine gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

zaterdag 14 augustus 1700, overleden (64 jaar oud) op donderdag 1 november 1764. 

 

XXd. Maximilian Wilhelm graaf van Limburg-Stirum-Gemen, zoon van Adolf Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXb), op pagina 130 (graaf van Limburg Bronkhorst in 

Gehmen) en Maria Isabella van Vehlen, geboren omstreeks 1653, heer van Simonsthurm 

(Simonsturuya) in Hongarije tak uitgestorven in 1800, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

dinsdag 27 april 1728 in Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 16 jaar oud) omstreeks 1677 met Maria Anna van Rechberg, dochter van Hans graaf 

van Rechberg en Elisabeth Catharina van den Bergh, geboren op woensdag 1 juni 1661, 

erfdochter van Alleraichen (Zwaben), overleden (77 jaar oud) op donderdag 20 november 1738. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Leopold Otto graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

zaterdag 27 december 1681, overleden (44 jaar oud) op maandag 11 februari 1726. 

2. Karl I Joseph Aloys van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

woensdag 10 januari 1685 in Illeraichen [Bavaria, Duitsland], overleden (53 jaar oud) 

op vrijdag 12 december 1738, volgt XXIc, op pagina 141. 

3. Anna Isabella gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

woensdag 28 april 1688, overleden (84 jaar oud) op woensdag 24 maart 1773. 

4. Alexander Sigismund graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

maandag 4 juni 1696, overleden (68 jaar oud) op zaterdag 14 juli 1764. 

5. Ferdinand Godfried graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

woensdag 2 februari 1701, overleden (90 jaar oud) op woensdag 5 oktober 1791 in 

Illeraichen [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 51 en ongeveer 24 



  

  

jaar oud) in 1752 met Maria Carolina Catharina van Eptingen, geboren in 1728 in 

Neuwiller [Basel Landschaft, Zwitserland], overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

zaterdag 2 april 1803 in Illereichen [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 
 

XXe. Anna Isabella gravin van Limburg-Stirum-Gemen, dochter van Adolf Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXb), op pagina 130 (graaf van Limburg Bronkhorst in 

Gehmen) en Maria Isabella van Vehlen, geboren omstreeks 1655, overleden (ongeveer 67 jaar 

oud) op maandag 31 mei 1723, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en 54 jaar oud) (1) op 

vrijdag 5 augustus 1678 in Gemen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Ernst Wilhelm van 

Bentheim-Bentheim, zoon van Arnold Joost van Bentheim-Bentheim (graaf van Bentheim in 

Steinfurt) en Anna Amalia van Ysenburg-Büdingen, geboren op woensdag 6 december 1623, 

graaf van Bentheim, overleden (69 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1693. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Eleonore Magdalena van Bentheim-Steinfurt, geboren op donderdag 6 februari 1687, 

overleden (40 jaar oud) op maandag 10 maart 1727. 

 

 Ernst Wilhelm van Bentheim-Bentheim, zoon van Arnold Joost van Bentheim-Bentheim (graaf 

van Bentheim in Steinfurt) en Anna Amalia van Ysenburg-Büdingen, trouwde (respectievelijk 37 

en ongeveer 21 jaar oud) (1) op zondag 21 augustus 1661 met Gertrude van Zelst, geboren 

omstreeks 1640, overleden (ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1679. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Ernst graaf van Bentheim-Steinfurt, geboren op vrijdag 18 november 1661, overleden 

(51 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1713, trouwde (respectievelijk 39 en ongeveer 39 jaar 

oud) op zaterdag 16 april 1701 met Isabelle Justine van Horn-Batenburg, dochter van 

Willem Adriaan II van Horne (graaf van Horn, baron van Kessel, heer van 

Batenburg) en Anna van Nassau, geboren omstreeks 1661, overleden (ongeveer 73 jaar 

oud) op zaterdag 3 juli 1734. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Status Philipp graaf van Bentheim-Steinfurt, geboren op zondag 26 augustus 1668, 

overleden (80 jaar oud) op zaterdag 22 maart 1749, trouwde (respectievelijk 29 en 27 

jaar oud) op dinsdag 25 februari 1698 met Johanna Sidonia van Horn-Batenburg, 

dochter van Willem Adriaan II van Horne (graaf van Horn, baron van Kessel, heer 

van Batenburg) en Anna van Nassau, geboren op vrijdag 28 maart 1670, overleden (91 

jaar oud) op zaterdag 6 maart 1762. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

 
 

 Anna Isabella gravin van Limburg-Stirum-Gemen, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en 

ongeveer 40 jaar oud) (2) op zondag 6 februari 1701 met Johan Turesson Oxenstierna, zoon van 

Thure Gabrielsson Oxenstierna en Beate Gustafsdotter Leijonhufvud, geboren omstreeks 1660, 

overleden (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 16 februari 1733. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXf. Maurits Herman graaf van Styrum, zoon van Maurits graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum 

(XIXd), op pagina 131 en Maria Bernhardine gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXf), op 

pagina 134, geboren op woensdag 3 september 1664, overleden (44 jaar oud) op 

zaterdag 18 mei 1709 in Maasbracht, trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op 

zondag 19 oktober 1692 met Elisabeth Dorothea Wilhelmina van Leiningen-Dagsburg, dochter 

van Emich Christian graaf van Leiningen-Dagsburg en Christine Louise van Daun-Falkenstein, 

geboren op donderdag 11 juni 1665, overleden (ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1722. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Christian Otto van Styrum, geboren op donderdag 25 maart 1694, overleden (54 jaar 

oud) op maandag 24 februari 1749 in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

XXId, op pagina 141. 

2. Johan Philip Willem Frans van Styrum, geboren op vrijdag 22 april 1695, overleden 

(63 jaar oud) op vrijdag 1 december 1758, volgt XXIe, op pagina 143. 

3. Bernhard Alexander graaf van Styrum, geboren op woensdag 12 februari 1698, 

overleden (60 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1758, trouwde (respectievelijk 42 en 28 

jaar oud) op zondag 21 februari 1740 met Louise Polyxena Maria Anna van Wiser, 

geboren op dinsdag 21 juli 1711. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

XXg. Anna Bernardina gravin van Styrum, dochter van Maurits graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXd), op pagina 131 en Maria Bernhardine gravin van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XIXf), op pagina 134, gedoopt op zaterdag 6 september 1659 in 

Vlodrop, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op woensdag 3 augustus 1701, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 49 en ongeveer 51 jaar oud) op donderdag 7 maart 1709 in 



  

  

Walburg [Luxembourg, Luxemburg] met Philip Willem Konrad van Hoensbroeck, zoon van 

Wolter Frans van Hoensbroeck (graaf van Hoensbroeck te Geul) en Maria Sybille van Flans, 

geboren omstreeks 1657 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], graaf van Hoensbroeck te Geul, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op dinsdag 29 september 1716 in Maastricht. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maria Sibylle van Hoensbroeck, geboren omstreeks 1695, overleden (ongeveer 27 

jaar oud) op dinsdag 16 maart 1723, trouwde met haar neef Johan Philip Willem 

Frans graaf van Styrum, zoon van Maurits Herman graaf van Styrum (XXf), op 

pagina 138 en Elisabeth Dorothea Wilhelmina van Leiningen-Dagsburg (zie XXIe, op 

pagina 143). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Herman Otto van Hoensbroeck, geboren op donderdag 14 mei 1699 in Geul, heer van 

Geul, overleden (63 jaar oud) op donderdag 16 september 1762, trouwde 

(respectievelijk 28 en ongeveer 29 jaar oud) op woensdag 21 april 1728 in Maastricht 

met Anna Maria de Zievel, geboren omstreeks 1698, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

op dinsdag 26 september 1775 in Geul. Uit dit huwelijk een dochter. 

3. Henriette Amalia van Hoensbroeck, geboren op donderdag 1 augustus 1697 in Geul, 

overleden (46 jaar oud) op donderdag 23 juli 1744 in Luik [Luik, België]. 

 

XXh. Ludwig Engelbert van der Mark-Arenberg, zoon van Ludwig Peter van der Mark-Arenberg 

(XIXg), op pagina 134 (graaf van Schleiden, baron van Lummen (Lumey)) en Marguerite Marie 

Francoise de Chabot Rohan, geboren op dinsdag 22 november 1701 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], markies de Vares, baron van Lummen en van Seraing le Chateau, 

overleden (71 jaar oud) op dinsdag 5 oktober 1773 in Fleville Nancy, trouwde (respectievelijk 25 

en 15 jaar oud) op maandag 30 juni 1727 met Marie Anne de Visdelou, dochter van Rene 

Francois de Visdelou en Marguerite Iris de Poix, geboren op zaterdag 4 juni 1712 in Rennes, 

overleden (19 jaar oud) op woensdag 17 oktober 1731 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Louise Marguerite van der Mark-Arenberg, geboren op vrijdag 18 augustus 1730 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (90 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1820 in 

Heverlee [Vlaams-Brabant, België], volgt XXIf, op pagina 143. 

 

Generatie XXI 
 

 

XXIa. Otto Ernst graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Frederik Willem graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XXa), op pagina 135 en Louise van Aylva (erfdochter van 

Cammingha op Ameland), gedoopt op zondag 7 januari 1685 in Borculo, stamvader van de 

huidige graven van Limburg Stirum, overleden (84 jaar oud) op maandag 12 juni 1769 in 

Hoogeveen, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en 23 jaar oud) op zondag 1 november 1722 in 

Delft met Anna Lucia van Klinkenberg, geboren op zondag 14 december 1698 in Borculo, 

overleden (73 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1772 in Hoogeveen. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Frederik Willem II van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 17 augustus 1723 in 

Meppel, overleden (24 jaar oud) op maandag 28 augustus 1747 in Wyckel, volgt 

XXIIa, op pagina 144. 

2. Albert Dominicus II van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 2 maart 1725 in 

Meppel, overleden (51 jaar oud) op maandag 1 april 1776 in Vorden, volgt XXIIb, op 

pagina 145. 

3. Leopold graaf van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 11 januari 1727 in Meppel. 

4. Willem Hendrik graaf van Limburg-Stirum, gedoopt op woensdag 24 maart 1734 in 

Meppel. 

5. Anna Wilhelmina van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 9 mei 1738 in Meppel, 

overleden (67 jaar oud) op vrijdag 22 november 1805 in Ginneken, volgt XXIIc, op 

pagina 146. 



  

  

 
 

XXIb. Otto Ernst graaf van Limburg-Stirum-Gemen, zoon van Herman Otto II graaf van 

Limburg-Stirum-Gemen (XXc), op pagina 136 (graaf van Limburg en Bronkhorst in Stirum,) en 

Charlotte Amalia van Vehlen, geboren op zaterdag 10 januari 1688, overleden (46 jaar oud) op 

donderdag 4 maart 1734, trouwde (respectievelijk 18 en 20 jaar oud) op dinsdag 3 augustus 1706 

met Amalia Anna Elisabeth van Schönborn-Buchheim, geboren op zondag 7 april 1686, 

overleden (71 jaar oud) op maandag 25 april 1757. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Frans Karel graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

zaterdag 22 september 1708, overleden (4 maanden 3 weken en 3 dagen oud) op 

vrijdag 15 februari 1709. 

2. Frederik Karel graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

vrijdag 10 januari 1710, overleden (61 jaar oud) op dinsdag 31 december 1771. 

3. Charlotte Amalia Francesca gravin van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

donderdag 26 januari 1713, overleden (17 jaar oud) op zondag 2 juli 1730. 

4. Daem August Philips Karel graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren op 

zondag 16 maart 1721, prins-bisschop van Spiers, overleden (75 jaar oud) op 

woensdag 22 februari 1797. 

 
 

XXIc. Karl I Joseph Aloys graaf van Limburg-Stirum-Gemen, zoon van Maximilian Wilhelm graaf van 

Limburg-Stirum-Gemen (XXd), op pagina 137 (heer van Simonsthurm (Simonsturuya) in 

Hongarije) en Maria Anna van Rechberg (erfdochter van Alleraichen (Zwaben)), geboren op 

woensdag 10 januari 1685 in Illeraichen [Bavaria, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op 

vrijdag 12 december 1738, trouwde met Maria Theresia van Keglevich, geboren in 1700, 

overleden (ongeveer 28 jaar oud) in 1728. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Karel II Joseph Maimiliaan graaf van Limburg-Stirum-Gemen, geboren in 1720, 

overleden (ongeveer 78 jaar oud) in 1798, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en 

ongeveer 21 jaar oud) in 1748 met Maria Anna Vögl van Wassenhofen, geboren in 

1727, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in 1800. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 



  

  

bekend. 

 
 

XXId. Christian Otto graaf van Styrum, zoon van Maurits Herman graaf van Styrum (XXf), op pagina 

138 en Elisabeth Dorothea Wilhelmina van Leiningen-Dagsburg, geboren op 

donderdag 25 maart 1694, graaf van Limburg Bronkhorst te Styrum, Wisch en Borculo, overleden 

(54 jaar oud) op maandag 24 februari 1749 in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 23 en 27 jaar oud) (1) op maandag 21 februari 1718 met zijn achternicht Juliana 

Anna Elisabeth Louise van Hessen-Rheinfels, dochter van Karl van 

Hessen-Rheinfels (landgraaf van Hessen Rheinfels Wanfried) en Alexandrine Juliane van 

Leiningen-Dagsburg, geboren op vrijdag 20 oktober 1690 in Wanfried, overleden (33 jaar oud) op 

dinsdag 13 juni 1724 in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Francisca Elisabeth gravin van Styrum, geboren op woensdag 25 januari 1719, 

overleden (33 jaar oud) op zaterdag 16 september 1752, trouwde (respectievelijk 13 en 

28 jaar oud) op woensdag 5 november 1732 in 

Kupferzell [Baden-Württemberg, Duitsland] met Philip Ernst van 

Hohenlohe-Waldenburg, zoon van Philipp Ernst van Hohenlohe-Waldenburg en 

Francisca Barbara van Welz, geboren op woensdag 20 augustus 1704, overleden (54 

jaar oud) op zondag 4 maart 1759. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Christian Otto graaf van Styrum, trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 

donderdag 28 februari 1726 met Maria Ludovica Juliane Kager van Globen, geboren 

omstreeks 1700, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 22 maart 1732. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Karel Joseph August Johan Frans Xavier Wenzel van Styrum, geboren op 

dinsdag 14 januari 1727 in Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (33 

jaar oud) op vrijdag 15 februari 1760 in Hermalle-Sous-Argenteau [Luik, België], volgt 

XXIId, op pagina 146. 



  

  

 
 

 Christian Otto graaf van Styrum, trouwde (respectievelijk 39 en 27 jaar oud) (3) op 

donderdag 17 september 1733 met Karolina Juliana van Hohenlohe-Waldenburg, dochter van 

Philipp Ernst van Hohenlohe-Waldenburg en Francisca Barbara van Welz, geboren op 

dinsdag 20 april 1706, overleden (52 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1758. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Philip Ferdinand graaf van Styrum, geboren op zaterdag 21 augustus 1734 in 

Schillingsfürst [Bavaria, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 18 september 1794 in Bartenstein [Olsztyn, Poland]. 

2. Ernst Maria Johan Nepomuk graaf van Styrum, geboren op vrijdag 16 maart 1736, 

graaf van Limburg Styrum hij laat Styrum na aan de zus van zijn echtgenote, die het 

verkoopt, overleden (73 jaar oud) op zondag 19 maart 1809, trouwde (respectievelijk 

47 en 21 jaar oud) op dinsdag 6 mei 1783 met Sophia Charlotte van Humbracht, 

geboren op zondag 10 januari 1762, overleden (43 jaar oud) op zondag 10 maart 1805 

in Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Frederika Polyxena Benedikta van Styrum, geboren op dinsdag 28 oktober 1738 in 

Kasteel Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

maandag 26 februari 1798 in Kasteel Bartenstein [Olsztyn, Poland], volgt XXIIe, op 

pagina 147. 

4. Sophia Theresia Maximiliane gravin van Styrum, geboren op dinsdag 5 april 1740, 

overleden (29 jaar oud) op woensdag 15 november 1769, trouwde (respectievelijk 18 

en 36 jaar oud) op vrijdag 1 december 1758 met Frans Xavier van Montfort-Tettnang, 

zoon van Maximilian Joseph Ernst van Montfort-Tettnang en Maria Antonia van 

Waldburg, geboren op dinsdag 3 november 1722, overleden (57 jaar oud) op 

vrijdag 24 maart 1780 in Mariabrunn [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

5. Johanna Maximiliane Francisca van Styrum, geboren op zondag 16 februari 1744, 

overleden (28 jaar oud) op vrijdag 31 juli 1772, volgt XXIIf, op pagina 148. 



  

  

 
 

XXIe. Johan Philip Willem Frans graaf van Styrum, zoon van Maurits Herman graaf van Styrum 

(XXf), op pagina 138 en Elisabeth Dorothea Wilhelmina van Leiningen-Dagsburg, geboren op 

vrijdag 22 april 1695, heer van Stevensweert, overleden (63 jaar oud) op vrijdag 1 december 1758, 

trouwde (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) omstreeks 1720 met zijn nicht Maria Sibylle van 

Hoensbroeck, dochter van Philip Willem Konrad van Hoensbroeck (graaf van Hoensbroeck te 

Geul) en Anna Bernardina gravin van Styrum (XXg), op pagina 139. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johan Philip Willem Frans graaf van Styrum, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 

20 jaar oud) (2) omstreeks 1723 met Anna Maria Adelheid Duppengieser, geboren op 

woensdag 8 november 1702, overleden (88 jaar oud) op maandag 18 juli 1791. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Anna Aloysia Elisabeth gravin van Styrum, geboren op donderdag 21 juni 1725, 

overleden (45 jaar oud) op vrijdag 15 maart 1771. 

 

XXIf. Louise Marguerite van der Mark-Arenberg, dochter van Ludwig Engelbert van der 

Mark-Arenberg (XXh), op pagina 139 (markies de Vares, baron van Lummen en van Seraing le 

Chateau) en Marie Anne de Visdelou, geboren op vrijdag 18 augustus 1730 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (90 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1820 in 

Heverlee [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 17 en 26 jaar oud) op 

dinsdag 18 juni 1748 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Charles Marie Raymond van 

Ligne-Arenberg, zoon van Leopold Philippe van Ligne-Arenberg en Maria Ludovica Francisca 

de Pignatelli (prinses van Pignatelli, hertogin van Bisaccia, gravin van Egmond), geboren op 

donderdag 31 juli 1721 in Enghien [Henegouwen, België], overleden (57 jaar oud) op 

maandag 17 augustus 1778 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Louis Engelbert Marie van Ligne-Arenberg, geboren op maandag 3 augustus 1750 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (69 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1820 

aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 17 jaar oud) op dinsdag 19 januari 1773 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Louise de Brancas Villers, geboren op 

zondag 23 november 1755 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (56 jaar oud) op 

maandag 10 augustus 1812 aldaar. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Maria Francisca Leopoldine van Ligne-Arenberg, geboren op dinsdag 13 juli 1751 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (61 jaar oud) op 

woensdag 26 augustus 1812 in Praag [PR, Czech Republic], trouwde (respectievelijk 

30 en 36 jaar oud) op dinsdag 30 oktober 1781 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met 

Jozef Ludwig van Windisch-Graetz, zoon van Leopold Karl van Windisch-Graetz en 

Marie Antoinette van Khevenhuller Frankenburg, geboren op 

zondag 6 december 1744 in Wenen [Wien, Oostenrijk], vrijheer van Waldstein en Thal, 

overleden (57 jaar oud) op zondag 24 januari 1802. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

3. Marie Flore van Ligne-Arenberg, geboren op zondag 25 juni 1752 in 



  

  

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (60 jaar oud) op 

woensdag 26 augustus 1812 in Praag [PR, Czech Republic]. 

4. August Marie Raymond van Ligne-Arenberg, geboren op 

donderdag 30 augustus 1753 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (80 jaar 

oud) op donderdag 26 september 1833 aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 17 jaar 

oud) op woensdag 23 november 1774 in Raismes [Nord, Frankrijk] met Marie la 

Danois Cernay, geboren op zaterdag 3 september 1757 in Raismes [Nord, Frankrijk], 

overleden (53 jaar oud) op woensdag 12 september 1810 in Epinal [Vosges, Frankrijk]. 

Uit dit huwelijk een zoon. 

5. Louis Marie van Ligne-Arenberg, geboren op zaterdag 19 februari 1757 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (38 jaar oud) op maandag 30 maart 1795 

in Rome [Lazio, Italië], trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 21 jaar oud) op 

donderdag 26 juni 1788 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk] met Anna Adelaide de 

Mailly-Nesle, dochter van Louis Joseph de Mailly-Nesle (Markies van Nesle, prins 

van Oranje en Neufchatel) en Adelaide Julie de Hautefort, geboren omstreeks 1766 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (ongeveer 23 jaar oud) op 

donderdag 24 december 1789 aldaar. Uit dit huwelijk een dochter. 

6. Maria Louise Francisca van Ligne-Arenberg, geboren op zondag 29 januari 1764 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (71 jaar oud) op zondag 1 maart 1835 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 17 en 19 jaar oud) op 

vrijdag 21 september 1781 in Heverlee [Vlaams-Brabant, België] met Ludwig van 

Starhemberg, zoon van Georg Adam van Starhemberg en Maria Francisca van 

Salm-Salm, geboren op vrijdag 12 maart 1762, overleden (71 jaar oud) op 

maandag 2 september 1833 in Durnstein [Niederosterreich, Oostenrijk]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie XXII 
 

 

XXIIa. Frederik Willem II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XXIa), op pagina 140 (stamvader van de huidige graven van 

Limburg Stirum) en Anna Lucia van Klinkenberg, geboren op dinsdag 17 augustus 1723 in 

Meppel, overleden (24 jaar oud) op maandag 28 augustus 1747 in Wyckel, trouwde 

(respectievelijk 22 en 25 jaar oud) op zondag 24 april 1746 in Leeuwarden met Theodora Aurelia 

van Coehoorn, geboren op woensdag 19 februari 1721 in Leeuwarden, overleden (61 jaar oud) op 

woensdag 12 juni 1782 in Meppel. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik Theodor Ernst van Limburg-Stirum, gedoopt op maandag 27 maart 1747 in 

Leeuwarden, overleden (61 jaar oud) op woensdag 28 september 1808 aldaar, volgt 

XXIIIa, op pagina 149. 

 
 

XXIIb. Albert Dominicus II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Ernst graaf van 



  

  

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XXIa), op pagina 140 (stamvader van de huidige graven van 

Limburg Stirum) en Anna Lucia van Klinkenberg, geboren op vrijdag 2 maart 1725 in Meppel, 

heer van Wildenborch (Vorden), overleden (51 jaar oud) op maandag 1 april 1776 in Vorden op 

kasteel Wildenborch, trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op vrijdag 17 oktober 1749 in 

Esch met Elisabeth Gratiana Sayer, geboren op maandag 4 november 1726 in 's-Hertogenbosch, 

overleden (61 jaar oud) op dinsdag 15 april 1788 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Otto Ernst Gelder II van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 29 december 1752 in 

Hoogeveen, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 21 juli 1826 in Leeuwarden, volgt 

XXIIIb, op pagina 151. 

2. Samuel John I van Limburg-Stirum, geboren op maandag 11 februari 1754 in 

Hoogeveen, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 20 juli 1824 in 's-Gravenhage, volgt 

XXIIIc, op pagina 152. 

3. Frederik Albert graaf van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 17 september 1756 in 

Hoogeveen, heer van Bronkhorst, overleden (60 jaar oud) op 

woensdag 22 januari 1817, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar 

oud) omstreeks 1789 met Goverdina van Creutz, geboren omstreeks 1767, overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 26 mei 1831. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Leopold III van Limburg-Stirum, geboren op zondag 12 maart 1758 in Hoogeveen, 

overleden (82 jaar oud) op donderdag 25 juni 1840 in 's-Gravenhage, volgt XXIIId, op 

pagina 153. 

5. Willem Bernard van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 8 oktober 1761 in 

Hoogeveen, overleden (31 jaar oud) op vrijdag 13 september 1793 in 

Wervik [West-Vlaanderen, België], volgt XXIIIe, op pagina 155. 

6. Lucie Jeanette gravin van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 4 juli 1764 in 

Bergen op Zoom, overleden (80 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1845 in 

's-Gravenhage, trouwde met Pieter Ulbo Rengers. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

7. Jeanette Gratiana Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 17 maart 1766 in Doesburg, overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 7 september 1830 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], trouwde met Jan 

Willem Augustinus Sirtema van Grovestins. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 
 

XXIIc. Anna Wilhelmina graaf van Limburg-Stirum, dochter van Otto Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (XXIa), op pagina 140 (stamvader van de huidige graven van 

Limburg Stirum) en Anna Lucia van Klinkenberg, geboren op vrijdag 9 mei 1738 in Meppel, 

overleden (67 jaar oud) op vrijdag 22 november 1805 in Ginneken, trouwde (respectievelijk 34 en 

22 jaar oud) op vrijdag 18 september 1772 in Hoogeveen met Jan Louis Trip van Zoutlandt, zoon 

van Jan Lucas Trip en Petronella Piccardt, geboren op donderdag 23 juli 1750 in Groningen, 

gedoopt op vrijdag 24 juli 1750 aldaar, overleden (71 jaar oud) op zondag 7 juli 1822 in 



  

  

Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Jan Lukas Trip, geboren in 1773 in Groningen. 

