
  

  

Genealogie van Evert I van Heeckeren van der Eze patrilineair. 

 
 

Van Heeckeren (ook: Van Broeckhuysen van Heeckeren van Brandsenburg, Van Heeckeren van 

Brandsenburg, Van Heeckeren van Enghuizen, Van Heeckeren van Kell, Van Heeckeren van Molecaten, Van 

Heeckeren tot Overlaer, Van Heeckeren van Waliën) is een oud-adellijk geslacht uit Gelderland. In 1814 en 

1815 werd een aantal leden benoemd in de nieuwe ridderschappen van Gelderland en Utrecht waarmee zij 

en hun nageslacht tot de adel van het (Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden gingen behoren. In 1819 vond 

bij Koninklijk Besluit erkenning plaats van de titel van baron voor alle leden van het geslacht en hun 

nakomelingen in mannelijke lijn. 

Stamvaders 

De bewezen stamvader van het geslacht Van Heeckeren is Jacob van Heker, heer van Roderlo, die in 1440 

overleed. De naam Jacob van Heeker komt voor het eerst voor in 1380.[1] Hij was gehuwd met Bertha van 

Ampsen († na 2 juli 1424 en voor 1428), weduwe van Rolof van Holthusen die haar in 1389 lijftochtte aan de 

(lage) heerlijkheid Ruurlo. Uit de leenregisters van het kwartier Zutphen blijkt dat Roelof van Holthuizen in 

1404 reeds kinderloos was overleden en dat zijn weduwe vóór 1412 hertrouwd was met Jacob van Heker. Op 

26 juli 1420 werd Jacob beleend met Ruurlo nadat hij het op 14 mei 1420, nog bij leven van Bertha, had 

gekocht van Johan van Hekeren (van Wissink) en diens zoon Henric. Er is geen familieverband tussen koper 

en verkoper. Johan van Hekeren was een neef en erfgenaam van Roelof van Holthuizen. Jacob woonde reeds 

vóórdat hij het goed aankocht op Roderlo, in 1417 stuurde de stad Zutphen een bode naar Jacob van 

Hekeren toe Roederlo.[2] Op 21 januari 1428 huwde hij voor de tweede maal, met Elisabeth (Lijsen of 

Lijsbeth) van Keppel gen. Oolde. 

 

Na de dood van Jacob in 1440 werd zijn zoon Evert uit het tweede huwelijk als minderjarige beleend met 

Roderlo. Hij huwde op 3 augustus 1458 met Eylarda van Metelen, vrouwe van Nettelhorst (?-1509), dochter 

van Hendrik, heer van Nettelhorst. In 1465 verkreeg hij Nettelhorst. Hij was drost en richter van Borculo. Hij 

was aanhanger van het stamhuis van de Gelderse hertogen en tegen de Bourgondische en Oostenrijkse 

annexatie. In de strijd tussen hertog Arnold van Egmont van Gelre en zijn zoon Adolf van Egmont koos 

Evert voor zoon Adolf. 

 

Ruurlo bleef vanaf de aanschaf in 1420 door de stamvader tot 1977, met een onderbreking tussen 1686 en 

1727, in handen van het geslacht. Ook andere huizen kwamen in de loop der eeuwen in het geslacht waarna 

takken naar die huizen genoemd werden; in een aantal gevallen werden de namen van de huizen aan de 

geslachtsnaam toegevoegd waardoor de dubbele geslachtsnamen ontstonden. 

 

Bestuurders 

Door het vermogen dat Bertha van Ampsen inbracht kon het goed Roderlo/Ruurlo worden aangekocht. 

Daarmee werd de basis gelegd voor bezittingen in het gewest Gelderland, die later door huwelijken nog 

werd vergroot. Van de 16e tot de 18e eeuw zetelden leden van het geslacht daardoor tevens in de (oude) 

ridderschappen, terwijl verschillende leden de hoogste post van landdrost bekleedden. Aangezien hun 

bezittingen vooral in Gelderland gelegen waren, maakten zij daar deel uit van de bestuurlijke elite, terwijl 

leden tevens als gedeputeerden ter Staten-Generaal invloed uitoefenden op het nationaal beleid. Al voor de 

totstandkoming van het koninkrijk der Nederlanden waren zij burgemeesters in de regio, met een nadruk op 

Zutphen. De eisen die aan het lidmaatschap van de ridderschappen werden gesteld, impliceerden dat 

adellijke huwelijken werden aangegaan en adellijke bezittingen werden verworven. 

 

In het koninkrijk werden vele leden benoemd in de nieuwe ridderschappen die tot 1850 nog een politieke 

functie hadden, via afgevaardigden in Provinciale Staten, in de samenstelling van de nationale Eerste Kamer. 

In de 19e eeuw, die voor bestuurlijke functies niet langer adellijke huwelijken voorschreef, vermengden 

leden van het geslacht zich met het stedelijk patriciaat. De oudste tak ging bovendien over tot de 

boerenstand. Aan de andere kant werden ook in de 19e eeuw profijtelijke huwelijken gesloten, waarvan het 

huwelijk met de erfdochter van Twickel c.a. het meest treffende voorbeeld is; de tak Twickel ging daarmee 

tot de rijkste van het land behoren, terwijl tevens allianties tot stand kwamen met (hoge) buitenlandse 

edellieden. De 19e en 20e eeuw brachten ook veel bezitsverlies in dit geslacht, en van oudsher eraan 



  

  

gekoppelde bezittingen als Ruurlo gingen verloren. Ook tijdens het koninkrijk leverde het geslacht 

bestuurders, vooral op lokaal, maar daarnaast op provinciaal en landelijk niveau, terwijl ook in de moderne 

tijd diplomaten werden geleverd. Voorts dienden vele leden het nieuwe Nederlandse koningshuis in 

hoffuncties, tot de hoogste aan toe. Tot slot traden in de 19e en 20e eeuw kunstschilders, kunstverzamelaars, 

letterkundigen en wetenschappers naar voren. 

Andere geslachten 

Vanaf de 13e eeuw komen personen met de naam Van Hekeren voor, zoals Fredericus van Hekeren (van der 

Ese), knape (1295), ridder (1305) die overleed in 1320, en die de stamvader werd van zowel de adellijke 

geslachten Van Rechteren als Van Voorst tot Voorst. Filiatie met dit geslacht Van Heeckeren is niet bewezen. 

In 1836 werd George Charles van Anthes (1812-1895) ingelijfd met de titel baron en vergunning de naam 

Van Heeckeren aan te nemen. Diens nu nog bloeiende nageslacht voert de naam De Heeckeren d'Anthès. 

Door huwelijk van Sophie Emilie barones van Heeckeren (1883-1975) met Francois van der Schoot 

(1877-1929) ontstond een niet-adellijk geslacht Van Heeckeren van der Schoot: na zijn huwelijk verkreeg hij 

in Nederlands-Indië bij Gouvernementsbesluit van 29 augustus 1905 vergunning de naam van zijn 

echtgenote voor de zijne te voegen. 

 

Generatie I 
 

 

I. Evert I van Heeckeren van der Eze, geboren in 1195, overleden (ongeveer 55 jaar oud) 

omstreeks 1250,  

 Hij krijgt 2 zonen: 

1. Evert II van Heeckeren, geboren omstreeks 1220, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1265, volgt IIa, hieronder. 

2. Frederik I van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1225, overleden (ongeveer 

55 jaar oud) omstreeks 1280, volgt IIb, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Evert II van Heeckeren, zoon van Evert I van Heeckeren van der Eze (I), hierboven, geboren 

omstreeks 1220, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1265,  

 Hij krijgt 2 zonen: 

1. Elger van Heeckeren, geboren omstreeks 1245, overleden (ongeveer 30 jaar oud) 

omstreeks 1275, volgt IIIa, hieronder. 

2. Evert III van Heeckeren, geboren omstreeks 1250, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 

1318, volgt IIIb, hieronder. 

 

IIb. Frederik I van Heeckeren van der Eze, zoon van Evert I van Heeckeren van der Eze 

(I), hierboven, geboren omstreeks 1225, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1280,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Frederik II van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1275 in Gorssel, 

overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1320, volgt IIIc, op pagina 3. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Elger van Heeckeren, zoon van Evert II van Heeckeren (IIa), hierboven, geboren omstreeks 1245, 

overleden (ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1275,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Eleger van Heeckeren, geboren omstreeks 1270 in Ruurlo, overleden (ongeveer 45 

jaar oud) omstreeks 1315, volgt IVa, op pagina 3. 

 

IIIb. Evert III van Heeckeren, zoon van Evert II van Heeckeren (IIa), hierboven, geboren 



  

  

omstreeks 1250, overleden (ongeveer 68 jaar oud) in 1318, trouwde met Catharina van Ulft, 

geboren in 1255, vrouwe van Ulft, Stakenburg, Schuilenburg en Swanenburg. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Evert IV van Heeckeren, geboren omstreeks 1275, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

omstreeks 1350, volgt IVb, hieronder. 

2. Willem I van Heeckeren van Swanenburg, geboren in 1290, overleden (ongeveer 75 

jaar oud) omstreeks 1365, volgt IVc, hieronder. 

 

IIIc. Frederik II van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik I van Heeckeren van der Eze (IIb), op 

pagina 2, geboren omstreeks 1275 in Gorssel in De Ehze, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1320, trouwde met Mechteld van Rinwick, geboren omstreeks 1279 in Gorssel, 

overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 1320. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Frederik III van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1295 in Gorssel, 

overleden (ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 6 april 1357 in Zutphen, volgt IVd, op 

pagina 4. 

2. Margaretha van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1296 in Dalfsen, trouwde 

met Sweder van Voorst en Keppel, geboren in januari 1292 in Dalfsen, overleden (47 

jaar oud) op zaterdag 4 april 1339. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Eleger van Heeckeren, zoon van Elger van Heeckeren (IIIa), op pagina 2, geboren omstreeks 1270 

in Ruurlo, heer van Dorth, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1315,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Seyno van Heeckeren, geboren omstreeks 1295, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

omstreeks 1360, volgt Va, op pagina 4. 

 

IVb. Evert IV van Heeckeren, zoon van Evert III van Heeckeren (IIIb), op pagina 2 en Catharina van 

Ulft (vrouwe van Ulft, Stakenburg, Schuilenburg en Swanenburg), geboren omstreeks 1275, heer 

van Ulft en Schuilenburg, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1350, trouwde (1) met 

Gerberge van Wisch, geboren in 1275, overleden (ongeveer 40 jaar oud) in 1315. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Gerberge van Wisch, trouwde (ongeveer 20 jaar oud) (2) in 1295 met Johan van Zuijlen en 

Anholt. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Evert IV van Heeckeren, trouwde (2) met Mechteld van den Bergh, dochter van Adam II van 

den Bergh en Hedwig van Randerode. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Frederik I van Heeckeren van Ulft, geboren in 1325, gesneuveld (ongeveer 35 jaar 

oud) op maandag 25 mei 1361 in Tiel, volgt Vb, op pagina 4. 

 

Mechteld van den Bergh. 

Haar geboorte- en overlijdensjaar zijn niet bekend. Haar voornaam komt ook voor als Mathilde, Machteld en 

Mechteld. 

Na het overlijden van haar broer Frederik II van den Bergh in 1331 werd haar man voogd over diens 

minderjarige kinderen. 

 

 

IVc. Willem I van Heeckeren van Swanenburg, zoon van Evert III van Heeckeren (IIIb), op pagina 

2 en Catharina van Ulft (vrouwe van Ulft, Stakenburg, Schuilenburg en Swanenburg), geboren in 



  

  

1290, heer van Swanenburg en Brummeling, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1365, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1320 met Sophia van 

der Molen, geboren omstreeks 1300. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Evert I van Heeckeren van Swanenburg, geboren omstreeks 1320, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1380, volgt Vc, hieronder. 

 

IVd. Frederik III van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik II van Heeckeren van der Eze 

(IIIc), op pagina 3 en Mechteld van Rinwick, geboren omstreeks 1295 in Gorssel, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) op woensdag 6 april 1357 in Zutphen, trouwde (respectievelijk ongeveer 

25 en ongeveer 18 jaar oud) omstreeks 1320 met Maria barones van Honnepel, geboren 

omstreeks 1302 in Zutphen, overleden (ongeveer 48 jaar oud) omstreeks 1350. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Frederik IV van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1320, overleden 

(ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 2 november 1386, volgt Vd, hieronder. 

2. Jacob van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1320 in Gorssel, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 16 december 1374, volgt Ve, op pagina 5. 

3. Everhard van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1330, overleden (ongeveer 

73 jaar oud) op zondag 1 april 1404, volgt Vf, op pagina 5. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Seyno van Heeckeren, zoon van Eleger van Heeckeren (IVa), op pagina 3 (heer van Dorth), 

geboren omstreeks 1295, heer van Dorth, overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1360, 

trouwde (1) met Maria van Middachten, geboren omstreeks 1305. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Godard van Heeckeren, geboren omstreeks 1325, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1385, volgt VIa, op pagina 5. 

 

 Seyno van Heeckeren, trouwde (2) met Agnes van Boekelo. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hendrik van Dorth, geboren omstreeks 1335, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1395 in Bathmen, volgt VIb, op pagina 5. 

 

Vb. Frederik I van Heeckeren van Ulft, zoon van Evert IV van Heeckeren (IVb), op pagina 3 (heer 

van Ulft en Schuilenburg) en Mechteld van den Bergh, geboren in 1325, heer van Ulft en 

Schuilenburg, gesneuveld (ongeveer 35 jaar oud) op maandag 25 mei 1361 in Tiel, trouwde met 

Mechteld Stecks. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Evert V van Heeckeren van Ulft, geboren omstreeks 1350, overleden (ongeveer 60 

jaar oud) omstreeks 1410, volgt VIc, op pagina 6. 

 

Vc. Evert I van Heeckeren van Swanenburg, zoon van Willem I van Heeckeren van Swanenburg 

(IVc), op pagina 3 (heer van Swanenburg en Brummeling) en Sophia van der Molen, geboren 

omstreeks 1320, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1380, trouwde met Sophia van 

Aeswijn, geboren omstreeks 1325. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Evert II van Heeckeren van Swanenburg, geboren omstreeks 1350, overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1405. 

2. Willem II van Heeckeren van Swanenburg, geboren omstreeks 1360, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1440, volgt VId, op pagina 6. 

 

Vd. Frederik IV heer van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik III van Heeckeren van der Eze 



  

  

(IVd), op pagina 4 en Maria barones van Honnepel, geboren omstreeks 1320, overleden (ongeveer 

66 jaar oud) op donderdag 2 november 1386, trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 

zondag 6 juni 1345 met Luidgard van Voorst (Rechteren), geboren omstreeks 1320, erfdochter 

van Rechteren en Voorst, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1390. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Sweder van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1352 in Goor, overleden 

(ongeveer 52 jaar oud) op dinsdag 31 juli 1404 in Coevorden, volgt VIe, op pagina 7. 

2. Hillegonda van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1360 in Goor, trouwde 

met Herman baron van Cuinre. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ve. Jacob van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik III van Heeckeren van der Eze (IVd), op 

pagina 4 en Maria barones van Honnepel, geboren omstreeks 1320 in Gorssel, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 16 december 1374, trouwde met Agnes van Gramsbergen, 

geboren in november 1330 in Gramsbergen, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1385. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Frederik van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1350, overleden (ongeveer 

65 jaar oud) omstreeks 1415, volgt VIf, op pagina 7. 

2. Aleid Jacobsdr van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1360 in Gorssel, 

overleden (minstens 32 jaar oud) tussen 1392 en 1402 in Alkemade. 

3. Jacob I van Heeckeren, geboren in 1361 in Ruurlo, overleden (ongeveer 79 jaar oud) 

omstreeks 1440, volgt VIg, op pagina 7. 

 

Vf. Everhard van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik III van Heeckeren van der Eze (IVd), op 

pagina 4 en Maria barones van Honnepel, geboren omstreeks 1330, landdrost van Zutphen, 

overleden (ongeveer 73 jaar oud) op zondag 1 april 1404, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en 

ongeveer 21 jaar oud) op donderdag 24 juni 1362 met Beatrix van Almelo, geboren 

omstreeks 1340, overleden (ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1398. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabeth van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1380, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1423 met Johan van 

Buckhorst, zoon van Johan van Buckhorst (heer van Zalk. Drost van Diepenheim, 

Coevorden en Drenthe) en Ermgard van Hackford, geboren omstreeks 1400, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 2 mei 1460. Uit dit huwelijk een 

dochter. 

2. Egbert van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 80 

jaar oud) omstreeks 1450, volgt VIh, op pagina 7. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Godard van Heeckeren, zoon van Seyno van Heeckeren (Va), op pagina 4 (heer van Dorth) en 

Maria van Middachten, geboren omstreeks 1325, heer van Dorth, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) omstreeks 1385, trouwde met Elisabeth van Almelo, geboren omstreeks 1325, overleden 

(ongeveer 90 jaar oud) omstreeks 1415. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Gertude van Heeckeren, trouwde met Bernard I van Langen. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

VIb. Hendrik heer van Dorth (de Jonge), zoon van Seyno van Heeckeren (Va), op pagina 4 (heer van 

Dorth) en Agnes van Boekelo, geboren omstreeks 1335, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1395 in Bathmen in Huize Dorth, trouwde met Aleida van Keppel, geboren 

omstreeks 1340, overleden (ongeveer 43 jaar oud) in 1383. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Elisabeth van Dorth, geboren omstreeks 1359 in Gorssel, overleden (ongeveer 53 jaar 



  

  

oud) omstreeks 1412, trouwde met Sweder II van Wijnbergen, geboren 

omstreeks 1350 in Wijnbergen, overleden (ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1407 in 

Montfoort. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Geertrui van Dorth, geboren omstreeks 1360, trouwde met Willem Spaen, geboren 

omstreeks 1350, overleden (ongeveer 50 jaar oud) in 1400. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

3. Diederik van Dorth, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 52 jaar oud) 

omstreeks 1422, volgt VIIa, op pagina 8. 

 

Hendrik heer van Dorth (de Jonge). 

De geschiedenis van huize Dorth begon bij de hof te Dorth, een eenvoudige boerenwoning. Samen met nog 

negen andere boerenhoeven vormde deze boerderij het Overijsselse deel van de Kring van Dorth. De eerste 

eigenaren van het hof waren de Van Heeckerens. Een telg uit dit geslacht, Seino, liet zich naar zijn 

bezittingen Dorth noemen. Seino bouwde aan de zuidoever van de Dortherbeek op Gelders grondgebied een 

nieuw huis. Dit droeg hij in 1348 op aan de hertog van Gelre als "open huis" of steunpunt. Hoe dat kasteel 

eruit heeft gezien, is niet bekend. Zowel het hof als het huis moest verdedigbaar zijn. De landsheren, de 

bisschop van Utrecht, en de hertog van Gelre hadden in tijden van oorlog vrije toegang met hun legers. 

Hoge heerlijkheid. 