2. Jhr. Albert Dominicus Trip van Zoutlandt, geboren op zondag 13 oktober 1776 in 

Groningen, gedoopt op woensdag 16 oktober 1776 aldaar, overleden (58 jaar oud) op 

maandag 23 maart 1835 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 34 en ongeveer 36 

jaar oud) (1) op zondag 31 maart 1811 in Amsterdam met Cornelia Gisberta Smit, 

gedoopt op vrijdag 1 juli 1774 in Amsterdam, overleden (ongeveer 50 jaar oud) op 

woensdag 9 februari 1825 in Utrecht. Uit dit huwelijk 3 kinderen, trouwde 

(respectievelijk 49 en 35 jaar oud) (2) op woensdag 16 augustus 1826 in 's-Gravenhage 

met zijn achternicht Elisabeth Gratiana gravin van Limburg-Stirum, dochter van 

Samuel John I graaf van Limburg-Stirum (XXIIIc), op pagina 152 en Johanna Sara 

Reijnst, geboren op zaterdag 7 mei 1791 in Arnhem, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 25 mei 1865 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

XXIId. Karel Joseph August Johan Frans Xavier Wenzel graaf van Styrum, zoon van Christian 

Otto graaf van Styrum (XXId), op pagina 141 (graaf van Limburg Bronkhorst te Styrum, Wisch en 

Borculo) en Maria Ludovica Juliane Kager van Globen, geboren op dinsdag 14 januari 1727 in 

Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland], graaf van Limburg Stirum en Globen, overleden (33 

jaar oud) op vrijdag 15 februari 1760 in Hermalle-Sous-Argenteau [Luik, België], trouwde 

(respectievelijk 24 en 14 jaar oud) op zondag 17 oktober 1751 in Argenteau [Luik, België] met 

Maria Elisabeth Walburge Anna Francesca Ludovica de Claris-Walincourt, geboren op 

dinsdag 27 november 1736 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (43 jaar oud) op 

woensdag 16 februari 1780. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria Anna Bernhardine Ludovica gravin van Styrum, geboren op 

vrijdag 15 december 1758 in Argenteau [Luik, België], overleden (49 jaar oud) op 

zondag 13 november 1808 in Luik [Luik, België], trouwde (respectievelijk 20 en 38 jaar 

oud) op maandag 26 april 1779 met Joseph Louis Eugene graaf Mercy d'Argenteau 

en Dongelber, geboren op zaterdag 29 oktober 1740 in Huy [Luik, België], overleden 

(55 jaar oud) op zondag 12 juni 1796 in Kasteel D'ochain [Luik, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

 
 

XXIIe. Frederika Polyxena Benedikta gravin van Styrum, dochter van Christian Otto graaf van Styrum 

(XXId), op pagina 141 (graaf van Limburg Bronkhorst te Styrum, Wisch en Borculo) en Karolina 

Juliana van Hohenlohe-Waldenburg, geboren op dinsdag 28 oktober 1738 in 

Kasteel Styrum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

maandag 26 februari 1798 in Kasteel Bartenstein [Olsztyn, Poland], trouwde (respectievelijk 18 en 

25 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1757 in Schillingsfürst [Bavaria, Duitsland] met Ludwig Leopold 

Karl van Hohenlohe-Bartenstein, zoon van Karl Philipp vorst van Hohenlohe-Bartenstein en 

Sophia Friedrike van Hessen-Homburg, geboren op donderdag 15 november 1731 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op vrijdag 14 juni 1799 in 

Schillingsfürst [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Maria Leopoldine van Hohenlohe-Bartenstein, geboren op woensdag 15 juli 1761 in 

Bartenstein [Olsztyn, Poland], overleden (45 jaar oud) op zondag 15 februari 1807 in 

Kleinheubach [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 17 jaar oud) op 

dinsdag 9 mei 1780 in Bartenstein [Olsztyn, Poland] met Dominik Konstantin van 

Lowenstein-Wertheim, zoon van Theodor Alexander van Lowenstein-Wertheim en 

Catharina Louise van Leiningen-Dagsburg, geboren op zondag 16 mei 1762 in 

Nancy [Loire-Atlantique, Frankrijk], overleden (51 jaar oud) op maandag 18 april 1814 

in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Ludwig Aloys van Hohenlohe-Bartenstein, geboren op zondag 18 augustus 1765 in 

Bartenstein [Olsztyn, Poland], overleden (61 jaar oud) op donderdag 31 mei 1827 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 21 en 16 jaar oud) op 

zaterdag 18 november 1786 met zijn nicht Francisca Wilhelmina Augusta van 

Manderscheid-Blankenheim, dochter van Johann Wilhelm van 

Manderscheid-Blankenheim (graaf van Manderscheid Blankenheim) en Johanna 

Maximiliane Francisca gravin van Styrum (XXIIf), op pagina 148, geboren op 

dinsdag 13 maart 1770, overleden (19 jaar oud) op zondag 26 juli 1789. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

3. Karl Joseph van Hohenlohe-Bartenstein, geboren op vrijdag 12 december 1766 in 

Bartenstein [Olsztyn, Poland], overleden (71 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1838, trouwde 

(beiden 29 jaar oud) op dinsdag 5 juli 1796 met Henriette Charlotte Friederike van 

Württemberg, dochter van Ludwig Eugen van Württemberg en Sofie van 

Werthern-Beichlingen, geboren op woensdag 11 maart 1767, overleden (50 jaar oud) 

op vrijdag 23 mei 1817. Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

 
 

XXIIf. Johanna Maximiliane Francisca gravin van Styrum, dochter van Christian Otto graaf van 

Styrum (XXId), op pagina 141 (graaf van Limburg Bronkhorst te Styrum, Wisch en Borculo) en 

Karolina Juliana van Hohenlohe-Waldenburg, geboren op zondag 16 februari 1744, overleden (28 

jaar oud) op vrijdag 31 juli 1772, trouwde (respectievelijk 22 en 58 jaar oud) op 

zaterdag 24 mei 1766 met Johann Wilhelm van Manderscheid-Blankenheim, zoon van Franz 

Georg graaf van Manderscheid-Blankenheim en Johanna van Königsegg, geboren op 

vrijdag 17 februari 1708, graaf van Manderscheid Blankenheim, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 2 november 1772. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters. 

1. Karoline Engelbertha van Manderscheid-Blankenheim, geboren op 

zondag 13 november 1768, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 1 maart 1831, trouwde 

(respectievelijk 15 en 24 jaar oud) op zondag 16 november 1783 met Aloys van 

Liechtenstein, zoon van Franz Josef van Liechtenstein en Maria Leopoldine van 

Sternberg, geboren op maandag 14 mei 1759 in Wenen [Wien, Oostenrijk], overleden 

(45 jaar oud) op zondag 24 maart 1805. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Maria Christina Josepha van Manderscheid-Blankenheim, geboren op 

vrijdag 31 juli 1767, overleden (43 jaar oud) op donderdag 14 februari 1811, trouwde 

(respectievelijk 15 en 27 jaar oud) op zondag 6 juli 1783 met Ernst van 

Konigsegg-Aulendorf, zoon van Hermann Friedrich van Konigsegg-Aulendorf en 

Maria Eleonore van Königsegg-Rotenfels, geboren op dinsdag 23 september 1755, 

overleden (47 jaar oud) op dinsdag 10 mei 1803. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Francisca Wilhelmina Augusta van Manderscheid-Blankenheim, trouwde met haar 

neef Ludwig Aloys van Hohenlohe-Bartenstein, zoon van Ludwig Leopold Karl van 

Hohenlohe-Bartenstein en Frederika Polyxena Benedikta gravin van Styrum 

(XXIIe), op pagina 147. Uit dit huwelijk een zoon. 

 
 

 Johann Wilhelm van Manderscheid-Blankenheim, zoon van Franz Georg graaf van 

Manderscheid-Blankenheim en Johanna van Königsegg, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 

15 jaar oud) (1) op donderdag 27 november 1738 met Maria Francisca Isabella van 



  

  

Manderscheid-Keyl, dochter van Wolfgang Heinrich van Manderscheid-Keyl en Maria Anna 

van Waldburg, geboren omstreeks 1723, overleden (ongeveer 15 jaar oud) op 

maandag 19 januari 1739. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 
 

 Johann Wilhelm van Manderscheid-Blankenheim, trouwde (respectievelijk 33 en 16 jaar oud) 

(2) op donderdag 15 februari 1742 met Ludovica Francisca van Salm-Salm, dochter van Nicolaus 

Leopold van Salm-Neufville (vorst van Salm Salm, hertog van Hoogstraeten) en Dorothea van 

Salm-Neufville, geboren op vrijdag 2 maart 1725, overleden (38 jaar oud) op 

zondag 19 februari 1764. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Augusta van Manderscheid-Blankenheim, geboren op dinsdag 28 januari 1744, 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 19 november 1811, trouwde (respectievelijk 18 en 

30 jaar oud) op zondag 7 november 1762 met Philipp Christian van Sternberg, zoon 

van Franz Philipp van Sternberg en Maria Leopoldine van Starhemberg, geboren op 

woensdag 5 maart 1732, overleden (66 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1798. Uit 

dit huwelijk een dochter. 

 

Generatie XXIII 
 

 

XXIIIa. Frederik Theodor Ernst graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frederik Willem II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIa), op pagina 144 en Theodora Aurelia van Coehoorn, gedoopt op 

maandag 27 maart 1747 in Leeuwarden, overleden (61 jaar oud) op woensdag 28 september 1808 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op dinsdag 1 maart 1774 

in Diepenveen met Johanna Spree, gedoopt op zaterdag 9 mei 1750 in Deventer, begraven op 

donderdag 21 oktober 1779 in Sluis. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Frederik Willem III van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 7 december 1774 in 

Deventer, overleden (83 jaar oud) op dinsdag 6 april 1858 in 's-Gravenhage, volgt 

XXIVa, op pagina 155. 

2. Theodora Aurelia van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 25 april 1776, 

overleden (73 jaar oud) op donderdag 13 september 1849, volgt XXIVb, op pagina 158. 



  

  

 
 

 Frederik Theodor Ernst graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en 25 

jaar oud) (2) op zondag 3 maart 1782 in Harlingen met Catharina Wilhelmina van der Haer, 

geboren op zondag 7 november 1756 in Harlingen, overleden (43 jaar oud) op 

donderdag 12 juni 1800 in Leeuwarden. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Albert Dominicus III graaf van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 15 januari 1788 

in Leeuwarden, overleden (44 jaar oud) op donderdag 15 maart 1832 aldaar. 

2. Catharina Wilhelmina gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

vrijdag 27 december 1782 in Leeuwarden, overleden (38 jaar oud) op 

dinsdag 24 april 1821 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 25 jaar oud) op 

dinsdag 22 november 1808 in Leeuwarden met Mr. Antonius Driessen, zoon van 

Antonius Driessen en Margaretha Rijpma, geboren in 1783 in Deventer, overleden 

(ongeveer 39 jaar oud) op donderdag 25 juli 1822 in Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Charlotte Johanna gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 16 december 1790 in Leeuwarden, overleden (37 jaar oud) in 

december 1828, trouwde (respectievelijk 22 en 28 jaar oud) op woensdag 14 april 1813 

in Sneek met Pierre Joseph Gauthier, geboren op dinsdag 2 november 1784 in 

Bar-Sur-Seine [Aube, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Anna Antoinetta gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 8 juni 1792 in 

Deinum, Anna woonde bij overlijden aan de Groote Markt Letter A nummer 6 

Groningen op dinsdag 28 april 18631, overleden als weduwe (70 jaar oud) op 

dinsdag 28 april 1863 in Groningen om 03:00 uur1 (getuigen: Antoine Munniks (als 

aangever), klerk en Lauwe de Winter, klerk), trouwde met Jan de Sitter, zoon van Mr. 

Willem de Sitter en Maria Albertina Johanna de Drews, geboren op 

donderdag 7 februari 1793 in Leeuwarden, overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 12 april 1855 in Groningen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 



  

  

 
 

XXIIIb. Otto Ernst Gelder II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert Dominicus II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIb), op pagina 145 (heer van Wildenborch (Vorden)) en Elisabeth Gratiana 

Sayer, geboren op vrijdag 29 december 1752 in Hoogeveen, gedoopt op zondag 31 december 1752 

aldaar, graaf van Limburg Stirum, baron l'Empire, heer van Wildenborch, gouverneur van 

Leeuwarden, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 21 juli 1826 in Leeuwarden, trouwde 

(respectievelijk 39 en 19 jaar oud) op maandag 11 juni 1792 in Bierum met Maria 

Albertine barones van Maneil, geboren op vrijdag 25 december 1772 in Groningen, overleden (77 

jaar oud) op zondag 7 april 1850 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Cornelia Elizabeth Gratiana gravin van Limburg-Stirum, geboren in Groningen in 

de Oostkerstraat, gedoopt op vrijdag 7 juni 1793 aldaar2, overleden (ongeveer 79 jaar 

oud) op zondag 27 oktober 1872 in Utrecht. 

2. Albert Joos graaf van Limburg-Stirum, geboren op zondag 10 januari 1796 in 

Groningen. 

3. Samuel John II graaf van Limburg-Stirum, gedoopt op vrijdag 1 september 1797 in 

Groningen, overleden (83 jaar oud) op maandag 14 maart 1881 in Utrecht. 

4. Frederic Govert II graaf van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 21 januari 1800 in 

Groningen, overleden (78 jaar oud) op dinsdag 17 december 1878 in Utrecht. 

5. Louis Caspard Adrien I van Limburg-Stirum, geboren op zondag 10 januari 1802 in 

Groningen, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 30 augustus 1884 in Arnhem, volgt 

XXIVc, op pagina 160. 

6. Albert Otto Ernst van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 2 december 1803 in 

Groningen, overleden (54 jaar oud) op zondag 12 september 1858 in Leiden, volgt 

XXIVd, op pagina 160. 

7. Onno Limburg graaf van Limburg-Stirum, geboren op zondag 1 september 1805 in 

Groningen. 

8. Josina Edzardina Adriana gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 3 mei 1807 in Groningen, overleden (85 jaar oud) op 

zaterdag 20 augustus 1892 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 24 en 40 jaar oud) op 

dinsdag 6 september 1831 in Slochteren met Jhr. Wiardus Hora Siccama van 

Slochteren, geboren op woensdag 27 april 1791 in Groningen, gedoopt op 

zondag 8 mei 1791 aldaar, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1867 in Utrecht. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Lucie Ulbina gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 22 januari 1809 in 

Groningen, overleden (58 jaar oud) op maandag 26 augustus 1867 in Utrecht. 

10. Leopold Marie graaf van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 13 maart 1810 in 

Groningen, gedoopt op zondag 29 april 1810 aldaar, overleden (1 jaar oud) op 

woensdag 27 maart 1811. 



  

  

 
 

XXIIIc. Samuel John I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert Dominicus II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIb), op pagina 145 (heer van Wildenborch (Vorden)) en Elisabeth Gratiana 

Sayer, geboren op maandag 11 februari 1754 in Hoogeveen, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 20 juli 1824 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 23 jaar oud) op 

dinsdag 27 september 1785 in Breukelen met Johanna Sara Reijnst, gedoopt op 

zondag 9 mei 1762 in Amsterdam, overleden (75 jaar oud) op maandag 29 mei 1837 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Albert Otto graaf van Limburg-Stirum, overleden in 1812. 

2. Elisabeth Gratiana gravin van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 7 mei 1791 in 

Arnhem, overleden (74 jaar oud) op donderdag 25 mei 1865 aldaar, trouwde met haar 

achterneef Jhr. Albert Dominicus Trip van Zoutlandt, zoon van Jan Louis Trip van 

Zoutlandt en Anna Wilhelmina graaf van Limburg-Stirum (XXIIc), op pagina 146. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Pieter Hendrik van Limburg-Stirum, gedoopt op vrijdag 30 november 1792 in 

Arnhem, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 26 december 1875 in 

's-Gravenhage, volgt XXIVe, op pagina 161. 

4. Willem Bernard II van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 15 december 1795 in 

Arnhem, overleden (93 jaar oud) op donderdag 28 februari 1889 in 

Wemmel [Vlaams-Brabant, België], volgt XXIVf, op pagina 162. 

5. Samuel John III graaf van Limburg-Stirum, gedoopt op woensdag 2 mei 1798 in 

Arnhem, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 30 augustus 1875 in Doorn, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) op 

donderdag 20 december 1827 in Arnhem met Susanna Sophia Munter, gedoopt op 

dinsdag 10 juni 1800 in Arnhem, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

zaterdag 10 november 1855 in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

6. Frederik Govert III graaf van Limburg-Stirum, overleden in 1851. 

7. Otto Leopold van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 21 augustus 1801 in Arnhem, 

overleden (77 jaar oud) op donderdag 6 februari 1879 aldaar, volgt XXIVg, op pagina 

162. 

8. Marie gravin van Limburg-Stirum, geboren omstreeks 1803 in Arnhem, overleden 

(ongeveer 87 jaar oud) op maandag 22 juni 1891. 



  

  

 
 

Samuel John I graaf van Limburg-Stirum. 

Levensloop. 

Samuel was een zoon van Albert van Limburg Stirum, graaf van het Heilig Roomse Rijk, en van Elisabeth 

Sayer. Hij trouwde in 1788 met Johanna Sarah Reynst (Amsterdam, 1762 - Den Haag, 1837), dochter van 

viceadmiraal Pieter Hendrik Reijnst, telg uit het geslacht Reijnst en van Johanna Sara Bicker (1731-1801), lid 

van het geslacht Bicker. Ze hadden verschillende kinderen, die de Nederlandse nationaliteit behielden na de 

scheiding van België in 1830, met uitzondering van Willem-Bernard van Limburg Stirum die de Belgische 

nationaliteit aannam, vanwege zijn huwelijk met de Zuid-Nederlandse Albertine de Pret de Calesberg. 

Samuel van Limburg Stirum was een orangistische officier, die zijn militaire carrière beëindigde als 

generaal-majoor en die in 1814 voor het departement Boven-IJssel zitting had in de Notabelenvergadering 

die besliste over de ontwerp-Grondwet. 

Willem I was in 1814 nog geen koning, maar voorlopig 'soeverein vorst', toen hij in augustus 1814 zijn 

trouwe medestander Van Limburg Stirum, zoals een paar andere, erkenning van erfelijke adel verleende met 

de titel graaf, overdraagbaar op alle afstammelingen en opnam in de Ridderschap van de provincie 

Gelderland. 

De koning benoemde hem in 1818 tot Eerste Kamerlid. Hij kwam uit Drenthe en was lid van de Gelderse 

ridderschap. Ten tijde van Lodewijk Napoleon was hij kwartierdrost in de omgeving van Arnhem. 

 

 

XXIIId. Leopold III graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert Dominicus II graaf van Limburg-Stirum 

(XXIIb), op pagina 145 (heer van Wildenborch (Vorden)) en Elisabeth Gratiana Sayer, geboren op 

zondag 12 maart 1758 in Hoogeveen, graaf van Limburg Stirum, gouverneur van Den Haag lid 

van het Driemanschap in 1813, overleden (82 jaar oud) op donderdag 25 juni 1840 in 

's-Gravenhage, trouwde (beiden 24 jaar oud) (1) op zondag 28 april 1782 in 's-Gravenhage met 

Theodora Odilia Carolina Ludovica van der Does van Noordwijk, dochter van Wigbold Jan 

Theodoor van der Does van Noordwijk (heer van de beide Noordwijken) en Wilhelmina 

Margaretha van Wassenaar-Veur, geboren op woensdag 12 april 1758 in 's-Gravenhage, vrouwe 

van Noordwijk en Offem, overleden (35 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1793 in 's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Wilhelmina Frederike Sophia gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

dinsdag 13 juli 1784 in Esch Huize Baerschot, overleden (86 jaar oud) op 

woensdag 27 juli 1870 in Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

2. Wigbold Albert Willem I van Limburg-Stirum, geboren op zondag 16 april 1786 in 

's-Hertogenbosch, overleden (68 jaar oud) op maandag 15 januari 1855 in 

's-Gravenhage, volgt XXIVh, op pagina 163. 

3. Otto Johan Egbert I van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 29 januari 1789 in 

's-Hertogenbosch, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1851 in Maastricht, 

volgt XXIVi, op pagina 164. 

4. Frederik Govert I graaf van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 30 juli 1790 in 

's-Hertogenbosch, overleden (23 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1813 in 

Leipzig [Sachsen, Duitsland]. 



  

  

 
 

Leopold III graaf van Limburg-Stirum. 

Loopbaan. 

Van Limburg Stirum trad in militaire dienst en was in 1768 cadet bij het garde-regiment Oranje-Gelderland. 

Hij werd eerst tot vaandrig, vervolgens tot luitenant en daarna tot kapitein bevorderd, verliet vervolgens de 

krijgsdienst en werd op 22 juli 1782 benoemd tot rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen 

van de stad en de meierij van 's-Hertogenbosch. De omwenteling van 1795 deed hem zijn ambt verliezen; hij 

woonde toen enige jaren ambteloos in de provincie Noord-Brabant maar vestigde zich daarna in Den Bosch. 

Bij het bezoek dat Napoleon aan Holland en op 24 en 25 oktober 1811 te Den Haag bracht woonde Van 

Limburg Stirum aan het Lange Voorhout; bij hem logeerde toen de kamerheer van de keizer graaf de Béarn. 

Op 2 juli 1812 kreeg Van Limburg Stirum autorisatie d'un titre impérial. Hij had een belangrijk aandeel in de 

omwenteling van 1813. Hij trad al vroeg met Van Hogendorp in overleg en en zette deze tot snel en krachtig 

optreden aan, al in het begin van november 1813, met name in de morgen van de 17de, toen hij diens huis 

verliet met een oranjestrik op de hoed en daardoor zeer op de menigte werkte. 

Door de eerste medestanders gemachtigd om als gouverneur van Den Haag op te treden stelde hij een 

krachtige proclamatie op tot handhaving van rust en orde tot de komst van de prins. Hij reorganiseerde de 

nationale garde in de stad tot een Oranjegarde en nam de eerste maatregelen tot vorming van een militaire 

macht namens de prins van Oranje. Zijn aandrang en die van zijn officieren bewogen Van Hogendorp en 

Van der Duyn op de 20ste november tot het opnemen van het algemeen bestuur van het land in het 

Driemanschap van 1813. Hijzelf nam op 29 november voorlopig onder hen de leiding der oorlogszaken in 

handen in de plaats van de in Zwolle opgetreden kolonel Bentinck, die pas in december als 

commissaris-generaal voor de prins de leiding van het oorlogsdepartement van hem overnam. Ook voor het 

overhalen van aarzelende personen van aanzien in Den Haag en elders tot de zaak der onafhankelijkheid gaf 

hij zich veel moeite. Sinds het optreden van Bentinck trad hij terug uit de leiding der militaire zaken en bleef 

alleen gouverneur van Den Haag. Toen de prins op de 30ste te Scheveningen landde was Hogendorp aan 

zijn stoel gekluisterd en snelde Van Limburg Stirum naar het strand om de prins te begroeten. Deze 

gebruikte bij hem de eerste maaltijd. Hij werd in zijn positie als gouverneur van Den Haag door de vorst 

bevestigd en werd in 1814 tot luitenant-generaal benoemd. Bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1814 werd 

hij benoemd tot lid van de ridderschap van Holland, werd hij lid van de Provinciale Staten en verkreeg hij 

op 10 november 1828 de rang van generaal der infanterie. Hij was per 12 oktober 1833 tot aan zijn dood lid 

van de Eerste Kamer. Van Limburg Stirum bezat het Grootkruis in de Militaire Willems-Orde (8 juli 1815) en 

in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

 

 Leopold III graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 43 en 38 jaar oud) (2) op 

dinsdag 24 november 1801 in 's-Gravenhage met Maria Jacoba gravin van Styrum, geboren op 

donderdag 7 juli 1763 in Haarlem, overleden (84 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1848 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Maria Johanna Leopoldine gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 27 januari 1803 in 's-Gravenhage, overleden (4 jaar oud) op 

woensdag 20 januari 1808 aldaar. 



  

  

 

XXIIIe. Willem Bernard graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert Dominicus II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIb), op pagina 145 (heer van Wildenborch (Vorden)) en Elisabeth Gratiana 

Sayer, geboren op donderdag 8 oktober 1761 in Hoogeveen, overleden (31 jaar oud) op 

vrijdag 13 september 1793 in Wervik [West-Vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 25 en 

ongeveer 20 jaar oud) op zondag 18 maart 1787 in Amsterdam met Johanna Sara Bicker, dochter 

van Jan Bernd Bicker en Catharina Boreel, gedoopt op vrijdag 18 juli 1766 in Amsterdam, 

overleden (26 jaar oud), begraven op zaterdag 23 maart 1793 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Otteline van Limburg-Stirum, gedoopt op maandag 24 november 1788 in 

's-Gravenhage, volgt XXIVj, op pagina 165. 

 
 

Generatie XXIV 
 

 

XXIVa. Frederik Willem III graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frederik Theodor Ernst graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIIa), op pagina 149 en Johanna Spree, geboren op 

woensdag 7 december 1774 in Deventer. 