Kasteel Dorth was een hoge heerlijkheid. De kasteelheer benoemde de schout, de predikant en de 

schoolmeester van Bathmen. Hij had het jachtrecht, visrecht en het recht om belasting te innen. Hij was ook 

halsheer: hij mocht de doodstraf uitspreken. De invloed van de heren van Dorth op Bathmen is daarom 

groot geweest. In het gemeentewapen van Bathmen zijn de herinneringen aan de familie terug te zien. De 

drie rode kepers duiden op het wapen van Dorth. Dorth bleef lang in de familie van vader op zoon. De 

heren van Dorth behoorden mede door de keuze van hun huwelijkspartners tot de eersten onder de 

Gelderse adel. Namen als Anna Keppel tot Verwolde, Johanna van Vianen en Johanna van Rossem, nicht 

van de bekende Maarten van Rossem, droegen bij tot de glorie en glans van het kasteel. 

Zesspan. 

Dirck van Dorth werd in 1606 eigenaar van Dorth. Hij liet het oude kasteel afbreken en er een nieuw huis 

bouwen. Tekeningen uit 1726 tonen een rechthoekig huis, voor en achter uitgebreid met vleugels en een 

ommuurd voorplein met poort en bijgebouwen. De twee pinakels van de poort zijn opgegraven en nu nog te 

zien aan het begin van de oprijlaan. Huize Dorth had de status van havezate en verschafte de eigenaren 

toegang tot de Ridderschap, en daarmee het bestuur van Overijssel. Lang heeft het geslacht van Dorth niet 

meer van de nieuwbouw kunnen profiteren. Dirk had alleen een dochter. Zij huwde in 1615 met graaf Zu 

Flodroff. Het echtpaar leefde in weelde. Graaf Flodroff hield er een zesspan op na. Dit betekende dat de weg 

naar Gorssel op verschillende punten moest worden verbreed om het span te kunnen keren. Deze 

keerpunten zijn nu nog aan de weg te zien. Het echtpaar liet een schuld van f 150.000,? na aan hun zoon!. 

Landhuis. 

In 1757 werden de goederen van Dorth verkocht aan de Amsterdamse koopman Arend Rutgers. Het huis 

werd diverse malen doorverkocht. In 1833 werd het kasteel afgebroken en vervangen door een landhuis. Het 

huidige huis werd in 1927 gebouwd door de familie Huijssen van Kattendyke. 

In 1972 werd het huis eigendom van de baggermaatschappij Boskalis. Het. 

 

 

VIc. Evert V van Heeckeren van Ulft, zoon van Frederik I van Heeckeren van Ulft (Vb), op pagina 

4 (heer van Ulft en Schuilenburg) en Mechteld Stecks, geboren omstreeks 1350, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1410, trouwde met Catharina van Hönnepel-Empel. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Agnes van Heeckeren van Ulft, geboren omstreeks 1390, vrouwe van Kemnade, Ter 

Stonde, Ter Brugge en Gramsbergen, trouwde met Reinier I van Aeswijn, geboren 

omstreeks 1385, heer van Wesenthorst en Swanenburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

VId. Willem II van Heeckeren van Swanenburg, zoon van Evert I van Heeckeren van Swanenburg 

(Vc), op pagina 4 en Sophia van Aeswijn, geboren omstreeks 1360, overleden (ongeveer 80 jaar 

oud) omstreeks 1440,  



  

  

 Hij krijgt een dochter: 

1. Sophia van Heeckeren van Swanenburg, geboren omstreeks 1395, overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1458, trouwde met Berend van Vehlen. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIe. Sweder van Heeckeren van Rechteren, zoon van Frederik IV heer van Heeckeren van der Eze 

(Vd), op pagina 4 en Luidgard van Voorst (erfdochter van Rechteren en Voorst), geboren 

omstreeks 1352 in Goor, heer van Heeckeren Rechteren, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op 

dinsdag 31 juli 1404 in Coevorden, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar 

oud) op dinsdag 17 april 1387 met Sophie van Groesbeek, geboren omstreeks 2 1360 in Heumen, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) omstreeks 1429. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Frederik van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1390 in Coevorden, 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1462, volgt VIIb, op pagina 8. 

2. Sophia van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1390, overleden (ongeveer 

74 jaar oud) omstreeks 1464, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1410 

met Alef van Haeren, geboren omstreeks 1390. Uit dit huwelijk een dochter. 

3. Luitgard van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1390, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 1451, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1410 met Wessel van den Boetzelaer, geboren 

omstreeks 1370, overleden (ongeveer 69 jaar oud) omstreeks 1439. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

 

VIf. Frederik van Heeckeren van der Eze, zoon van Jacob van Heeckeren van der Eze (Ve), op pagina 

5 en Agnes van Gramsbergen, geboren omstreeks 1350, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

omstreeks 1415, trouwde omstreeks 1480. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Jacob van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1380, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) omstreeks 1430, volgt VIIc, op pagina 8. 

 

VIg. Jacob I van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeckeren van der Eze (Ve), op pagina 5 en Agnes 

van Gramsbergen, geboren in 1361 in Ruurlo, heer van huize Roderlo, overleden (ongeveer 79 

jaar oud) omstreeks 1440, trouwde (1) met Bertha van Ampsen. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Jacob I van Heeckeren, trouwde (2) met Elisabeth van Keppel. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Evert I van Heeckeren, volgt VIId, op pagina 8. 

 

VIh. Egbert van Heeckeren van der Eze, zoon van Everhard van Heeckeren van der Eze (Vf), op 

pagina 5 (landdrost van Zutphen) en Beatrix van Almelo, geboren omstreeks 1370, heer van 

Almelo, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1450, trouwde (beiden ongeveer 34 jaar 

oud) omstreeks 1404 met Elisabeth van Voorst, geboren omstreeks 1370. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1410, heer van Almelo, 

overleden (ongeveer 43 jaar oud) op maandag 24 april 1454, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1440 met Johanna van Reede, 

dochter van Hendrik van Reede (heer van Saesfeld) en Mechtild van Elderik, geboren 

omstreeks 1420, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1470. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

Generatie VII 
 

 



  

  

VIIa. Diederik heer van Dorth, zoon van Hendrik heer van Dorth (de Jonge) (VIb), op pagina 5 en 

Aleida van Keppel, geboren omstreeks 1370, overleden (ongeveer 52 jaar oud) omstreeks 1422, 

trouwde met Belia van Essen, geboren omstreeks 1380. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Seyno van Dorth, geboren omstreeks 1400, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1445, volgt VIIIa, op pagina 9. 

 

VIIb. Frederik baron van Heeckeren van Rechteren, zoon van Sweder van Heeckeren van Rechteren 

(VIe), op pagina 7 (heer van Heeckeren Rechteren) en Sophie van Groesbeek, geboren 

omstreeks 1390 in Coevorden, heer van Rechteren, Heeckeren, Rhaen en Bredenhorst, overleden 

(ongeveer 71 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1462, begraven in Dalfsen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 42 en ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1432 met Cunegonde gravin van 

Wassenaar-Polanen, dochter van Otto van Wassenaar-Polanen en Johanna van Voorst (vrouwe 

van Voorst en Keppel), geboren omstreeks 1396 in Hummelo, vrouwe van Asperen, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) op dinsdag 11 oktober 1436. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Sophia van Heeckeren, geboren in 1432 in Dalfsen, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

op dinsdag 16 november 1509 in Arnhem, begraven aldaar in de St. Agnietenkerk, 

trouwde met Wijnand II van Arnhem van Presikhaaf, geboren omstreeks 1425, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 27 februari 1486 in Arnhem, begraven 

aldaar in de St. Agnietenkerk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Bije van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1432, trouwde met Johan van 

Barmentlo van Almelo, geboren omstreeks 1425 in Zutphen, overleden (ongeveer 72 

jaar oud) op dinsdag 20 juli 1497 in Haaksbergen. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Zweder van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1433 in Goor, overleden (ongeveer 

51 jaar oud) omstreeks 1484 in Keppel, volgt VIIIb, op pagina 9. 

4. Otto van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1434 in Goor, overleden 

(ongeveer 43 jaar oud) op zondag 3 februari 1478, volgt VIIIc, op pagina 9. 

5. Zeger van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1436 in Goor, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) omstreeks 1508, volgt VIIId, op pagina 9. 

6. Johan van Heeckeren van Voorst, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 45 

jaar oud) omstreeks 1485, volgt VIIIe, op pagina 9. 

 

VIIc. Jacob van Heeckeren van der Eze, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze (VIf), op 

pagina 7, geboren omstreeks 1380, schepen te Deventer, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1430, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1410 

met Agnes van Borculo, dochter van Hendrik van Borculo (heer van Gramsbergen) en Agnes van 

Wisch, geboren omstreeks 1390, erfdochter van Gramsbergen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Frederik van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 

33 jaar oud) op donderdag 10 augustus 1443, volgt VIIIf, op pagina 10. 

 

VIId. Evert I van Heeckeren, zoon van Jacob I van Heeckeren (VIg), op pagina 7 (heer van huize 

Roderlo) en Elisabeth van Keppel, trouwde omstreeks 1458 met Eylarda van Metelen, overleden 

omstreeks 1509. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Evert van Heeckeren, trouwde omstreeks 1496 met Ffye van de Water. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Jacob II van Heeckeren, overleden omstreeks 1508, volgt VIIIg, op pagina 10. 

 

Generatie VIII 
 

 



  

  

VIIIa. Seyno heer van Dorth, zoon van Diederik heer van Dorth (VIIa), op pagina 8 en Belia van Essen, 

geboren omstreeks 1400, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1445, trouwde met Beatrix 

van Wylich. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Diederik van Dorth, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 70 jaar oud) 

omstreeks 1500, volgt IXa, op pagina 10. 

 

VIIIb. Zweder (Sweder) baron van Voorst en Keppel, zoon van Frederik baron van Heeckeren van 

Rechteren (VIIb), op pagina 8 (heer van Rechteren, Heeckeren, Rhaen en Bredenhorst) en 

Cunegonde gravin van Wassenaar-Polanen (vrouwe van Asperen), geboren omstreeks 1433 in 

Goor, heer van Keppel, Asperen en Almelo, overleden (ongeveer 51 jaar oud) omstreeks 1484 in 

Keppel, trouwde (beiden ongeveer 18 jaar oud) op zondag 28 maart 1452 met Elisabeth van 

Homoet, dochter van Jan van Homoet (heer van Homoet en Wisch) en Arnolda van Culemborg, 

geboren omstreeks 1433 in Houten, overleden (ongeveer 51 jaar oud) omstreeks 1484. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Frederik van Heeckeren van Voorst, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 55 

jaar oud) omstreeks 1525, volgt IXb, op pagina 11. 

 

VIIIc. Otto van Heeckeren van Rechteren, zoon van Frederik baron van Heeckeren van Rechteren 

(VIIb), op pagina 8 (heer van Rechteren, Heeckeren, Rhaen en Bredenhorst) en Cunegonde gravin 

van Wassenaar-Polanen (vrouwe van Asperen), geboren omstreeks 1434 in Goor, heer van 

Rechteren, Bredenhorst en Almelo, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op zondag 3 februari 1478, 

trouwde (beiden ongeveer 21 jaar oud) op zondag 22 juli 1455 met Stephania van den 

Ruitenberg, geboren omstreeks 1434 in Dalfsen, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1479. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adolf van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1460 in Goor, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) op maandag 10 mei 1520, volgt IXc, op pagina 11. 

2. Cunegonde van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1455, overleden 

(ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1500, trouwde (beiden ongeveer 18 jaar 

oud) omstreeks 1473 met Derk van Keppel, zoon van Wolter van Keppel en 

Wichmoet van Ittersum, geboren omstreeks 1455, heer van Verwolde, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) omstreeks 1531. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIId. Zeger van Heeckeren van Rechteren, zoon van Frederik baron van Heeckeren van Rechteren 

(VIIb), op pagina 8 (heer van Rechteren, Heeckeren, Rhaen en Bredenhorst) en Cunegonde gravin 

van Wassenaar-Polanen (vrouwe van Asperen), geboren omstreeks 1436 in Goor, heer van Rhoon 

en Enghuizen nakomelingen zijn de baronnen van Voorst tot Voorst, overleden (ongeveer 72 jaar 

oud) omstreeks 1508, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 32 jaar 

oud) omstreeks 1477 met Anna van Bevervoorde, geboren omstreeks 1445, overleden (ongeveer 

55 jaar oud) omstreeks 1500. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria van Heeckeren van Rechteren, trouwde (1) met Johan van Middachten. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Johan van Bingerden. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Otto van Voorst, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 74 jaar oud) 

omstreeks 1554, volgt IXd, op pagina 11. 

 

VIIIe. Johan van Heeckeren van Voorst, zoon van Frederik baron van Heeckeren van Rechteren 

(VIIb), op pagina 8 (heer van Rechteren, Heeckeren, Rhaen en Bredenhorst) en Cunegonde gravin 

van Wassenaar-Polanen (vrouwe van Asperen), geboren omstreeks 1440, heer van Voorst, 

overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1485, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 10 jaar oud) omstreeks 1460 met Margarethe van Homoet, geboren omstreeks 1450, 

erfdochter van Doorneburg en Doorwerth, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

dinsdag 31 januari 1522. 



  

  

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Frederik van Heeckeren van Voorst, geboren omstreeks 1470 in Voorst, Heer van 

Voorst en Doorwerth. 

2. Reinier van Voorst van Doornenburg, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 

68 jaar oud) omstreeks 1543, volgt IXe, op pagina 11. 

3. Elisabeth van Heeckeren van Voorst, geboren omstreeks 1480, trouwde met Herman 

van Boedberg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 45 jaar oud) 

omstreeks 1515. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Margarethe van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1485, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1545, trouwde (respectievelijk ongeveer 5 en 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1490 met Johann van Boineburg-Honstein, geboren 

omstreeks 1470, overleden (ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1549. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

5. Johan van Voorst van Nijenbeek, geboren omstreeks 1485 in Voorst, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1549 in Gorssel, volgt IXf, op pagina 12. 

 

VIIIf. Frederik van Heeckeren van der Eze, zoon van Jacob van Heeckeren van der Eze (VIIc), op 

pagina 8 (schepen te Deventer) en Agnes van Borculo (erfdochter van Gramsbergen), geboren 

omstreeks 1410, burgemeester van Deventer, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op 

donderdag 10 augustus 1443, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1440 met 

Swedera van Haeren, dochter van Alef van Haeren en Sophia van Heeckeren van Rechteren, 

geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1470. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Sophia van Heeckeren van der Eze, geboren omstreeks 1440, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1462 met Roelof van Coeverden, 

zoon van Reinolt van Coeverden en Belia van Aller, geboren omstreeks 1436, 

overleden (ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1499. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

VIIIg. Jacob II van Heeckeren, zoon van Evert I van Heeckeren (VIId), op pagina 8 en Eylarda van 

Metelen, heer van Roderlo, overleden omstreeks 1508, trouwde omstreeks 1507 met Aleid van 

Keppel, vrouwe van Westerholt. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Evert II van Heeckeren, geboren tussen 1507 en 1509, overleden (hoogstens 55 jaar 

oud) omstreeks 1562, volgt IXg, op pagina 12. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Diederik heer van Dorth, zoon van Seyno heer van Dorth (VIIIa), op pagina 9 en Beatrix van 

Wylich, geboren omstreeks 1430, heer van Dorth, overleden (ongeveer 70 jaar oud) 

omstreeks 1500, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) omstreeks 1458 

met Johanna van Vianen, dochter van Gijsbert van Vianen en Johanna van IJsselstein, geboren in 

1440, overleden (ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 1501. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Gijsbert van Dorth, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

omstreeks 1545, volgt Xa, op pagina 13. 

2. Seyno van Dorth, geboren omstreeks 1465, overleden (ongeveer 64 jaar oud) 

omstreeks 1529, volgt Xb, op pagina 13. 

3. Christine van Dorth, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1510, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1480 met Hendrik van Raesfeld, zoon van Bitter heer van Raesfeld en 

Belia van Aeswijn (erfdochter van Schwanenburg), geboren omstreeks 1450, heer van 

Schwanenburg, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op vrijdag 20 april 1506. Uit dit 

huwelijk een zoon. 



  

  

 

IXb. Frederik van Heeckeren van Voorst, zoon van Zweder baron van Voorst en Keppel (VIIIb), op 

pagina 9 (heer van Keppel, Asperen en Almelo) en Elisabeth van Homoet, geboren 

omstreeks 1470, heer van Voorst en Keppel, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1525, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 3 december 1513 met 

Jutta van Aeswijn, geboren omstreeks 1490 in Gendringen, overleden (ongeveer 81 jaar oud) 

omstreeks 1571. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Elisabeth van Heeckeren, geboren omstreeks 1515, vrouwe van Voorst en Keppel, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op vrijdag 20 december 1574, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1530 met Johan I van 

Pallant, zoon van Elpert van Pallant en Elisabeth van der Horst, geboren 

omstreeks 1508 in Hummelo, heer van Hamm, Horst, Issum, overleden (ongeveer 54 

jaar oud) op maandag 1 oktober 1562 in Liedberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Frederike van Heeckeren, geboren omstreeks 1521, overleden (ongeveer 56 jaar oud) 

omstreeks 1577 in Hummelo in Huize Enghuizen, trouwde (respectievelijk ongeveer 

14 en ongeveer 25 jaar oud) op dinsdag 7 april 1536 met Dirk van Gelre van 

Grunsfort, geboren omstreeks 1510, heer van Grunsfort, Arcen, Velden en Schandelo, 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1580 in Doesburg. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

IXc. Adolf van Heeckeren van Rechteren, zoon van Otto van Heeckeren van Rechteren (VIIIc), op 

pagina 9 (heer van Rechteren, Bredenhorst en Almelo) en Stephania van den Ruitenberg, geboren 

omstreeks 1460 in Goor, heer van Heeckeren, Rechteren, Bredenhorst en Almelo, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) op maandag 10 mei 1520, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en 

ongeveer 18 jaar oud) op donderdag 15 september 1498 met Catharina de Cocq van Opijnen, 

dochter van Jan de Cocq van Opijnen en Elisabeth van Raenst, geboren omstreeks 1480, 

overleden (ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1549. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1505 in Goor, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op zondag 11 mei 1580, volgt Xc, op pagina 15. 

 

IXd. Otto van Voorst, zoon van Zeger van Heeckeren van Rechteren (VIIId), op pagina 9 (heer van 

Rhoon en Enghuizen) en Anna van Bevervoorde, geboren omstreeks 1480, heer van Enghuizen 

hieruit het geslacht der latere baronnen van Voorst tot Voorst, overleden (ongeveer 74 jaar oud) 

omstreeks 1554, trouwde (1) met Sandera Bentinck. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Otto van Voorst, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 30 jaar oud) 

(2) omstreeks 1520 met Bertha Gelmers, geboren omstreeks 1490. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Bernt van Voorst, geboren omstreeks 1530, volgt Xd, op pagina 15. 