Https://www.Genealogieonline.Nl/stamboom-Velthuis-Delissen/I5552.Php het eerste kind klopt 

niet!!, overleden (83 jaar oud) op dinsdag 6 april 1858 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 

27 en 23 jaar oud) op donderdag 15 april 1802 in Wexford [Wexford, Ierland] met Elizabeth 

Richards, geboren op zondag 12 juli 1778, overleden (85 jaar oud) op zaterdag 15 augustus 1863. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Elisa Martha gravin van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 1 februari 1803 in 

Wexford [Wexford, Ierland], overleden (87 jaar oud) op maandag 17 maart 1890 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 44 en 47 jaar oud) op zaterdag 5 juni 1847 in 

's-Gravenhage met Johan Derck graaf van Rechteren-Appeltern, zoon van Rudolph 

Christiaan van Rechteren (graaf van Rechteren, heer van Westerveld, Woudenberg, 

Gerenstein, Tull en Waal) en Anna Elisabeth van der Capellen (vrouwe van 

Appeltern), geboren op zaterdag 22 juni 1799 in Kasteel Appeltern, overleden (87 jaar 

oud) op zaterdag 4 december 1886 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Frederik Adriaan van Limburg-Stirum, geboren op maandag 13 februari 1804 in 

Pembroke [Wales, Verenigd Koninkrijk], overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 15 december 1874 in Kasteel Peterwitz [Wroclaw, Poland], volgt XXVa, op 

pagina 165. 

3. Thomas Henry graaf van Limburg-Stirum, geboren op maandag 13 februari 1804 in 

Pembroke [Wales, Verenigd Koninkrijk], overleden (37 jaar oud) op 

woensdag 26 januari 1842 in 's-Gravenhage. 

4. Theodora Louisa gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 17 januari 1806 in 

Wexford [Wexford, Ierland], overleden (29 jaar oud) op maandag 24 augustus 1835 in 

's-Gravenhage. 



  

  

5. Menno David graaf van Limburg-Stirum, geboren op maandag 30 november 1807 in 

Wexford [Wexford, Ierland], overleden (83 jaar oud) op woensdag 22 juli 1891 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 71 en 51 jaar oud) op donderdag 24 april 1879 

in 's-Gravenhage met Marie Hermina Heemskerk, geboren op 

donderdag 27 december 1827 in 's-Gravenhage, overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 12 november 1908 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Anna Frederica gravin van Limburg-Stirum, geboren op maandag 9 oktober 1809 in 

Wexford [Wexford, Ierland], overleden (84 jaar oud) op zaterdag 25 november 1893 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 29 en 30 jaar oud) op woensdag 29 mei 1839 

in 's-Gravenhage met Hendrik Maurits Cornelis baron Clifford, geboren op 

zondag 26 juni 1808 in Amsterdam, overleden (69 jaar oud) op woensdag 19 juni 1878 

in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 7 maart 1812 in 

Wexford [Wexford, Ierland], overleden (87 jaar oud) op zondag 9 april 1899 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 18 en 30 jaar oud) op zaterdag 29 mei 1830 in 

's-Gravenhage met Rene Frederic baron Groeninx van Zoelen, geboren op 

zaterdag 26 april 1800 in Rotterdam, overleden (59 jaar oud) op 

zondag 30 oktober 1859 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

8. Julius Bernard van Limburg-Stirum, geboren op zondag 26 maart 1815 in 

Wexford [Wexford, Ierland], overleden (77 jaar oud) op zaterdag 25 februari 1893 in 

Hyeres [Var, Frankrijk], volgt XXVb, op pagina 166. 

9. Frederica Johanna gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 28 november 1817 

in Wexford [Wexford, Ierland], overleden (51 jaar oud) op zondag 3 oktober 1869 in 

's-Gravenhage. 

10. Albertina Catharina gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

vrijdag 1 december 1820 in Wexford [Wexford, Ierland], overleden (36 jaar oud) op 

donderdag 4 december 1856 in 's-Gravenhage. 



  

  

 
 

Johan Derck graaf van Rechteren-Appeltern. 

Van Rechteren van Ahnem was officier tot 1821. Tussen 1830 en 1840 was hij lid van de Provinciale Staten 

van Gelderland. Hierna was hij zeven jaar Gouverneur van de Koning, eerst van Drenthe en een jaar later 

van Overijssel. Na zijn gouverneurschap werd hij lid van de Raad van State. 

 

 

Menno David graaf van Limburg-Stirum. 

Hij was een Nederlands luitenant-generaal en minister van Oorlog, bezitter van het Metalen Kruis, ridder in 

de Militaire Willems-Orde, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis in de Orde van de 

Eikenkroon en de Russische Orde van Sint-Vladimir; hij was daarnaast adjudant en kamerheer in 

buitengewone dienst van koning Willem III. 

Opleiding. 

Van Limburg Stirums vader, Frederik Willem graaf van Limburg Stirum, diende als kapitein bij het regiment 

Hollandse gardes te voet, tot de uitwijking van de stadhouderlijke familie naar Engeland in 1795. Daarna 

nam hij deel aan het rassemblement van Osnabrück, en volgde de erfprins in 1799 van Embden naar 

Noord-Holland. Hij verwierf een aanstelling bij de Hollandse Brigade op het eiland Wight, die in 1802, bij de 

Vrede van Amiens, werd ontbonden. Frederik Willem volgde Oranje in november 1813 naar Den Haag, 

maar keerde telkens naar Ierland terug, totdat hij zich in 1821 voorgoed in Nederland vestigde. Zijn zoon 

werd op 2 oktober 1821 als cadet aangenomen op de Artillerie- en Genieschool te Delft. Op 12 maart 1825 

meldde de Staatscourant zijn benoeming tot tweede luitenant bij het corps ingenieurs, mineurs en sappeurs. 

Hij werd al snel bij de staf der genie overgeplaatst (11 juli 1826) en tijdens zijn verblijf te Ieperen bevorderd 

tot eerste luitenant (20 maart 1831). Intussen stond zijn vader, als kolonel van de Generale Staf, vervolgens 

als generaal-majoor, aan het hoofd van de afdeling personeel en militaire zaken van het Departement van 

Oorlog. 

Loopbaan. 

Van Limburg Stirum verwierf in 1831 het Metalen Kruis wegens het in staat van verdediging stellen van Den 

Bosch. Sinds 1 mei 1832 behoorde hij tot de bezetting der Citadel van Antwerpen. Op 6 december 1832, 

tijdens een hevig gevecht, werd de rechtervoet van Van Limburg Stirum door een bomscherf verbrijzeld en 

boven de enkel afgebroken. Volgens de overlevering zei hij tegen zijn hevig ontstelde oppasser: Je moet 



  

  

plezier hebben, omdat je voortaan nog maar één schoen te poetsen hebt. Hij keerde naar Holland terug als 

invalide, maar met het kruis van Moed, Beleid en Trouw (11 januari 1833), bleef zijn militaire diensten 

vervullen en reed met zijn houten been te paard. Bij de uitbreiding van het wapen der genie werd hij 

bevorderd tot kapitein (2 mei 1842) en spoedig daarop droeg de Minister hem, om zijn wetenschappelijke 

kennis, het secretariaat op der commissie van inspectie over het militair onderwijs (22 november), tot hij een 

jaar later werkzaam werd gesteld bij het bureau Materieel der Genie aan het Departement van Oorlog, waar 

hij ook als majoor verbleef (19 februari 1859). Als luitenant-kolonel (15 januari 1864) vervulde hij voorlopig, 

als kolonel voorgoed, de functie van inspecteur in de 2de inspectie van fortificaties te Dordrecht (15 april). 

Op 8 oktober 1842 was Van Limburg Stirum al benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 

Koning Willem III benoemde hem op 10 mei 1849 tot zijn adjudant en later, op 16 juni 1857, ook tot 

kamerheer in buitengewone dienst. Van Limburg Stirum werd op 9 mei 1868 overgeplaatst naar Den Bosch, 

enige maanden daarvoor (4 november 1867) was hij door de minister van Oorlog voorgedragen voor de 

generaalsrang. Nauwelijks was de Frans-Duitse Oorlog begonnen of aan Van Limburg Stirum werd de 

verdediging opgedragen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (16 juli 1870). In het begin van 1871 werd hij 

weer op nonactiviteit gesteld, maar in februari al benoemd als voorzitter van een commissie tot bestudering 

van het beleg en de verdediging van Parijs. Van Limburg Stirum trad als redenaar bij het graf van kolonel 

Von Gumoëns op op 16 juni 1857 ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van het bombardement van 

Antwerpen en werd daarom gevraagd de overblijfselen van de te Antwerpen en op de citadel gesneuvelde 

militairen naar het kerkhof te Ginneken over te brengen. Op 30 november 1874 had aldaar, nabij het graf van 

Chassé, de onthulling van het monument plaats, begeleid door een toespraak van Van Limburg Stirum. 

Van Limburg Stirum was van 6 juli 1872 tot 15 september 1873 minister van Oorlog in het tweede Ministerie 

Geertsema. Aan ingelijfden bij de militie opende hij de gelegenheid om voor twee jaar te worden 

gedetacheerd bij de landmacht in Nederlands-Indië. Bij zijn ontwerp-vestingwet stond hij een nog meer 

geconcentreerd stelsel voor dan zijn voorgangers Van Mulken, Engelvaart en Delprat. Met name streefde hij 

naar een verbetering van het gehalte der levende strijdkrachten. Van Limburg Stirum achtte het Nederlandse 

volksbestaan alleen verzekerd wanneer het leger uit alle standen van de samenleving, zonder uitzondering, 

werd samengesteld. Afschaffing der dienstvervanging beschouwde hij als het uitgangspunt voor 

legerhervorming; hij schreef op 12 juni 1875 in zijn vlugschrift het zogenaamd breken met partijverleden in 

militaire zaken zijn voorstel tot de oprichting van de Anti-Dienstvervangingsbond; sinds die tijd was hij 

eerste voorzitter daarvan, en pas op 20 november 1883 zag hij zich genoodzaakt dit voorzitterschap over te 

geven aan generaal Norman Mac Leod. Veertien dagen voor zijn dood bracht hij nog hulde aan Minister de 

Savornin Lohman, wiens zoon als milicien persoonlijk zijn dienstplicht vervulde. In nummer 144 van zijn 

Bondsschriften erkende Van Limburg Stirum de onmisbaarheid van de algemene dienstplicht: men staat er 

verbaasd van, hoe er nog Ministers van Oorlog te vinden zijn, die stokstijf beweren, dat terwijl wij niets 

minder dan al onze kracht hoognodig hebben, wij achter zouden mogen houden, wat voor de ontwikkeling 

van ons weerstandsvermogen van minstens tienmaal zoveel belang is, als al het andere te samen. De 

Antidienstvervangingsbond werd in 1898, dan onder voorzitterschap van kolonel Van Zuylen, opgeheven, 

terwijl laatst genoemde een in memoriam voor de Bond schreef, waarin een geschiedenis van de Bond 

geschetst werd en in het bijzonder de stichter werd gehuldigd.. 

Onder het opschrift the world is but one attorney schreef hij een satire op een bepaalde medicus, die trachtte 

zenuwlijders met misdadige bedoelingen naar het gekkenhuis te zenden. Daarnaast schreef hij nog andere 

filantropische opstellen. Lang na zijn pensionering werd Van Limburg Stirum bevorderd tot 

luitenant-generaal (24 november 1882). Hij bezat verder het Grootkruis in de Orde van de Eikenkroon, het 

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier en de Russische Orde van St. Wladimir vierde 

klasse. Een van zijn beste vrienden was de Belgische vestingbouwer Brialmont; Brialmont en Van Limburg 

Stirum leidde elkaar rond in de door hen ontworpen en uitgevoerde werken te Antwerpen en in de Stelling 

van Utrecht. Na de dood van Van Limburg Stirum schreef Brialmont: de ce vieil ami, de ce noble coeur, de ce 

vaillant soldat, de cet ardent patriote, qui a consacré toute sa vie à sa patrie. 

 

 

XXIVb. Theodora Aurelia gravin van Limburg-Stirum, dochter van Frederik Theodor Ernst graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIIa), op pagina 149 en Johanna Spree, geboren op donderdag 25 april 1776, 

overleden (73 jaar oud) op donderdag 13 september 1849, trouwde met dr. Adriaan Gilles 

Camper, zoon van Petrus Camper en Johanna Bourboom, geboren op woensdag 31 januari 1759 

in Amsterdam, overleden (61 jaar oud) op zaterdag 5 februari 1820 in 's-Gravenhage. 



  

  

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Jacoba Catharina Camper, geboren op donderdag 30 april 1801 in Lankum, overleden 

(31 jaar oud) op maandag 28 mei 1832 in Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk], trouwde 

met haar neef Frederik Adriaan graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frederik 

Willem III graaf van Limburg-Stirum (XXIVa), op pagina 155 en Elizabeth Richards 

(zie XXVa, op pagina 165). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

dr. Adriaan Gilles Camper. 

Zijn vader doceerde hem thuis in de wis- en natuurkunde, natuurlijke historie en moderne en klassieke 

talen. Omstreeks 1776 en 1780 volgde hij teken- en schilderles in Amsterdam. Daarna studeerde hij van 1773 

tot 1776 aan de Hogeschool van Franeker en studeerde hij enige jaren (zonder afrondende graad) Romeind 

en hedendaags recht aan de Hogeschool te Leiden. Adriaan vergezelde zijn vader op buitenlandse reizen en 

trad op als zijn assistent bij ontleedkundig onderzoek. 

Na in Brabant drossaard te zijn geweest, kreeg hij bestuursfuncties in Friesland en werd hij 

onderwijsinspecteur. In 1814 maakte hij deel uit van de Vergadering van Notabelen om de oprichting van 

een Koninkrijk te bespreken (hij was voorzitter van de vijfde afdeling), en in 1819 werd hij door de Friese 

Staten gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; waarna hij spoedig zou overlijden. In zijn 

korte periode in de landelijke politiek was hij regeringsgezind. In 1814 bedankte hij voor het lidmaatschap 

van de Provinciale Staten van Friesland, en later ook voor de functie van rector aan de Hogeschool te 

Groningen. 

Camper werd in 1807 benoemd tot ridder in de Orde van de Unie en in 1812 tot ridder in de Orde van de 

Reünie. Hij was lid van de volgende genootschappen: 

Koninklijk Nederlandsch Instituut. 

Philosophical Society te Philadelphia. 

Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. 

correspondent bij de Societé Philomatique te Parijs. 

Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen (1801). 

lid eerste klasse Koninklijk Instituut van Wetenschappen (1808). 

 

 



  

  

XXIVc. Louis Caspard Adrien I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Ernst Gelder II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIIb), op pagina 151 (graaf van Limburg Stirum, baron l'Empire, heer van 

Wildenborch, gouverneur van Leeuwarden) en Maria Albertine barones van Maneil, geboren op 

zondag 10 januari 1802 in Groningen, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 30 augustus 1884 in 

Arnhem, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) in 1826 in Oudwoude 

met Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op maandag 23 maart 1801 in Weldam, 

overleden (62 jaar oud) op donderdag 20 augustus 1863. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Otto Ernst Gelder III van Limburg-Stirum, geboren op maandag 15 december 1828 

in Oudwoude, overleden (50 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1879 in Leeuwarden, 

volgt XXVc, op pagina 167. 

2. Martinus van Limburg-Stirum, geboren 1831 of 1832, overleden (ongeveer 65 jaar 

oud) op donderdag 14 oktober 1897 in Wassenaar, volgt XXVd, op pagina 167. 

3. Samuel John van Limburg-Stirum, geboren op maandag 6 februari 1832 in 

Kollummerland, overleden (94 jaar oud) op woensdag 15 september 1926 in Arnhem, 

volgt XXVe, op pagina 168. 

4. Catharina Constantia Wilhelmina gravin van Limburg-Stirum, geboren in 1834, 

overleden (ongeveer 37 jaar oud) in 1871. 

5. Albertina Maria (Albertine) van Limburg-Stirum, geboren in 1835, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) in 1889, volgt XXVf, op pagina 168. 

6. Constantijn Willem I van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 17 maart 1836 in 

Oudwoude, overleden (69 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1905 in Arnhem, volgt 

XXVg, op pagina 169. 

7. Cecilia Johanna van Limburg-Stirum, geboren op zondag 8 december 1839 in 

Oudwoude, overleden (90 jaar oud) op zondag 20 juli 1930 in Kasteel Heeze, volgt 

XXVh, op pagina 171. 

 
 

Louis Caspard Adrien I graaf van Limburg-Stirum. 

Van Limburg Stirum was een negentiende-eeuwse officier en bestuurder met een lange staat van dienst. Na 

een officiersloopbaan werd hij grietman van Kollumerland en in 1840 lid van de Dubbele Kamer. In 1848 

benoemde Willem II hem tot Eerste Kamerlid als voorstander van herziening van de Grondwet. Als een van 

de weinige keerde hij na 1849 terug in de Senaat. Nadat Van der Oudermeulen daarvoor had bedankt, werd 

hij tot Eerste Kamervoorzitter benoemd. Vervolgens werd hij Commissaris des Konings in Groningen en in 

Gelderland. Na zijn aftreden als Commissaris keerde hij terug in de Senaat. Als telg van een voornaam 

adellijk geslacht vervulde hij diverse hoffuncties. 

 

 

XXIVd. Albert Otto Ernst graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Ernst Gelder II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIIb), op pagina 151 (graaf van Limburg Stirum, baron l'Empire, heer van 

Wildenborch, gouverneur van Leeuwarden) en Maria Albertine barones van Maneil, geboren op 

vrijdag 2 december 1803 in Groningen, overleden (54 jaar oud) op zondag 12 september 1858 in 

Leiden, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1830 in Leiden met 



  

  

Francina Diderika van Halteren, geboren op zaterdag 3 februari 1810 in Leiden, overleden (84 

jaar oud) op donderdag 27 september 1894 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

1. Otto Ernst graaf van Limburg-Stirum, geboren op zondag 17 juli 1831 in Leiden, 

overleden (28 jaar oud) op maandag 9 januari 1860. 

2. Daniël Adriaan van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 24 januari 1833 in 

Leiden, overleden (59 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1892 in 's-Gravenhage, volgt 

XXVi, op pagina 172. 

3. Jan Jacob graaf van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 21 oktober 1834 in Leiden, 

overleden (77 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1912. 

4. Frederik Willem graaf van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 18 november 1836 in 

Leiden, overleden (19 jaar oud) op vrijdag 27 juni 1856. 

5. Maria Albertina gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 22 februari 1839 in 

Leiden, overleden (47 jaar oud) op woensdag 24 februari 1886. 

6. Jacobus Hendrik Dionisius graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

vrijdag 27 november 1840 in Leiden, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 10 januari 1918 aldaar, begraven op maandag 14 januari 1918 aldaar. 

7. Leopold graaf van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 28 mei 1842 in Leiden, 

overleden (17 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1859 in Voorburg. 

8. Anne Adriaan graaf van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 11 december 1846 in 

Leiden, overleden (73 jaar oud) op donderdag 3 juni 1920. 

 
 

Albert Otto Ernst graaf van Limburg-Stirum. 

In 1829 promoveerde hij in de rechten op De consilio parentum ratione nuptiarum a liberis implorando per 

instrumentum quod a reverentia parentibus debita nomen habet "acte respectueux" waarna hij advocaat 

werd en rechter-plaatsvervanger bij het vredegerecht te Leiden. Vanaf 1826 was hij lid van de Ridderschap 

van Friesland. Vanaf 1832 was hij rentmeester van Rijnland. 

In 1833 werd hij lid van de gemeenteraad van Leiden, van 1833 tot 1851 tevens wethouder, totdat hij in dat 

laatste jaar werd benoemd tot burgemeester van Leiden (de eerste na de invoering van de Gemeentewet), 

hetgeen hij bleef tot zijn overlijden. In de jaren 1840 tot 1843 was hij ook lid van Provinciale Staten van 

Holland. In 1850 was hij een van de 15 auteurs van het Rapport aan de Provinciale staten van Zuidholland 

betrekkelijk de gemeentewet. Van 1852 tot 1858 was hij curator van de Leidse universiteit. 

Vanaf 1853 was hij kamerheer i.b.d. van koning Willem III. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw en Commandeur in de Orde van de Eikenkroon. Na zijn overlijden wijdde zijn opvolger als 

burgemeester een levensbericht aan hem. 

 

 

XXIVe. Pieter Hendrik graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John I graaf van Limburg-Stirum 

(XXIIIc), op pagina 152 en Johanna Sara Reijnst, gedoopt op vrijdag 30 november 1792 in 

Arnhem, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 26 december 1875 in 's-Gravenhage, 

trouwde (1) met Martha Maria Jacoba Adriana Alting-Siberg, gedoopt op 

donderdag 20 augustus 1801 in Rotterdam, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 



  

  

zondag 14 januari 1844 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Margaretha Jacoba Wilhelmina gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

dinsdag 5 juli 1825 in 's-Gravenhage, overleden (61 jaar oud) op vrijdag 24 juni 1887 

aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 33 jaar oud) op woensdag 4 augustus 1847 in 

's-Gravenhage met Francois Gerard Abraham Gevers-Deynoot, geboren op 

vrijdag 29 april 1814 in Rotterdam, overleden (78 jaar oud) op woensdag 15 juni 1892 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Pieter Hendrik graaf van Limburg-Stirum, trouwde (2) met Ellen Drayton. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Edmond Pieter Hendrik van Limburg-Stirum, overleden in 1904, volgt XXVj, op 

pagina 173. 

 

XXIVf. Willem Bernard II graaf van Limburg-Stirum (Stamvader van de Belgische Tak in het Huis 

Limbug-Stirum), zoon van Samuel John I graaf van Limburg-Stirum (XXIIIc), op pagina 152 en 

Johanna Sara Reijnst, geboren op dinsdag 15 december 1795 in Arnhem, overleden (93 jaar oud) 

op donderdag 28 februari 1889 in Wemmel [Vlaams-Brabant, België], trouwde met Albertine 

Philippine Josephine de Pret de Calesberg, geboren op zaterdag 15 november 1800 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (55 jaar oud) op maandag 31 maart 1856 in 

Wemmel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Samuel M.J.F. graaf de Limburg Stirum, geboren in 1824, burgemeester van 

Zittert-Lummen, overleden (ongeveer 65 jaar oud) in 1889, trouwde met Clémence de 

Legillon, geboren in 1821, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 1889. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Thierry I Marie Joseph de Limburg Stirum, geboren op woensdag 11 april 1827 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (83 jaar oud) op maandag 6 maart 1911 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XXVk, op pagina 173. 

3. Philippe I Marie Joseph de Limburg Stirum, geboren op zondag 23 mei 1830 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op zondag 10 november 1912 

in Samrée [Luxemburg, België], volgt XXVl, op pagina 174. 

4. Englebert Charles Louis graaf de Limburg Stirum, overleden in 1907. 

 

XXIVg. Otto Leopold graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John I graaf van Limburg-Stirum 

(XXIIIc), op pagina 152 en Johanna Sara Reijnst, geboren op vrijdag 21 augustus 1801 in Arnhem, 

overleden (77 jaar oud) op donderdag 6 februari 1879 aldaar, trouwde (respectievelijk 36 en 28 

jaar oud) (1) op woensdag 25 juli 1838 in Warmond met Aleida Hermanna Christina van der 

Wijck, geboren op dinsdag 5 december 1809 in Zwolle, overleden (39 jaar oud) op 

zondag 3 juni 1849 in Mühlhausen [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. August Leopold graaf van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 7 september 1839 in 

Deventer, overleden (23 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1863 in Zutphen. 

2. Samuel John VI van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 30 december 1840 in 

's-Gravenhage, overleden (57 jaar oud) op woensdag 16 maart 1898 in Haarlem, volgt 

XXVm, op pagina 174. 

3. Woltera Geertruida gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 17 januari 1842 in Warmond, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1904 

in Velsen (Gelderland), trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar oud) op 

donderdag 14 september 1865 in Zutphen met Frederick Constantijn Willem 

Rengers van Warmenhuizen, geboren op woensdag 17 juli 1839 in 's-Gravenhage, 

overleden (89 jaar oud) op donderdag 20 december 1928 in Zeist. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

4. Johanna Sara gravin van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 24 februari 1844 in 

Zutphen, overleden (67 jaar oud) op zondag 24 september 1911 in 's-Gravenhage, 



  

  

trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op donderdag 19 december 1872 in 

Zutphen met Karel Lodewijk Adriaan Juste Huijsen van Kattendijke, geboren op 

vrijdag 1 augustus 1845 in 's-Gravenhage, overleden (47 jaar oud) op 

zaterdag 6 mei 1893 in Arnhem. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Hendrik Otto van Limburg-Stirum, geboren op zondag 7 december 1845 in Zutphen, 

overleden (80 jaar oud) op zondag 16 mei 1926 in 's-Gravenhage, volgt XXVn, op 

pagina 175. 

6. Anna Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op maandag 6 september 1847 

in Zutphen, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 15 december 1923 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op zaterdag 25 december 1875 in Zutphen 

met Constant Adolf Bentinck, geboren op zondag 13 augustus 1848 in Hasselo, 

overleden (77 jaar oud) op vrijdag 25 december 1925 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Otto Leopold graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 49 en ongeveer 44 jaar oud) 

(2) op donderdag 5 september 1850 in Amsterdam met Suzanna Sophia Ortt, gedoopt op 

dinsdag 18 maart 1806 in Amsterdam, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op zondag 25 juli 1875 in 

Zutphen. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

XXIVh. Wigbold Albert Willem I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Leopold III graaf van 

Limburg-Stirum (XXIIId), op pagina 153 (graaf van Limburg Stirum, gouverneur van Den 

Haag) en Theodora Odilia Carolina Ludovica van der Does van Noordwijk (vrouwe van 

Noordwijk en Offem), geboren op zondag 16 april 1786 in 's-Hertogenbosch, heer van Noordwijk, 

overleden (68 jaar oud) op maandag 15 januari 1855 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 25 

en 21 jaar oud) op dinsdag 16 juli 1811 in 's-Gravenhage met Maria Margaretha Elisabeth van 

Slingelandt, geboren op zondag 31 januari 1790 in 's-Gravenhage, overleden (44 jaar oud) op 

zaterdag 13 december 1834 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Maria Leopoldine Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op 



  

  

dinsdag 30 maart 1813 in 's-Gravenhage, overleden (23 jaar oud) op 

donderdag 28 april 1836 aldaar. 

2. Wilhelmina Louise Frederike gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

dinsdag 31 januari 1815 in 's-Gravenhage, overleden (88 jaar oud) op 

woensdag 18 februari 1903 aldaar, trouwde (respectievelijk 38 en 31 jaar oud) op 

woensdag 9 februari 1853 in 's-Gravenhage met Hugo Ferdinand baron van Zuijlen 

van Nijevelt, geboren op vrijdag 9 maart 1821 in Haarlem, overleden (51 jaar oud) op 

donderdag 26 december 1872 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Leopold IV van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 22 januari 1818 in 

's-Gravenhage, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 24 februari 1900 aldaar, volgt 

XXVo, op pagina 176. 

4. Frederik Albert Govert graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 17 oktober 1819 in Noordwijk, heer van Noordwijk, Offem, Langeveld en De 

Lugt, overleden (80 jaar oud) op vrijdag 30 maart 1900 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 31 en 20 jaar oud) op woensdag 29 januari 1851 in 's-Gravenhage met 

Suzanne Gertrude Francesca Gevers, geboren op zondag 23 januari 1831 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (73 jaar oud) op 

dinsdag 27 september 1904 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Levenloos geboren zoon van Limburg-Stirum, geboren op zondag 3 maart 1833 in 

's-Gravenhage. 

 

Wigbold Albert Willem I graaf van Limburg-Stirum. 

Levensloop. 

Wigbold van Limburg Stirum Noordwijk werd geboren als een zoon van Leopold van Limburg Stirum en 

Theodora Odilia Carolina Ludovica van der Does, vrouwe van Noordwijk. Hij begon zijn carrière als 

militair. Daarna was hij werkzaam als burgemeester van Noordwijk en op 29 en 30 maart 1814 was hij lid 

van de Vergadering van Notabelen voor het departement Monden van de Maas. Van 6 juli 1819 tot 6 

augustus 1840 functioneerde van Limburg Stirum Noordwijk als lid van de Provinciale Staten van 

Noord-Holland. Van 6 juli 1820 tot 6 juli 1840 was hij lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en van 6 

augustus 1840 tot 13 februari 1849 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

 

XXIVi. Otto Johan Egbert I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Leopold III graaf van Limburg-Stirum 

(XXIIId), op pagina 153 (graaf van Limburg Stirum, gouverneur van Den Haag) en Theodora 

Odilia Carolina Ludovica van der Does van Noordwijk (vrouwe van Noordwijk en Offem), 

geboren op donderdag 29 januari 1789 in 's-Hertogenbosch, overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 4 februari 1851 in Maastricht, trouwde (beiden 25 jaar oud) (1) op 

woensdag 5 oktober 1814 in 's-Gravenhage met Josephine Arnoldine Rengers, geboren op 

zondag 28 juni 1789 in 's-Gravenhage, overleden (49 jaar oud) op zondag 9 juni 1839 in Ginneken 

in Huize Hondsdonck. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

1. Agathe gravin van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 27 september 1815 in 

's-Gravenhage, overleden (8 jaar oud) op woensdag 21 juli 1824 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

2. Leopoldine Maria van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 24 december 1817 in 

's-Gravenhage, overleden (76 jaar oud) op zondag 1 april 1894 aldaar, volgt XXVp, op 

pagina 178. 

3. Wilhelmina Frederike Sophia Maria gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 12 december 1819 in 's-Gravenhage, overleden (11 jaar oud) op 

woensdag 30 maart 1831 aldaar. 

4. Willem I van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 2 maart 1822 in 's-Gravenhage, 

overleden (66 jaar oud) op donderdag 22 november 1888 aldaar, volgt XXVq, op 



  

  

pagina 178. 

5. Lodewijk van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 15 juli 1823 in 's-Gravenhage, 

overleden (58 jaar oud) op maandag 22 mei 1882 in Haarlem, volgt XXVr, op pagina 

179. 

6. Albert van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 9 september 1825 in 's-Gravenhage, 

overleden (67 jaar oud) op woensdag 26 april 1893 in 

Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt XXVs, op pagina 179. 

7. Theodora Odilia Caroline Louise gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

vrijdag 5 oktober 1827 in 's-Gravenhage, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 7 maart 1892 aldaar. 

 

 Otto Johan Egbert I graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 54 en 29 jaar oud) (2) op 

woensdag 6 september 1843 in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Sophia Auguste Frederike 

Ferdinanda Louise van Buchwald, geboren op dinsdag 16 augustus 1814 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op zondag 7 september 1890 in 

's-Gravenhage in Huize Buitenrust. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXIVj. Otteline gravin van Limburg-Stirum, dochter van Willem Bernard graaf van Limburg-Stirum 

(XXIIIe), op pagina 155 en Johanna Sara Bicker, gedoopt op maandag 24 november 1788 in 

's-Gravenhage, trouwde met Jan Karel baron van Bylandt, zoon van Alexander graaf van 

Bylandt (rijksgraaf van Bylandt, commandant van Breda) en Anna barones van der Duijn, 

gedoopt op vrijdag 5 januari 1776 in 's-Gravenhage, overleden (65 jaar oud) op 

dinsdag 27 juli 1841 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Eugene Jean Alexandre graaf van Bylandt, gedoopt op woensdag 1 juli 1807 in 

's-Gravenhage, overleden (68 jaar oud) op maandag 21 februari 1876 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en 21 jaar oud) op woensdag 27 september 1837 in 

's-Gravenhage met Maria Henrietta barones van Tuyll van Serooskerken, dochter 

van Carel Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken (heer van Serooskerke 

(Schouwen),) en Elisabeth Henriette Emilia barones Collot ‘d Escury, geboren op 

maandag 16 oktober 1815 in 's-Gravenhage, overleden (33 jaar oud) op 

maandag 12 maart 1849 aldaar. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Willem Johan Anne Isidore graaf van Bylandt, gedoopt op vrijdag 17 juni 1808 in 

München [Bavaria, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op donderdag 24 januari 1884 

in Rijswijk, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en 30 jaar oud) op 

vrijdag 10 maart 1848 in Nijmegen met Anne Pauline barones van Heeckeren van 

Brandsenburg, dochter van Karel Hendrik August baron van Heeckeren van 

Brandsenburg en jkvr. Anna Maria Straalman, geboren op zaterdag 20 september 1817 

in Utrecht, overleden (48 jaar oud) op dinsdag 7 augustus 1866 in Delft. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 



  

  

Generatie XXV 
 

 

XXVa. Frederik Adriaan graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frederik Willem III graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVa), op pagina 155 en Elizabeth Richards, geboren op 

maandag 13 februari 1804 in Pembroke [Wales, Verenigd Koninkrijk], overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 15 december 1874 in Kasteel Peterwitz [Wroclaw, Poland], trouwde (respectievelijk 21 en 

23 jaar oud) (1) op dinsdag 1 maart 1825 in Gent [Oost-Vlaanderen, België] met zijn nicht Jacoba 

Catharina Camper, dochter van dr. Adriaan Gilles Camper en Theodora Aurelia gravin van 

Limburg-Stirum (XXIVb), op pagina 158. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Frederik Adriaan graaf van Limburg-Stirum, trouwde (30 jaar oud) (2) op 

woensdag 15 oktober 1834 in Dresden [Sachsen, Duitsland] met Johanna Francesca Victoria 

Ebers. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Friedrich Willem I van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 6 augustus 1835 in 

's-Gravenhage, overleden (77 jaar oud) op zondag 27 oktober 1912 in 

Pietrowice Wielkie [Opole, Poland], volgt XXVIa, op pagina 180. 

2. Anna Viktorine gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 7 november 1839 in Pilchowice [Katowice, Poland], overleden (76 jaar 

oud) op donderdag 27 april 1916 in Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 20 en 34 jaar oud) op maandag 15 oktober 1860 in 

Pietrowice Wielkie [Opole, Poland] met Georg Otto Sigismund van Köckritz, 

geboren op zondag 9 juli 1826 in Zerków [Piotrkow, Poland], overleden (57 jaar oud) 

op zaterdag 14 juni 1884 in Thiergarten [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Victor graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1841, overleden (ongeveer 7 jaar oud) in 

1848. 

 

XXVb. Julius Bernard graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frederik Willem III graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVa), op pagina 155 en Elizabeth Richards, geboren op zondag 26 maart 1815 

in Wexford [Wexford, Ierland], overleden (77 jaar oud) op zaterdag 25 februari 1893 in 

Hyeres [Var, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar oud) op vrijdag 29 oktober 1841 in 

Ruurlo met Jacoba Louisa van Heeckeren, dochter van Willem Hendrik Alexander Carel van 

Heeckeren van Kell (baron van Heeckeren, heer van Ruurlo en Kell) en Geertruij Sara Agatha van 

Pabst, geboren op donderdag 7 februari 1811 in Wageningen, vrouwe van de Wiersse, overleden 

(82 jaar oud) op woensdag 12 april 1893 in Hyeres [Var, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Gertrude Elise Julia gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 14 augustus 1842 in Deventer, overleden (78 jaar oud) op zondag 19 juni 1921 

in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 24 en 36 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1867 in 



  

  

Vorden met Karel Jan Gijsbert baron van Hardenbroek, geboren op 

dinsdag 25 mei 1830 in Sterkenburg, overleden (78 jaar oud) op maandag 29 juni 1908 

in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Theodora Frederika gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 17 januari 1844 in Deventer, overleden (78 jaar oud) op 

woensdag 15 november 1922 in Ruurlo. 

3. Jacqueline Sophie gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

dinsdag 2 september 1845 in Deventer, overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 23 december 1922 in Angerlo, trouwde (respectievelijk 28 en 38 jaar oud) op 

donderdag 18 september 1873 in Ruurlo met Carel Marie baron Brantsen van de Zijp, 

geboren op donderdag 30 oktober 1834 in Arnhem, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 14 januari 1909 in De Steeg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Frédéric Willem V Guilherme van Limburg-Stirum, geboren in 1846, volgt 

XXVIb, op pagina 181. 

5. Aurelia Carolina van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 6 mei 1853 in 

's-Gravenhage, overleden (52 jaar oud) op donderdag 8 februari 1906 aldaar, volgt 

XXVIc, op pagina 182. 

 
 

XXVc. Otto Ernst Gelder III graaf van Limburg-Stirum, zoon van Louis Caspard Adrien I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVc), op pagina 160 en Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op 

maandag 15 december 1828 in Oudwoude, overleden (50 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1879 in 

Leeuwarden, trouwde (respectievelijk 35 en 31 jaar oud) op dinsdag 22 november 1864 in 

Leeuwarden met Isabelle Antonia Lucretia barones Welderen-Rengers, geboren op 

woensdag 13 november 1833 in Ysbrechtum, overleden (69 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1903 

in Arnhem. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Cecilia Johanna van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 26 april 1871 in 

Leeuwarden, volgt XXVId, op pagina 184. 

 



  

  

XXVd. Martinus graaf van Limburg-Stirum, zoon van Louis Caspard Adrien I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVc), op pagina 160 en Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren 

1831 of 1832, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 14 oktober 1897 in Wassenaar, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1861 in 

Wassenaar met Johanna Maria Anna Mathilda van Pallandt, geboren in 1838 in 's-Gravenhage, 

overleden (ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 28 mei 1895 in Wassenaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Louis Gasperd Adriaan graaf van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 20 juni 1862 

in Wassenaar, trouwde (43 jaar oud) op vrijdag 23 maart 1906 in Wassenaar met 

Clotilde Termina Manuela Baldomera Bulrick. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

XXVe. Samuel John graaf van Limburg-Stirum, zoon van Louis Caspard Adrien I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVc), op pagina 160 en Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op 

maandag 6 februari 1832 in Kollummerland, overleden (94 jaar oud) op 

woensdag 15 september 1926 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 31 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 5 februari 1864 in Amsterdam met Maria Henriette Willink, geboren op 

zondag 28 juli 1839 in Amsterdam, overleden (89 jaar oud) op zaterdag 17 november 1928 in 

Arnhem. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Louis Gaspard Adrien van Limburg-Stirum, geboren op maandag 9 januari 1865 in 

Arnhem, overleden (75 jaar oud) op maandag 23 september 1940 aldaar, volgt 

XXVIe, op pagina 184. 

 

XXVf. Albertina Maria (Albertine) gravin van Limburg-Stirum, dochter van Louis Caspard Adrien 

I graaf van Limburg-Stirum (XXIVc), op pagina 160 en Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, 

geboren in 1835, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1889, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 

en 53 jaar oud) op donderdag 3 december 1868 in Arnhem met Mr. Willem baron van Heeckeren 

van Kell, zoon van Willem Hendrik Alexander Carel van Heeckeren van Kell (baron van 

Heeckeren, heer van Ruurlo en Kell) en Geertruij Sara Agatha van Pabst, geboren op 

zaterdag 1 juli 1815 in Ruurlo, heer van Ruurlo, Bingerden en Kell, overleden (98 jaar oud) op 

dinsdag 10 februari 1914 in Ruurlo, begraven op dinsdag 10 februari 1914 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Albert Willem van Heeckeren, geboren en overleden in 1869. 

2. Alexander van Heeckeren, geboren op woensdag 19 juli 1871 in Angerlo, 

Burgemeester van Ede, overleden (73 jaar oud) op maandag 4 juni 1945 in De Steeg, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) in 1898 met Renira 

Christina gravin Bentinck, geboren in 1877, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in 1953. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 
 

Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell. 

Vermogend grootgrondbezitter uit een voornaam Gelders adellijk geslacht. Aanvankelijk ambtenaar en 



  

  

advocaat en daarna burgemeester en een gewaardeerde gedeputeerde van Gelderland. Als directeur van het 

Kabinet des Konings belangrijk adviseur van Koning Willem III, vooral in persoonlijke zaken. Kwam ook 

diverse keren met de koning in conflict, onder meer over diens avances met een Franse operazangeres. In 

1877 werd hij in het kabinet-Kappeyne van de Coppello minister van Buitenlandse Zaken en hij bleef nadien 

als Tweede Kamerlid behoren tot de Kappeyniaanse subfractie. Werd bijna 100 jaar. 

 

 

 Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, zoon van Willem Hendrik Alexander Carel van 

Heeckeren van Kell (baron van Heeckeren, heer van Ruurlo en Kell) en Geertruij Sara Agatha van 

Pabst, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op donderdag 19 oktober 1843 in 

Renswoude met Sophia Johanna Justina (Sophie) Taets-Amerongen, geboren in 1817, overleden 

(ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 25 april 1861. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. freule Justine Cornelie van Heeckeren, geboren in 1844, overleden (ongeveer 90 jaar 

oud) in 1934. 

2. Willem Hendrik Alexander Carel (Charles) van Heeckeren, geboren in 1846, heer 

van Ruurlo, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 1918. 

3. Johan Maurits van Heeckeren, geboren in 1848, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1849. 

4. Sara Agatha Maria Cornelia van Heeckeren, geboren in 1851, overleden (ongeveer 74 

jaar oud) in 1925. 

5. Jacob Derk Carel (Karel) van Heeckeren van Kell, geboren op woensdag 5 april 1854 

in Angerlo in huis Bingerden, overleden (77 jaar oud) op donderdag 28 mei 1931 

aldaar in huis Bingerden, trouwde (respectievelijk 37 en 20 jaar oud) op 

donderdag 14 mei 1891 in 's-Gravenhage met Constance Wilhelmine van 

Hangest-D'yvoy, geboren op vrijdag 6 januari 1871 in 's-Gravenhage, barones d'Yvoy, 

overleden (89 jaar oud) op donderdag 21 april 1960 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 

2 kinderen. 

6. Sophia Wilhelmina (Sophie) van Heeckeren, geboren in 1856, overleden (ongeveer 

82 jaar oud) in 1938. 

 
 

XXVg. Constantijn Willem I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Louis Caspard Adrien I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVc), op pagina 160 en Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op 

donderdag 17 maart 1836 in Oudwoude, overleden (69 jaar oud) op woensdag 30 augustus 1905 

in Arnhem, trouwde (27 jaar oud) op donderdag 2 juli 1863 in Bloemendaal met Maria Catharina 

van Wickevoort-Crommelin. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Cecilia gravin van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 21 mei 1864 in Arnhem, 

overleden (één dag oud) op zondag 22 mei 1864 aldaar. 

2. Jan Pieter Adolf van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 3 februari 1866 in 

Arnhem, overleden (35 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1902 in Oosterbeek, volgt 

XXVIf, op pagina 185. 



  

  

3. Cornelia gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 6 juni 1869 in Arnhem, 

ongehuwd overleden (75 jaar oud) op zaterdag 23 september 1944 aldaar. 

4. Wilhelmina Philippina gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 18 december 1873 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 21 en 28 jaar 

oud) op donderdag 10 oktober 1895 in Arnhem met Jhr.mr. Hubert Willem van Asch 

van Wijck, geboren op donderdag 29 augustus 1867 in Assen, lid tweede kamer, 

raadsheer Hof van Justitie. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

Constantijn Willem I graaf van Limburg-Stirum. 

Van Limburg Stirum was een graaf uit een Fries adellijk geslacht, die één jaar voor de antirevolutionairen in 

de Eerste Kamer zat. Hij was vier jaar burgemeester in Westervoort in Gelderland, de provincie waar zijn 

vader Commissaris was. Hij was actief in talrijke besturen, vooral op het gebied van maatschappelijke zorg. 

Kwam op voor de belangen van gevangenen. Nauw gelieerd aan de familie-Van Heeckeren van Kell. 

 

 

Cornelia gravin van Limburg-Stirum. 

Cornelia gravin van Limburg Stirum, evangeliste, ijveraarster christelijk meisjesonderwijs en weldoenster.. 

Freule Cornelia werd geboren als een-na-jongste van vier in een voorname familie: beide ouders kwamen uit 

adellijke families. Met haar twee zusjes en een broer groeide ze op in het statige Huize Nijenburgh aan de 

Eusebiusbuitensingel van Arnhem, in een hervormd milieu waar een sfeer van vroomheid heerste - haar 

vader was onder meer actief in het bestuur van de Heldringstichtingen in Zetten. De kinderen genoten 

huisonderwijs en Cornelia bleek een ernstig kind. Toen zij op haar veertiende gedwongen was rust te 

houden ten gevolge van een val, las ze stichtelijke lectuur. Op haar achttiende zat ze al in het bestuur van de 

vereniging die de - christelijke - fröbelschool in de Beekstraat (Arnhem) ondersteunde. Het tekent de ernst 

van haar geloofsleven dat zij al vroeg de kant van de dolerenden (gereformeerden) koos en zich daarmee 

verwijderde van haar milieu - pas vlak voor zijn dood zou ook haar vader tot de gereformeerde kerk 

toetreden. Haar moeder stierf in 1896, haar vader in 1905. Alleen met haar personeel bleef freule Cornelia in 

het ouderlijk huis wonen. 

In stemmig zwart. 

In 1897 financierde freule Cornelia de aankoop van een groot herenhuis op de Eusebiusbuitensingel, gelegen 

naast haar ouderlijk huis, ten behoeve van een christelijke mulo die - naar de kleur van het gebouw - bekend 

zou worden als de Rode School. De jongensschool kreeg een uitstekende reputatie. Maar Cornelia van 

Limburg Stirum vond dat er ook een school moest komen voor meisjes uit 'de beschaafde stand', nodig voor 

de vorming van hun persoonlijkheid in christelijke zin. Op haar instigatie werd in april 1912 een vereniging 

opgericht tot Oprichting en instandhouding van een School met de Bijbel voor Voortgezet Onderwijs aan 

Meisjes en op 5 mei 1913 kon de Christelijke Meisjesschool, eveneens aan de Eusebiusbuitensingel, worden 

geopend. De school groeide uit tot een instelling met een zeer goede naam en kreeg er later ook een internaat 

bij. Om dit te financieren had de freule het familiegoed Tadema State in Friesland verkocht - het internaat 

heette daarom Klein Tadema State. Dit internaat, een groot huis gelegen tegenover De Nijenburgh, liet ze 

stijlvol inrichten en bezocht ze regelmatig. 

Freule Cor was ook actief in het evangelisatiewerk in Arnhem. In 1917 huurde zij enkele lokalen van het 

gebouw van Patrimonium in de Spoorwegstraat ten behoeve van evangelisatie aan kinderen, en tien jaar 



  

  

later kocht zij het hele gebouw en gaf het een nieuwe naam: Kom en Zie. Er waren kinderclubs die in de 

jaren dertig wel vijfhonderd meisjes en jongens telden, clubs voor oudere meisjes en jongens en er was ook 

een vader- en moederkring. Freule Cor ? een flinke, wat gebogen gestalte die altijd in stemmig zwart was 

gekleed - was zeer betrokken bij het evangelisatiewerk. Elke zondagmiddag sloot zij zich aan bij de 

bijbellezingen die in Kom en Zie werden gehouden en schonk zij thee voor de bezoekers, een gebaar dat zeer 

werd gewaardeerd. 

Regelmatig ging Cornelia van Limburg Stirum op armenbezoek in de dicht bij De Nijenburgh gelegen 

volksbuurt. Gekleed in een lange wijde mantel, waaronder een mand met allerlei etenswaren verborgen was, 

ging ze woning in en woning uit. Ook was ze betrokken bij het werk van de Christelijke Vereeniging tot 

Stichting en Instandhouding van Arbeidskoloniën Het Hoogeland (voorheen Vereeniging tot Christelijke 

Verpleging van Bedelaars en Landloopers) en de Jan Pieter Adolfvereeniging, een instelling die de 

resocialisatie nastreefde van 'allen die door armoede, drankzucht, misdaad of overtreding schipbreuk in het 

maatschappelijk leven hadden geleden'. Hiernaast was ze presidente van het in 1922 gevormde 

Nederlandsche Comité voor het Hollandsch-Hongaarsch Kinderhuis te Boeda(pest). 

De Nijenburgh. 

In 1927 maakte gravin van Limburg Stirum een reis naar Nederlands-Indië. Bij haar bezoek aan 

zendingsposten constateerde ze dat er gebrek was aan vrouwelijke hulpkrachten. Samen met het 

zendelingsechtpaar Van Andel-Ripke ontwikkelde ze het plan voor een opleiding op brede gereformeerde 

basis voor vrouwen: de Gereformeerde Opleiding voor Zending en Evangelisatie (G.O.Z.E.). Ze zochten 

samenwerking met de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband en de Christelijk Gereformeerde Kerk, 

maar voor een dergelijke 'kleine oecumene' bleek de tijd nog niet rijp. Ze liet zich er niet door weerhouden. 

In 1931 werd stichting G.O.Z.E. opgericht en in 1935 ging in Arnhem de opleiding voor vrouwen in het 

zendingswerk van start, met internaat. Toen de gereformeerde synode in 1946 een kerkelijke opleiding voor 

evangelisatie oprichtte, kwam er een fusie en verhuisde de G.O.Z.E. naar Baarn. De nieuwe Baarnse school 

kreeg de naam De Nijenburgh, een herinnering aan het huis van de oprichtster. 

Hulpeloos in de tuin. 

Cornelia gravin van Limburg Stirum. (Bron: WikePedia. Fotograaf en jaartal onbekend). © WikiPedia. 

Op 17 september begon de Slag om Arnhem en haar huis en de twee scholen nabij de Rijnbrug werden 

doelwit van de Duitsers. Met hevige beschietingen verdreven ze de geallieerden die zich in de twee scholen 

hadden verschanst. De kogels vlogen door de slaapkamer van de freule. 

De Duitsers staken uiteindelijk De Nijenburgh in brand. De gravin, totaal verzwakt, werd nog net op tijd 

door een verzorgster naar een veiliger plekje in de tuin gesleept. De volgende dag - de Nijenburgh was toen 

al in brand geschoten - kreeg een ouderling van de gereformeerde kerk toestemming van de Duitsers om de 

gravin te zoeken. 

Hij vond haar na lang zoeken hulpeloos liggend in de tuin, overdekt met roet en as. Met behulp van drie 

studenten van de GOZE wist hij de gravin tussen het oorlogsgeweld door naar het Diaconessenhuis te 

vervoeren. Daar overleed ze op 23 september 1944 in de leeftijd van 76 jaar. Ze werd begraven op Moscowa. 

Zowel huis De Nijenburgh als de twee schoolgebouwen werden tijdens de Slag om Arnhem dusdanig in 

puin geschoten dat ze niet meer zijn opgebouwd. 