2. Seger van Voorst van Enghuizen, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 58 

jaar oud) omstreeks 1598, trouwde (respectievelijk ongeveer 10 en minder dan één jaar 

oud) in 1550 met Anna Smullinck, geboren omstreeks 1550. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

IXe. Reinier van Voorst van Doornenburg, zoon van Johan van Heeckeren van Voorst (VIIIe), op 

pagina 9 (heer van Voorst) en Margarethe van Homoet (erfdochter van Doorneburg en 

Doorwerth), geboren omstreeks 1475, heer van Doornenburg en Schoonderbeek, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1543, trouwde (1) met Elisabeth van Soudenbalch van 

Biesenburg, geboren in 1495, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1525. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Sweder van Voorst van Doornenburg, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 



  

  

71 jaar oud) omstreeks dinsdag 23 juli 1591, volgt Xe, op pagina 15. 

2. Johanna van Voorst, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 27 jaar oud) 

omstreeks 1552 in Gendringen in Klooster Sleenhorst, begraven in Ommen, trouwde 

met Elbert van Alpen-Hönnepel van Groin, geboren in 1520. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

 Reinier van Voorst van Doornenburg, trouwde (2) met Catharina van Alpen-Hönnepel, 

geboren omstreeks 1502, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op zondag 20 mei 1556 in Ede. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Elbert van Voorst van Schoonderbeek, geboren in 1530, overleden (ongeveer 81 jaar 

oud) op dinsdag 9 augustus 1611 in Putten, volgt Xf, op pagina 15. 

 

IXf. Johan van Voorst van Nijenbeek, zoon van Johan van Heeckeren van Voorst (VIIIe), op pagina 

9 (heer van Voorst) en Margarethe van Homoet (erfdochter van Doorneburg en Doorwerth), 

geboren omstreeks 1485 in Voorst, heer van Nijenbeek en Gorssel, overleden (ongeveer 64 jaar 

oud) omstreeks 1549 in Gorssel, trouwde (1) met Margaretha (Engel) van Wijnbergen, geboren 

omstreeks 1490, overleden (ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1522. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Johan van Voorst van Nijenbeek, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 25 jaar oud) 

(2) op maandag 5 oktober 1525 met Johanna (Anna) van Eschede, geboren omstreeks 1500 in 

Tubbergen, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 12 maart 1566 in Deventer. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johan van Voorst, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 55 jaar oud) 

omstreeks 1580 in Doesburg, trouwde met Elisabeth van Gendt, geboren 

omstreeks 1515. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Margaretha van Voorst, geboren omstreeks 1535, trouwde met Arend van Lintelo 

van Walfort, geboren omstreeks 1530 in Warnsveld, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1580. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Hendrik van Voorst, geboren voor 1535, volgt Xg, op pagina 16. 

 

IXg. Evert II van Heeckeren, zoon van Jacob II van Heeckeren (VIIIg), op pagina 10 (heer van 

Roderlo) en Aleid van Keppel (vrouwe van Westerholt), geboren tussen 1507 en 1509, heer van 

Ruurlo en Nettelhorst, overleden (hoogstens 55 jaar oud) omstreeks 1562, trouwde 

(respectievelijk hoogstens 27 en ongeveer 24 jaar oud) omstreeks 1534 met Agnes van Hackfort, 

dochter van Berend van Hackfort (heer van Hackfort en Herxen, Baer en Lathum) en Margriet 

van Egmond-Baeck, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 54 jaar oud) omstreeks 1564. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Margaretha van Heeckeren, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) omstreeks 1597, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) omstreeks 1556 met Gijsbert 

van Broeckhuyzen-Barlham. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Evert III Evertszn van Heeckeren, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 40 

jaar oud) op vrijdag 11 juli 1575, volgt Xh, op pagina 16. 

3. Jacob III van Heeckeren, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 43 jaar oud) 

op donderdag 28 juni 1579, volgt Xi, op pagina 16. 

4. Joost van Heeckeren, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 79 jaar oud) 

omstreeks 1619, volgt Xj, op pagina 16. 

5. Mechteld van Heeckeren, geboren omstreeks 1540, overleden (minstens 81 jaar oud) 

tussen 1621 en 1622, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) (1) omstreeks 1561 met Roelof 

van Oostenwolt. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (ongeveer 

37 jaar oud) (2) omstreeks 1577 met Johan Mulert-Ordel. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

6. Catharina van Heeckeren, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 72 jaar oud) 

omstreeks 1612, trouwde met Reinier van Keppel-Langen. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 



  

  

 

Evert II van Heeckeren. 

Van Evert wordt verteld, dat hij bij zijn vrouw 24 kinderen verwekte, terwijl hij voorts meewerkte aan het op 

de wereld zetten van 25 bastaarden. 

Na zijn dood gaat huize Ruurlo via zijn zoon Joost in de vrouwelijke lijn over in de familie De Rode van 

Heeckeren, 1538 lid van de Ridderschap van Zutphen. 

1555 gedeputeerde van het Kwartier van Zutphen, raad in het Hof van Gelre en Zutphen 1559-1561 

leenstadhouder 1561. 

 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Gijsbert van Dorth, zoon van Diederik heer van Dorth (IXa), op pagina 10 (heer van Dorth) en 

Johanna van Vianen, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1545, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1510 met Anna van der 

Venne, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 77 jaar oud) omstreeks 1557. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Dirk van Dorth, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1580, trouwde (beiden ongeveer 31 jaar oud) op maandag 24 maart 1552 

met Mechtildis van Vieracker, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 80 jaar 

oud) omstreeks 1600. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xb. Seyno van Dorth, zoon van Diederik heer van Dorth (IXa), op pagina 10 (heer van Dorth) en 

Johanna van Vianen, geboren omstreeks 1465, heer van Dorth. Stamvader van een in Duitsland 

voortlevende tak, overleden (ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1529, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 5 jaar oud) omstreeks 1490 met Hendrika van Aeswijn, geboren 

omstreeks 1485, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op maandag 21 december 1553, begraven in 

Borken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabeth van Dorth, geboren in 1510, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

woensdag 12 december 1545 in 's-Heerenberg, trouwde (1) met Johan van der Horst. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 

en ongeveer 29 jaar oud) (2) omstreeks 1537 met Oswald II van den Bergh, zoon van 

Willem III van den Bergh en Anna van Egmond, geboren op zaterdag 21 maart 1508 

in 's-Heerenberg, graaf van Bergh 's Heerenberg, heer van Boxmeer en Haps (heer van 

den Bergh. Hij was tevens rijksgraaf van het Heilig Roomse Rijk), overleden (38 jaar 

oud) op donderdag 9 mei 1546 in Zutphen. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

2. Diederik van Dorth, geboren omstreeks 1505, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

maandag 21 januari 1546 in Abbeville [Somme, Frankrijk], volgt XIa, op pagina 18. 

 

Oswald II van den Bergh. 

Hij was nog maar drie jaar oud toen zijn vader in 1511 overleed. Hij was nog te jong om zijn vader op te 

volgen, zodat zijn moeder als regentes optrad. Nadat zij in 1512 was hertrouwd met Filips van Virneburg en 

met hem naar Duitsland was vertrokken, trad zijn tante Anna op als regentes. Zij werd bijgestaan door een 

regentschapsraad van zeven "bevelhebbers", een college dat bestond uit de hoogste Berghse ambtenaren 

onder voorzitterschap van landdrost Wessell van Ermen. De andere zes leden waren Johan van Lennep, 

Ernst Momme, Joost Tengnagel, Hermannus Weegh, Wernerus Elferdinck en Henrick van Groenen. In 1520 

namen de zeven "bevelhebbers" het regentschap over van Anna. Toen Oswald in 1524 zestien jaar werd, 

aanvaardde hij zijn ambt als graaf van Bergh. 

Zijn roerige regeerperiode. 

Graaf Oswald II trouwde op een onbekende datum in 1537 met Elisabeth van Dorth, dochter van Seyno van 

Dorth en Henrica van Aeswijn. Zij was weduwe van Johan van der Horst. Over dit huwelijk is in de familie 

veel te doen geweest, omdat men vond dat Oswald beneden zijn stand was getrouwd. Mogelijk is dit de 



  

  

reden dat er in het archief van Huis Bergh vrijwel niets over dit huwelijk te vinden is. Bekend is alleen dat 

het op 7 juli 1537 nog niet gesloten was, maar dat het eerste kind in december van dat jaar niet 

buitenechtelijk werd geboren. Het huwelijk moet daarom in de tweede helft van 1537 voltrokken zijn. 

Graaf Oswald slaagde erin op goede voet te blijven met beide partijen in het conflict om het bezit van het 

graafschap Gelre. Na de dood van hertog Karel van Gelre in 1538 onderwierp hij zich aan diens rivaal keizer 

Karel V. 

Al in de jaren van het regentschap van Anna van den Bergh ontwikkelde zich een ernstig conflict met 

Oswalds stiefvader Filips van Virneburg. Die eiste een deel van de erfenis van graaf Willem III op, 

waaronder geld voor het levensonderhoud van zijn vrouw Anna van Egmond. Hij werd in deze eis gesteund 

door hertog Karel van Gelre, die Bergh in 1516 vijf weken bezet hield en zo uitbetaling van het geëiste 

geldbedrag afdwong. Verder nam Virneburg de heerlijkheden Boxmeer en Haps in bezit. Graaf Oswald II 

kon Haps in 1523 terugkopen door bemiddeling van de hertog van Gelre, maar Boxmeer kreeg hij pas in 

1545 weer in handen. 

In 1513, twee jaar na de dood van zijn vader, overleed zijn oom Frederik. Van hem erfde Oswald de 

heerlijkheid Hedel. Rond 1520 ontstond er onenigheid over oom Frederiks nalatenschap, waarbij zijn tantes 

Anna, Machteld en Walburg, en de zoon van laatstgenoemde, zijn neef Joachim van Wisch, betrokken 

waren. De problemen spitsten zich toe op het bezit van Berghs Wisch en liepen met Pinksteren 1528 zo hoog 

op, dat Joachim het Berghse kasteel bij Terborg liet plunderen en verwoesten. De hertog van Gelre stuurde 

zelfs een leger om Joachim tot bedaren te brengen. Dit lukte niet erg, want in 1531 werd Terborg belegerd 

door Maarten van Rossem, maarschalk van Gelre. 

Het conflict sleepte zich voort, zodat Oswald op 9 november 1537 een brief schreef aan keizer Karel V en alle 

keurvorsten, vorsten, aartsbisschoppen en bisschoppen, prelaten, graven, vrijen, bannerheren, ridders en 

knechten, richters, schouten, burgemeesters, schepenen en raden, gemeenten en alle staten van het Heilige 

Rijk over zijn moeilijkheden met Joachim van Wisch. De ingrepen van hertog Karel van Gelre hadden geen 

effect gehad, zo schreef Oswald. Nu had Joachim van Wisch ook het kasteel Zwanenburg bij Gendringen 

bezet, zodat hij, Oswald, de hulp van het Heilige Rijk (het Duitse Keizerrijk) inriep. Een paar jaar later loste 

het conflict zich zelf op door het overlijden van Joachim van Wisch in 1541. 

Oswald was nog maar 38 jaar oud toen hij op 9 mei 1546 in Zutphen onverwacht overleed in het huis van de 

landdrost van Bergh, Bernt van Hackfort. Hij werd begraven in de grafelijke grafkelder in oude 

Pancratiuskerk in 's-Heerenberg. Kort daarvoor, op 12 december 1545, was zijn vrouw overleden bij de 

geboorte van haar zesde kind, een dochtertje, dat ook overleed. Zij werden samen op 8 januari 1546 in de 

grafelijke grafkelder begraven. 

Onenigheid met zijn halfbroers. 

Graaf Oswald II had twee halbroers, Daem en Hector, buitenechtelijke zoons van graaf Willem III. Daem en 

Hector hadden samen een leengoed bij Gendringen. In het voorjaar van 1541 ontstond hierover een conflict 

toen hun halfbroer Oswald hun dit leengoed ontnam. In een poging het terug te krijgen, riep Daem de 

bemiddeling in van Veronica van Reichenstein, abdis van het Stift Elten. Op 25 april liet graaf Oswald weten 

dat Daem en Hector zich ernstig tegen hem misdragen hadden, en dat hij niet van plan was het leengoed 

terug te geven. Hierop volgde een briefwisseling tussen Daem en ambtenaar Arnt van der Empel, die ook 

bemiddelde. Op 24 juni liet graaf Oswald in een brief aan abdis Veronica nogmaals weten het leengoed niet 

te zullen teruggeven. Vier dagen later schreef Daem een brief aan de abdis, waarin hij zich over het besluit 

van zijn halfbroer beklaagde. Abdis Veronica wist toen niets anders meer te doen dan Daem een afschrift 

van graaf Oswalds brief te sturen. Op 31 juli liet ambtenaar Arnt van der Empel nog aan Daem weten dat hij 

niet in de positie was graaf Oswald te dwingen het leengoed terug te geven. Het lijkt erop dat graaf Oswald 

voet bij stuk heeft gehouden. 

 

Oswald II leefde ten tijde van de Gelderse Oorlogen. Hij zat in een gevaarlijke positie, waar hij als rijksgraaf 

moest manoeuvreren tussen de hertog van Gelre, Karel van Gelre en de keizer van het Heilige Roomse Rijk, 

Karel V. Dit ging hem goed af. Hij wist met beide partijen een redelijke relatie te onderhouden. 

Oswald II van den Bergh leefde in onmin met Joachim van Wisch. Oswald II werkte in dit conflict samen 

met de hertog van Gelre. Deze liet Maarten van Rossum het kasteel Wisch veroveren. Terborg wordt 

belegerd. Op 20 mei 1531 valt het kasteel van Terborg in handen van Maarten van Rossum. 

Karel van Gelre eiste in 1532 belastingen van rijksgraaf Oswald II. Hij verklaarde hier echter wel bij dat 

betaling van deze belasting geen gevolgen zou hebben voor de verhouding van de graaf tot Gelre. 

Na de dood van Karel van Gelre in 1538 heeft graaf Oswald II zich aan de keizer onderworpen. 



  

  

Nadat het Berghse land was geplunderd ondernam Oswald II in 1539 een rooftocht in het Wissche gebied. 

Hierbij nam hij het kasteel Swanenburg in als zijnde "eene wapenplaats van zijnen vijand". 

In 1545 kocht hij de heerlijkheid Boxmeer terug van Maximiliaan van Egmond. 

Oswald II stierf in 1546 in Zutphen ten huize van de landdrost van Bergh, Bernt van Hackfort. Hij werd 

naast zijn kort daarvoor overleden vrouw bijgezet in de grafelijke grafkelder in de oude Sint-Pancratiuskerk 

te ’s-Heerenberg. 

 

 

Xc. Johan baron van Heeckeren van Rechteren, zoon van Adolf van Heeckeren van Rechteren 

(IXc), op pagina 11 (heer van Heeckeren, Rechteren, Bredenhorst en Almelo) en Catharina de 

Cocq van Opijnen, geboren omstreeks 1505 in Goor, heer van Heeckeren, Rechteren en 

Bredenorst, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op zondag 11 mei 1580, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1540 met Agnes van den Clooster, dochter van 

Reinold van den Clooster en Anna de Vos van Steenwijk, geboren omstreeks 1520, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1560. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Zeger van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 

43 jaar oud) omstreeks 1603, volgt XIb, op pagina 18. 

2. Adolf van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 

58 jaar oud) op maandag 14 september 1598, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en 

ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1582 met Lucia van Reede, dochter van Goert van 

Reede (heer van Saesfeld) en Geertruyd van Nijenrode, geboren omstreeks 1550, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1610. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Hendrik van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1550, overleden 

(ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1600, volgt XIc, op pagina 19. 

 

Xd. Bernt van Voorst, zoon van Otto van Voorst (IXd), op pagina 11 (heer van Enghuizen) en Bertha 

Gelmers, geboren omstreeks 1530, heer van Rijssen en Schadewijck, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 45 en ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1575 met Elisabeth van Lynden, geboren 

omstreeks 1540. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Otto van Voorst, geboren omstreeks 1580, volgt XId, op pagina 19. 

 

Xe. Sweder van Voorst van Doornenburg, zoon van Reinier van Voorst van Doornenburg (IXe), op 

pagina 11 (heer van Doornenburg en Schoonderbeek) en Elisabeth van Soudenbalch van 

Biesenburg, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 71 jaar oud) 

omstreeks dinsdag 23 juli 1591, trouwde met Josine van Gendt, geboren omstreeks 1535, 

overleden (ongeveer 52 jaar oud) op zaterdag 23 april 1588. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Wilhelmina van Voorst, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 60 jaar oud) in 

1620, trouwde met Joost I van Amstel van Mijnden, geboren omstreeks 1553, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1615. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Elisabeth van Voorst, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

vrijdag 11 september 1626, trouwde met Allard van Hackfort, geboren 

omstreeks 1560, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op woensdag 19 september 1629 in 

Arnhem, begraven op donderdag 20 september 1629 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

Xf. Elbert van Voorst van Schoonderbeek, zoon van Reinier van Voorst van Doornenburg (IXe), op 

pagina 11 (heer van Doornenburg en Schoonderbeek) en Catharina van Alpen-Hönnepel, 

geboren in 1530, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 9 augustus 1611 in Putten in Huize 

Schoonderbeek, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar 

oud) op donderdag 10 juli 1558 met Johanna van Arnhem, geboren omstreeks 1533, vrouwe van 



  

  

Het Loo en Westerhof, overleden (ongeveer 80 jaar oud) omstreeks 1613 in Apeldoorn in Huize 

Het Loo. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Reinier van Voorst van Schoonderbeek, geboren omstreeks 1560 in Putten, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1622, volgt XIe, op pagina 19. 

 

Xg. Hendrik van Voorst, zoon van Johan van Voorst van Nijenbeek (IXf), op pagina 12 (heer van 

Nijenbeek en Gorssel) en Johanna (Anna) van Eschede, geboren voor 1535, trouwde 

(respectievelijk minstens 29 en ongeveer 19 jaar oud) op donderdag 29 april 1565 met Judith van 

Gelre, geboren omstreeks 1545. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Voorst van Heteren, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) in 1628, volgt XIf, op pagina 19. 

 

Xh. Evert III Evertszn van Heeckeren, zoon van Evert II van Heeckeren (IXg), op pagina 12 (heer van 

Ruurlo en Nettelhorst) en Agnes van Hackfort, geboren omstreeks 1535, heer van Nettelhorst, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1575, trouwde (1) met Elisabeth. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Margriet van Heeckeren, geboren omstreeks 1555. 

 

 Evert III Evertszn van Heeckeren, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) 

(2) op vrijdag 15 mei 1564 met Johanna van Erp-Veghel, geboren omstreeks 1540, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 1601. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Agnes van Heeckeren, geboren omstreeks 1568 in Lochem, overleden (ongeveer 45 

jaar oud) omstreeks 1613, trouwde (ongeveer 26 jaar oud) (1) omstreeks 1594 met 

Eustaes van Scherpenzeel, overleden in 1608. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (ongeveer 44 jaar oud) (2) omstreeks 1612 met Gijsbert van 

Hardenbroek. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Walraven van Heeckeren, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

op woensdag 11 oktober 1645, volgt XIg, op pagina 20. 

 

Xi. Jacob III van Heeckeren, zoon van Evert II van Heeckeren (IXg), op pagina 12 (heer van Ruurlo 

en Nettelhorst) en Agnes van Hackfort, geboren omstreeks 1535, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op donderdag 28 juni 1579, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar 

oud) op dinsdag 19 maart 1563 met Sybille Elisabeth van Pallant, dochter van Johan I van 

Pallant (heer van Hamm, Horst, Issum) en Elisabeth van Heeckeren (vrouwe van Voorst en 

Keppel), geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1600. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Margriet van Heeckeren, jong overleden. 

 

Xj. Joost van Heeckeren, zoon van Evert II van Heeckeren (IXg), op pagina 12 (heer van Ruurlo en 

Nettelhorst) en Agnes van Hackfort, geboren omstreeks 1540, heer van Diepenbroeck, overleden 

(ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1619, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) (1) op 

zondag 21 februari 1571 met Agnes van Haeften, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 

47 jaar oud) omstreeks 1587. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Agnes van Heeckeren, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 61 jaar oud) 

omstreeks 1636. 

2. Jacoba van Heeckeren, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

omstreeks 1634. 

 

 Joost van Heeckeren, trouwde (ongeveer 49 jaar oud) (2) omstreeks 1589 met Jasperina van 

Raesfelt, overleden omstreeks 1591. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

 

 Joost van Heeckeren, trouwde (respectievelijk ongeveer 52 en ongeveer 32 jaar oud) (3) op 

zaterdag 3 oktober 1592 met Henrica van Bevervoorde, geboren omstreeks 1560, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1622. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Everarda van Heeckeren, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 73 jaar oud) 

op dinsdag 24 oktober 1673, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 39 jaar 

oud) op zaterdag 24 april 1632 met Derk van Haeften, geboren omstreeks 1592, 

overleden (ongeveer 66 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1659. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Johanna van Heeckeren, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 41 jaar oud) 

omstreeks 1651, trouwde met Johan van Rechteren, zoon van Zeger van Heeckeren 

van Rechteren (XIb), op pagina 18 (heer van Rechteren en Bredenhorst) en Margaretha 

van Munster (zie XIId, op pagina 21). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Agnes van Heeckeren, trouwde met Wigbolt de Rode-Heeckeren, overleden in 1635. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Johan van Rechteren. 

 

 

 
 

Familie. 

Van Rechteren was lid van het oud adellijke geslacht Van Rechteren en een zoon van Zeger van Rechteren, 

heer van Rechteren en Bredenhorst († 1603) en Margaretha van Munster († 1649). Van Rechteren trouwde in 

1616 met Joachima van Wijhe, erfvrouwe van Hernen (1590-1640), dochter van Joachim van Wije, heer van 

Hernen (1572-1591) en Josine van de Bongard, vrouwe van Ruwiel. Hij trouwde in 1640 voor de tweede maal 

met Johanna van Heeckeren tot Roderlo. 

De heerlijkheid Almelo was sinds 1457 in handen van het geslacht Van Rechteren. Rond 1567 was de 

heerlijkheid in handen van de weduwe van Hendrik van Rechteren, Agnes van Westerholt. Doordat dit 

echtpaar geen nakomelingen had was Johan van Rechteren de eerste in lijn van opvolging. Mevrouw Van 

Westerholt wist haar echtgenoot over te halen om de heerlijkheid in 1561 te verkopen aan haar broer, 



  

  

Herman van Westerholt. Op deze manier kon zij voorkomen dat de heerlijkheid geërfd werd door haar 

achterneef. 

De Van Rechterens gingen niet akkoord met deze overeenkomst wat leidde tot een proces wat meer dan een 

halve eeuw zou gaan duren. De overeenkomst werd door de Van Rechterens als niet rechtsgeldig geacht, 

omdat Herman van Westerholt onder andere nooit betaald had en omdat er geen toestemming was verleend 

door de landsheer. Na 1578 beschouwde de Staten-Generaal zich als de opvolger van de landsheer terwijl de 

koning van Spanje nog geen afstand had gedaan van zijn rechten. Om die reden was het moeilijk om een 

uitspraak te doen over het conflict. Toen Agnes in 1616 overleed won Johan van Rechteren na de definitieve 

uitspraak van de Staten van Overijssel in dit geschil en herkregen de Van Rechterens in 1620 hun rechten op 

de Almelose bezittingen. Van Rechteren werd op 29 mei 1620 beleend met de heerlijkheid Almelo. 

Loopbaan. 

Van Rechteren werd op 19 April 1618 opgenomen in de Ridderschap van Overijssel. In 1625 werd hij lid van 

de Gedeputeerde Staten van Overijssel. In 1634 kwam een eind aan zijn carrière doordat hij in 1633 zijn 

knecht om het leven zou hebben gebracht. Hoewel er geen klacht was ingediend door de familieleden van 

zijn knecht werd Van Rechteren de toegang tot de landdag ontzegd. Persoonlijk mocht Van Rechteren niet 

meer verschijnen op de landdag, wel mocht hij zich laten vertegenwoordigen door iemand anders, en zo 

geschiedde. Van Rechteren liet zich vanaf 1633, nog voor de resolutie, vertegenwoordigen door Willem 

Ripperda, heer van Hengelo, Boekelo, Boxbergen, Rijsenburg en Solmsburg. Hij tekende met hem een 

overeenkomst voor een periode van 6 jaar. 

In de periode dat Johan van Rechteren heer was van Almelo kwam de handel tot bloei. Van Rechteren had 

zich voor 1619 al laten bekeren tot de hervormde religie en was ook de eerste hervormde heer van Almelo. 

Desondanks ging Van Rechteren coulant om met de katholieken in zijn stad. De Staten van Overijssel 

hadden in 1611 besloten om de kloosters te seculariseren. Van Rechteren ging hier niet in mee en in 1637 

woonden er nog steeds 27 nonnen in het Catharinaklooster. 

 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Diederik van Dorth, zoon van Seyno van Dorth (Xb), op pagina 13 (heer van Dorth. Stamvader 

van een in Duitsland voortlevende tak) en Hendrika van Aeswijn, geboren omstreeks 1505, heer 

van Dorth, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op maandag 21 januari 1546 in 

Abbeville [Somme, Frankrijk], begraven aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 

30 jaar oud) omstreeks 1530 met Johanna van Rossem, geboren omstreeks 1500, overleden 

(ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1565. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Seyno van Dorth, geboren omstreeks 1536, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op 

donderdag 14 april 1605 in Groenlo, volgt XIIa, op pagina 20. 

2. Wilhelmina van Dorth, geboren omstreeks 1540. 

3. Diederik van Dorth, geboren omstreeks 1540 in Heerde, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) omstreeks 1583 in Rozendaal, volgt XIIb, op pagina 20. 

4. Reinier van Dorth, geboren op woensdag 5 augustus 1542, overleden (ongeveer 58 

jaar oud) omstreeks 1601, volgt XIIc, op pagina 21. 

 

XIb. Zeger van Heeckeren van Rechteren, zoon van Johan baron van Heeckeren van Rechteren 

(Xc), op pagina 15 (heer van Heeckeren, Rechteren en Bredenorst) en Agnes van den Clooster, 

geboren omstreeks 1560, heer van Rechteren en Bredenhorst, overleden (ongeveer 43 jaar oud) 

omstreeks 1603, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1593 

met Margaretha van Munster, dochter van Rudolf van Munster en Ida Onsta, geboren 

omstreeks 1570, overleden (ongeveer 79 jaar oud) omstreeks 1649. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johan van Rechteren, geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

maandag 7 januari 1641 in Almelo, volgt XIId, op pagina 21. 

2. Ida van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 31 



  

  

jaar oud) op zondag 31 augustus 1631, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en 

ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1615 met Robert van Ittersum, zoon van Ernst van 

Ittersum en Geertruijt Sloet, geboren omstreeks 1592, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op donderdag 3 april 1636. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Catharina van Heeckeren van Rechteren, trouwde op woensdag 1 juli 1620 met 

Hermann Spieß Büllesheim van Bullesheim. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XIc. Hendrik van Heeckeren van Rechteren, zoon van Johan baron van Heeckeren van Rechteren 

(Xc), op pagina 15 (heer van Heeckeren, Rechteren en Bredenorst) en Agnes van den Clooster, 

geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1600, trouwde (beiden 

ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1580 met Johanna van Munster, geboren omstreeks 1550. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Allegonda van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1590, overleden 

(ongeveer 46 jaar oud) omstreeks 1636. 

2. Catharina van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1590, overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1645, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 30 jaar oud) op zondag 17 oktober 1610 in Zutphen met Johan van de 

Clooster, zoon van Reint van de Clooster en Sophia Valck, geboren omstreeks 1580, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1640. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

XId. Otto van Voorst, zoon van Bernt van Voorst (Xd), op pagina 15 (heer van Rijssen en 

Schadewijck) en Elisabeth van Lynden, geboren omstreeks 1580, heer van Schadewijck, trouwde 

(beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1610 met Erica van Moerbeke, geboren omstreeks 1580. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Harmen Berend van Voorst, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 63 jaar 

oud) omstreeks 1673, volgt XIIe, op pagina 21. 

 

XIe. Reinier van Voorst van Schoonderbeek, zoon van Elbert van Voorst van Schoonderbeek (Xf), op 

pagina 15 en Johanna van Arnhem (vrouwe van Het Loo en Westerhof), geboren omstreeks 1560 

in Putten in Huize Schoonderbeek, heer van Schoonderbeek, Het Loo en Westerhof, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1622, trouwde met Anna de Cock van Isendoorn, geboren 

omstreeks 1565 in Waardenburg. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Elbert van Voorst van Schoonderbeek, geboren omstreeks 1595 in Putten, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) in 1656 aldaar, volgt XIIf, op pagina 22. 

2. Sophia van Voorst, geboren omstreeks 1605, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

omstreeks 1670, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) op 

donderdag 18 september 1625 in Putten met Richwin van Essen van Swanenburg, 

geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 1636. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johanna van Voorst, geboren omstreeks 1615 in Putten, overleden (ongeveer 66 jaar 

oud) op woensdag 1 oktober 1681 in Twello, trouwde met Peter van Steenbergen, 

geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op 

woensdag 11 maart 1643 in Twello. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIf. Johan van Voorst van Heteren, zoon van Hendrik van Voorst (Xg), op pagina 16 en Judith van 

Gelre, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 58 jaar oud) in 1628, trouwde met Agnes 

van Stepraedt, geboren omstreeks 1580. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Catharina van Voorst, geboren omstreeks 1615, overleden (ongeveer 63 jaar oud) 

omstreeks 1678, trouwde met Herman van Baer van Slangenburg, geboren voor 1640, 

overleden (minstens 13 jaar oud) omstreeks 1653. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 



  

  

XIg. Walraven van Heeckeren, zoon van Evert III Evertszn van Heeckeren (Xh), op pagina 16 (heer 

van Nettelhorst) en Johanna van Erp-Veghel, geboren omstreeks 1570, heer van Nettelhorst en 

Enghuizen, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 11 oktober 1645, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op donderdag 21 juni 1601 in 

Sterkenburg met Agnes van Aeswijn, geboren omstreeks 1579, overleden (ongeveer 30 jaar oud) 

omstreeks 1609. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Johanna van Heeckeren, geboren omstreeks 1608, vrouwe van Nettelhorst, overleden 

(ongeveer 44 jaar oud) op vrijdag 27 september 1652. 

2. Agnes van Heeckeren, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op 

woensdag 9 oktober 1647. 

 

 Walraven van Heeckeren, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op 

zaterdag 7 januari 1612 in Loosdrecht met Walburga van Lynden, geboren omstreeks 1590, 

overleden (ongeveer 27 jaar oud) omstreeks 1617. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Everard (Evert) van Heeckeren, geboren op donderdag 14 februari 1613 in Lochem, 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 23 april 1680 in Zutphen, volgt XIIg, op pagina 22. 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Seyno heer van Dorth, zoon van Diederik van Dorth (XIa), op pagina 18 (heer van Dorth) en 

Johanna van Rossem, geboren omstreeks 1536, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op 

donderdag 14 april 1605 in Groenlo, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1560 met Maria Dorothea Droste-Senden, geboren 

omstreeks 1540, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 27 april 1618, begraven in Bathmen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Elisabeth van Dorth, geboren omstreeks 1561, overleden (ongeveer 54 jaar oud) 

omstreeks 1615, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 21 jaar 

oud) omstreeks 1576 met Dirk de Cock-Gameren, geboren omstreeks 1555, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) op dinsdag 12 januari 1610. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Diederik (Dirk) van Dorth, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 61 jaar 

oud) omstreeks 1626, volgt XIIIa, op pagina 23. 

3. Henrica Elisabeth van Dorth, geboren omstreeks 1566, stiftsjuffer te Nuis, overleden 

(ongeveer 41 jaar oud) op zondag 4 mei 1608. 

4. Josine van Dorth, geboren omstreeks 1569, vrouwe van Gelli, trouwde met 

Alexander Tengnagell, geboren omstreeks 1569, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

dinsdag 17 oktober 1617. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Johan Joost van Dorth, geboren omstreeks 1574, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1624, volgt XIIIb, op pagina 23. 

6. Anna van Dorth, geboren omstreeks 1579, overleden (ongeveer 69 jaar oud) 

omstreeks 1648 in Est [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 34 

en ongeveer 33 jaar oud) op zondag 23 maart 1614 met Willem van Bloemendaal, 

zoon van Arent van Bloemendaal en Bertha Vaeck, geboren omstreeks 1580, heer van 

Est, overleden (ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1619. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XIIb. Diederik van Dorth, zoon van Diederik van Dorth (XIa), op pagina 18 (heer van Dorth) en 

Johanna van Rossem, geboren omstreeks 1540 in Heerde, heer van Rozendaal, overleden 

(ongeveer 43 jaar oud) omstreeks 1583 in Rozendaal, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1565 met Ermgard van Vorden, geboren omstreeks 1545, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1585. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 



  

  

1. Diederik van Dorth, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 

zondag 11 november 1629, volgt XIIIc, op pagina 23. 

 

XIIc. Reinier van Dorth, zoon van Diederik van Dorth (XIa), op pagina 18 (heer van Dorth) en Johanna 

van Rossem, geboren op woensdag 5 augustus 1542, heer van Varick, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) omstreeks 1601, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 5 jaar oud) 

(1) omstreeks 1565 met Johanna van Weeze, geboren omstreeks 1560, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) omstreeks 1603. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria van Dorth, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

omstreeks 1640, trouwde met Johan van Stepraedt, geboren omstreeks 1570, 

overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1625. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

 Reinier van Dorth, trouwde (2) met Jenneke van Velp. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIId. Johan van Rechteren, zoon van Zeger van Heeckeren van Rechteren (XIb), op pagina 18 (heer 

van Rechteren en Bredenhorst) en Margaretha van Munster, geboren omstreeks 1595, heer van 

Almelo, Vriezenveen, Rechteren en Bredenhorst, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

maandag 7 januari 1641 in Almelo, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) 

(1) omstreeks 1616 met Joachima van Wijhe, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) omstreeks 1640. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Joachim Adolf van Rechteren, geboren op dinsdag 28 december 1627 in Zwolle, 

overleden (58 jaar oud) op zondag 5 mei 1686, volgt XIIId, op pagina 24. 

2. Maria Margaretha van Rechteren, geboren omstreeks 1617, overleden (ongeveer 32 

jaar oud) omstreeks 1649. 

3. Agnes van Rechteren, geboren omstreeks 1621, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

vrijdag 21 juli 1690, trouwde met Ernhard Heinrich van Asbeck, geboren 

omstreeks 1679. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Josina Sophia van Rechteren, geboren omstreeks 1623, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) omstreeks 1679, trouwde met Hendrik Frederik van den Clooster tot 

Havixhorst, geboren in Zutphen, gedoopt op donderdag 13 juni 1613, overleden 

(ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1678, begraven in Almelo. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

5. Zeger van Heeckeren van Rechteren, geboren omstreeks 1623, overleden (ongeveer 

50 jaar oud) op zaterdag 17 maart 1674, begraven in Almelo, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) omstreeks 1644 in Ede met Margaretha van 

Arnhem, geboren omstreeks 1624 in Ede, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op 

zondag 2 juli 1651, begraven in Almelo. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (beiden ongeveer 28 jaar oud) (2) op maandag 18 maart 1652 in 

Zaltbommel met Margareta van Torck van Nederhemert, geboren omstreeks 1623 in 

Zaltbommel, gedoopt op donderdag 13 juli 1623, overleden (ongeveer 51 jaar oud) 

omstreeks 1674 in Leiden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Jan Reinhard van Rechteren, overleden op donderdag 6 mei 1649. 

 

 Johan van Rechteren, trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op 

maandag 21 mei 1640 met Johanna van Heeckeren, dochter van Joost van Heeckeren (Xj), op 

pagina 16 (heer van Diepenbroeck) en Henrica van Bevervoorde. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIIe. Harmen Berend van Voorst, zoon van Otto van Voorst (XId), op pagina 19 (heer van 

Schadewijck) en Erica van Moerbeke, geboren omstreeks 1610, heer van Schadewijck, overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) omstreeks 1673, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1640 



  

  

met Anna Maria van Voerst, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 81 jaar oud) 

omstreeks 1691. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Otto van Voorst, geboren omstreeks 1640, overleden (ongeveer 64 jaar oud) 

omstreeks 1704, volgt XIIIe, op pagina 25. 

 

XIIf. Elbert van Voorst van Schoonderbeek, zoon van Reinier van Voorst van Schoonderbeek 

(XIe), op pagina 19 (heer van Schoonderbeek, Het Loo en Westerhof) en Anna de Cock van 

Isendoorn, geboren omstreeks 1595 in Putten in Huize Schoonderbeek, heer van Schoonderbeek 

en Westerhof, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 1656 in Putten in Huize Schoonderbeek, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 

donderdag 27 november 1625 met Ahasvera van Hackfort, geboren omstreeks 1605. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Elbert van Voorst van Schoonderbeek, trouwde (respectievelijk ongeveer 59 en ongeveer 37 jaar 

oud) (2) op donderdag 25 februari 1655 in Doornenburg op het kasteel met Kunegonde van 

Amstel van Mijnden, geboren omstreeks 1617. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Elbert Sweder van Voorst van Schoonderbeek, geboren omstreeks 1655 in Putten, 

overleden (ongeveer 49 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1705, volgt XIIIf, op pagina 25. 