 

 

XXVh. Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum, dochter van Louis Caspard Adrien I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVc), op pagina 160 en Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op 

zondag 8 december 1839 in Oudwoude, overleden (90 jaar oud) op zondag 20 juli 1930 in 

Kasteel Heeze, trouwde met Hendrik Willem Jacob baron van Tuyll van Serooskerken, zoon 

van Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken en jkvr. Anna Maria Faas-Elias, geboren op 

zondag 9 december 1838 in Amsterdam, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 2 september 1916 in 

Kasteel Heeze. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op zondag 9 mei 1869 

in Arnhem, overleden (75 jaar oud) op donderdag 11 januari 1945 in Zeist, trouwde 

(respectievelijk 27 en 24 jaar oud) (1) op donderdag 25 maart 1897 in 

's-Gravenhage (getuigen: zijn broer en haar zwager Samuël John baron van Tuyll van 

Serooskerken (zie XXVh, hierboven), zonder beroep, zijn oom Martinus graaf van 

Limburg-Stirum (XXVd, op pagina 167), lid van de gemeenteraad van Wassenaar, 



  

  

jkhr. Abraham Pieter Cornelis van Karnebeek, lid van de Tweede Kamer van der 

Staten-Generaal en zijn zwager en haar broer jkhr. Jan Constantijn Nicolaas van Eys, 

minister-resident in disponibiliteit) met jkvr. Wilhelmina Pieternella van Eys, 

dochter van van Eys, geboren op vrijdag 30 augustus 1872 in Amsterdam, overleden 

(35 jaar oud) op donderdag 20 februari 1908 in Arnhem. Uit dit huwelijk 7 kinderen, 

trouwde (respectievelijk 40 en 25 jaar oud) (2) op dinsdag 3 mei 1910 in Arnhem met 

Geertruida Maria van Lynden, geboren op woensdag 15 oktober 1884 in Arnhem. Uit 

dit huwelijk 4 dochters. 

2. Louise Gasparine Adrienne van Tuyll van Serooskerken, geboren op 

maandag 18 juli 1870 in Arnhem, overleden (10 maanden oud) op 

maandag 22 mei 1871 aldaar. 

3. Albertine Marie van Tuyll van Serooskerken, geboren op woensdag 30 oktober 1872 

in Arnhem, overleden (39 jaar oud) op maandag 25 december 1911 aldaar, trouwde 

met haar neef Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel 

John graaf van Limburg-Stirum (XXVe), op pagina 168 en Maria Henriette Willink (zie 

XXVIe, op pagina 184). Uit dit huwelijk 2 dochters. 

4. Samuël John baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op dinsdag 6 januari 1874 

in Arnhem, ongehuwd overleden (81 jaar oud) op zondag 20 februari 1955 in 

Kasteel Heeze, begraven in Arnhem op de begraafplaats Moscowa. 

 
 

Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken. 

Zie voor een uitgebreide beschrijving van Cornelis en zijn nakomelingen in een biografische schets van 

Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken  

burgemeester van Zeist 1919-1934  ‘De mens onder de ambtsketen’ door R.P.M. Rhoem uitgeven door © 

Stichting De Zilver-Kamer, juni 2019 https://zilverkamerzeist.nl/documents/Van-Tuyll-klein.pdf. 

 

 

Samuël John baron van Tuyll van Serooskerken. 

Telg uit een oud-adellijk geslacht, die als 35-jarige ambtenaar van Economische Zaken in 1940 uitweek naar 

Londen en bij de Prinses Irenebrigade een officiersopleiding kreeg. In Oost-Azië vanaf eind 1942 actief bij de 

strijd tegen de Japanners en in september 1945 betrokken bij onderzoek naar de politieke toestand op Java. 

Maakte na de oorlog snel carrière in de buitenlandse dienst. Was dertien jaar SG van Buitenlandse Zaken en 

zorgde in het derde Kabinet-Drees op het departement voor de communicatie tussen de ministers Beyen en 

Luns. Eindigde zijn loopbaan als lid van de Raad van State. Moedige sterke persoonlijkheid met grote 

culturele belangstelling. In de periode 1952-1980: lid Raad van State, secretaris-generaal. 

Van Tuyll van Serooskerken was kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina. Als zodanig 

hield hij jachtpartijen in de bossen van het landgoed, waarbij soms ook ex-keizer Willem II en prins Hendrik 

aanwezig waren. 

Verwierf het Kasteel Heeze in 1901 door vererving van Ursula Adèle Aurore van Tuyll van Serooskerken. 

Hij liet het kasteel in 1955 na aan een achterneef: Hendrik Nicolaas van Tuyll van Serooskerken. 

 

 



  

  

XXVi. Daniël Adriaan graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert Otto Ernst graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVd), op pagina 160 en Francina Diderika van Halteren, geboren op 

donderdag 24 januari 1833 in Leiden, overleden (59 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1892 in 

's-Gravenhage, trouwde met Henriëtte Fréderique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenberg, 

geboren op dinsdag 3 februari 1846 in Zwolle, overleden (79 jaar oud) op zondag 12 juli 1925 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Albertine Ottoline Ernestine gravin van Limburg-Stirum, geboren in 1867, trouwde 

met Lodewijk Gaspard Adriaan (Louis) baron van Hangest d'yvoy, geboren op 

maandag 23 november 1857 in Harderwijk, overleden (69 jaar oud) op 

maandag 21 november 1927 in Zutphen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Frédérique Goverdine gravin van Limburg-Stirum, geboren in 1868. 

3. Josine Lucie gravin van Limburg-Stirum, geboren in 1872. 

4. Samuel Johannes van Limburg-Stirum, geboren in 1878, volgt XXVIg, op pagina 186. 

5. Hendrik Frans Maria Elize van Limburg-Stirum, geboren op maandag 12 maart 1883 

in Utrecht, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1958 in Zutphen, volgt 

XXVIh, op pagina 186. 

 
 

XXVj. Edmond Pieter Hendrik graaf van Limburg-Stirum, zoon van Pieter Hendrik graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVe), op pagina 161 en Ellen Drayton, overleden in 1904, trouwde met 

Louise Cramer, overleden in 1922. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Samuel John IX graaf van Limburg-Stirum, overleden in 1953. 

2. Louis Charles graaf van Limburg-Stirum, overleden in 1955. 

 

XXVk. Thierry I Marie Joseph graaf de Limburg Stirum, zoon van Willem Bernard II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVf), op pagina 162 en Albertine Philippine Josephine de Pret de Calesberg, 

geboren op woensdag 11 april 1827 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (83 jaar oud) 

op maandag 6 maart 1911 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 29 en 27 

jaar oud) op dinsdag 29 juli 1856 in Gent [Oost-Vlaanderen, België] met Marie Therese Astrid 

Ghislaine de Thiennes-Leyenburg-Rumbeke, geboren op zaterdag 9 augustus 1828 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (80 jaar oud) op woensdag 24 maart 1909 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Albert C.F.M.J. graaf de Limburg Stirum, geboren in 1859, burgemeester van 

Zittert-Lummen, overleden (ongeveer 72 jaar oud) in 1931, trouwde met Antoinette 

van der Dilft, overleden in 1947. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Henri I Amedée Marie Joseph Ghislain de Limburg Stirum, geboren op 

maandag 15 februari 1864 in Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (88 jaar oud) 

op zondag 1 februari 1953 in Roeselare [West-Vlaanderen, België], volgt XXVIi, op 

pagina 188. 



  

  

3. Adolphe L.Th.M.J. graaf de Limburg Stirum, geboren op donderdag 16 maart 1865 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (60 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1926 

in Zétrud-Lumay [Waals-Brabant, België], trouwde met zijn nicht 

Marie-Caroline gravin de Limburg Stirum, dochter van Philippe I Marie Joseph graaf 

de Limburg Stirum (XXVl), op pagina 174 en Ferdinande Cerfontaine, geboren in 

1866, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1940. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. Everard I Ph.L.M.J. de Limburg Stirum, geboren op donderdag 29 oktober 1868 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (69 jaar oud) op zondag 8 mei 1938 in 

Luik [Luik, België], volgt XXVIj, op pagina 190. 

 

Thierry I Marie Joseph graaf de Limburg Stirum. 

Thierry de Limburg Stirum verwierf in 1841, zoals zijn ouders, de Belgische nationaliteit. De ouders kregen 

elf kinderen, van wie vijf dochters kloosterzuster werden. Een van hen was redemptoristin in het 

moederklooster van deze congregatie in de Katelijnestraat in Brugge. 

De Limburg Stirum, de Thiennes, de Draeck: deze namen situeren Thierry de Limburg Stirum en zijn vrouw 

in de kringen van de Orangisten, die het wat moeilijk hadden om zich met de scheuring der Nederlanden en 

de oprichting van het koninkrijk België te verzoenen. 

 

 

Adolphe L.Th.M.J. graaf de Limburg Stirum. 

Gepromoveerd tot doctor in de rechten (1888) aan de Katholieke Universiteit Leuven, werd hij 

provincieraadslid voor de provincie Luxemburg (1892-1896). Tegelijk begon hij aan een carrière als 

diplomaat, die hij afsloot als gevolmachtigd minister. In juli 1896 werd hij verkozen tot katholiek 

volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aarlen, ter vervanging van liberaal Camille Ozeray, en 

vervulde dit mandaat tot in 1921. 

In 1922 werd hij provinciaal senator voor Luxemburg, een mandaat dat hij uitoefende tot aan zijn overlijden. 

 

 

XXVl. Philippe I Marie Joseph graaf de Limburg Stirum, zoon van Willem Bernard II graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVf), op pagina 162 en Albertine Philippine Josephine de Pret de Calesberg, 

geboren op zondag 23 mei 1830 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op 

zondag 10 november 1912 in Samrée [Luxemburg, België], trouwde met Ferdinande Cerfontaine. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Marie-Caroline gravin de Limburg Stirum, trouwde met haar neef Adolphe 

L.Th.M.J. graaf de Limburg Stirum, zoon van Thierry I Marie Joseph graaf de 

Limburg Stirum (XXVk), op pagina 173 en Marie Therese Astrid Ghislaine de 

Thiennes-Leyenburg-Rumbeke. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Philippe I Marie Joseph graaf de Limburg Stirum. 

Philippe de Limburg werd in 1870 verkozen tot senator voor het arrondissement Bastenaken-Marche, een 

mandaat dat hij vervulde tot in 1884. Hierop aansluitend was hij van 1884 tot 1894 senator voor het 

arrondissement Neufchâteau en oefende dit mandaat uit tot in 1894. 

Hij was verder ook nog: 

medestichter (1866) en lid van de Toezichtsraad van de Banque du Luxembourg. 

bestuurder van de Compagnie Belge de Réassurances. 

voorzitter van de Crédit Général Liégeois. 

bestuurder van de Compagnie des Mines Métalliques de la Lienne. 

Hij was lid van de Hoge Bosraad. 

 

 

XXVm. Samuel John VI graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Leopold graaf van Limburg-Stirum 

(XXIVg), op pagina 162 en Aleida Hermanna Christina van der Wijck, geboren op 

woensdag 30 december 1840 in 's-Gravenhage, overleden (57 jaar oud) op 

woensdag 16 maart 1898 in Haarlem, trouwde (respectievelijk 24 en 20 jaar oud) (1) op 



  

  

donderdag 17 augustus 1865 in Deventer met Antonia Catharina Schimmelpenninck, geboren 

op dinsdag 19 november 1844 in Deventer, overleden (32 jaar oud) op 

zaterdag 15 september 1877 in Haarlem. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Anna Elisabeth Caroline gravin van Limburg-Stirum, overleden in 1939, trouwde 

met J.L. Mock. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Samuel John VI graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 38 en 23 jaar oud) (2) op 

dinsdag 21 januari 1879 in Witmarsum met Eldine Aldegonda Binzine Mulier, geboren op 

dinsdag 27 maart 1855 in Witmarsum, overleden (86 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1941 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Samuel John VIII van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 11 november 1879 in 

Haarlem, overleden (84 jaar oud) op donderdag 28 november 1963 in Deventer, volgt 

XXVIk, op pagina 190. 

2. Willem Johan Herman I van Limburg-Stirum, overleden in 1977, volgt XXVIl, op 

pagina 191. 

 

XXVn. Hendrik Otto graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Leopold graaf van Limburg-Stirum 

(XXIVg), op pagina 162 en Aleida Hermanna Christina van der Wijck, geboren op 

zondag 7 december 1845 in Zutphen, overleden (80 jaar oud) op zondag 16 mei 1926 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 23 en 18 jaar oud) op donderdag 9 september 1869 in 

Oldebroek met Frederike Henriette Nobel, geboren op maandag 9 juni 1851 in Oldebroek, 

overleden (57 jaar oud) op zondag 28 maart 1909 in Arnhem. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Johan Paul I graaf van Limburg-Stirum, geboren op zondag 2 februari 1873 in 

Zwolle, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 17 april 1948 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 23 en 20 jaar oud) op donderdag 10 december 1896 in 's-Gravenhage 

met jkvr. Caroline Maria Rolina (Nini) van Sminia, geboren op 

dinsdag 21 december 1875 in Oudkerk, overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 2 november 1955 in Wezep in Huize IJsselvliedt. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Karel Lodewijk Adriaan Justus graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 7 januari 1877 in Zwolle, overleden (54 jaar oud) op zondag 22 maart 1931 in 

Oranjewoud, trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op 

donderdag 14 februari 1901 in Heerenveen met Maria de Blocq van Scheltinga, 

geboren op dinsdag 21 januari 1879 in Heerenveen, overleden (63 jaar oud) op 

woensdag 1 april 1942 in Oranjewoud. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

Johan Paul I graaf van Limburg-Stirum. 

Johan Paul was een hervormingsgezinde landvoogd uit de periode rond de Eerste Wereldoorlog. 

Leven en werk. 



  

  

Van Limburg Stirum maakte snel carrière in de diplomatieke dienst en was onder meer gezant in China en 

Zweden. Vanwege zijn kennis van Azië benoemde het Kabinet-Cort van der Linden hem in 1916 tot 

gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Hij werkte mee aan grotere zelfstandigheid van 

Nederlands-Indië en zette zich in voor economische ontwikkeling van de kolonie. Als gouverneur-generaal 

stond hij open voor bezwaren van de nationalisten en bevorderde hij staatkundige en bestuurlijke 

hervormingen, zoals uitbreiding van de bevoegdheden voor de Volksraad en decentralisatie. Hij werkte 

goed samen met minister Idenburg, maar had een moeizame relatie met diens opvolger Simon de Graaff. 

Een van zijn adjudanten tijdens zijn periode als gouverneur-generaal was de latere viceadmiraal Carel baron 

de Vos van Steenwijk. 

Na zijn vertrek uit Indië werd hij gezant in Egypte, Duitsland en Groot-Brittannië. Limburg Stirum stond ten 

tijde van zijn gezantschap in Berlijn (1925-1936) sterk afwijzend ten opzichte van het nationaalsocialisme. 

Volgens zijn neef Fritz Günther von Tschirschky "haatte hij de nazi's en Hitler persoonlijk meer dan welke 

toenmalige diplomaat ook" en weigerde tot zijn vertrek uit Berlijn politici van de NSDAP in zijn gezantschap 

te ontvangen.. 

Van Limburg Stirum voerde een intensieve correspondentie met zijn jeugdvriend Andries Cornelis Dirk de 

Graeff, die eveneens de positie van Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië heeft bekleed. De brieven 

die Van Limburg Stirum tijdens zijn gezantschap te Berlijn aan De Graeff schreef (laatstgenoemde was 

destijds minister van Buitenlandse Zaken) zijn gepubliceerd.. 

De brieven werpen een licht op de steeds wanhopiger pogingen van de Nederlandse regering om een 

passende echtgenoot voor kroonprinses Juliana te vinden. 

In 1936 werd Limburg Stirum overgeplaatst naar Londen, waar hij tot zijn pensionering in 1939 gezant bleef. 

 

 

XXVo. Leopold IV graaf van Limburg-Stirum, zoon van Wigbold Albert Willem I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVh), op pagina 163 (heer van Noordwijk) en Maria Margaretha Elisabeth 

van Slingelandt, geboren op donderdag 22 januari 1818 in 's-Gravenhage, overleden (82 jaar oud) 

op zaterdag 24 februari 1900 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) (1) op 

woensdag 5 augustus 1840 in 's-Gravenhage met Adolfine Wilhelmina Anna van der Wijck, 

dochter van Hendrik van der Wijck (heer van Archem) en Woltera Geertruida van Pallandt, 

geboren op vrijdag 15 januari 1819 in Ommen in Huize Archem, overleden (30 jaar oud) op 

zondag 4 november 1849 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Woltera Geertruida van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 18 juni 1841 in 

's-Gravenhage, overleden (36 jaar oud) op zaterdag 1 december 1877 in Diepenheim, 

volgt XXVIm, op pagina 191. 

2. Frederike Auguste gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 27 oktober 1842 in Warmond, overleden (61 jaar oud) op 

vrijdag 18 december 1903 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar 

oud) op vrijdag 16 oktober 1868 in Warmond met Jhr. Willem Lodewijk van 

Schuijlenburg, geboren op dinsdag 28 januari 1845 in 's-Gravenhage, overleden (57 

jaar oud) op dinsdag 30 september 1902 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Wigbold Albert Willem II van Limburg-Stirum, geboren op maandag 24 maart 1845 

in 's-Gravenhage, overleden (39 jaar oud) op donderdag 11 september 1884 in 

Ridderkerk, volgt XXVIn, op pagina 192. 

4. Hendrik graaf van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 30 maart 1847 in 

's-Gravenhage, overleden (54 jaar oud) op zaterdag 25 januari 1902 aldaar. 

5. Frederik Albert Govert graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 29 oktober 1849 in 's-Gravenhage, overleden (3 dagen oud) op 

donderdag 1 november 1849 aldaar. 

 

 Leopold IV graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 33 en 28 jaar oud) (2) op 

woensdag 11 juni 1851 in 's-Gravenhage met Julia Maria Barre, geboren op zondag 23 juni 1822 

in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (64 jaar oud) op zondag 5 juni 1887 in 

's-Gravenhage. 



  

  

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Julia Maria Barre, Buitenechtelijke relatie (2) in 1854 met Willem III Alexander Paul (Willem) 

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 woensdag 19 februari 1817 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], gedoopt op 

maandag 31 maart 1817 aldaar, Koning der Nederlanden 1849-1890 prins van Oranje-Nassau, 

groothertog van Luxemburg 1849-1890, hertog van Limburg 1849-1890, overleden (73 jaar oud) 

op zondag 23 november 1890 in Apeldoorn, bijgezet op donderdag 4 december 1890 in Delft. 

 Uit deze relatie een dochter. 

1. Anna Mathilde (Mattie) gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 24 juli 1854 in Warmond, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1932 in 

Popham [South East England, Verenigd Koninkrijk], relatie (1) met haar halfbroer 

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel (Wiwil) van Oranje, zoon van Willem III 

Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau (Koning der Nederlanden 1849-1890) en 

Sophia Frederika Mathilde (Sophie) van Württemberg, geboren op 

dinsdag 4 september 1849 in 's-Gravenhage, gedoopt op woensdag 4 november 1840 

aldaar, overleden (29 jaar oud) op woensdag 11 juni 1879 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], begraven op zaterdag 26 juli 1879 in Delft. Uit deze 

relatie zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 26 en 35 jaar oud) 

(2) op woensdag 5 januari 1881 in 's-Gravenhage met William Charles 

Reginald baron van Tuyll van Serooskerken, zoon van Vincent Gildemeester van 

Tuyll van Serooskerken en Charlotte Henriette Mansfield, geboren op 

donderdag 25 september 1845 in München [Bavaria, Duitsland], heer van Coelhorst, 

overleden (58 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1903 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit 

dit huwelijk 4 kinderen. 

 
  

   

   

 



  

  

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel (Wiwil) van Oranje en Anna Mathilde (Mattie) gravin van 

Limburg-Stirum 

Mathilde en de prins van Oranje leerden elkaar kennen in 1873. In het voorjaar van 1874 poogde de prins 

toestemming te krijgen van zijn ouders en van de regering voor een huwelijk, maar zowel koning Willem III 

als koningin Sophie hielden vast aan een huwelijk van de troonopvolger met een koninklijke prinses. Ook de 

regering stond op dat standpunt, maar de ministers De Vries en Fransen van de Putte wilden wel 

meewerken toen zij beseften dat de prins geen ander huwelijk zou sluiten. De 33-jarige Willem wilde toch 

trouwen, desnoods zonder toestemming van zijn ouders. Mathilde, die nog geen twintig was, kreeg ook 

geen toestemming van haar ouders. De romance eindigde toen Willem overleed in 1879. 

Mathilde van Limburg Stirum trouwde uiteindelijk in 1881 met William Charles Reginald van Tuyll van 

Serooskerken, heer van Coelhorst (1845-1903). Zij werden onder meer de ouders van burgemeester Henri 

Charles van Tuyll van Serooskerken (1884-1950). 

 

XXVp. Leopoldine Maria gravin van Limburg-Stirum, dochter van Otto Johan Egbert I graaf van 

Limburg-Stirum (XXIVi), op pagina 164 en Josephine Arnoldine Rengers, geboren op 

woensdag 24 december 1817 in 's-Gravenhage, overleden (76 jaar oud) op zondag 1 april 1894 

aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en 36 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1838 in Ginneken 

met Frederik baron van Hogendorp, geboren op zaterdag 12 juni 1802 in Beverwijk, overleden 

(69 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1872 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Hendrik baron van Hogendorp, geboren op dinsdag 17 juni 1851 in 's-Gravenhage, 

overleden (51 jaar oud) op zaterdag 13 september 1902 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 37 en 41 jaar oud) op donderdag 21 februari 1889 in Utrecht met jkvr. 

Hester Gustafva Bartholdine Cornelie de Geer, dochter van Mr. Barthold Jacob de 

Geer en jkvr. Cornelia Anna Alexandrina Louisa van Asch van Wijck, geboren op 

zaterdag 29 mei 1847 in Maarsseveen, overleden (57 jaar oud) op 

vrijdag 13 januari 1905 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 
 

XXVq. Willem I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Johan Egbert I graaf van Limburg-Stirum 

(XXIVi), op pagina 164 en Josephine Arnoldine Rengers, geboren op zaterdag 2 maart 1822 in 

's-Gravenhage, overleden (66 jaar oud) op donderdag 22 november 1888 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 31 en 20 jaar oud) op donderdag 15 december 1853 in Amsterdam met Cornelia 

Wilhelmina Philippa van Tuyll van Serooskerken, dochter van Ernst Lodewijk baron van Tuyll 

van Serooskerken en Wilhelmina Philippa Willink, geboren op dinsdag 24 september 1833 in 

Amsterdam, overleden (23 jaar oud) op zaterdag 11 april 1857 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Otto Johan Herbert II graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

dinsdag 6 november 1855 in Utrecht, overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 15 juli 1909 in Godesberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

2. Ernst Lodewijk van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 1 april 1857 in Utrecht, 

overleden (42 jaar oud) op zaterdag 18 november 1899 in 



  

  

Davos [Graubunden, Zwitserland], volgt XXVIo, op pagina 192. 

 
 

Otto Johan Herbert II graaf van Limburg-Stirum. 

Van Limburg Stirum was een christelijk-historisch politicus uit een oud-adellijk geslacht, die in 1894 voor het 

in meerderheid christelijke district Katwijk in de Tweede Kamer kwam. Hij had na advocaat te zijn geweest 

een reis van vier jaar door Nederlands-Indië gemaakt, en was secretaris van de commissie voor de 

Gouvernements-koffiecultuur. Hij werd daardoor beschouwd als Indië-specialist. Hij was ook actief als 

publicist op koloniaal gebied. Zijn vader was officier en hofdignitaris. 

 

 

XXVr. Lodewijk graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Johan Egbert I graaf van Limburg-Stirum 

(XXIVi), op pagina 164 en Josephine Arnoldine Rengers, geboren op dinsdag 15 juli 1823 in 

's-Gravenhage, overleden (58 jaar oud) op maandag 22 mei 1882 in Haarlem, trouwde 

(respectievelijk 30 en 21 jaar oud) op donderdag 4 augustus 1853 in Delft met Jacqueline 

Josephine Therese van Meurs, geboren op vrijdag 6 juli 1832 in Delft, overleden (78 jaar oud) op 

zondag 5 maart 1911 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters. 

1. Josephine Stephanie gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 12 mei 1854 in 

Delft, overleden (66 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1920 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

2. Cornelia Wilhelmina gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 22 april 1857 in 's-Gravenhage, overleden (87 jaar oud) op 

dinsdag 21 november 1944 in Genval [Waals-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk 31 en 37 jaar oud) op maandag 22 oktober 1888 in 's-Gravenhage met 

Eduard Peter baron Prisse, geboren op zaterdag 22 maart 1851 in 

Sint-Niklaas [Oost-Vlaanderen, België], overleden (85 jaar oud) op 

zaterdag 14 november 1936 in Genval [Waals-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Therese Louise graaf van Limburg-Stirum, geboren op maandag 24 februari 1868 in 

Breda, overleden (77 jaar oud) op maandag 17 december 1945 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 33 en 29 jaar oud) op donderdag 11 april 1901 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Alexander Frederik August graaf van 

Hogendorp, geboren op zaterdag 15 juli 1871 in Zundert, overleden (68 jaar oud) op 

donderdag 27 juni 1940 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XXVs. Albert graaf van Limburg-Stirum, zoon van Otto Johan Egbert I graaf van Limburg-Stirum 

(XXIVi), op pagina 164 en Josephine Arnoldine Rengers, geboren op vrijdag 9 september 1825 in 

's-Gravenhage, overleden (67 jaar oud) op woensdag 26 april 1893 in 

Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 35 en 19 jaar oud) op 

woensdag 10 oktober 1860 in Pasuruan [Java, Indonesië] met Theodora Emilie Pool, geboren op 

zaterdag 29 mei 1841 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (50 jaar oud) op 



  

  

zondag 23 augustus 1891 in Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1. Mathilde Josephine Sophia graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

zaterdag 20 juli 1861 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (4 jaar oud) op 

woensdag 13 juni 1866 in Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

2. Otto Johan Herbert graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 31 december 1862 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (74 jaar oud) op 

dinsdag 19 oktober 1937 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

3. Emile Leopold van Limburg-Stirum, geboren op maandag 7 maart 1864 in 

Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (86 jaar oud) op zondag 31 december 1950 in 

Aardenhout, volgt XXVIp, op pagina 193. 