 

XIIg. Everard (Evert) van Heeckeren, zoon van Walraven van Heeckeren (XIg), op pagina 20 (heer van 

Nettelhorst en Enghuizen) en Walburga van Lynden, geboren op donderdag 14 februari 1613 in 

Lochem, heer van Nettelhorst, Enghuizen en Barlham, overleden (67 jaar oud) op 

dinsdag 23 april 1680 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 19 jaar oud) op 

donderdag 2 januari 1642 in Zutphen met Maria Torck, geboren omstreeks 1622 in Wageningen, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op dinsdag 21 februari 1690 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Walraven van Heeckeren, geboren omstreeks 1643, Landdrost en ambassadeur, 

bouwheer van de schelpenkoepe, overleden (ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1701. 

2. Lubbert Frederik van Heeckeren, geboren omstreeks 1645, overleden (ongeveer 23 

jaar oud) omstreeks 1668. 

3. Robbert van Heeckeren, geboren op donderdag 1 december 1650 in Zutphen, 

overleden (48 jaar oud) op maandag 16 november 1699 aldaar, volgt XIIIg, op pagina 

25. 

4. Walburgis van Heeckeren, geboren omstreeks 1656, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

op zondag 30 november 1721, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en 42 jaar oud) 

(1) op zondag 18 februari 1680 met Elbert Anton van Pallant, zoon van Johan van 

Pallant (heer van Voorst en Keppel) en Isabella Gertruda van Brempt, geboren op 

woensdag 2 december 1637, overleden (63 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1701. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk ongeveer 55 en 39 jaar 

oud) (2) op woensdag 28 oktober 1711 met Anton Adolf van Haersolte, zoon van 

Rutger van Haersolte en Geertruijt van Ittersum, geboren op 

dinsdag 10 november 1671, overleden (50 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1722. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Jacob Derk van Heeckeren, geboren op donderdag 16 juli 1665 in Zutphen, overleden 

(84 jaar oud) op woensdag 23 juli 1749 aldaar, volgt XIIIh, op pagina 26. 

 

Walraven van Heeckeren. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Generatie XIII 
 

 

XIIIa. Diederik (Dirk) van Dorth, zoon van Seyno heer van Dorth (XIIa), op pagina 20 en Maria 

Dorothea Droste-Senden, geboren omstreeks 1565, heer van Dorth en Schoneveld, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) omstreeks 1626, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar 

oud) omstreeks 1595 met Aleida van Bodelscwingh, geboren omstreeks 1570. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Isabella van Dorth, geboren omstreeks 1605, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op 

zaterdag 23 november 1652, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 40 jaar 

oud) omstreeks 1620 met Adriaan Balthasar graaf van Flodrop, zoon van Willem van 

Flodrop en Johanna van der Fels, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 76 jaar 

oud) omstreeks 1656. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

 

XIIIb. Johan Joost van Dorth, zoon van Seyno heer van Dorth (XIIa), op pagina 20 en Maria Dorothea 

Droste-Senden, geboren omstreeks 1574, heer van Dorth tot Verhof, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) omstreeks 1624, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar 

oud) omstreeks 1602 met Maria Adriana van Pallant, dochter van Johan van Pallant en Anna van 

Loe, geboren omstreeks 1575. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Willem van Dorth, geboren omstreeks 1605, gedeputeerde van Gelderland ter 

Staten-Generaal, trouwde met Walburga van Marnix, dochter van Jacob van 

Marnix en Veronica van Hoen-Lippe, geboren omstreeks 1595. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Elisabeth van Dorth, geboren omstreeks 1610, trouwde met Willem Frederik van 

Zweiffeln, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1636. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Werner van Dorth, geboren omstreeks 1615, volgt XIVa, op pagina 27. 

 

XIIIc. Diederik van Dorth, zoon van Diederik van Dorth (XIIb), op pagina 20 (heer van Rozendaal) en 



  

  

Ermgard van Vorden, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 

zondag 11 november 1629, trouwde met Margaretha Boecop, geboren omstreeks 1580, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1630 in Arnhem. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Ermergarde van Dorth, geboren in 1600, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

zondag 28 augustus 1644, trouwde met Robert (Robbert) van Arnhem, geboren op 

zaterdag 20 juli 1596 in Arnhem, overleden (53 jaar oud) op 

maandag 6 september 1649, begraven in Velp (Gelderland). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Johanna van Dorth, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 52 jaar oud) 

omstreeks woensdag 9 mei 1663, trouwde met Willem van Lintelo, geboren 

omstreeks 1605 in Lochem, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

dinsdag 31 december 1658 in Almen, begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Ermergarde van Dorth. 

 

 

 
 

 

 

XIIId. Joachim Adolf van Rechteren, zoon van Johan van Rechteren (XIId), op pagina 21 (heer van 

Almelo, Vriezenveen, Rechteren en Bredenhorst) en Joachima van Wijhe, geboren op 

dinsdag 28 december 1627 in Zwolle, heer van Rechteren, overleden (58 jaar oud) op 

zondag 5 mei 1686, trouwde (respectievelijk 19 en 18 jaar oud) op zaterdag 12 oktober 1647 in 

Zwolle met Margriet van Haersolte, dochter van Rutger van Haersolte en Elisabeth van Laer, 

geboren op zaterdag 30 december 1628 in Zwolle, vrouwe van Westerveld en Haerst, overleden 

(53 jaar oud) op donderdag 12 februari 1682. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Adolf Hendrik van Rechteren, geboren op vrijdag 10 maart 1656 in Almelo, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 15 maart 1731 aldaar, volgt XIVb, op pagina 27. 

2. Frederik Rudolf van Rechteren, geboren op maandag 3 mei 1666, overleden (75 jaar 

oud) op donderdag 1 maart 1742 in Zwolle, volgt XIVc, op pagina 28. 



  

  

3. Johan Zeger van Rechteren, geboren omstreeks 1655, overleden (ongeveer 45 jaar 

oud) op donderdag 13 januari 1701 in Dalfsen, volgt XIVd, op pagina 29. 

4. Joachima van Rechteren, geboren omstreeks 1648, overleden (ongeveer 26 jaar oud) 

omstreeks 1674. 

5. Elisabeth van Rechteren, geboren omstreeks 1650, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

op woensdag 15 augustus 1725, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 50 

jaar oud) op maandag 23 oktober 1690 met Gerard Adriaan van Reede, zoon van 

Joachim Johan van Reede (heer van Saesfeld) en Spies-Heinsberg, geboren 

omstreeks 1640, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 16 mei 1717. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Johan Willem van Rechteren, geboren omstreeks 1658, overleden (ongeveer 52 jaar 

oud) op dinsdag 18 november 1710. 

7. Reinhard van Rechteren, geboren omstreeks 1659, overleden (ongeveer 72 jaar oud) 

op donderdag 19 juni 1732. 

8. Gerrit Burchard van Rechteren, geboren omstreeks 1663, Gouverneur o.a. te Breda, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1738. 

9. Lambert Bernhard van Rechteren, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 60 

jaar oud) op dinsdag 4 september 1725. 

10. Judith Adelheid van Rechteren, geboren op maandag 20 februari 1668, overleden (80 

jaar oud) op woensdag 22 januari 1749. 

 

XIIIe. Otto van Voorst, zoon van Harmen Berend van Voorst (XIIe), op pagina 21 (heer van 

Schadewijck) en Anna Maria van Voerst, geboren omstreeks 1640, heer van Schadewijck, 

overleden (ongeveer 64 jaar oud) omstreeks 1704, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en 

ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 14 juni 1679 in Didam met Charlotte Rebecca van 

Boinenburg, geboren omstreeks 1650. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Harmen Berend van Voorst, geboren omstreeks 1680, overleden (ongeveer 32 jaar 

oud) op vrijdag 19 mei 1713, volgt XIVe, op pagina 29. 

 

XIIIf. Elbert Sweder van Voorst van Schoonderbeek, zoon van Elbert van Voorst van Schoonderbeek 

(XIIf), op pagina 22 (heer van Schoonderbeek en Westerhof) en Kunegonde van Amstel van 

Mijnden, geboren omstreeks 1655 in Putten in Huize Schoonderbeek, overleden (ongeveer 49 jaar 

oud) op vrijdag 13 februari 1705, trouwde met Machteld Adriana van Renesse van Baer, geboren 

omstreeks 1660 in Utrecht, vrouwe van Blijenburg, Gendt, Erlecom en Baardwijk. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Kunegonde van Voorst, geboren omstreeks 1680, trouwde met Frederik Gerrit 

van Zuijlen van Nijevelt, geboren op maandag 4 juni 1668 in Elburg, overleden (49 

jaar oud) op zondag 26 december 1717. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XIIIg. Robbert van Heeckeren, zoon van Everard (Evert) van Heeckeren (XIIg), op pagina 22 (heer van 

Nettelhorst, Enghuizen en Barlham) en Maria Torck, geboren op donderdag 1 december 1650 in 

Zutphen, heer van Enghuizen, overleden (48 jaar oud) op maandag 16 november 1699 in 

Zutphen, trouwde (respectievelijk 37 en 17 jaar oud) op zondag 28 december 1687 in Elspeet met 

Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel-Kampferbeek, geboren op zondag 13 april 1670 in 

Oldebroek, overleden (34 jaar oud) op donderdag 10 juli 1704. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Johanna van Heeckeren, geboren op zaterdag 23 april 1689 in Zutphen, 

overleden (61 jaar oud) op maandag 26 oktober 1750 aldaar, trouwde (respectievelijk 

19 en 41 jaar oud) op dinsdag 29 januari 1709 in Zutphen met Alexander van der 

Capellen, zoon van Frederik van der Capellen (heer van de Boedelhof) en Judith 

Ermgard van der Schuiren (vrouwe van Hagen), geboren op zondag 15 januari 1668 in 

Zutphen, heer van Hagen, de Boedelhof, Heeraartsberg, overleden (62 jaar oud) op 

maandag 30 januari 1730 in Eefde. Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

2. Anna Geertruid van Heeckeren, geboren op zaterdag 14 oktober 1690 in Zutphen, 

overleden (85 jaar oud) op woensdag 8 november 1775. 

3. Evert van Heeckeren, geboren op maandag 12 januari 1693 in Zutphen, overleden (31 

jaar oud) op dinsdag 1 augustus 1724 in Laren, volgt XIVf, op pagina 29. 

4. Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren, geboren op zaterdag 14 juli 1696 in 

Zutphen, overleden (66 jaar oud) op zondag 7 november 1762 aldaar, volgt XIVg, op 

pagina 29. 

5. Elbert Anthonie Gerard van Heeckeren, trouwde met Drenthina Maria van de Rion. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIIIh. Jacob Derk van Heeckeren, zoon van Everard (Evert) van Heeckeren (XIIg), op pagina 22 (heer 

van Nettelhorst, Enghuizen en Barlham) en Maria Torck, geboren op donderdag 16 juli 1665 in 

Zutphen, heer van Barlham, Suideras, Ruurlo, Brandsenburg en Enghuizen van 1686 tot 1699 was 

hij schepen en burgemeester van Zutphen. Vanaf 1690 tot zijn overlijden had hij zitting in de 

Ridderschap en Staten van Zutphen. In 1693 werd hij rekenmeester, in 1696 lid van de 

Generaliteitskamer van Gelderland. Van 1706 tot 1740 was hij landdrost van Zutphen, overleden 

(84 jaar oud) op woensdag 23 juli 1749 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) op 

zaterdag 29 september 1691 in Hemmen met Heilwich Charlotte van Lynden, geboren op 

maandag 19 december 1661 in Hemmen, overleden (66 jaar oud) op vrijdag 2 juli 1728 in 

Zutphen. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Frans Jan van Heeckeren, geboren op zondag 12 september 1694 in Arnhem, 

overleden (72 jaar oud) op zondag 10 mei 1767 in 's-Gravenhage, volgt XIVh, op 

pagina 30. 

2. Evert van Heeckeren, geboren omstreeks 1696, heer van Barlham, overleden 

(ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1719. 

3. Assueer van Heeckeren, geboren op maandag 23 november 1699 in Arnhem, 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1767 in Zutphen, volgt XIVi, op pagina 

30. 

4. Walraven Robert van Heeckeren, gedoopt op vrijdag 14 maart 1704 in Arnhem, 

overleden (54 jaar oud), volgt XIVj, op pagina 31. 

 

Jacob Derk van Heeckeren. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Generatie XIV 
 

 

XIVa. Werner van Dorth, zoon van Johan Joost van Dorth (XIIIb), op pagina 23 (heer van Dorth tot 

Verhof) en Maria Adriana van Pallant, geboren omstreeks 1615, trouwde met Johanna Catharina 

Quadt-Wickrath, geboren omstreeks 1630, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op 

maandag 13 oktober 1664. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Jacob Lodewijk Frederik Seyno van Dorth, geboren op donderdag 1 augustus 1658 

in Issum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 1720, 

volgt XVa, op pagina 32. 

2. Johan Adriaan Adolph van Dorth, geboren op vrijdag 8 april 1661 in 

Issum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op 

maandag 30 september 1748 in Horst, volgt XVb, op pagina 32. 

 

XIVb. Adolf Hendrik van Rechteren, zoon van Joachim Adolf van Rechteren (XIIId), op pagina 

24 (heer van Rechteren) en Margriet van Haersolte (vrouwe van Westerveld en Haerst), geboren 

op vrijdag 10 maart 1656 in Almelo, graaf van Rechteren Almelo heer van Almelo, Vriezenveen, 

de Velver, Noorddeurningen, Gramsbergen en Westervelt, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 15 maart 1731 in Almelo, trouwde (respectievelijk 38 en 21 jaar oud) op 

dinsdag 8 februari 1695 in Rüdenhausen [Bavaria, Duitsland] met Sophia Juliana van 

Castell-Rüdenhausen, dochter van Philipp Gottfried graaf van Castell-Rüdenhausen en Anna 

Sibylle van Salm-Dhaun, geboren op dinsdag 28 februari 1673 in 

Rüdenhausen [Bavaria, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op maandag 17 juli 1758 in Almelo. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Johan Lodewijk van Rechteren, geboren op donderdag 13 december 1714, overleden 

(47 jaar oud) op vrijdag 5 maart 1762, volgt XVc, op pagina 32. 

2. Willem Frederik van Rechteren, geboren op dinsdag 18 januari 1701, overleden (69 

jaar oud) op zaterdag 14 juli 1770, volgt XVd, op pagina 33. 



  

  

3. Reinhard Burchard Rutger van Rechteren, geboren op woensdag 5 juli 1702, 

overleden (77 jaar oud) op zondag 23 januari 1780 in 's-Gravenhage, volgt XVe, op 

pagina 33. 

4. Jacob Hendrik van Rechteren, geboren op zaterdag 2 november 1709 in Almelo, 

overleden (74 jaar oud) op dinsdag 2 december 1783 in Utrecht, volgt XVf, op pagina 

34. 

5. Philipp Adolph van Rechteren, geboren op donderdag 19 februari 1699, overleden 

(72 jaar oud) op maandag 4 november 1771, volgt XVg, op pagina 34. 

6. Agnes Adelheid Charlotte van Rechteren, geboren op dinsdag 2 december 1704 in 

Rüdenhausen [Bavaria, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op maandag 4 juli 1757 in 

Hummelo, trouwde met mr. Frans Jan van Heeckeren, zoon van Jacob Derk van 

Heeckeren (XIIIh), op pagina 26 (heer van Barlham, Suideras, Ruurlo, Brandsenburg 

en Enghuizen) en Heilwich Charlotte van Lynden (zie XIVh, op pagina 30). Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

7. Margaretha Florentina van Rechteren, geboren op zondag 14 februari 1700, 

overleden (37 jaar oud) op vrijdag 10 mei 1737, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 

en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1720 met Gosewin Hendrik van Coeverden, zoon 

van Johan Burchard van Coeverden en Margaretha Judith van Rheme, geboren 

omstreeks 1690, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 17 mei 1759. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

8. Sophia Dorothea Wilhelmina van Rechteren, geboren op zondag 15 augustus 1706, 

overleden (52 jaar oud) op maandag 23 oktober 1758, trouwde (respectievelijk 49 en 39 

jaar oud) op donderdag 22 april 1756 met Albrecht August van Ysenburg-Büdingen, 

zoon van Ferdinand Maximilian van Ysenburg-Büdingen en Albertine Ernestine van 

Ysenburg-Büdingen, geboren op woensdag 14 april 1717, overleden (65 jaar oud) op 

maandag 25 november 1782. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Karel August van Rechteren, geboren op zaterdag 3 november 1708, overleden (80 

jaar oud) op vrijdag 15 mei 1789, volgt XVh, op pagina 34. 

10. Christian Albrecht van Rechteren, geboren op maandag 10 augustus 1711, overleden 

(36 jaar oud) op vrijdag 8 september 1747. 

11. Leopold Kasimir van Rechteren, geboren op vrijdag 12 maart 1717, overleden (61 jaar 

oud) op dinsdag 26 mei 1778. 

12. Rudolf Bernhard van Rechteren, geboren op zaterdag 29 september 1703, overleden 

(27 jaar oud) op vrijdag 27 april 1731, volgt XVi, op pagina 34. 

 

XIVc. Frederik Rudolf van Rechteren, zoon van Joachim Adolf van Rechteren (XIIId), op pagina 

24 (heer van Rechteren) en Margriet van Haersolte (vrouwe van Westerveld en Haerst), geboren 

op maandag 3 mei 1666, heer van Mennickshaven, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 1 maart 1742 in Zwolle, trouwde (respectievelijk 40 en 30 jaar oud) op 

zaterdag 11 december 1706 in Almelo met Philipine Eleonore van Castell-Rüdenhausen, 

dochter van Philipp Gottfried graaf van Castell-Rüdenhausen en Anna Sibylle van Salm-Dhaun, 

geboren op zondag 3 mei 1676 in Rüdenhausen [Bavaria, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op 

zondag 11 december 1757 in Zwolle. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Josina Elisabeth van Rechteren, geboren op dinsdag 5 december 1713, overleden (24 

jaar oud) op donderdag 13 februari 1738 in Kasteel Rechteren, trouwde met haar 

achterneef Johan Everard Adolph graaf van Rechteren-Limpurg, zoon van Joachim 

Hendrik Adolf van Rechteren (XVk), op pagina 35 (heer van Rechteren, Schulenborg 

en de Eeze) en Amalia Alexandrine van Limpurg-Speckfeld (erfdochter van Limpurg) 

(zie XVIc, op pagina 44). Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Joachim Philipp van Rechteren, geboren op woensdag 6 maart 1715 in Den Ham, 

overleden (81 jaar oud) op woensdag 17 augustus 1796, volgt XVj, op pagina 35. 

3. Isabella Frederica Charlotte van Rechteren, geboren op maandag 18 januari 1717 in 

Den Ham, overleden (77 jaar oud) op vrijdag 14 november 1794 in Wijhe, trouwde 

(respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1740 in Hellendoorn met 



  

  

Anthony van Dedem, zoon van Gijsbert van Dedem (heer van de Gelder, Wijhe) en 

Johanna Gerardine van Haersolte, geboren op donderdag 11 april 1715 in Zwolle, heer 

van de Geldedr, Wijhe, overleden (55 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1770 in Wijhe. Uit 

dit huwelijk een zoon. 

 

XIVd. Johan Zeger heer van Rechteren, zoon van Joachim Adolf van Rechteren (XIIId), op pagina 

24 (heer van Rechteren) en Margriet van Haersolte (vrouwe van Westerveld en Haerst), geboren 

omstreeks 1655, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op donderdag 13 januari 1701 in Dalfsen, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 21 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1685 in Scheveningen 

met Agnes Sophia van Raesfeld, dochter van Hendrik van Raesfeld (heer van Schulenborg en 

Ese) en Margarethe Elisabeth van Eyll, geboren op donderdag 1 november 1663 in Heydeck, 

overleden (42 jaar oud) op vrijdag 18 december 1705. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Joachim Hendrik Adolf van Rechteren, geboren op vrijdag 28 november 1687 in 

Hellendoorn, overleden (31 jaar oud) op zondag 5 maart 1719 in 

Markt Einersheim [Bavaria, Duitsland], volgt XVk, op pagina 35. 

2. Jacoba Judith Isabella van Rechteren, geboren op donderdag 1 oktober 1693 in 

Dalfsen, overleden (54 jaar oud) op woensdag 13 maart 1748 in Zutphen, trouwde met 

Evert van Heeckeren, zoon van Robbert van Heeckeren (XIIIg), op pagina 25 (heer 

van Enghuizen) en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel-Kampferbeek (zie 

XIVf, hieronder). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

3. Joachima Elisabeth van Rechteren, geboren omstreeks 1686, overleden (ongeveer 74 

jaar oud) omstreeks 1760, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1710 met Dirk van Haersolte, zoon van Willem van Haersolte en 

Johanna Elisabeth van Lynden, geboren omstreeks 1680, overleden (ongeveer 61 jaar 

oud) omstreeks 1741. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

XIVe. Harmen Berend van Voorst, zoon van Otto van Voorst (XIIIe), op pagina 25 (heer van 

Schadewijck) en Charlotte Rebecca van Boinenburg, geboren omstreeks 1680, heer van 

Schadewijck, overleden (ongeveer 32 jaar oud) op vrijdag 19 mei 1713, trouwde (beiden ongeveer 

25 jaar oud) op zondag 31 januari 1706 in Didam met Maria Elisabeth Theresia van Erp, geboren 

omstreeks 1680, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1742 in Didam. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan Egidius van Voorst, geboren op donderdag 10 december 1711 in 

Bislich [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

maandag 30 juni 1788 in Bedum, volgt XVl, op pagina 35. 

 

XIVf. Evert van Heeckeren, zoon van Robbert van Heeckeren (XIIIg), op pagina 25 (heer van 

Enghuizen) en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel-Kampferbeek, geboren op 

maandag 12 januari 1693 in Zutphen, heer van Nettelhorst en Molecaten, overleden (31 jaar oud) 

op dinsdag 1 augustus 1724 in Laren, trouwde (beiden 20 jaar oud) op 

donderdag 9 november 1713 in Wilp met Jacoba Judith Isabella van Rechteren, dochter van 

Johan Zeger heer van Rechteren (XIVd), hierboven en Agnes Sophia van Raesfeld. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adolph Jacob Hendrik van Heeckeren, geboren op zondag 25 augustus 1715 in 

Laren, overleden (50 jaar oud) op zondag 15 september 1765 aldaar, volgt XVm, op 

pagina 36. 

2. Wilhelmina Agnes Elisabeth van Heeckeren, geboren op vrijdag 23 juli 1717, 

overleden (78 jaar oud) op dinsdag 29 september 1795. 

3. Reinhard Bouchard Willem van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zondag 25 mei 1721 in Laren, overleden (77 jaar oud) aldaar, volgt XVn, op pagina 36. 

 

XIVg. Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren, zoon van Robbert van Heeckeren (XIIIg), op 

pagina 25 (heer van Enghuizen) en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel-Kampferbeek, geboren 

op zaterdag 14 juli 1696 in Zutphen, heer van Walien, Kampferbeek en Kemnade, overleden (66 



  

  

jaar oud) op zondag 7 november 1762 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 28 en 13 jaar oud) 

(1) op dinsdag 19 september 1724 in Zutphen met Susanne Johanna Everdina Valck-Onstein, 

geboren op zondag 19 april 1711 in Zutphen, overleden (ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1740 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Robbert Jacob van Heeckeren, geboren op woensdag 10 augustus 1729 in Zutphen, 

overleden (65 jaar oud) op zondag 22 maart 1795 aldaar, volgt XVo, op pagina 37. 

2. Evert Ludolph Hendrik Borchard Sylvius van Heeckeren van Waliën, gedoopt op 

dinsdag 22 juni 1734 in Ruurlo, begraven op vrijdag 22 juni 1804 in Bergh, volgt 

XVp, op pagina 37. 

3. Assuera Henrietta van Heeckeren, geboren op zondag 9 oktober 1735, overleden (22 

jaar oud) op zondag 6 augustus 1758. 

 

 Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren, trouwde (respectievelijk 55 en 28 jaar oud) 

(2) op maandag 6 december 1751 in Zutphen met Wilhelmina Frederica van Wijhe van Laer, 

geboren op maandag 20 september 1723 in Avezaath, overleden (73 jaar oud) op 

donderdag 23 maart 1797 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIVh. mr. Frans Jan van Heeckeren, zoon van Jacob Derk van Heeckeren (XIIIh), op pagina 26 (heer 

van Barlham, Suideras, Ruurlo, Brandsenburg en Enghuizen) en Heilwich Charlotte van Lynden, 

geboren op zondag 12 september 1694 in Arnhem, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en 

Langen, overleden (72 jaar oud) op zondag 10 mei 1767 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 27 en 17 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1722 in Almelo met Agnes Adelheid 

Charlotte van Rechteren, dochter van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 27 (graaf 

van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen, geboren op donderdag 6 juli 1724 in 

Zutphen, overleden (67 jaar oud) op maandag 20 februari 1792 aldaar, volgt XVq, op 

pagina 37. 

2. Maria Adelheid van Heeckeren, geboren op dinsdag 5 juni 1742, overleden (49 jaar 

oud) op zaterdag 30 juli 1791. 

3. August Robbert van Heeckeren, geboren op woensdag 31 juli 1743 in de omgeving 

van Hummelo, overleden (68 jaar oud) op maandag 7 oktober 1811 in Zutphen, volgt 

XVr, op pagina 38. 

4. Frederik Walraven Rijnhart Borghart Rudolf van Heeckeren. 

 

XIVi. mr. Assueer van Heeckeren, zoon van Jacob Derk van Heeckeren (XIIIh), op pagina 26 (heer van 

Barlham, Suideras, Ruurlo, Brandsenburg en Enghuizen) en Heilwich Charlotte van Lynden, 

geboren op maandag 23 november 1699 in Arnhem, heer van Ruurlo en Kell stamvader van de 

tak Ruurlo en Kell, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1767 in Zutphen, trouwde 

(respectievelijk 30 en 18 jaar oud) op maandag 9 januari 1730 in Brummen met Henrietta Johanna 

Elisabeth van Laer-Kell, geboren op zondag 25 januari 1711 in Silvolde, overleden (45 jaar oud) 

op donderdag 25 november 1756 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacob Derk Carel van Heeckeren, geboren op dinsdag 31 oktober 1730 in Zutphen, 

overleden (64 jaar oud) op zaterdag 11 juli 1795 aldaar, volgt XVs, op pagina 39. 

2. Alexandrine van Heeckeren van Kell, geboren omstreeks 1738, overleden (ongeveer 

80 jaar oud) omstreeks 1818. 

3. Heilwich Charlotte Barbara van Heeckeren, geboren op zondag 24 april 1740 in 

Zutphen, vrouwe van Barlham, overleden (67 jaar oud) op zaterdag 2 april 1808 in 

Keppel, trouwde (respectievelijk 32 en 38 jaar oud) op woensdag 6 mei 1772 in Ruurlo 

met Adolf Werner Carel van Pallandt, zoon van Frederik Willem Floris van 

Pallandt (rijksvrijheer van Pallandt, heer van Voorst, Keppel en Oosterveen, 

burgemeester van Doesburg) en Sophia Dorothea van Lintelo Walfort (vrouwe van 



  

  

Walfort), geboren op dinsdag 15 december 1733 in Keppel, rijksvrijheer van Pallandt 

heer van Keppel, Voorst, Barlham en Walfort, burgemeester van Doesburg, drost van 

Bredevoort, landdrost van de Graafschap Zutphen, overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 26 februari 1813 in Keppel. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 

mr. Assueer van Heeckeren. 

 

 

 
 

 

 

XIVj. Walraven Robert van Heeckeren, zoon van Jacob Derk van Heeckeren (XIIIh), op pagina 26 (heer 

van Barlham, Suideras, Ruurlo, Brandsenburg en Enghuizen) en Heilwich Charlotte van Lynden, 

gedoopt op vrijdag 14 maart 1704 in Arnhem, heer van Barlham en Brandsenburg, overleden (54 

jaar oud), begraven op donderdag 15 juni 1758 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op donderdag 20 september 1725 in 

Osnabrück [Niedersachsen, Duitsland] met Johanna Sophie van den Bussche, gedoopt op 

dinsdag 4 augustus 1705 in Bad Essen [Niedersachsen, Duitsland], overleden (30 jaar oud), 

begraven op vrijdag 27 april 1736 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Agnes Adriana Lubbertina van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 13 april 1732 in Zutphen, overleden (30 jaar oud) op 

donderdag 16 december 1762 aldaar, trouwde met haar achterneef Evert Ludolph 

Hendrik Borchard Sylvius baron van Heeckeren van Waliën, zoon van Ludolf 

Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren (XIVg), op pagina 29 (heer van Walien, 

Kampferbeek en Kemnade) en Susanne Johanna Everdina Valck-Onstein (zie XVp, op 

pagina 37). Uit dit huwelijk 2 zonen. 

2. Jacob Christiaen Maria Evert van Heeckeren, geboren op zondag 15 april 1736 in 

Zutphen, overleden (44 jaar oud) op dinsdag 4 juli 1780 aldaar, volgt XVt, op pagina 

40. 

 

 Walraven Robert van Heeckeren, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en 23 jaar oud) (2) op 



  

  

dinsdag 10 november 1739 in Beverwijk met Barbara Elisabeth de la Fontaine, geboren op 

donderdag 14 mei 1716 in Kaapstad [Cape Province, R.S.A.], overleden (55 jaar oud) op 

zaterdag 7 maart 1772 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Walraven Robert van Heeckeren, gedoopt op vrijdag 29 augustus 1749 in 

's-Gravenhage, overleden (34 jaar oud), volgt XVu, op pagina 41. 

2. Dirk Jan van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op zondag 14 januari 1742 in 

's-Gravenhage, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 7 februari 1796 in Zuilen, 

volgt XVv, op pagina 41. 

3. Charlotte Elisabeth van Heeckeren van Barlham, geboren op 

maandag 5 oktober 1744 in 's-Gravenhage, gedoopt op dinsdag 27 oktober 1744 

aldaar, begraven op zondag 8 april 1804 in Uelsen [Niedersachsen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 34 jaar oud) op zondag 19 september 1773 in 

's-Gravenhage met Otto Lodewijk vrijheer Quadt van Wickrath-Hüchtenbruck, 

gedoopt op donderdag 12 februari 1739 in Angermünde [Brandenburg, Duitsland], 

overleden (54 jaar oud), begraven op zondag 26 mei 1793 in 

Menen [West-Vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XV 
 

 

XVa. Jacob Lodewijk Frederik Seyno vrijheer van Dorth, zoon van Werner van Dorth (XIVa), op 

pagina 27 en Johanna Catharina Quadt-Wickrath, geboren op donderdag 1 augustus 1658 in 

Issum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 1720, trouwde met 

Maria Clara van Hohenegg, overleden omstreeks 1725. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Maria Francesca van Dorth, geboren omstreeks 1700, overleden (ongeveer 29 jaar 

oud) omstreeks vrijdag 3 maart 1730, trouwde met Lodewijk Lambert Lothar van 

Büren, geboren omstreeks 1690, vrijheer van Leerodt, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op zondag 4 maart 1753. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Josepha Johanna Jacoba van Dorth, geboren omstreeks 1705, overleden 

(ongeveer 26 jaar oud) op maandag 22 oktober 1731. 

 

XVb. Johan Adriaan Adolph van Dorth, zoon van Werner van Dorth (XIVa), op pagina 27 en Johanna 

Catharina Quadt-Wickrath, geboren op vrijdag 8 april 1661 in 

Issum [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op maandag 30 september 1748 

in Horst, trouwde (respectievelijk 58 en ongeveer 24 jaar oud) op donderdag 24 augustus 1719 

met Maria van Neuhoff, geboren omstreeks 1695. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Clemens Seyno van Dorth, geboren op vrijdag 8 oktober 1723, volgt XVIa, op pagina 

42. 

 

XVc. Johan Lodewijk van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 

27 (graaf van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

donderdag 13 december 1714, graaf van Rechteren Almelo, overleden (47 jaar oud) op 

vrijdag 5 maart 1762, trouwde (respectievelijk 43 en 29 jaar oud) (1) op zondag 5 november 1758 

met Juliana Louise van Lippe-Alverdissen, dochter van Frederik Ernst van 

Lippe-Alverdissen en Elisabeth van Friesenhausen, geboren op zaterdag 6 november 1728, 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 29 maart 1796. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johan Lodewijk van Rechteren, trouwde (respectievelijk 28 en 19 jaar oud) (2) op 

donderdag 13 december 1742 met Johanna van Haersolte, dochter van Wolter Johan van 

Haersolte en Geertruijt van Haersolte, geboren op zondag 5 september 1723, overleden (32 jaar 



  

  

oud) op woensdag 11 augustus 1756. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Sophia Geertruida van Rechteren, geboren op zondag 11 oktober 1750 in Zwolle, 

overleden (77 jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1827 aldaar, trouwde met Frederik Jan 

Willem van Heeckeren, zoon van Adolph Jacob Hendrik van Heeckeren (XVm), op 

pagina 36 (heer van Nettelhorst) en Petronella Reijnera van Lintelo van Overlaer (zie 

XVIe, op pagina 45). Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XVd. Willem Frederik van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 

27 (graaf van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

dinsdag 18 januari 1701, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 14 juli 1770, trouwde (respectievelijk 

19 en 24 jaar oud) op dinsdag 30 januari 1720 met zijn nicht Dorothea Charlotte van 

Castell-Rüdenhausen, dochter van Johann Friedrich van Castell-Rüdenhausen en Charlotte 

Juliane van Castell-Castell, geboren op donderdag 26 januari 1696, overleden (33 jaar oud) op 

donderdag 1 december 1729. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johan Reinhard Burchard van Rechteren, geboren op dinsdag 27 november 1725, 

overleden (57 jaar oud) op dinsdag 13 mei 1783, trouwde (respectievelijk 32 en 33 jaar 

oud) op dinsdag 7 november 1758 met zijn nicht Sophia Carolina Florentina van 

Rechteren, dochter van Philipp Adolph van Rechteren (XVg), op pagina 34 en 

Augusta Florentina van Ysenburg-Büdingen, geboren op vrijdag 6 april 1725, 

overleden (80 jaar oud) op woensdag 3 juli 1805 in Almelo. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. August Hendrik Christiaan van Rechteren, geboren op woensdag 30 oktober 1726, 

overleden (71 jaar oud) op zaterdag 9 juni 1798, trouwde (respectievelijk 31 en 

ongeveer 35 jaar oud) op woensdag 13 september 1758 met zijn nicht Maria Sophia 

Augusta van Coeverden, dochter van Gosewin Hendrik van Coeverden en 

Margaretha Florentina van Rechteren, geboren omstreeks 1723, overleden (ongeveer 

56 jaar oud) omstreeks 1779. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVe. Reinhard Burchard Rutger van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op 

pagina 27 (graaf van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

woensdag 5 juli 1702, heer van Gramsbergen en Collendoorn, overleden (77 jaar oud) op 

zondag 23 januari 1780 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 30 en 19 jaar oud) op 

dinsdag 12 mei 1733 in 's-Gravenhage met Maria Louise van den Boetzelaer, dochter van Jacob 

Godefridus van den Boetzelaer en Magdalena Elisabeth van Ellemeet (de Jonge) (vrouwe van 

Cranenbroeck en Kloetinge), geboren op donderdag 8 maart 1714 in Amsterdam, overleden (86 

jaar oud) op zaterdag 7 maart 1801 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 zonen: 

1. Jacob Godfried van Rechteren, geboren op maandag 17 december 1736 in 

's-Gravenhage, heer van Gramsbergen, overleden (94 jaar oud) op 

woensdag 27 juli 1831 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

2. Frederik Rudolph Carel van Rechteren, geboren op zondag 26 november 1741 in 

's-Gravenhage, overleden (78 jaar oud) op zaterdag 18 december 1819 in Raalte. 

3. Christiaan Lodewijk van Rechteren, geboren op donderdag 21 mei 1744 in 

's-Gravenhage, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 12 augustus 1820 in 

Ambt Hardenberg, trouwde (respectievelijk 30 en 17 jaar oud) op 

woensdag 17 mei 1775 met Armgard Ebella Juliana van Raesfeld, dochter van Izaak 

Reinhard van Raesfeld en Klara Thyna van Sytzama, geboren op 

zaterdag 1 oktober 1757, overleden (22 jaar oud) op maandag 24 januari 1780. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Adolf Hendrik van Rechteren, geboren op zondag 26 oktober 1738, overleden (67 jaar 

oud) op dinsdag 3 december 1805. 

5. Leopold Kasimir van Rechteren, geboren op zaterdag 3 juni 1747, overleden (48 jaar 

oud) op zondag 1 november 1795. 



  

  

 

XVf. Jacob Hendrik van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 

27 (graaf van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

zaterdag 2 november 1709 in Almelo, graaf van Rechteren, heer van Schoot, overleden (74 jaar 

oud) op dinsdag 2 december 1783 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) op 

woensdag 11 november 1733 in Utrecht met Maria Margarethe Pijnssen van der Aa, geboren op 

maandag 29 januari 1714 in Utrecht, overleden (43 jaar oud) op woensdag 4 januari 1758 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Rudolph Christiaan van Rechteren, geboren op zondag 23 november 1749 in Utrecht, 

overleden (63 jaar oud) op donderdag 31 december 1812 in Appeltern, volgt XVIb, op 

pagina 42. 