4. Willem Frederik Hendrik van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 14 november 1866 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (58 jaar oud) op 

maandag 29 juni 1925 in Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt 

XXVIq, op pagina 193. 

5. Mathilde Josephine Sophia gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 7 mei 1868 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (75 jaar oud) op 

zondag 16 mei 1943 in Putten. 

6. Emilie Theodora graaf van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 29 juni 1869 in 

Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (49 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1919 in 

Leiden. 

7. Anna Jacoba graaf van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 4 januari 1871 in 

Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (68 jaar oud) op 

maandag 20 maart 1939 in Monster. 

8. Odilia Wilhelmina Maria Louise graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 9 juni 1873 in Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden 

(80 jaar oud) op woensdag 20 januari 1954 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], 

trouwde (respectievelijk 23 en 27 jaar oud) op woensdag 12 augustus 1896 in 

Pasuruan [Java, Indonesië] met Adriaan Jacob Pels-Rijcken, geboren op 

maandag 31 mei 1869 in 's-Hertogenbosch, overleden (53 jaar oud) op 

zondag 21 januari 1923 in Sabang [Sumatra, Indonesië]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

9. Albertine Maria Louise gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zaterdag 19 november 1881 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 21 april 1944. 

 

Generatie XXVI 
 

 

XXVIa. Friedrich Willem I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frederik Adriaan graaf van 

Limburg-Stirum (XXVa), op pagina 165 en Johanna Francesca Victoria Ebers, geboren op 

donderdag 6 augustus 1835 in 's-Gravenhage, overleden (77 jaar oud) op zondag 27 oktober 1912 

in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland], trouwde (respectievelijk 30 en 20 jaar oud) op 

donderdag 21 september 1865 in Kasteel Altenklingen [Thurgau, Zwitserland] met Paula Minette 

Therese Nanny Amalie van Meyerinck, geboren op donderdag 10 oktober 1844 in 

Barby [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op donderdag 16 juli 1925 in 

Pietrowice Wielkie [Opole, Poland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Friedrich Willem II van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 16 november 1871 

in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op maandag 5 januari 1953 in 

Quakenbruck [Nedersaksen, Duitsland], volgt XXVIIa, op pagina 194. 

2. Richard Heinrich Kurt van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 28 maart 1874 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op zondag 7 juni 1931 in 

Pietrowice Wielkie [Opole, Poland], volgt XXVIIb, op pagina 194. 



  

  

3. Menno Johannes Otto Hubert Victor graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 28 november 1881 in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland], overleden (71 jaar 

oud) op dinsdag 13 oktober 1953 in Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 34 en 22 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 1916 in 

Dahlen [Sachsen, Duitsland] met Hildegard van Wertheim, geboren op 

vrijdag 27 april 1894 in Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (25 jaar oud) 

op vrijdag 11 juli 1919 in Dahlen [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Johanna Amalia Nanny gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 16 augustus 1866 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (77 jaar 

oud) op woensdag 1 maart 1944 in Kobelau (Regen) [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 27 jaar oud) op dinsdag 11 oktober 1887 in 

Pietrowice Wielkie [Opole, Poland] met Gunther van Tschirschky-Bögendorff, 

geboren op donderdag 21 juni 1860 in Kobelau (Regen) [Bavaria, Duitsland], 

overleden (53 jaar oud) op donderdag 30 april 1914 in 

Buchen [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. Elise Anna Theodroa Aurelia Friederike Albertine gravin van Limburg-Stirum, 

geboren op zaterdag 7 december 1867 in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland], 

overleden (86 jaar oud) op vrijdag 11 december 1953 in 

Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 en 37 jaar 

oud) op dinsdag 14 januari 1902 in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland] met August 

Karl Heinrich Georg van Pückler, geboren op maandag 25 juli 1864 in 

Schönfeld [Sachsen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1937 in 

Branitz [Brandenburg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIb. Frédéric Willem V Guilherme graaf van Limburg-Stirum, zoon van Julius Bernard graaf van 

Limburg-Stirum (XXVb), op pagina 166 en Jacoba Louisa van Heeckeren (vrouwe van de 

Wiersse), geboren in 1846, trouwde met Anne Elisabeth Susanne van Herzeele, geboren in 1851. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Julius Menno Frederik David graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 11 maart 1877 in 's-Gravenhage, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 29 april 1954 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 31 en 24 jaar oud) op dinsdag 30 juni 1908 in 

Detroit [Michigan, Verenigde Staten] met Mary Joy Newland, geboren op 

zaterdag 22 september 1883 in Detroit [Michigan, Verenigde Staten], overleden (76 

jaar oud) op woensdag 27 januari 1960 in 

Brighton [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. François Theodor van Limburg-Stirum, geboren op maandag 28 juli 1879 in 

's-Gravenhage, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 8 april 1952 in 

Kilchberg [Zurich, Zwitserland], volgt XXVIIc, op pagina 194. 

 



  

  

 

XXVIc. Aurelia Carolina gravin van Limburg-Stirum, dochter van Julius Bernard graaf van 

Limburg-Stirum (XXVb), op pagina 166 en Jacoba Louisa van Heeckeren (vrouwe van de 

Wiersse), geboren op vrijdag 6 mei 1853 in 's-Gravenhage, overleden (52 jaar oud) op 

donderdag 8 februari 1906 aldaar, trouwde (respectievelijk 40 en 49 jaar oud) op 

dinsdag 30 mei 1893 in 's-Gravenhage met Jhr. Victor Eugène Louis de Stuers, geboren op 

vrijdag 20 oktober 1843 in Maastricht, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 21 maart 1916 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. jkvr. Alice de Stuers, geboren in 1895, overleden (ongeveer 93 jaar oud) in 1988, 

trouwde (ongeveer 31 jaar oud) in 1926 met William Edward Gatacre. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

Jhr. Victor Eugène Louis de Stuers. 

Hij was een Nederlands rijksambtenaar, Tweede Kamerlid en van origine een advocaat. Hij was in 

Nederland een invloedrijk pleitbezorger voor het behoud van het nationale culturele erfgoed, waaronder 

monumentenzorg en archieven en een warm voorstander van aandacht voor musea en (historiserende) 

bouwkunst. De Stuers was de grondlegger van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst. Zijn 

verlangen om het Nederlandse tekenonderwijs te verbeteren leidde tot de oprichting van de 

Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers. 

Studie en ambtelijke loopbaan. 

Hij werd geboren als derde zoon van Hubert Joseph Jean Lambert ridder de Stuers (1788-1861) en zijn 

tweede echtgenote Hortense Joséphine Constance barones Beyens (1814-1869). De Stuers begon in 1861 een 

studie rechten te Leiden, promoveerde daarop 29 juni 1869 op een proefschrift over de verhouding van de 

volksvertegenwoordigers tot de kiezers en werd op 16 juli 1869 in Den Haag beëdigd als advocaat bij de 

Hoge Raad. Hij ging er wonen op Parkstraat 32. Later zou hij ook het huis van de buren, nummer 34, kopen 

en van beide panden één woning maken. Hij zou er tot zijn dood blijven wonen.. 

Tijdens zijn studie begon hij zich te interesseren voor het opsporen en in standhouden van historische bouw- 

en kunstwerken in Nederland. In letterkundig tijdschrift De Gids van november 1873 publiceerde hij zijn 

bekend geworden epistel Holland op zijn smalst. Op een felle toon bekritiseerde hij daarin de nationale 

monumentenzorg, de rijksbouwkunst en het museumbeleid. Bij koninklijk besluit van 8 maart 1874 werd het 

College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst opgericht, waarvan De Stuers 

op voorspraak van de minister van Binnenlandse zaken Geertsema meteen secretaris werd. Dit college van 

wijze mannen moest op cultureel gebied de minister van Binnenlandse zaken gevraagd en ongevraagd van 

advies voorzien. De raadsadviseurs correspondeerden dusdanig vaak met het ministerie dat het 

departement het werk niet meer aankon en minister Jan Heemskerk Azn. besloot daarop om de afdelingen 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te splitsen. Per 1 juli 1875 werd De Stuers benoemd tot referendaris 

en hoofd van de nieuwe afdeling Kunsten en Wetenschappen. Hij legde daarop het secretariaat bij de 

rijksadviseurs neer, maar bleef wel commissielid. 

De katholieke De Stuers had een fundamenteel andere opvatting over kunstpolitiek dan Thorbecke, die de 

laatste decennia het beleid had bepaald. Terwijl de liberale minister kunst geen zaak van de overheid vond, 

zag De Stuers de kunst als een mogelijkheid om het volk op te voeden. 



  

  

Driemanschap. 

De Stuers was hecht bevriend met hoogleraar Joseph Alberdingk Thijm en architect Pierre Cuypers. In de 

literatuur worden ze veelvuldig omschreven als een driemanschap. De Stuers en Cuypers schreven elkaar 

duizenden brieven. Op het eind van De Stuers leven kwam er een verwijdering tot stand met Cuypers, 

hoewel ze elkaar bleven zien. 

Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst. 

De Stuers creëerde het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, dat eerst in Den Haag gevestigd 

werd en later in het Rijksmuseumgebouw van het Rijksmuseum Amsterdam. De eerste jaren voerde hij het 

voorlopig directoraat en kocht ook de eerste kunstvoorwerpen in. 

Rijksmuseum Amsterdam. 

De Stuers was met Joseph Alberdingk Thijm intensief betrokken bij het ontwerpen van het Rijksmuseum 

Amsterdam. Hoewel er kritiek kwam op het ontwerp, werd De Stuers gesteund door minister Heemskerk 

van Binnenlandse Zaken. Maar de koning weigerde het museum te openen. De bouw viel bijna driemaal zo 

duur uit als begroot (2,7 miljoen gulden in plaats van een miljoen gulden).. 

De Stuers steunde de architect Pierre Cuypers tijdens het ontwerpproces, maar was het niet altijd met hem 

eens. Zo schreef hij hem op 11 januari 1885 over de inrichting van het Rijksmuseumgebouw: "De 

schoorsteenen in de Zalen Sluis en Zwolle moeten zijn gothisch, en hetzij oorspronkelijk (..) hetzij afgegotene 

of gecopieerde. In geen geval ontworpene. In de zalen van het Ned. Museum moet alles wat fantasie is zoo 

streng enigszins doenlijk is, geweerd worden." Door de persoonlijke inbreng van De Stuers kreeg de 

voorgevel van het Rijksmuseum een veel strakkere 'klassieke' frontispies, anders had de gevel een gotischer 

aanzien gekregen. Voor het reconstrueren in het Rijksmuseumgebouw van de 13e-eeuwse refter van het 

cisterciënzersklooster uit Aduard maakte Cuypers gebruik van schetsen die door De Stuers gemaakt waren.. 

Zijn gelaat is door Cuypers tweemaal op het museumgebouw afgebeeld als een figuratief ornament. Een 

bevindt zich aan de voorgevel aan de Stadhouderskade, direct naast een van de oude ingangen. De tweede is 

te zien aan de uitbouw van de Nachtwachtzaal, aan de kant van het Museumplein, tegen de zijkant van een 

toren en naast de Passage.. 

Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers. 

De Stuers was er een warm voorstander van om de kwaliteit van het tekenonderwijs te verbeteren. Om een 

beter inzicht te krijgen in wat daarvoor nodig was, nam hij in 1878 zitting in de examencommissie voor de 

akte MO-tekenen in Delft. Hij werd er meteen voorzitter van. Er werd een eenmalige cursus georganiseerd 

ter verbetering van het tekenonderwijs. De cursus was een dusdanig succes dat dit in 1881 op voorspraak 

van De Stuers leidde tot de oprichting van de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, die gevestigd 

zou worden in het Amsterdamse Rijkmuseumgebouw. Directeur van deze school werd Willem Molkenboer, 

waarmee De Stuers goede contacten onderhield.. 

Haagsch Museum van Kunstnijverheid. 

Samen met onder meer kunstcriticus Pieter Anne Haaxman was De Stuers in de jaren 1886-1894 betrokken 

bij de oprichting van het Haagse Museum van Kunstnijverheid. Hij was voorzitter van de daartoe opgerichte 

"Commissie van beheer voor het a.s. Museum van Kunstnijverheid". Na de opening zou De Stuers nog jaren 

bij het museum betrokken blijven, als bestuurslid van de raad van toezicht, maar ook als schenker van 

kunstvoorwerpen.. 

Tweede Kamer. 

De Stuers was lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch-Katholieken van 9 december 1901 tot 18 

september 1905; idem voor de Roomsch-Katholieke Kiesvereniging van 19 september 1905 tot 20 september 

1909; idem van 28 september 1909 tot 18 september 1913 en van 15 februari 1914 tot zijn dood op 21 maart 

1916. 

Telg uit een geslacht van koloniaal officieren als Hubert de Stuers hield hij zich behalve met kunst ook bezig 

met Nederlands-Indië. In 1907 stelde hij samen met de liberaal Thompson de berichten aan de orde over 

grove misdaden tegen de menselijkheid bedreven door de patrouilles van gouverneur Van Daalen. Hij 

beriep zich onder meer op de onthullingen van oud-luitenant W.A. van Oorschot in het dagblad De 

Avondpost, onder het pseudoniem "oud-marechaussee-officier Wekker". De debatten tussen De Stuers en de 

minister van Oorlog leidde uiteindelijk in 1908 tot het ontslag van Van Daalen door gouverneur-generaal 

Van Heutsz. Als Tweede Kamerlid had hij tijdens de debatten weleens last van jicht aan de voet. Hij sprak 

dan niet vanaf het spreekgestoelte, maar vanaf zijn zetel. 

Tekeningen. 

De Stuers was een begaafd tekenaar. Onder andere tekende hij in 1865 stiekem een humoristisch bedoeld 



  

  

beeldverhaal op de muur van de trap en rond de toegangsdeur van het 'zweetkamertje' in het 

Academiegebouw van de Universiteit Leiden. De student op de tekeningen moet De Stuers zelf voorstellen. 

Hij is volgens zijn dochter te herkennen aan de weerspannige haarlok. Zijn ouders en zijn jong overleden zus 

komen ook op de tekeningen voor. Jaarlijks werden de muren van het Academiegebouw gewit, maar 

volgens de overlevering gaf degene die voor het witten verantwoordelijk was opdracht om de tekeningen te 

behouden. In 1886 prees predikant François Haverschmidt, bij het grote publiek beter bekend als Piet 

Paaltjens, in een artikel "de geniale ontwerper". Ze kregen zelfs een vermelding in de Baedeker reisgids. In 

1871 werden ze door Jan Mesker gelithografeerd en vervolgens als almanakprent verspreid. De historicus en 

hoogleraar te Leiden Johan Huizinga, zelf een verwoed tekenaar, sprak overigens van werk "van een 

lichtelijk verouderde komische kracht", zonder kunstwaarde. 

De houtskooltekeningen werden in 1919 door Louis Raemaekers gerestaureerd. Bij leven had De Stuers 

Raemaekers voor deze taak uitgekozen. De werkzaamheden zouden al eerder hebben moeten plaatsvinden, 

maar de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten. Raemaekers bevond zich toen in Londen. De 

tekeningen werden duurzaam gereproduceerd. Ze werden ondergekalkt en opnieuw getekend. Huizinga 

verzette zich tegen de ingrijpende renovatie, die hij "half vandalisme, half restauritis" noemde. De opdracht 

voor de restauratie werd echter overgelaten aan een andere hoogleraar historie, P.J. Blok, en die gaf aan dat 

De Stuers, inmiddels overleden, bij leven de ingrijpende restauratieplannen had goedgekeurd.. 

In zijn jeugd kreeg De Stuers tekenles van Alexander Schaepkens (1815-1899). 

Victor de Stuersprijs. 

De Victor de Stuersprijs wordt sinds 1987 jaarlijks uitgereikt door de gemeente Maastricht. Deze prijs is 

bedoeld voor architecten, opdrachtgevers of instellingen die een belangrijke rol spelen bij de instandhouding 

van het cultureel erfgoed of de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de 

stad Maastricht. De prijs wordt in even jaren toegekend aan een nieuwbouwproject en in oneven jaren aan 

een restauratieproject. 

Winnaars van de architectuurprijs waren onder anderen: Wiel Arets (1987), Arno Meijs (1998), Hubert-Jan 

Henket (2000), Jo Coenen en Bruno Albert (2008), Fred Humblé (2012), Mathieu Bruls (2014), Misak 

Terzibasiyan (2017) en HVN Architecten (2019). De erfgoedprijs werd onder meer toegekend voor de 

herbestemming van grote monumenten door de Universiteit Maastricht (1993) en de restauraties van de 

Sint-Servaasbasiliek (1990), het Oude Minderbroedersklooster (1997), de Jezuïetenberg (2001), het 

Kruisherenhotel (2005), de Kasteelhoeve Borgharen (2009) en het Huis de Pelikaan (2011).. 

Victor de Stuersstraat. 

Zowel in zijn geboortestad Maastricht, als in het eveneens Limburgse Weert en het Gelderse 's-Heerenberg is 

een straat naar hem vernoemd. 

 

 

XXVId. Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum (XXVId), hierboven, dochter van Otto Ernst Gelder 

III graaf van Limburg-Stirum (XXVc), op pagina 167 en Isabelle Antonia Lucretia barones 

Welderen-Rengers, geboren op woensdag 26 april 1871 in Leeuwarden, trouwde (respectievelijk 

21 en 26 jaar oud) op donderdag 28 april 1892 in Arnhem met haar neef Mr. Jan Pieter 

Adolf graaf van Limburg-Stirum, zoon van Constantijn Willem I graaf van Limburg-Stirum 

(XXVg), op pagina 169 en Maria Catharina van Wickevoort-Crommelin (zie XXVIf, op pagina 

185). 

 

XXVIe. Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John graaf van 

Limburg-Stirum (XXVe), op pagina 168 en Maria Henriette Willink, geboren op 

maandag 9 januari 1865 in Arnhem, overleden (75 jaar oud) op maandag 23 september 1940 

aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op donderdag 11 juni 1891 in 

Arnhem met Maria Elisabeth Reinira van Suchtelen van der Haare, geboren in 1863 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een kind. 

1. Levenloos geboren kind van Limburg-Stirum, geboren op maandag 15 januari 1894 

in Vorden. 



  

  

 
 

 Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 33 en 26 jaar oud) 

(2) op donderdag 5 januari 1899 in Arnhem met zijn nicht Albertine Marie van Tuyll van 

Serooskerken, dochter van Hendrik Willem Jacob baron van Tuyll van Serooskerken en Cecilia 

Johanna gravin van Limburg-Stirum (XXVh), op pagina 171. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum, geboren op maandag 13 oktober 1902 in 

Arnhem, overleden (51 jaar oud) op woensdag 23 december 1953 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar oud) op donderdag 3 juni 1926 in Arnhem met 

Martinus de Blocq van Scheltinga, geboren op maandag 30 april 1900 in 

Velp (Gelderland), overleden (61 jaar oud) op maandag 17 juli 1961 in 

Vennes [Doubs, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Johanna Georgine Maria van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 18 oktober 1905 in Arnhem, overleden (71 jaar oud) op 

vrijdag 22 oktober 1976 in Velp (Noord-Brabant), volgt XXVIIe, op pagina 196. 

 

XXVIf. Mr. Jan Pieter Adolf graaf van Limburg-Stirum, zoon van Constantijn Willem I graaf van 

Limburg-Stirum (XXVg), op pagina 169 en Maria Catharina van Wickevoort-Crommelin, geboren 

op zaterdag 3 februari 1866 in Arnhem, overleden (35 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1902 in 

Oosterbeek, trouwde (respectievelijk 26 en 21 jaar oud) op donderdag 28 april 1892 in Arnhem 

met zijn nicht Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum (zie XXVId, op pagina 184). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Mr. Otto Ernst Gelder IV graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 13 april 1893 in Oosterbeek, overleden (49 jaar oud) op 

zaterdag 15 augustus 1942 in Goirle, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) op 

donderdag 5 september 1918 in Arnhem met Wilhelmina Cornelia barones van 

Heemstra, geboren op vrijdag 22 januari 1897 in Oosterbeek. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Maria Catharina gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 23 juni 1895 in 

Oosterbeek, trouwde (respectievelijk 36 en 67 jaar oud) op woensdag 4 mei 1932 in 

Rapallo [Liguria, Italië] met Ernest Gerald Boon, geboren op 

zondag 14 augustus 1864 in Saint Kitts [Nederlandse Antillen], overleden (94 jaar 

oud) op zondag 17 mei 1959 in Parkstone [sw, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Constantijn Willem II van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 8 september 1900 

in Oosterbeek, overleden (76 jaar oud) op woensdag 13 oktober 1976 in 

Leidschendam, volgt XXVIId, op pagina 195. 

4. Johanna Petronella Adolphina gravin van Limburg-Stirum, geboren in 1902, 

overleden (ongeveer 91 jaar oud) in 1993, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 25 

jaar oud) op donderdag 27 augustus 1931 in Arnhem met Cornelis Johannes baron 

Schimmelpenninck van der Oye, geboren op vrijdag 6 april 1906 in Bennekom. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

5. Cornelia gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 20 juli 1902 in Arnhem, 

trouwde (respectievelijk 34 en 57 jaar oud) op donderdag 24 juni 1937 in Arnhem met 

Mr. Jan Frederik van Beeck-Calkoen, geboren op maandag 24 mei 1880 in Utrecht, 

overleden (86 jaar oud) op vrijdag 2 december 1966 in Arnhem. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 
 

Mr. Jan Pieter Adolf graaf van Limburg-Stirum. 

Van Limburg Stirum bezocht het gymnasium in Arnhem en studeerde vervolgens rechten aan de 

Gemeentelijke Universiteit Amsterdam. Hier promoveerde hij in 1880 op een proefschrift over de 

bescherming van onderzeese telegraafkabels. Na zijn promotie vestigde Van Limburg Stirum zich te 

Oosterbeek waar hij zich toelegde op liefdadigheid. 

Een belangrijke verdienste was de oprichting van de Vereeniging tot Christelijke Verpleging van Bedelaars 

en Landlopers, door welke vereniging een toevluchtsoord werd opgericht te Beekbergen (Het Hoogeland) 

Ook volgde hij zijn vader op als bestuurslid van de weesinrichting Neerbosch te Beuningen In Arnhem 

stichtte hij de Vereeniging Welkom bedoeld als christelijk logement voor armlastige reizigers. Daarnaast was 

hij lid van de Vereeniging tot Zedelijke Verbetering van gevangenen in Arnhem. Ook in dit opzicht volgde 

hij zijn vader na, die zich ook altijd het lot van gevangenen had aangetrokken. Hij was ook curator van het 

gereformeerd gymnasium van Zetten. 

In november 1900 werd hij namens het district Putten voor de Anti Revolutionaire Partij gekozen in de 

Provinciale Staten van Gelderland. 

In 1911 richtte gereformeerd predikant Roelof Jan Willem Rudolph in Barneveld de Jan Pieter Adolfstichting 

op, ter nagedachtenis aan Van Limburg Stirum. Bij de hoofdingang van dit paviljoen waar verslaafden 

werden opgevangen, onthulde de naar hem genoemde dochter Van Limburg Stirum in 1915 een 

gedenksteen. 

. 

 

 

 

XXVIg. Samuel Johannes graaf van Limburg-Stirum, zoon van Daniël Adriaan graaf van 

Limburg-Stirum (XXVi), op pagina 172 en Henriëtte Fréderique Jeanne Pauline Sandberg tot 

Essenberg, geboren in 1878, trouwde met Agathe Traubman. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. John I van Limburg-Stirum, volgt XXVIIf, op pagina 196. 

 

XXVIh. Hendrik Frans Maria Elize graaf van Limburg-Stirum, zoon van Daniël Adriaan graaf van 

Limburg-Stirum (XXVi), op pagina 172 en Henriëtte Fréderique Jeanne Pauline Sandberg tot 

Essenberg, geboren op maandag 12 maart 1883 in Utrecht, overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 15 maart 1958 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 25 en 21 jaar oud) (1) op 

donderdag 23 juli 1908 in Warnsveld met Justine Elisabeth Henriëtte van Nagel, geboren op 

vrijdag 18 februari 1887 in Hoevelaken, overleden (61 jaar oud) op woensdag 5 januari 1949 in 

Doorn. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters. 



  

  

1. Daniëlle Adriana gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 18 juli 1909 in 

Eefde, overleden (39 jaar oud) op woensdag 29 december 1948 in Laren, trouwde 

(respectievelijk 20 en 24 jaar oud) (1) op maandag 7 juli 1930 in Brummen, (gescheiden 

op woensdag 7 augustus 1935 in Zutphen) met Jhr. Louis de Geer, zoon van Jhr. 