 

XVg. Philipp Adolph van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 

27 (graaf van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

donderdag 19 februari 1699, overleden (72 jaar oud) op maandag 4 november 1771, trouwde 

(respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op vrijdag 11 september 1722 met Augusta Florentina van 

Ysenburg-Büdingen, dochter van Karl August van Ysenburg-Büdingen en Anna Belgica 

Florentina van Solms-Laubach, geboren op zaterdag 23 maart 1697, overleden (32 jaar oud) op 

dinsdag 18 oktober 1729. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Sophia Carolina Florentina van Rechteren, geboren op vrijdag 6 april 1725, 

overleden (80 jaar oud) op woensdag 3 juli 1805 in Almelo, trouwde (1) met haar 

achterneef Johan Everard Adolph graaf van Rechteren-Limpurg, zoon van Joachim 

Hendrik Adolf van Rechteren (XVk), op pagina 35 (heer van Rechteren, Schulenborg 

en de Eeze) en Amalia Alexandrine van Limpurg-Speckfeld (erfdochter van Limpurg) 

(zie XVIc, op pagina 44). Uit dit huwelijk 2 zonen, trouwde (2) met haar neef Johan 

Reinhard Burchard van Rechteren, zoon van Willem Frederik van Rechteren 

(XVd), op pagina 33 en Dorothea Charlotte van Castell-Rüdenhausen. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

XVh. Karel August van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 27 (graaf 

van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

zaterdag 3 november 1708, overleden (80 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1789, trouwde 

(respectievelijk 26 en 19 jaar oud) op woensdag 1 december 1734 met Isabella van 

Wassenaar-Starrenburg, dochter van Willem Lodewijk van Wassenaar-Starrenburg (heer van 

Starrenburg en Ruyven) en Maria Cornelia van Aerssen, geboren op vrijdag 25 januari 1715 in 

's-Gravenhage, overleden (78 jaar oud) op woensdag 4 september 1793 in Zwolle. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Isabella Albertina Augusta van Rechteren, geboren op maandag 9 november 1739 in 

Zwolle, overleden (25 jaar oud) op zaterdag 10 augustus 1765 in Raalte. 

2. Juliana Reinera Florentina van Rechteren, geboren op zaterdag 20 juli 1743 in 

Voorburg, overleden (24 jaar oud) op donderdag 14 januari 1768 in Venlo. 

 

XVi. Rudolf Bernhard van Rechteren, zoon van Adolf Hendrik van Rechteren (XIVb), op pagina 

27 (graaf van Rechteren Almelo) en Sophia Juliana van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

zaterdag 29 september 1703, overleden (27 jaar oud) op vrijdag 27 april 1731, trouwde 

(respectievelijk 26 en ongeveer 24 jaar oud) op maandag 13 maart 1730 met Maria Margareta 

Torck, geboren omstreeks 1705, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op donderdag 14 juni 1770. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Sophia Juliana van Rechteren, geboren op zondag 12 november 1730 in Wageningen, 

overleden (62 jaar oud) op woensdag 6 november 1793 in Zutphen, trouwde 

(respectievelijk 34 en 27 jaar oud) op zondag 3 februari 1765 in Roosendaal met 

Frederik Willem van der Borch, zoon van Allard Philip van der Borch en Reiniera 

Charlotte van Goltstein, geboren op zondag 10 februari 1737 in Zutphen, heer van 

Verwolde, overleden (44 jaar oud) op woensdag 8 augustus 1781 in Laren. Uit dit 



  

  

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVj. Joachim Philipp van Rechteren, zoon van Frederik Rudolf van Rechteren (XIVc), op pagina 

28 (heer van Mennickshaven) en Philipine Eleonore van Castell-Rüdenhausen, geboren op 

woensdag 6 maart 1715 in Den Ham, overleden (81 jaar oud) op woensdag 17 augustus 1796, 

trouwde (respectievelijk 44 en 24 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1759 met Ida Elisabeth van 

Voorst, geboren op dinsdag 1 februari 1735, overleden (50 jaar oud) op zaterdag 8 oktober 1785. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Sara Philippine Charlotte van Rechteren, geboren op woensdag 29 juli 1761 in 

Ommen, overleden (61 jaar oud) op woensdag 14 mei 1823 in Hengelo, trouwde 

(respectievelijk 27 en 35 jaar oud) op zaterdag 16 mei 1789 in Ommen met Frederik 

Theodor van Pallandt, zoon van August Leopold van Pallandt (rijksvrijheer van 

Pallandt, heer van Eerde, Beerse en Oosterveen) en Anna Elisabeth van 

Haersolte (vrouwe van Egede), geboren op dinsdag 9 april 1754 in Eerde, rijksvrijheer 

van Pallandt, heer van Egede, overleden (57 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1812 in 

Hengelo. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVk. Joachim Hendrik Adolf van Rechteren, zoon van Johan Zeger heer van Rechteren (XIVd), op 

pagina 29 en Agnes Sophia van Raesfeld, geboren op vrijdag 28 november 1687 in Hellendoorn, 

heer van Rechteren, Schulenborg en de Eeze, overleden (31 jaar oud) op zondag 5 maart 1719 in 

Markt Einersheim [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op 

dinsdag 1 december 1711 met Amalia Alexandrine van Limpurg-Speckfeld, dochter van Georg 

Eberhard graaf van Limpurg-Speckfeld en Johanna Polyxena van Leiningen-Dagsburg, geboren 

op zondag 5 juni 1689 in Sommerhausen [Bavaria, Duitsland], erfdochter van Limpurg, overleden 

(64 jaar oud) op dinsdag 2 april 1754. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan Everard Adolph van Rechteren-Limpurg, geboren op vrijdag 2 november 1714 

in Dalfsen, overleden (39 jaar oud) op maandag 25 maart 1754, volgt XVIc, op pagina 

44. 

 

XVl. Johan Egidius van Voorst, zoon van Harmen Berend van Voorst (XIVe), op pagina 29 (heer van 

Schadewijck) en Maria Elisabeth Theresia van Erp, geboren op donderdag 10 december 1711 in 

Bislich [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], heer van Schadewijck, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 30 juni 1788 in Bedum, trouwde (respectievelijk 38 en 20 jaar oud) op 

dinsdag 30 december 1749 in Bedum met Maria Theodora van Goltstein, geboren op 

vrijdag 18 november 1729 in Groningen, overleden (90 jaar oud) op donderdag 2 maart 1820. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Geertruida Maria Juvetta van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 10 oktober 1750 in Groningen, gedoopt op zaterdag 10 oktober 1750 aldaar, 

overleden (33 jaar oud) op zondag 2 november 1783 in Deventer, begraven op 

donderdag 6 november 1783 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en 30 jaar oud) op 

woensdag 11 oktober 1769 in Twello met Otto Ernst van Hövell, geboren op 

woensdag 29 april 1739 in Deventer, gedoopt op woensdag 29 april 1739 aldaar, eer 

van Wezeveld, Cretier, Woldenberg en Hassent, overleden (61 jaar oud) op 

vrijdag 13 maart 1801 in Deventer, begraven op dinsdag 17 maart 1801 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Josephus Johannes Franciscus Antonius Mathias van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 27 maart 1767 in Didam, overleden (73 jaar oud) op woensdag 24 maart 1841 

in Duiven, volgt XVId, op pagina 45. 

3. Maria Enghelberta Lodewijka Clara van Voorst, geboren op 

maandag 25 september 1769 in Didam, overleden (71 jaar oud) op 

maandag 15 maart 1841 in Rees [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 31 en 27 jaar oud) op zaterdag 2 mei 1801 in 

Geldern [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Franz Ludwig Ignatz Joseph Maria 

van Martels zu Dankem, geboren op vrijdag 31 december 1773 in Dankem, overleden 



  

  

(ongeveer 67 jaar oud) in 1841 in Cincinnati [Ohio, Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Helena Gertrudis Maria Josepha barones van Voorst, geboren op 

woensdag 14 augustus 1771 in Didam, overleden (80 jaar oud) op 

zaterdag 24 april 1852, trouwde (respectievelijk 24 en 36 jaar oud) op 

woensdag 18 november 1795 in Bedum met Hendrik Willem Antonie baron van Erp 

tot Holt, geboren op zondag 2 september 1759 in Baarlo, overleden (60 jaar oud) op 

vrijdag 18 augustus 1820 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Godefridus Alexander Xaverius baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 18 januari 1774 in Didam, overleden (52 jaar oud) op zaterdag 8 april 1826 in 

Roermond. 

 

XVm. Adolph Jacob Hendrik van Heeckeren, zoon van Evert van Heeckeren (XIVf), op pagina 29 (heer 

van Nettelhorst en Molecaten) en Jacoba Judith Isabella van Rechteren, geboren op 

zondag 25 augustus 1715 in Laren, heer van Nettelhorst, overleden (50 jaar oud) op 

zondag 15 september 1765 in Laren, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 7 april 1742 in Vorden met Petronella Reijnera van Lintelo van Overlaer, geboren op 

zondag 26 juni 1718 in Almen, overleden (55 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1774 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Evert Christiaan Karel van Heeckeren, geboren op zondag 30 augustus 1744 in 

Laren, heer van Nettelhorst, overleden (72 jaar oud) op maandag 9 september 1816 in 

Laren, trouwde (respectievelijk 37 en 28 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1781 in 

Echteld met Henrietta Seijna van Wassenaar-Veur, dochter van Willem van 

Wassenaar-Veur en Johanna Wilda van Wijhe, geboren op vrijdag 25 mei 1753 in 

Nijmegen, overleden (79 jaar oud) op maandag 19 november 1832 in Laren. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Frederik Jan Willem van Heeckeren, geboren op zondag 19 december 1745 in Laren, 

overleden (69 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1815 aldaar, volgt XVIe, op pagina 45. 

3. Jacob Reinhard Burchard van Heeckeren, gedoopt op woensdag 30 november 1746, 

overleden (ongeveer 18 jaar oud) op woensdag 21 augustus 1765. 

4. Charlotte Clara Elisabeth van Heeckeren, geboren op zondag 23 juni 1748 in Laren, 

overleden (70 jaar oud) op zaterdag 10 april 1819 aldaar, trouwde (respectievelijk 23 

en 41 jaar oud) op maandag 4 november 1771 in Lochem met Derk Jan van Keppel, 

zoon van Derk Jan van Keppel (heer van Woolbeek) en Cornelia Mechtild van Lintelo, 

geboren op woensdag 30 augustus 1730 in Deventer, heer van Oolde, overleden (70 

jaar oud) op woensdag 14 januari 1801 in Laren. Uit dit huwelijk een zoon. 

5. Wilhelmina Jeanette Angenis van Heeckeren, gedoopt op woensdag 27 januari 1751, 

overleden (ongeveer 4 jaar oud) op zaterdag 1 november 1755. 

6. Maurits Carel George van Heeckeren, geboren op dinsdag 15 februari 1752 in Laren, 

overleden (75 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1827 aldaar. 

7. Willem Robert Johan Walraven baron van Heeckeren, gedoopt op 

donderdag 28 maart 1754 in Lochem in Huize Nettelhorst, Heer van Marhulsen, 

overleden (ongeveer 76 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1830 in Lochem in Huize De 

Heest. 

 

XVn. Reinhard Bouchard Willem van Heeckeren van Molecaten, zoon van Evert van Heeckeren 

(XIVf), op pagina 29 (heer van Nettelhorst en Molecaten) en Jacoba Judith Isabella van Rechteren, 

geboren op zondag 25 mei 1721 in Laren (in Lochem) in Huize Nettelhorst, gedoopt op 

vrijdag 30 mei 1721 in Lochem, overleden (77 jaar oud) aldaar in Huize Molecaten, begraven op 

maandag 29 april 1799 aldaar, trouwde (respectievelijk 37 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 1 augustus 1758 in Vorden met Henriëtte van Lintelo van de Marsch, geboren op 

zaterdag 30 juli 1735 in Zutphen, gedoopt op zondag 31 juli 1735 aldaar, overleden (41 jaar oud) 

op donderdag 19 juni 1777 in Hattem in Huize Molecaten. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Elisabeth Jacoba Judith van Heeckeren, geboren op woensdag 27 januari 1762 in 



  

  

Oldebroek, overleden (67 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1830 aldaar. 

2. Anna Maria Theodora van Heeckeren, geboren op woensdag 14 mei 1766 in 

Oldebroek, overleden (59 jaar oud) op dinsdag 1 november 1825 in Zutphen. 

3. Robert August Adolf van Heeckeren, geboren op donderdag 7 juni 1770 in 

Oldebroek, overleden (68 jaar oud) op woensdag 26 december 1838 aldaar. 

4. Robert August Rudolph Karel Maurits van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 7 juni 1770 in Hattem, overleden (88 jaar oud) op 

zondag 26 december 1858 aldaar, volgt XVIf, op pagina 45. 

 

XVo. Robbert Jacob van Heeckeren, zoon van Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren 

(XIVg), op pagina 29 (heer van Walien, Kampferbeek en Kemnade) en Susanne Johanna Everdina 

Valck-Onstein, geboren op woensdag 10 augustus 1729 in Zutphen, heer van de Wiersse en 

Kampferbeek, overleden (65 jaar oud) op zondag 22 maart 1795 in Zutphen, trouwde (beiden 24 

jaar oud) op vrijdag 11 januari 1754 in Nijkerk met Maria Philippine Ernestina van Voorst tot 

Bergentheym, geboren op maandag 4 april 1729 in Ambt Hardenberg, overleden (48 jaar oud) op 

zondag 2 november 1777 in Zwolle. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Gerrit Frederik van Heeckeren, geboren op zondag 27 maart 1757 in Zwolle, 

overleden (79 jaar oud) op dinsdag 6 december 1836 in Vorden. 

2. Willem Frederik van Heeckeren, geboren op zondag 5 maart 1758 in Zwolle, 

overleden (77 jaar oud) op zondag 25 oktober 1835 in Utrecht. 

3. Ludolph van Heeckeren, geboren op zondag 4 mei 1755 in Zwolle, overleden (86 jaar 

oud) op zondag 11 juli 1841 in Vorden, volgt XVIg, op pagina 46. 

 

XVp. Evert Ludolph Hendrik Borchard Sylvius baron van Heeckeren van Waliën, zoon van Ludolf 

Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren (XIVg), op pagina 29 (heer van Walien, Kampferbeek 

en Kemnade) en Susanne Johanna Everdina Valck-Onstein, gedoopt op dinsdag 22 juni 1734 in 

Ruurlo, heer van Kemnade en Walien, burgemeester van Doesburg en Zutphen, begraven op 

vrijdag 22 juni 1804 in Bergh, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 21 jaar oud) (1) op 

zondag 10 februari 1754 in 's-Gravenhage met zijn achternicht Agnes Adriana Lubbertina van 

Heeckeren van Brandsenburg, dochter van Walraven Robert van Heeckeren (XIVj), op pagina 

31 (heer van Barlham en Brandsenburg) en Johanna Sophie van den Bussche. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Ludolf Frederik Hendrik van Heeckeren, geboren op woensdag 12 juli 1758 in 

Zutphen, overleden (39 jaar oud) op maandag 1 januari 1798 aldaar. 

2. Walraven Robbert Evert van Heeckeren van Waliën, gedoopt op 

donderdag 12 juli 1759 in Zutphen, overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 21 september 1833 aldaar, volgt XVIh, op pagina 46. 

 

 Evert Ludolph Hendrik Borchard Sylvius baron van Heeckeren van Waliën, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en 38 jaar oud) (2) op zondag 29 juli 1764 in Nijmegen met Margriet 

Reiniera van Haeften, geboren op zondag 23 juni 1726 in Nijmegen, overleden (71 jaar oud) op 

vrijdag 8 september 1797 in Bergh. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVq. Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen, zoon van mr. Frans Jan van Heeckeren (XIVh), op 

pagina 30 (heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen) en Agnes Adelheid Charlotte van 

Rechteren, geboren op donderdag 6 juli 1724 in Zutphen, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese 

en Langen, overleden (67 jaar oud) op maandag 20 februari 1792 in Zutphen, trouwde 

(respectievelijk 27 en 28 jaar oud) op dinsdag 16 november 1751 in Bathmen met Alexandrine 

Charlotte van Westerholt, geboren op vrijdag 12 november 1723 in 

Rees [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op zondag 18 oktober 1778. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Charlotte Sophia van Heeckeren, geboren op vrijdag 1 september 1752, overleden (22 

jaar oud) op maandag 31 juli 1775. 



  

  

2. Frans Jan van Heeckeren van Enghuizen, geboren omstreeks 1754, overleden 

(ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1783. 

3. Evert Frederik van Heeckeren, geboren op dinsdag 23 december 1755 in Arnhem, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 13 januari 1831 in Hummelo, volgt XVIi, op 

pagina 47. 

4. Heilwich Juliana Wilhelmina van Heeckeren, geboren op dinsdag 8 februari 1757, 

overleden (28 jaar oud) op maandag 28 maart 1785. 

5. Jacoba Alexandra Helena van Heeckeren, geboren op zaterdag 12 februari 1763, 

overleden (55 jaar oud) op maandag 7 december 1818. 

6. Jacob Derk Burchard van Heeckeren, geboren op woensdag 12 juni 1765, overleden 

(22 jaar oud) op vrijdag 30 mei 1788. 

7. Wilhelmina van Heeckeren, geboren op donderdag 14 augustus 1766, overleden (23 

jaar oud) op donderdag 21 januari 1790. 

8. Lodewijk van Heeckeren, geboren op dinsdag 6 september 1768 in Hummelo, 

overleden (63 jaar oud) op zaterdag 19 november 1831 in Velp (Gelderland), volgt 

XVIj, op pagina 51. 

 

Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen. 

 

 

 
 

Van Heeckeren was vanaf 1746 lid van de ridderschap en van de Staten van Zutphen, tot aan zijn overlijden. 

Hij was daarnaast gedeputeerde van de Staten van Zutphen en ter Staten-Generaal, in beide functies vanaf 

1777 tot aan zijn overlijden. In 1782 werd hij burgemeester van Doetinchem, wat hij tot zijn dood zou blijven. 

 

 

XVr. August Robbert van Heeckeren, zoon van mr. Frans Jan van Heeckeren (XIVh), op pagina 

30 (heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen) en Agnes Adelheid Charlotte van 

Rechteren, geboren op woensdag 31 juli 1743 in de omgeving van Hummelo op landgoed 

Enghuizen, heer van Suideras, overleden (68 jaar oud) op maandag 7 oktober 1811 in Zutphen, 

trouwde (respectievelijk 33 en 28 jaar oud) op dinsdag 17 september 1776 in Nederlangbroek met 

Aleida Jacoba van Westrenen, geboren op vrijdag 26 januari 1748 in Utrecht, overleden (65 jaar 

oud) op maandag 29 maart 1813 in Harderwijk. 



  

  

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Charlotte Sophie van Heeckeren, geboren op vrijdag 27 april 1781 in Arnhem, 

overleden (57 jaar oud) op vrijdag 8 februari 1839 in Harderwijk, trouwde 

(respectievelijk 17 en 24 jaar oud) op dinsdag 23 april 1799 in Utrecht met Roelof 

Wolter Herman van Broeckhuijsen, zoon van Willem Harmen van 

Broeckhuijsen (burgemeester van Harderwijk) en Eleonora Sophia van Hoevell, 

geboren op vrijdag 20 mei 1774 in Epe, wethouder en burgemeester van Harderwijk, 

overleden (59 jaar oud) op woensdag 20 november 1833 in Harderwijk. Uit dit 

huwelijk 4 dochters. 