Barthold Jacob de Geer en Johanna Elisabeth Everwijn, geboren op 

zaterdag 8 juli 1905 in 's-Gravenhage, overleden (68 jaar oud) op 

maandag 11 maart 1974 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 26 en 50 jaar oud) (2) op vrijdag 10 juli 1936 in 's-Gravenhage 

met Arnold Storm van Leeuwen, geboren op vrijdag 13 november 1885 in Kampen, 

overleden (62 jaar oud) op zondag 29 augustus 1948 in Laren. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Margaretha Jacoba gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 10 januari 1912 in Nijeveen, overleden (72 jaar oud) op 

woensdag 31 oktober 1984 in Palm Beach [Florida, Verenigde Staten], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 33 jaar oud) in 1941 met Elliot Heath 

Atkinson, geboren op zaterdag 3 augustus 1907 in 

Mattapoisett [Massachusetts, Verenigde Staten], overleden (75 jaar oud) op 

zondag 12 december 1982 in Martinsburg [West Virginia, Verenigde Staten]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Odilia Albertine Frederike Josine gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zaterdag 13 november 1915 in Hellendoorn, overleden (80 jaar oud) op 

maandag 5 februari 1996 in Pacifica [California, Verenigde Staten], trouwde 

(respectievelijk 27 en 28 jaar oud) op vrijdag 30 juli 1943 in 's-Gravenhage met Johan 

Theodore Fikkers, geboren op zondag 25 april 1915 in Muntendam, overleden (81 

jaar oud) op zondag 6 april 1997 in Pacifica [California, Verenigde Staten]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Ulbine Adriana Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

maandag 23 september 1918 in Hellendoorn, trouwde (respectievelijk 21 en 28 jaar 

oud) (1) op vrijdag 2 februari 1940 in Penang [Maleisië] met Leendert Willem Hooft, 

geboren op zondag 14 januari 1912 in Medan [Sumatra, Indonesië], overleden (32 jaar 

oud) op vrijdag 28 januari 1944 in Thanbyuzayat [Burma]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 27 en 28 jaar oud) (2) op 

zaterdag 30 maart 1946 in Southport [Queensland, Australië] met Alain Townsend 

Howald, geboren op zaterdag 19 mei 1917 in Sandusky [Verenigde Staten], overleden 

(46 jaar oud) op zondag 29 maart 1964 in Milan [Ohio, Verenigde Staten]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 58 en 55 jaar oud) 

(3) op maandag 20 december 1976 in Milan [Ohio, Verenigde Staten] met Donald 

Robert Hartman, geboren op zondag 18 december 1921 in 

Canton [Ohio, Verenigde Staten], overleden (75 jaar oud) op zondag 9 november 1997 

in Sandusky [Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

 Hendrik Frans Maria Elize graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 51 en 54 jaar 



  

  

oud) (2) op dinsdag 11 december 1934 in Velp (Gelderland) met Johanna Elisabeth Everwijn, 

geboren op woensdag 10 november 1880 in Nijmegen, overleden (75 jaar oud) op 

zondag 30 september 1956 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Johanna Elisabeth Everwijn, trouwde (respectievelijk 23 en 28 jaar oud) (1) op 

donderdag 22 september 1904 in 's-Gravenhage met Jhr. Barthold Jacob de Geer, zoon van 

Jhr.dr. Lodewijk de Geer en Petronella Elisabeth Beckeringh, geboren op 

woensdag 3 november 1875 in Groningen, overleden (42 jaar oud) op vrijdag 13 september 1918 

in Weesp. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Jhr. Louis de Geer, trouwde (respectievelijk 24 en 20 jaar oud) (1) op 

maandag 7 juli 1930 in Brummen, (gescheiden op woensdag 7 augustus 1935 in 

Zutphen) met Daniëlle Adriana gravin van Limburg-Stirum, dochter van Hendrik 

Frans Maria Elize graaf van Limburg-Stirum (XXVIh), op pagina 186 en Justine 

Elisabeth Henriëtte van Nagel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 40 en 30 jaar oud) (2) op woensdag 1 augustus 1945 in 

Wassenaar met Else Maria Catherine Laurillard, geboren op zaterdag 22 mei 1915 in 

Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. jkvr. Catharine Constance de Geer, geboren op zaterdag 1 juni 1907 in 's-Gravenhage, 

overleden (68 jaar oud) op vrijdag 7 mei 1976 in Ermelo, trouwde (respectievelijk 32 

en 37 jaar oud) op dinsdag 30 januari 1940 in Brummen, (gescheiden op 

vrijdag 24 november 1944 in Brummen) met Carel Hendrik Reuvekamp, geboren op 

vrijdag 26 december 1902 in Amsterdam, overleden (76 jaar oud) op 

dinsdag 14 augustus 1979 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. jkvr. Petronella Elisabeth de Geer, geboren op donderdag 19 mei 1910 in 

's-Gravenhage, overleden (77 jaar oud) op woensdag 30 december 1987 in Rosmalen, 

trouwde (respectievelijk 24 en 30 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1935 in Brummen met 

Mr. Henri Lodewijk Benedictus Joseph Maria van Lanschot, geboren op 

zondag 11 september 1904 in 's-Hertogenbosch, firmant F. van Lanschot, directeur 

Comptoir Belgo-Hollandais te Brussel curator Rijksuniversiteit te Utrecht 1965-1970, 

overleden (73 jaar oud) op zaterdag 14 januari 1978 in 's-Hertogenbosch. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Jhr. Barthold Jacob de Geer, geboren op dinsdag 16 maart 1915 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 39 en 35 jaar oud) op dinsdag 1 maart 1955 in 

Arnhem, (gescheiden op dinsdag 15 februari 1966 in Arnhem) met Jeltje Gosliga, 

geboren op vrijdag 6 juni 1919 in Bolsward. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. jkvr. Johanna Elisabeth de Geer, geboren op dinsdag 16 maart 1915 in 's-Gravenhage. 

 
 

XXVIi. Henri I Amedée Marie Joseph Ghislain graaf de Limburg Stirum, zoon van Thierry I Marie 

Joseph graaf de Limburg Stirum (XXVk), op pagina 173 en Marie Therese Astrid Ghislaine de 



  

  

Thiennes-Leyenburg-Rumbeke, geboren op maandag 15 februari 1864 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (88 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in 

Roeselare [West-Vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 31 en 22 jaar oud) op 

donderdag 30 mei 1895 met Julienne barones Snoy, geboren op donderdag 8 augustus 1872, 

overleden (77 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1950. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Guillaume Anselme de Limburg Stirum, geboren op zondag 5 januari 1908 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (81 jaar oud) op vrijdag 27 januari 1989 

aldaar, volgt XXVIIg, op pagina 196. 

2. Philippe graaf de Limburg Stirum, geboren op vrijdag 25 maart 1910 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], burgemeester van Anzegem, overleden (87 jaar oud) 

op donderdag 30 oktober 1997 in Anzegem [West-Vlaanderen, België], trouwde met 

Isabelle Marguerite Alix gravin van Liedekerke, dochter van Charles van 

Liedekerke en Josèphe Françoise (Anne Marie) d' Audiffret-Pasquier, geboren op 

maandag 7 september 1914 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (89 jaar 

oud) op zondag 30 mei 2004 in Korbeek-Dijle [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Henri I Amedée Marie Joseph Ghislain graaf de Limburg Stirum. 

Via zijn moeder werd hij "graaf van Rumbeke" en erfde hij het Kaasterkasteel in het domein Sterrebos. 

Officieel woonde de familie op het kasteel en zijn vader was gemeenteraadslid in Rumbeke van 1870 tot 

1898. In de werkelijkheid verbleef de familie vooral in Gent en in Brussel. 

Graaf Henri verbleef in tegenstelling tot zijn vader wel hoofdzakelijk in het kasteel te Rumbeke. De Limburg 

Stirum was doctor in de rechten van de Katholieke universiteit Leuven (1888). Hij integreerde zich 

onmiddellijk in het Rumbeekse leven door zich in 1889 tot koning te schieten in de lokale schuttersgilde en 

er in 1895 hoofdman van te worden. 

Burgemeester. 

Tot gemeenteraadslid verkozen bij de verkiezingen van 1903 werd hij begin 1904 meteen al burgemeester 

van Rumbeke. Hij behield die functie tot einde 1946 en nam ontslag bij de eerste verkiezingen na de Tweede 

Wereldoorlog. Hij werd bij elke verkiezing verkozen, maar haalde zelden het hoogste aantal 

voorkeurstemmen. Zijn aanzien als graaf volstond om steeds burgemeester te blijven. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte de familie en verbleef ze in Brussel. Hun kasteel werd door de 

Duitsers opgeëist. Hij werd tijdens de oorlog als burgemeester vervangen door waarnemend burgemeester 

Jules Vandenberghe. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij op 4 juli 1940 vanwege de leeftijdsgrens, opgelegd door het Duitse 

'Amtsverbot', uit zijn ambt gezet. Hij bleef wel op het kasteel wonen. Na de bevrijding nam hij vanaf 4 

september 1944 het ambt weer op. Vanaf 1946 kon hij door zijn hoge ouderdom niet meer aanwezig zijn op 

de raadszittingen. Hij nam ontslag en na de verkiezingen van 1947 werd hij opgevolgd door Georges 

Verstraete. 

Als burgemeester van Rumbeke maakte de Limburg Stirum de heropbouw van zijn zwaar getroffen 

gemeente na de Eerste Wereldoorlog mee. De beide kerken moesten heropgericht worden, alsook honderden 

woningen. 

Onder zijn bewind bleef het gemeentebestuur eerder conservatief. De katholieke meerderheid bestond 

hoofdzakelijk uit landbouwers en handelaars. Pas vanaf 1947 kreeg de christelijke arbeidersbeweging, als 

deel van de CVP, toegang tot het schepencollege. 

De Limburg Stirum ondersteunde de oprichting van de derde parochie in Rumbeke, de 

Sint-Henricusparochie op de wijk Zilverberg met de gelijknamgie kerk en school die allemaal naar zijn 

patroonheilige genoemd werden. 

Provincieraad. 

In 1904 werd de Limburg Stirum verkozen tot provincieraadslid voor het kanton Roeselare. Hij bleef dit tot 

na de Eerste wereldoorlog. In 1921 werd hij niet meer herkozen. 

Andere activiteiten. 

Henri de Limburg Stirum was onder meer: 

Erevoorzitter van de Verenigde Vrienden van Rumbeke. 

Voorzitter van de Maatschappij van Onderlinge Bijstand in Rumbeke. 



  

  

Lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten. 

lid van de Heraldische Raad. 

lid van de Oudheidkundige kring van Kortrijk. 

Lid van de Oudheidkundige kring van Oudenaarde. 

Het kasteel. 

Na het overlijden van Henri de Limburg Stirum werd het kasteel eigendom van zijn zoon Guillaume de 

Limburg Stirum, die het niet meer bewoonde. In 1979 werd het door de familie verlaten en in 1987 aan een 

particulier verkocht. Het domein rondom werd aangekocht door de provincie West-Vlaanderen. 

Jeruzalemkerk in Brugge. 

In opvolging van zijn vader was Henri de Limburg Stirum ook eigenaar van het in Brugge sinds eeuwen aan 

voorvaders toebehorende Huis Adornes, met de Jeruzalemkerk en andere gebouwen. Het domein werd 

geërfd door Guillaume de Limburg Stirum en is eigendom van zijn erfgenamen. 

 

 

XXVIj. Everard I Ph.L.M.J. graaf de Limburg Stirum, zoon van Thierry I Marie Joseph graaf de Limburg 

Stirum (XXVk), op pagina 173 en Marie Therese Astrid Ghislaine de 

Thiennes-Leyenburg-Rumbeke, geboren op donderdag 29 oktober 1868 in 

Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (69 jaar oud) op zondag 8 mei 1938 in 

Luik [Luik, België], trouwde (respectievelijk 33 en 21 jaar oud) op dinsdag 20 mei 1902 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Louise Gabrielle Marie Elisabeth Gericke d' Herwijnen, 

geboren op zondag 17 april 1881 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (88 jaar oud) op 

zaterdag 6 september 1969 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Thierry II François Xavier Marie Joseph Ghislain de Limburg Stirum, geboren op 

woensdag 28 december 1904 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (63 jaar 

oud) op vrijdag 13 december 1968 in Huldenberg [Vlaams-Brabant, België], volgt 

XXVIIh, op pagina 197. 

2. Charles Gaëtan Corneille Marie François-Xavier Ghislain de Limburg Stirum, 

geboren op zaterdag 15 september 1906 in Huldenberg [Vlaams-Brabant, België], 

overleden (82 jaar oud) op woensdag 14 juni 1989 in Ukkel [Vlaams-Brabant, België], 

volgt XXVIIi, op pagina 197. 

 
 

XXVIk. Samuel John VIII graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John VI graaf van 

Limburg-Stirum (XXVm), op pagina 174 en Eldine Aldegonda Binzine Mulier, geboren op 

dinsdag 11 november 1879 in Haarlem, overleden (84 jaar oud) op donderdag 28 november 1963 

in Deventer, trouwde (respectievelijk 32 en 25 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1912 in 

Bloemendaal met Marie Louise Luden, geboren op vrijdag 26 november 1886 in Amsterdam, 

overleden in Olst. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Samuel John XI van Limburg-Stirum, geboren in 1913, volgt XXVIIj, op pagina 198. 

2. Johannes Maurits van Limburg-Stirum, overleden in 1978, volgt XXVIIk, op pagina 

198. 



  

  

3. Carel Everhard graaf van Limburg-Stirum, geboren op zaterdag 22 december 1917 in 

Bloemendaal, gesneuveld (22 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1940, bijgezet in Zutphen in 

het familiegraf. 

 
 

Carel Everhard graaf van Limburg-Stirum. 

In de meidagen van 1940 diende hij als kornet bij de cavalerie en maakte hij deel uit van de beveiliging van 

een onderdeel van het 4e regiment huzaren. Er werd bij Ginkel een zware strijd gestreden om de opmars van 

de Duitsers te vertragen en op 10 mei 1940 omstreeks 17.00 uur sneuvelde hij tweeëntwintig jaar oud samen 

met twee kameraden bij de herberg 'Zuid-Ginkel' te Ede. In de gevel herinnert een gedenksteen hieraan: "OP 

10 MEI 1940 OM 17 UUR SNEUVELDEN ALHIER C.E. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM 

KORNET/P.CH.BONKERK DPL. KORP./J.G. DIJKERS DPL. HUZ./VORMENDE DE BEVEILING VAN EEN 

ONDERDEEL VAN HET 4e REGT. HUZAREN." Vanwege zijn moedig gedrag werd hem postuum het 

Bronzen Kruis verleend. 

Carel Everhard graaf van Limburg Stirum werd bijgezet in de familiegrafkelder Van Limburg Stirum op de 

Algemene Begraafplaats in Zutphen en op de zerk aan het hoofdeinde staan te zijner ere twee regels uit het 

Wilhelmus: "STANDVASTIG IS GEBLEVEN MIJN HART IN TEGENSPOED (couplet 13) DEN 

VADERLAND GETROUWE BLEEF IK TOT IN DEN DOOD (couplet 1)". 

 

 

XXVIl. Willem Johan Herman I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John VI graaf van 

Limburg-Stirum (XXVm), op pagina 174 en Eldine Aldegonda Binzine Mulier, overleden in 1977, 

trouwde met Wilhelmina Repelaer van Driel, overleden in 1967. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Willem Johan Herman II van Limburg-Stirum, geboren in 1929, volgt XXVIIl, op 

pagina 198. 

2. Roland Hugo I graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1931, trouwde met Flora 

Gulbert. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIm. Woltera Geertruida gravin van Limburg-Stirum, dochter van Leopold IV graaf van 

Limburg-Stirum (XXVo), op pagina 176 en Adolfine Wilhelmina Anna van der Wijck, geboren op 

vrijdag 18 juni 1841 in 's-Gravenhage, overleden (36 jaar oud) op zaterdag 1 december 1877 in 

Diepenheim, trouwde (respectievelijk 23 en 39 jaar oud) op donderdag 18 mei 1865 in 

's-Gravenhage met mr. Jhr. Gerrit Johan Constantijn Schimmelpenninck, zoon van Gerrit graaf 

Schimmelpenninck en Jeanette Philippine Frederique Constantine baronesse van Knobelsdorf, 

geboren op maandag 4 juli 1825 in 's-Gravenhage, kamerheer i.b.d. van de koning, lid 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, overleden (79 jaar oud) op donderdag 22 september 1904 in 

Diepenheim. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, geboren op vrijdag 8 juni 1866 in 

's-Gravenhage, overleden (82 jaar oud) op zondag 21 november 1948 aldaar. 



  

  

 
 

XXVIn. Wigbold Albert Willem II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Leopold IV graaf van 

Limburg-Stirum (XXVo), op pagina 176 en Adolfine Wilhelmina Anna van der Wijck, geboren op 

maandag 24 maart 1845 in 's-Gravenhage. 

Https://www.Genealogieonline.Nl/west-Europese-Adel/I4044.Php, overleden (39 jaar oud) op 

donderdag 11 september 1884 in Ridderkerk in Huize Ten Donck, trouwde (respectievelijk 29 en 

23 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1874 in 's-Gravenhage met Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen, 

geboren op donderdag 25 juli 1850 in Ridderkerk, overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 27 mei 1922 in Noordwijk aan Zee. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op maandag 7 juni 1875 in 

's-Gravenhage, overleden (74 jaar oud) op donderdag 30 juni 1949, trouwde 

(respectievelijk 20 en 31 jaar oud) op zondag 30 juni 1895 in 's-Gravenhage met Johan 

Maurits Diederik graaf van Lynden, zoon van Johan Karel Elias graaf van 

Lynden (Goeie Karel) en Cornelia Johanna van Pallandt, geboren op 

zaterdag 30 januari 1864, overleden (66 jaar oud) op dinsdag 25 november 1930 in 

Lisse. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Adolfine Wilhelmina Anna gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

dinsdag 9 oktober 1877 in 's-Gravenhage, overleden (83 jaar oud) op 

donderdag 22 juni 1961 in Wassenaar in Huize De Beukenhorst, trouwde 

(respectievelijk 21 en 33 jaar oud) op donderdag 24 november 1898 in 's-Gravenhage 

met Karel Anne Adriaan Willem baron van Lynden, zoon van Johan Karel Elias graaf 

van Lynden (Goeie Karel) en Cornelia Johanna van Pallandt, geboren op 

vrijdag 7 juli 1865 in 's-Gravenhage, overleden (58 jaar oud) op 

zaterdag 24 november 1923 in Wassenaar in Huize De Beukenhorst. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Anna Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 5 december 1880 in 

's-Gravenhage, overleden (79 jaar oud) op vrijdag 29 juli 1960 in Noordwijk in Huize 

Klein Offem, trouwde (respectievelijk 28 en 29 jaar oud) op donderdag 15 april 1909 in 

Noordwijk aan Zee met René Felix Willem graaf van Bylandt, geboren op 

dinsdag 5 augustus 1879 in 's-Gravenhage, overleden (52 jaar oud) op 

zondag 23 augustus 1931 in Wezep in Huize Oldhorst. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Leopold VI van Limburg-Stirum, geboren op maandag 5 juni 1882 in 's-Gravenhage, 

overleden (60 jaar oud) op maandag 3 mei 1943 in Oegstgeest, volgt XXVIIm, op 

pagina 198. 

 

XXVIo. Ernst Lodewijk graaf van Limburg-Stirum, zoon van Willem I graaf van Limburg-Stirum 

(XXVq), op pagina 178 en Cornelia Wilhelmina Philippa van Tuyll van Serooskerken, geboren op 

woensdag 1 april 1857 in Utrecht, overleden (42 jaar oud) op zaterdag 18 november 1899 in 

Davos [Graubunden, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 30 en 23 jaar oud) op 

donderdag 15 september 1887 in De Steeg met Wendela Albertine Fagel, geboren op 



  

  

dinsdag 12 april 1864 in 's-Gravenhage, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 24 september 1940 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Willem II graaf van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 27 september 1889 in 

's-Gravenhage, overleden (68 jaar oud) op woensdag 17 september 1958 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 57 en 40 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1947 in 's-Gravenhage 

met Cornelia van der Willigen, geboren op zaterdag 25 augustus 1906 in Amsterdam, 

overleden (85 jaar oud) op donderdag 12 december 1991 in 

Châteauneuf-Grasse [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Anna Maria van Limburg-Stirum, geboren op dinsdag 18 augustus 1891 in 

's-Gravenhage, overleden (70 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1962 aldaar, volgt 

XXVIIn, op pagina 199. 

3. Leopold VII graaf van Limburg-Stirum, geboren op donderdag 23 juli 1896 in 

's-Gravenhage, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 27 november 1970 aldaar, trouwde 

met Caroline Frederike van den Berg, geboren op zondag 26 maart 1905 in 

Amsterdam, overleden (57 jaar oud) op zaterdag 4 augustus 1962 in 

Majorca [Islas Baleares, Spanje]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIp. Emile Leopold graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert graaf van Limburg-Stirum 

(XXVs), op pagina 179 en Theodora Emilie Pool, geboren op maandag 7 maart 1864 in 

Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (86 jaar oud) op zondag 31 december 1950 in Aardenhout, 

trouwde (respectievelijk 41 en 21 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1905 in 's-Gravenhage met Maria 

Emilie van der Wijck, geboren op vrijdag 6 april 1883 in Wedi [Java, Indonesië], overleden (40 

jaar oud) op woensdag 11 juli 1923 in La Flèche [Sarthe, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Nancy Leopoldine Maria gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 18 augustus 1907 in Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (101 jaar oud) op maandag 2 februari 2009 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op dinsdag 30 augustus 1932 in 's-Gravenhage met 

Jhr. Berthold Willem Floris van Riemsdijk, geboren op donderdag 23 augustus 1906 

in Aardenhout, overleden (95 jaar oud) op donderdag 28 februari 2002 in Aardenburg. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Marianne Suzanne Lucie gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 21 januari 1909 in Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (80 jaar oud) op zaterdag 3 juni 1989 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 25 en 36 jaar oud) op dinsdag 14 augustus 1934 in 's-Gravenhage met 

Jhr. Wilco Julius van Sminia, geboren op donderdag 12 mei 1898 in Oudkerk, 

overleden (87 jaar oud) op woensdag 25 december 1985 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIq. Willem Frederik Hendrik graaf van Limburg-Stirum, zoon van Albert graaf van 

Limburg-Stirum (XXVs), op pagina 179 en Theodora Emilie Pool, geboren op 

woensdag 14 november 1866 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden (58 jaar oud) op 

maandag 29 juni 1925 in Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde 

(respectievelijk 28 en 19 jaar oud) op woensdag 28 augustus 1895 in 

Bangil [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Elisabeth Maria Wilhelmina Twiss, 

geboren op woensdag 12 april 1876 in Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (47 jaar oud) op vrijdag 7 maart 1924 in Lawang [Sumatra, Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Francis Willem van Limburg-Stirum, overleden in 1951, volgt XXVIIo, op pagina 199. 

2. Willem Frederik Hendrik van Limburg-Stirum, overleden in 1951, volgt XXVIIp, op 

pagina 199. 

 



  

  

Generatie XXVII 
 

 

XXVIIa. Friedrich Willem II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Friedrich Willem I graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIa), op pagina 180 en Paula Minette Therese Nanny Amalie van Meyerinck, 

geboren op donderdag 16 november 1871 in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (81 jaar oud) 

op maandag 5 januari 1953 in Quakenbruck [Nedersaksen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

35 en 22 jaar oud) op maandag 23 september 1907 in Reppline [Opole, Poland] met Lucie van 

Lieres-Wikau, geboren op dinsdag 13 januari 1885 in Gnichwitz [Sachsen, Duitsland], overleden 

(24 jaar oud) op donderdag 26 augustus 1909 in Wroclaw [Wroclaw, Poland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Friedrich Wilhelm III van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 7 juli 1909 in 

Tarnowskie [Kalisz, Poland], overleden (70 jaar oud) op vrijdag 7 september 1979 in 

Vastervik [Zweden], volgt XXVIIIa, op pagina 200. 

2. Theodora Paula Helene gravin van Limburg-Stirum, geboren op zondag 19 juli 1908 

in Tarnowskie [Kalisz, Poland], overleden (102 jaar oud) op 

maandag 8 november 2010, trouwde (respectievelijk 22 en 25 jaar oud) op 

dinsdag 30 juni 1931 in Eberspark [Poland] met Walter Gans Edler heer van Putlitz, 

geboren op zaterdag 23 juni 1906 in Laaske Prignitz [Brandenburg, Duitsland], 

overleden (69 jaar oud) op vrijdag 7 mei 1976 in Plön [Schleswig-Holstein, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIIb. Richard Heinrich Kurt graaf van Limburg-Stirum, zoon van Friedrich Willem I graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIa), op pagina 180 en Paula Minette Therese Nanny Amalie van Meyerinck, 

geboren op zaterdag 28 maart 1874 in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op 

zondag 7 juni 1931 in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland], trouwde (respectievelijk 40 en 25 jaar 

oud) op maandag 18 mei 1914 in Swieradów-Zdrój [Wroclaw, Poland] met Edith barones van 

Bodenhausen, geboren op maandag 5 november 1888 in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (73 

jaar oud) op dinsdag 26 december 1961 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters. 

1. Charlotte Ludovika Paula Anna Margoit Siegleite gravin van Limburg-Stirum, 

geboren op zaterdag 13 maart 1915 in Lwówek Slaski [Wroclaw, Poland], overleden 

(81 jaar oud) op maandag 16 september 1996, trouwde (respectievelijk 19 en 26 jaar 

oud) op woensdag 16 mei 1934 in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland] met Wilhelm 

Friedrich van Lieres-Wilkau, geboren op woensdag 7 augustus 1907 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op 

zaterdag 31 maart 1945. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Paula Ludovika Helene Edit gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

zondag 20 januari 1918 in Wroclaw [Wroclaw, Poland], overleden (36 jaar oud) op 

vrijdag 27 augustus 1954 in New York [New York, Verenigde Staten]. 

3. Felicitas Edit Theodora gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 3 maart 1920 in Sroda Slaska [Wroclaw, Poland], trouwde (respectievelijk 

24 en 32 jaar oud) op zondag 4 juni 1944 in Pietrowice Wielkie [Opole, Poland] met 

Felix Hoppenstedt, geboren op maandag 20 mei 1912 in Kiel-Windeweer. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIIc. François Theodor graaf van Limburg-Stirum, zoon van Frédéric Willem V Guilherme graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIb), op pagina 181 en Anne Elisabeth Susanne van Herzeele, geboren op 

maandag 28 juli 1879 in 's-Gravenhage, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 8 april 1952 in 

Kilchberg [Zurich, Zwitserland], trouwde (respectievelijk 28 en 18 jaar oud) op 

maandag 3 februari 1908 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland] met Margrit Emilie Maria 

Karola Rother, geboren op zondag 24 november 1889 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], 

overleden (87 jaar oud) in juli 1977 in Tambach [Thüringen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 



  

  

1. Theodor August graaf van Limburg-Stirum, geboren op maandag 27 december 1909 

in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op zaterdag 26 maart 1977, 

trouwde (respectievelijk 31 en 37 jaar oud) op donderdag 30 oktober 1941 in 

Beverwijk met Karola Lydia Bergmann, geboren op maandag 24 oktober 1904 in 

Neurenberg [Bavaria, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op woensdag 14 maart 1990. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Menno Frederik Willem graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 2 oktober 1924 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (72 

jaar oud) op donderdag 24 juli 1997 in Buenos Aires [Buenos Aires, Argentinië]. 

 
 

XXVIId. Constantijn Willem II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Mr. Jan Pieter Adolf graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIf), op pagina 185 en Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum 

(XXVId), op pagina 184, geboren op zaterdag 8 september 1900 in Oosterbeek, overleden (76 jaar 

oud) op woensdag 13 oktober 1976 in Leidschendam, trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) 

(1) op donderdag 1 juni 1922 in 

Hampstead [South East England, Verenigd Koninkrijk], (gescheiden op dinsdag 13 oktober 1925 

in Haarlem) met Roma Elisabeth Campbell Hunter, geboren op dinsdag 16 januari 1900 in 

Rome [Lazio, Italië], overleden (51 jaar oud) op woensdag 20 juni 1951 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Campbell Pieter Mander van Limburg-Stirum, geboren op woensdag 14 maart 1923 

in Hatfield [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (40 jaar oud) op 

maandag 23 december 1963 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

volgt XXVIIIb, op pagina 200. 

 

 Roma Elisabeth Campbell Hunter, trouwde (26 jaar oud) (2) op zaterdag 31 juli 1926 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], (gescheiden op donderdag 25 februari 1932 

in Haarlem) met Frans Simon Baljon. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Roma Elisabeth Campbell Hunter, trouwde (44 jaar oud) (3) op donderdag 12 oktober 1944 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Valentine Bennett. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Constantijn Willem II graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) 

(2) op woensdag 30 maart 1927 in New York [New York, Verenigde Staten], (gescheiden op 

donderdag 4 november 1937 in 's-Gravenhage) met Rita Vandebund Valk, geboren op 

vrijdag 30 juli 1897 in Schoonhoven, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1974 in 

Woodstock [Virginia, Verenigde Staten]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Cecil John van Limburg-Stirum, geboren in 1928, volgt XXVIIIc, op pagina 200. 

 



  

  

 Rita Vandebund Valk, trouwde (2) met John Mulder. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Constantijn Willem II graaf van Limburg-Stirum, trouwde (respectievelijk 41 en 22 jaar oud) 

(3) op maandag 8 september 1941 in 's-Gravenhage met Florence Wilhelmine Telders, geboren 

op zondag 22 juni 1919 in 's-Gravenhage, overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 13 december 1979 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Otto Ernst Gelder VII van Limburg-Stirum, geboren in 1947, volgt XXVIIId, op 

pagina 200. 

 

XXVIIe. Johanna Georgine Maria gravin van Limburg-Stirum, dochter van Louis Gaspard Adrien graaf 

van Limburg-Stirum (XXVIe), op pagina 184 en Albertine Marie van Tuyll van Serooskerken, 

geboren op woensdag 18 oktober 1905 in Arnhem, overleden (71 jaar oud) op 

vrijdag 22 oktober 1976 in Velp (Noord-Brabant), trouwde (respectievelijk 26 en 35 jaar oud) op 

donderdag 14 april 1932 in Arnhem met Mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, zoon van 

Jacob Derk Carel (Karel) van Heeckeren van Kell en Constance Wilhelmine van 

Hangest-D'yvoy (barones d'Yvoy), geboren op zondag 25 oktober 1896 in Ruurlo, heer van 

Ruurlo en Kell, overleden (73 jaar oud) op maandag 27 oktober 1969 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Mr. Louis Gaspard Aleander Willem baron van Heeckeren van Kell, geboren op 

woensdag 30 januari 1935 in Ruurlo, overleden (84 jaar oud) op 

maandag 11 maart 2019 aldaar, bijgezet op woensdag 20 maart 2019 aldaar in het 

familiegraaf, trouwde met Marie-Rose Henriette barones Wyers. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 
 

Mr. Louis Gaspard Aleander Willem baron van Heeckeren van Kell. 

Willem was oud-senior manager vermogensbeheer Mees Pierson N.V. te Amsterdam, oud reserve 1e 

luitenant der Cavalerie, Ere ridder van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, Rechtsridder van de 

Johanniter Orde in Nederland. 

 

 

XXVIIf. John I graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel Johannes graaf van Limburg-Stirum 

(XXVIg), op pagina 186 en Agathe Traubman, trouwde met Ruth Erna Sneider. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. John II graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1954. 

 

XXVIIg. Guillaume Anselme graaf de Limburg Stirum, zoon van Henri I Amedée Marie Joseph 

Ghislain graaf de Limburg Stirum (XXVIi), op pagina 188 en Julienne barones Snoy, geboren op 

zondag 5 januari 1908 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], kolonel in het Belgisch leger, 

overleden (81 jaar oud) op vrijdag 27 januari 1989 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

met Elisabeth Marie Eulalie Adrienne Hélène prinses de Ligne, geboren op 



  

  

maandag 1 juni 1908 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (89 jaar oud) op 

zondag 15 februari 1998 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Henri II A.A.B. graaf de Limburg Stirum, geboren in 1930, trouwde met Marie 

Dolores van Beaumont. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Edouard L.F.M.M.A. graaf de Limburg Stirum, geboren in 1941. 

 

XXVIIh. Thierry II François Xavier Marie Joseph Ghislain graaf de Limburg Stirum, zoon van Everard I 

Ph.L.M.J. graaf de Limburg Stirum (XXVIj), op pagina 190 en Louise Gabrielle Marie Elisabeth 

Gericke d' Herwijnen, geboren op woensdag 28 december 1904 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (63 jaar oud) op vrijdag 13 december 1968 in 

Huldenberg [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 21 en 20 jaar oud) op 

dinsdag 7 september 1926 in Rumillies [Henegouwen, België] met Marie-Immaculée Claire 

Elisabeth Gérardine Marguerite prinses van Croy, geboren op maandag 16 oktober 1905 in 

Rumillies [Henegouwen, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Evrard II Louis François-Xavier de Limburg Stirum, geboren op 

maandag 31 oktober 1927 in Huldenberg [Vlaams-Brabant, België], overleden (73 jaar 

oud) op maandag 5 maart 2001 in Anderlecht [Vlaams-Brabant, België], volgt 

XXVIIIe, op pagina 200. 

2. Louise Charlotte Marie Josephe Françoise Xavier Ghislaine Martine gravin de 

Limburg Stirum, geboren op zondag 11 november 1928, overleden (77 jaar oud) op 

zaterdag 29 juli 2006 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 25 

en 27 jaar oud) op zaterdag 10 juli 1954 in Huldenberg [Vlaams-Brabant, België] met 

Antoine Maximilien van Renesse, geboren op vrijdag 26 november 1926 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (60 jaar oud) op zaterdag 7 maart 1987 in 

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

3. Albert de Limburg Stirum, geboren in 1930, volgt XXVIIIf, op pagina 201. 

4. Frédéric graaf de Limburg Stirum, geboren in 1931, trouwde met Monique de 

Castelaine. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Christian graaf de Limburg Stirum, geboren in 1934. 

 
 

XXVIIi. Charles Gaëtan Corneille Marie François-Xavier Ghislain graaf de Limburg Stirum, zoon van 

Everard I Ph.L.M.J. graaf de Limburg Stirum (XXVIj), op pagina 190 en Louise Gabrielle Marie 

Elisabeth Gericke d' Herwijnen, geboren op zaterdag 15 september 1906 in 

Huldenberg [Vlaams-Brabant, België], overleden (82 jaar oud) op woensdag 14 juni 1989 in 

Ukkel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (beiden 25 jaar oud) op maandag 13 juni 1932 met 

Melanie Margarete Franziska Friederike Antonia van Lobkowicz, geboren op 

dinsdag 11 september 1906, overleden (98 jaar oud) op maandag 11 april 2005. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Bernard Adolphe graaf de Limburg Stirum, geboren in 1938, trouwde met Nathalie 

Boëssière de Thiennes. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

2. Emanuel graaf de Limburg Stirum, geboren in 1940, trouwde met Nadine 'd Ursel. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Jean graaf de Limburg Stirum, geboren in 1946. 

 
 

Charles Gaëtan Corneille Marie François-Xavier Ghislain graaf de Limburg Stirum. 

Voor de Tweede Wereldoorlog was hij kapitein-commandant van de pantsertroepen. Hij nam deel aan de 

Achttiendaagse Veldtocht en werd gevangengenomen. Op 11 augustus 1940 kwam hij vrij. In april 1943 

werd hij lid van het Geheim Leger. In zijn kasteel herbergde hij ontvluchte gevangenen, joden en 

werkweigeraars. Tegen het einde van de bezetting werd hij militair actief. Hij ontsnapte aan arrestatie. 

In 1949-1950 was hij PSC-senator voor het arrondissement Aarlen-Marche-Bastenaken-Neufchâteau-Virton. 

Hij verliet de politiek om grootmeester te worden van het Huis van Koning Leopold III, een erefunctie die hij 

hield tot in 1971. 

Verder was hij: 

Voorzitter van de Hoge Bosraad. 

lid van de Waalse adviesraad voor de ruimtelijke ordening. 

lid van het Hoge Raad voor natuurbehoud. 

lid van het provinciaal comité voor Luxemburg van de Koninklijke Commissie voor monumenten en 

landschappen. 

 

 

XXVIIj. Samuel John XI graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John VIII graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIk), op pagina 190 en Marie Louise Luden, geboren in 1913. 

Https://www.Genealogieonline.Nl/genealogy-Harssema/I167369.Php, trouwde met Fr. Defouré. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Charles Antoine graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1962. 

 

XXVIIk. Johannes Maurits graaf van Limburg-Stirum, zoon van Samuel John VIII graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIk), op pagina 190 en Marie Louise Luden, overleden in 1978, trouwde met 

Adelheid Ferrier. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Samuel John XII graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1957. 

2. Carel Everard graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1559. 

3. Johannes Maurits graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1970. 

 

XXVIIl. Willem Johan Herman II graaf van Limburg-Stirum, zoon van Willem Johan Herman I graaf 

van Limburg-Stirum (XXVIl), op pagina 191 en Wilhelmina Repelaer van Driel, geboren in 1929, 

trouwde met Wilhelmina Hooft-Graafland. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Roland Hugo II graaf van Limburg-Stirum, gedoopt in 1955. 

2. Johan Paul II graaf van Limburg-Stirum, gedoopt in 1964. 

 

XXVIIm. Leopold VI graaf van Limburg-Stirum, zoon van Wigbold Albert Willem II graaf van 



  

  

Limburg-Stirum (XXVIn), op pagina 192 en Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen, geboren op 

maandag 5 juni 1882 in 's-Gravenhage, heer van Noordwijk en Offem, overleden (60 jaar oud) op 

maandag 3 mei 1943 in Oegstgeest, trouwde (respectievelijk 28 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 25 februari 1911 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk] met Johanna Ida Randebrock, 

geboren op donderdag 14 maart 1889 in New York [New York, Verenigde Staten], overleden (53 

jaar oud) op zondag 26 april 1942 in Noordwijk aan Zee in Huize Offem. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Wigbold Albert Willem III van Limburg-Stirum, geboren op zondag 2 juni 1912 in 

Noordwijk aan Zee, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1997 in 

Lagrangeville [New York, Verenigde Staten], volgt XXVIIIg, op pagina 201. 

2. Frans Willem van Limburg-Stirum, geboren op maandag 8 november 1915 in 

Noordwijk aan Zee, overleden (70 jaar oud) op maandag 8 september 1986 in 

Leiderdorp, volgt XXVIIIh, op pagina 202. 

3. Mathilde Elisabeth gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 16 januari 1920 

in 's-Gravenhage, overleden (79 jaar oud) op zaterdag 15 januari 2000 in Wassenaar, 

trouwde (respectievelijk 28 en 32 jaar oud) op woensdag 31 maart 1948 in Noordwijk 

met Frederik Christiaan Hendrik van Tuyll van Serooskerken, zoon van Frederik 

Willem van Tuyll van Serooskerken en Cornelia Maria van Boreel-Hogelanden, 

geboren op maandag 5 april 1915 in Haarlem, overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 27 januari 1976 in Velsen (Noord-Holland) in Huize Waterland. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXVIIn. Anna Maria graaf van Limburg-Stirum, dochter van Ernst Lodewijk graaf van Limburg-Stirum 

(XXVIo), op pagina 192 en Wendela Albertine Fagel, geboren op dinsdag 18 augustus 1891 in 

's-Gravenhage, overleden (70 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1962 aldaar, trouwde met Jhr. 

Constant Louis Humphrey Quarles van Ufford, geboren op vrijdag 5 augustus 1881 in Utrecht, 

overleden (80 jaar oud) op woensdag 20 december 1961 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Jhr. Leopold Quarles van Ufford, geboren op dinsdag 16 augustus 1921 in 

's-Gravenhage3, overleden als weduwnaar (98 jaar oud) op 

donderdag 12 december 2019 aldaar3, trouwde met David Eskell-Briggs. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Jhr. Leopold Quarles van Ufford. 

Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Abidjan (1963-1965), gevolmachtigd ambassadeur in 

Abidjan (1963-1965), gevolmachtigd minister in New York (Verenigde Naties) (1965-1970), buitengewoon en 

gevolmachtigd ambassadeur in Rio de Janeiro (1971-1972) en Brasilia (1972-1976), consul-generaal in New 

York (1977-1982), buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Lissabon (1983-1986), Ridder in de Orde 

van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Elfstedenkruisje, Grootkruis in de Orde 

van Adolf van Nassau van Luxemburg, Grootkruis in de Orde van het Zuiderkruis van Brazilië, Grootkruis 

in de Orde van Hendrik de Zeevaarder van Portugal, Ridder Johanniter Orde. 

 

 

XXVIIo. Francis Willem graaf van Limburg-Stirum, zoon van Willem Frederik Hendrik graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIq), op pagina 193 en Elisabeth Maria Wilhelmina Twiss, overleden in 1951, 

trouwde met Maria de Kok. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Ronald Onno Leopold Francis van Limburg-Stirum, volgt XXVIIIi, op pagina 202. 

 

XXVIIp. Willem Frederik Hendrik graaf van Limburg-Stirum, zoon van Willem Frederik Hendrik graaf 

van Limburg-Stirum (XXVIq), op pagina 193 en Elisabeth Maria Wilhelmina Twiss, overleden in 

1951, trouwde met Josephina Bogtman. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Koenraad van Limburg-Stirum, geboren in 1933, volgt XXVIIIj, op pagina 202. 

 



  

  

Generatie XXVIII 
 

 

XXVIIIa. Friedrich Wilhelm III graaf van Limburg-Stirum, zoon van Friedrich Willem II graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIIa), op pagina 194 en Lucie van Lieres-Wikau, geboren op 

woensdag 7 juli 1909 in Tarnowskie [Kalisz, Poland], overleden (70 jaar oud) op 

vrijdag 7 september 1979 in Vastervik [Zweden], trouwde (beiden 27 jaar oud) op 

woensdag 3 maart 1937 in Storebro [Zweden] met Mary Katharina Heijbroek, geboren op 

donderdag 13 mei 1909 in Hilversum, overleden (55 jaar oud) op vrijdag 23 april 1965 in 

Vastervik [Zweden]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Lucie Irmgard Maria (Tessa) gravin van Limburg-Stirum, geboren op 

donderdag 16 december 1937 in Danzig [Gdansk, Poland], overleden (61 jaar oud) op 

maandag 20 september 1999. 

2. Friedrich Wilhelm Björn graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

woensdag 29 november 1939 in Rattay [Bydgoszcz, Poland], overleden (26 jaar oud) 

op zaterdag 28 mei 1966 in Aland Islands [Finland], trouwde met Helena Maria van 

Gilse van der Pals. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Eva Maria gravin van Limburg-Stirum, geboren op vrijdag 10 januari 1941 in 

Danzig [Gdansk, Poland], overleden (63 jaar oud) op maandag 29 maart 2004 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden]. 

4. Franz Gisbert van Limburg-Stirum, volgt XXIX, op pagina 202. 

 

XXVIIIb. Campbell Pieter Mander graaf van Limburg-Stirum, zoon van Constantijn Willem II graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIId), op pagina 195 en Roma Elisabeth Campbell Hunter, geboren op 

woensdag 14 maart 1923 in Hatfield [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (40 

jaar oud) op maandag 23 december 1963 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde met Ursula Manders. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Charles Lewis Campbell graaf van Limburg-Stirum. 

 

XXVIIIc. Cecil John graaf van Limburg-Stirum, zoon van Constantijn Willem II graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIId), op pagina 195 en Rita Vandebund Valk, geboren in 1928, trouwde met 

Machteld Hooykaas. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Alexander Contantijn Walraad graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1956. 

2. Walram Everhard Otto Adolf graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1960. 

 

XXVIIId. Otto Ernst Gelder VII graaf van Limburg-Stirum, zoon van Constantijn Willem II graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIId), op pagina 195 en Florence Wilhelmine Telders, geboren in 1947, 

trouwde met Hetty Bruna. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Constantijn Willem IV graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1987. 

2. Otto Ernst Gelder VIII graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1989. 

 

XXVIIIe. Evrard II Louis François-Xavier graaf de Limburg Stirum, zoon van Thierry II François Xavier 

Marie Joseph Ghislain graaf de Limburg Stirum (XXVIIh), op pagina 197 en Marie-Immaculée 

Claire Elisabeth Gérardine Marguerite prinses van Croy, geboren op maandag 31 oktober 1927 in 

Huldenberg [Vlaams-Brabant, België], overleden (73 jaar oud) op maandag 5 maart 2001 in 

Anderlecht [Vlaams-Brabant, België], trouwde met Hélène van Orléans, dochter van Henri 

Robert Ferdinand Marie Louis Philippe van Orléans en Isabelle Marie Amelie Victoire Therèse 

Jeanne van Orléans-Bragança, geboren in 1934, prinses van Frankrijk. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen. 

1. Thierry III graaf de Limburg Stirum, geboren in 1959, advocaat, trouwde 



  

  

(respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) in 1990 met Katia Maria Louise 

Hubert della Faille de Leverghem, dochter van Jhr. Loïc della Faille de Leverghem en 

Marie Paule Deckers, geboren op maandag 13 januari 1969 in 

Wilrijk [Antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Louis graaf de Limburg Stirum, geboren in 1962. 

3. Bruno graaf de Limburg Stirum, geboren in 1966. 

 
 

Evrard II Louis François-Xavier graaf de Limburg Stirum. 

Thierry de Limburg Stirum was, net als zijn vader Evrard de Limburg Stirum (1868-1938) burgemeester van 

Huldenberg en net als zijn grootvader Thierry de Limburg Stirum belangrijk in de wereld van de heraldiek, 

genealogie en geschiedenis. 

Evrard de Limburg Stirum volbracht zijn legerdienst bij de paracommandos. Na zijn huwelijk in 1957 met 

Hélène d'Orléans, prinses van Frankrijk, dochter van Henri d'Orléans, graaf van Parijs, trok hij als planter 

naar Rhodesië. De problemen in dit land verplichtten hem einde van de jaren vijftig naar België terug te 

keren. Het gezin nam met de vier kinderen zijn intrek op het familiedomein van Huldenberg, de gemeente 

waar Evrard burgemeester van werd. 

Evrard was Ridder in de Kroonorde (België), Ridder van Eer en Devotie in de Orde van Malta en 

Rechtsridder in de Heilige Militaire Constantijnse Orde van Sint-Joris. 

 

 

Katia Maria Louise Hubert della Faille de Leverghem. 

Jonkvrouw Katia della Faille werd zelfstandig model in de modewereld vanaf 1988. Daarnaast behaalde ze 

de diploma's van kandidaat in de rechten in 1989 en licentiaat in de communicatiewetenschappen in 1991. 

Zij huwde in 1990 met Thierry graaf de Limburg Stirum (1959), met wie ze twee dochters heeft. 

In Huldenberg werd ze in 1994 voor het eerst gekozen in de gemeenteraad. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2000 was ze er tot eind 2006 schepen van sport, jeugd, senioren, 

gezondheid, sociale zaken en gelijke kansen. Ook in 2006 werd ze verkozen, maar kwam haar partij in de 

oppositie. Bij de verkiezingen van 2007 werd ze verkozen als lid van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers voor de kieskring Leuven, wat ze bleef tot in 2010. Bij de federale verkiezingen 

van 2010 was Katia della Faille kandidaat voor de Senaat, maar ze raakte niet verkozen. 

In 2008 werd ze door Actua-TV verkozen tot de meest sexy politica.. 

In 2012 werd ze herverkozen als gemeenteraadslid en werd vanaf 1 januari 2013 opnieuw schepen in 

Huldenberg, bevoegd voor milieu, gezondheid, land- en bosbouw, begraafplaatsen en toerisme. In mei 2014 

nam ze ontslag als schepen wegens gezondheidsredenen. Ze bleef wel gemeenteraadslid van Huldenberg, 

een functie die ze nog steeds uitoefent. 

 

 

XXVIIIf. Albert graaf de Limburg Stirum, zoon van Thierry II François Xavier Marie Joseph 

Ghislain graaf de Limburg Stirum (XXVIIh), op pagina 197 en Marie-Immaculée Claire Elisabeth 

Gérardine Marguerite prinses van Croy, geboren in 1930, trouwde met Marianne Bracht. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Christophe graaf de Limburg Stirum, geboren in 1967. 



  

  

 

XXVIIIg. Wigbold Albert Willem III graaf van Limburg-Stirum, zoon van Leopold VI graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIIm), op pagina 198 (heer van Noordwijk en Offem) en Johanna Ida 

Randebrock, geboren op zondag 2 juni 1912 in Noordwijk aan Zee in Huize Offem, heer van 

Noordwijk en Offem, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1997 in 

Lagrangeville [New York, Verenigde Staten], trouwde met Lucie Caldwell. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Leopold Franklin graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1947. 

2. Frans Frederik graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1952. 

 

XXVIIIh. Frans Willem graaf van Limburg-Stirum, zoon van Leopold VI graaf van Limburg-Stirum 

(XXVIIm), op pagina 198 (heer van Noordwijk en Offem) en Johanna Ida Randebrock, geboren op 

maandag 8 november 1915 in Noordwijk aan Zee, overleden (70 jaar oud) op 

maandag 8 september 1986 in Leiderdorp, trouwde met Anna van Vredenburgh. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Leopold VIII graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1948. 

 

XXVIIIi. Ronald Onno Leopold Francis graaf van Limburg-Stirum, zoon van Francis Willem graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIIo), op pagina 199 en Maria de Kok, trouwde met Hendrika Slotboom. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Rolf Onno Leopold Francis graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1966. 

2. Sjuck Oncko Leopold graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1969. 

 

XXVIIIj. Koenraad graaf van Limburg-Stirum, zoon van Willem Frederik Hendrik graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIIp), op pagina 199 en Josephina Bogtman, geboren in 1933, trouwde met 

Madelon Recourt, overleden in 1993. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Leopold Willem graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1960. 

2. Otto Maarten graaf van Limburg-Stirum, geboren in 1965. 

 

Generatie XXIX 
 

 

XXIX. Franz Gisbert graaf van Limburg-Stirum, zoon van Friedrich Wilhelm III graaf van 

Limburg-Stirum (XXVIIIa), op pagina 200 en Mary Katharina Heijbroek, trouwde met Brita 

Louisa Mariana van Julin. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Frederik Willem Jacob graaf van Limburg-Stirum, geboren op 

zaterdag 23 november 1974. 



  

  

Bronnen 

 
 

 

1. Overlijdensakte van Anna Antoinetta van Limburg-Stirum (BSO0002742), Type: BS 

Overlijdensregister, Archiefnaam: Allle Groningers, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: 

Groningen, periode: 1863 (donderdag 29 oktober 1863 akte 685) 

2. Doopinschrijving van Cornelia Elizabeth Gratiana van Limburg-Stirum (D000000382), Type: 

Doopboek, Archiefnaam: Allle Groningers, Archief: D-T-B Groningen, Inventarisnr.: 124, 

doopplaats: Groningen, periode: van 1779 tot en met 1795 (vrijdag 7 juni 1793 blz. 167) 

3. Adel in Nederland. Jaargang 3, nr. 4 december 2019 (Per0000005), Type: Periodiek, Type: 

Magazine, Uitgegeven: 2019 (blz. 53) 

  

 

 