 

XVs. Jacob Derk Carel van Heeckeren, zoon van mr. Assueer van Heeckeren (XIVi), op pagina 

30 (heer van Ruurlo en Kell) en Henrietta Johanna Elisabeth van Laer-Kell, geboren op 

dinsdag 31 oktober 1730 in Zutphen, heer van Ruurlo, Lichtenberg, Engelenburg en Kell, 

overleden (64 jaar oud) op zaterdag 11 juli 1795 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 41 en 31 jaar 

oud) op woensdag 20 november 1771 in 's-Gravenhage met Johanna Juliana van 

Wassenaar-Starrenburg, dochter van Pieter van Wassenaar-Starrenburg (heer van 

Starrenburg) en Anna Arnoldina van den Boetzelaer, geboren op donderdag 24 december 1739 in 

's-Gravenhage, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 12 november 1811 in Ruurlo. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Sophia Wilhelmina van Heeckeren, geboren op dinsdag 29 september 1772 in 

's-Gravenhage, overleden (74 jaar oud) op woensdag 13 januari 1847 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 32 en 35 jaar oud) op woensdag 24 april 1805 in Ruurlo met Jacob 

Unico Willem van Wassenaar-Obdam, zoon van Carel George van 

Wassenaar-Obdam en Jacoba Elisabeth van Strijen de Blaauw, geboren op 

zondag 23 juli 1769 in 's-Gravenhage, rijksgraaf van Wassenaar, overleden (43 jaar 

oud) op maandag 31 augustus 1812 in Delden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Willem Hendrik Alexander Carel van Heeckeren van Kell, gedoopt op 

vrijdag 12 augustus 1774 in 's-Gravenhage, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 

zaterdag 24 juli 1847 in Ruurlo, volgt XVIk, op pagina 51. 

3. Louise Wilhelmine Frederique van Heeckeren, geboren omstreeks 1778, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) omstreeks 1851, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en 

ongeveer 43 jaar oud) in 1814 met Ds. Hermanus Johannes Woldringh, geboren 

omstreeks 1771, predikant te Ruurlo en rentmeester van het Kroondomein te 

Roosendaal, overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1833. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

Jacob Derk Carel van Heeckeren. 

 

 



  

  

 
 

Hij kreeg een zorgvuldige opvoeding en studeerde vervolgens rechten aan de Universiteit van Leiden. Al 

voor 1752 werd hij kamerheer van Prins Willem IV. Later werd hij dat ook van Prins Willem V. In 1780 werd 

hij bevorderd tot opperstalmeester aan het hof. Van Heeckeren bekleedde naast zijn functies aan het hof vele 

andere ambten: burgemeester van Zutphen en Groenlo; landdrost van het Graafschap Zutphen; 

buitengewoon raad in het Hof van Gelderland; gecommitteerde ter Staten-Generaal en in de Raad van State; 

grootbaljuw van het Vrije van Sluis (27 maart 1775) en gedeputeerde naar de Generaliteits-Rekenkamer 

(1777). Op 41-jarige leeftijd, op 20 november 1771, trouwde hij op het Stadhouderlijk Hof in Den Haag met 

Johanna Juliana van Wassenaer Starrenburg. 

In onze streken trad van Heeckeren in de hoge staatscolleges op als speciaal gecommitteerde voor de stad 

Maastricht en de Landen van Overmaas. Hij verbleef dan ook regelmatig in onze regio. Minstens een keer 

bekleedde hij de belangrijke functie van commissaris-deciseur van Staatse zijde in het tweeherig Maastricht. 

Deze stad was namelijk in 1632 door stadhouder Frederik Hendrik veroverd. Vanaf dat jaar waren de 

Staten-Generaal de koning van Spanje in zijn waardigheid van hertog van Brabant opgevolgd als een van de 

twee heren van Maastricht (naast de bisschop van Luik). De commissarissen waren de vertegenwoordigers 

van de Hoogmogenden (Staten-Generaal) en vervulden een belangrijke rol op bestuurlijk, rechtsprekend en 

wetgevend gebied. Zij voerden het oppertoezicht over de stedelijke instellingen en financiën. De heren 

commissarissen-deciseurs genoten veel aanzien, werden aangesproken met "Edelmogenden" en werden in 

Maastricht met luister ontvangen. De inwoners van Staats-Overmaas, waartoe ook Heerlen behoorde, 

konden bij hen terecht voor klachten en kwesties over bestuur en recht-spraak. De commissarissen wonnen 

informatie in over hun gebied en gaven advies aan de Staten-Generaal in Den Haag. 

De familie Van Heeckeren was een van de machtige families in de 18e-eeuwse Republiek der Verenigde 

Provinciën. Andere families waren de Bentincks en de Schimmelpennincks. 

Baron van Heeckeren was ook schout van Heerlen. Het is (nog) niet te achterhalen hoe hij aan dit ambt 

gekomen is. Vermoedelijk heeft hij het gekocht. Reeds in 1756 wordt hij als schout van Heerlen genoemd, 

maar het is goed mogelijk dat hij toen al enkele jaren in functie was. Hij bleef schout tot de komst van de 

Fransen in 1794. Het ambt oefende hij niet zelf uit. Hij benoemde een plaatsvervanger met de titel 

vice-schout of luitenant-schout. Achtereenvolgens werd deze functie bekleed door de regenten van 

Overmaas mr. A.J.J. Vignon, mr. J.W. Heldevier en J.H. Lam-berts. Baron van Heeckeren is op 11 juli 1795 te 

Zutphen overleden. 

 

 

XVt. Jacob Christiaen Maria Evert van Heeckeren, zoon van Walraven Robert van Heeckeren 

(XIVj), op pagina 31 (heer van Barlham en Brandsenburg) en Johanna Sophie van den Bussche, 

geboren op zondag 15 april 1736 in Zutphen, heer van Barlham, overleden (44 jaar oud) op 

dinsdag 4 juli 1780 in Zutphen, trouwde (respectievelijk 35 en 26 jaar oud) op 



  

  

zondag 28 april 1771 in Breda met Geertruida Elisabeth van Crommelin, geboren op 

woensdag 16 december 1744 in Namen [Namen, België], overleden (71 jaar oud) op 

dinsdag 6 februari 1816 in Ameland. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johanna Bertha van Heeckeren, geboren op dinsdag 11 februari 1772 in Zutphen, 

overleden (77 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1850 in Hummelo. 

2. Wigbold van Heeckeren, geboren op dinsdag 9 februari 1773 in Ambt-Doetinchem, 

overleden (32 jaar oud) op maandag 27 januari 1806 in 

Bentheim [Niedersachsen, Duitsland]. 

3. Walraven Robbert Jacob Derk van Heeckeren, geboren op maandag 22 februari 1779 

in Zutphen, overleden (57 jaar oud) op zondag 29 januari 1837 in Ameland, volgt 

XVIl, op pagina 53. 

 

XVu. Walraven Robert van Heeckeren, zoon van Walraven Robert van Heeckeren (XIVj), op pagina 

31 (heer van Barlham en Brandsenburg) en Barbara Elisabeth de la Fontaine, gedoopt op 

vrijdag 29 augustus 1749 in 's-Gravenhage, overleden (34 jaar oud), begraven op 

maandag 28 juni 1784 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en 19 jaar oud) op dinsdag 17 januari 1769 in Delft met Elisabeth van 

Beeftingh, geboren op maandag 10 november 1749 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (70 jaar oud) op 

woensdag 24 mei 1820 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Catharina van Heeckeren, geboren op zondag 29 december 1776 in Breda, 

overleden (83 jaar oud) op vrijdag 26 oktober 1860 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 

en 20 jaar oud) op maandag 16 mei 1803 in Breda met Christiaan Pels Rijcken, 

geboren op vrijdag 6 december 1782 in Princenhage, overleden (72 jaar oud) op 

dinsdag 20 februari 1855 in Breda. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Leonard Carel Hendrik van Heeckeren, geboren op donderdag 25 december 1783 in 

Breda, overleden (54 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1838 aldaar. 

 

XVv. Dirk Jan van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Walraven Robert van Heeckeren 

(XIVj), op pagina 31 (heer van Barlham en Brandsenburg) en Barbara Elisabeth de la Fontaine, 

gedoopt op zondag 14 januari 1742 in 's-Gravenhage, heer van Brandsenburg en Boelenstein, 

overleden (ongeveer 54 jaar oud) op zondag 7 februari 1796 in Zuilen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) op dinsdag 17 augustus 1773 in Rotterdam met Anna 

Petronella van Heemskerk (Heemskerck, van), gedoopt op maandag 19 september 1746 in 

Rotterdam, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 10 juli 1794 in 's-Gravenhage, 

begraven op zaterdag 12 juli 1794 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Wilhelmina Sophia van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

dinsdag 5 juli 1774 in 's-Gravenhage, overleden (73 jaar oud) op 

maandag 24 januari 1848 in Utrecht, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 

24 jaar oud) op dinsdag 8 april 1800 in Utrecht met jhr. Willem Anne van Beelaerts 

van Blokland, gedoopt op vrijdag 9 juni 1775 in Dordrecht, overleden (74 jaar oud) op 

zondag 12 augustus 1849 in Rhenen in Huize Remmerstein. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Walraven Robert van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

dinsdag 19 november 1776 in 's-Gravenhage, overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 23 juli 1845 in Zeist, volgt XVIm, op pagina 54. 

3. Willem Anthonie Hendrik van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

donderdag 25 februari 1779 in 's-Gravenhage, overleden (48 jaar oud) op 

zondag 20 januari 1828 in Utrecht, volgt XVIn, op pagina 55. 

4. Derk Johan Gideon van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

vrijdag 11 juli 1783 in 's-Gravenhage, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op 

zaterdag 16 augustus 1851 in Middelburg, volgt XVIo, op pagina 55. 



  

  

5. Frans Jan van Heeckeren, geboren op zaterdag 4 december 1784 in 's-Gravenhage, 

overleden (61 jaar oud) op donderdag 22 januari 1846 in Utrecht. 

6. Karel Hendrik August van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

zondag 25 maart 1787 in 's-Gravenhage, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op 

zaterdag 24 december 1836 in Utrecht, volgt XVIp, op pagina 56. 

 

 Anna Petronella van Heemskerk (Heemskerck, van), trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 

ongeveer 21 jaar oud) (1) op dinsdag 18 oktober 1763 met Willem Hendrik van Schuijlenburg, 

gedoopt op woensdag 28 februari 1742 in Haarlem, begraven op vrijdag 14 oktober 1768. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XVI 
 

 

XVIa. Clemens Seyno van Dorth, zoon van Johan Adriaan Adolph van Dorth (XVb), op pagina 32 en 

Maria van Neuhoff, geboren op vrijdag 8 oktober 1723, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 

18 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1748 met Sophia Therese Adolfine van Metternich, geboren 

omstreeks 1730, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1765. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Lodewijk van Dorth, overleden in 1824, volgt XVIIa, op pagina 57. 

2. Judith Anna Maria van Dorth, geboren op donderdag 16 september 1751 in 

Erkelenz [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (83 jaar oud) op 

donderdag 2 april 1835 in Grevenbroich [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (21 

jaar oud) op woensdag 8 september 1773 met Jacob Maurits van Locquenghien. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIb. Rudolph Christiaan van Rechteren, zoon van Jacob Hendrik van Rechteren (XVf), op pagina 

34 (graaf van Rechteren, heer van Schoot) en Maria Margarethe Pijnssen van der Aa, geboren op 

zondag 23 november 1749 in Utrecht, graaf van Rechteren, heer van Westerveld, Woudenberg, 

Gerenstein, Tull en Waal, overleden (63 jaar oud) op donderdag 31 december 1812 in Appeltern, 

trouwde (respectievelijk 35 en 17 jaar oud) op dinsdag 11 januari 1785 in Zwolle met Anna 

Elisabeth van der Capellen, dochter van Johan Derk van der Capellen (baron van der Capellen 

tot de Pol. Patriot, auteur van het pamflet Aan het Volk van Nederland) en Hillegonda Anna 

Bentinck, geboren op vrijdag 20 maart 1767 in Kamperveen, vrouwe van Appeltern, overleden 

(72 jaar oud) op zondag 30 juni 1839 in Appeltern. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacob Hendrik van Rechteren-Appeltern, geboren op dinsdag 27 november 1787 in 

Appeltern, overleden (57 jaar oud) op woensdag 9 juli 1845 in Zwollerkerspel, volgt 

XVIIb, op pagina 57. 

2. Johan Derck graaf van Rechteren-Appeltern, geboren op zaterdag 22 juni 1799 in 

Kasteel Appeltern, overleden (87 jaar oud) op zaterdag 4 december 1886 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 47 en 44 jaar oud) op zaterdag 5 juni 1847 in 

's-Gravenhage met Elisa Martha gravin van Limburg-Stirum, dochter van Frederik 

Willem III graaf van Limburg-Stirum en Elizabeth Richards, geboren op 

dinsdag 1 februari 1803 in Wexford [Wexford, Ierland], overleden (87 jaar oud) op 

maandag 17 maart 1890 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Juliana Johanna van Rechteren, geboren op vrijdag 2 april 1790 in Appeltern, 

overleden (44 jaar oud) op dinsdag 21 oktober 1834 in Arnhem. 

 

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. 

 

 

Elisa Martha gravin van Limburg-Stirum. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVIc. Johan Everard Adolph graaf van Rechteren-Limpurg, zoon van Joachim Hendrik Adolf van 

Rechteren (XVk), op pagina 35 (heer van Rechteren, Schulenborg en de Eeze) en Amalia 

Alexandrine van Limpurg-Speckfeld (erfdochter van Limpurg), geboren op 

vrijdag 2 november 1714 in Dalfsen, overleden (39 jaar oud) op maandag 25 maart 1754, trouwde 

(respectievelijk 31 en 21 jaar oud) (1) op donderdag 14 juli 1746 in Almelo met zijn achternicht 

Sophia Carolina Florentina van Rechteren, dochter van Philipp Adolph van Rechteren 

(XVg), op pagina 34 en Augusta Florentina van Ysenburg-Büdingen (zie XVd, op pagina 33). 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren-Limpurg, geboren op 

donderdag 29 februari 1748 in Würzburg [Bavaria, Duitsland], overleden (66 jaar oud) 

op dinsdag 20 september 1814 in Ohé en Laak, volgt XVIIc, op pagina 58. 

2. Frederik Reinhard Burchard van Rechteren-Limpurg, geboren op 

woensdag 22 september 1751 in Dalfsen, graaf van Limpurg Noorddeurningen, heer 

van Limpurg Speckfeld, overleden (90 jaar oud) op maandag 20 juni 1842 in 

Einersheim [Bavaria, Duitsland]. 

 

 Sophia Carolina Florentina van Rechteren, dochter van Philipp Adolph van Rechteren 

(XVg), op pagina 34 en Augusta Florentina van Ysenburg-Büdingen, trouwde (2) met haar neef 

Johan Reinhard Burchard van Rechteren, zoon van Willem Frederik van Rechteren (XVd), op 

pagina 33 en Dorothea Charlotte van Castell-Rüdenhausen. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johan Everard Adolph graaf van Rechteren-Limpurg, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) 

(2) op zondag 3 februari 1737 met zijn achternicht Josina Elisabeth van Rechteren, dochter van 

Frederik Rudolf van Rechteren (XIVc), op pagina 28 (heer van Mennickshaven) en Philipine 

Eleonore van Castell-Rüdenhausen. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 



  

  

1. Josina Elisabeth van Rechteren-Limpurg, geboren op dinsdag 11 februari 1738, 

overleden (66 jaar oud) op zaterdag 28 april 1804. 

 

XVId. Josephus Johannes Franciscus Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst, zoon van Johan 

Egidius van Voorst (XVl), op pagina 35 (heer van Schadewijck) en Maria Theodora van Goltstein, 

geboren op vrijdag 27 maart 1767 in Didam, heer van Schadewijck generaal-majoor infanterie, 

provinciaal commandant van Gelderland, overleden (73 jaar oud) op woensdag 24 maart 1841 in 

Duiven, trouwde (respectievelijk 30 en 19 jaar oud) op zondag 18 juni 1797 in 

Zeven [Niedersachsen, Duitsland] met Maria Anna Joanna Josepha van Schueren, geboren op 

donderdag 19 maart 1778 in Didam, overleden (35 jaar oud) op maandag 20 september 1813 in 

Zeven [Niedersachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 zonen: 

1. Louis Herman Joseph van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 1 januari 1799 in 

Zevenaar, overleden (68 jaar oud) op zondag 17 november 1867 in 

Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XVIId, op pagina 59. 

2. Franciscus Antonius Josephus Carolus baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 15 oktober 1801 in Zevenaar, Luitenant-Kolonel Cavallerie Ridder in de 

Militaire Willemsorde 4e klasse, overleden (81 jaar oud) op donderdag 1 maart 1883 in 

's-Gravenhage. 

3. Frederik Assueer Jacob Margarethus van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 1 september 1803 in Zevenaar, overleden (81 jaar oud) op 

zondag 28 juni 1885 in Arnhem, volgt XVIIe, op pagina 59. 

4. Johannes Aegidius Hendrik Balthazar baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 30 juli 1805 in Zevenaar, overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 16 augustus 1879 in Zoeterwoude. 

5. Augustus Everhardus Daniilis Fredericus van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 1 augustus 1807 in Zevenaar, overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 15 juni 1881 in Nijmegen, volgt XVIIf, op pagina 60. 

6. Eduwardus Ludovicus van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 21 oktober 1810 in 

Zevenaar, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 28 november 1891 in Elden, volgt 

XVIIg, op pagina 61. 

 

XVIe. Frederik Jan Willem van Heeckeren, zoon van Adolph Jacob Hendrik van Heeckeren (XVm), op 

pagina 36 (heer van Nettelhorst) en Petronella Reijnera van Lintelo van Overlaer, geboren op 

zondag 19 december 1745 in Laren, heer van Overlaer, overleden (69 jaar oud) op 

dinsdag 25 juli 1815 in Laren, trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1770 

in Nunspeet met Sophia Geertruida van Rechteren, dochter van Johan Lodewijk van Rechteren 

(XVc), op pagina 32 (graaf van Rechteren Almelo) en Johanna van Haersolte. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Elisabeth Reinira van Heeckeren, geboren op vrijdag 29 april 1774 in Zwolle, 

overleden (59 jaar oud) op vrijdag 4 april 1834 aldaar, trouwde met haar achterneef 

Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren-Limpurg, zoon van Johan Everard 

Adolph graaf van Rechteren-Limpurg (XVIc), op pagina 44 en Sophia Carolina 

Florentina van Rechteren (zie XVIIc, op pagina 58). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

XVIf. Robert August Rudolph Karel Maurits baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van 

Reinhard Bouchard Willem van Heeckeren van Molecaten (XVn), op pagina 36 en Henriëtte van 

Lintelo van de Marsch, geboren op donderdag 7 juni 1770 in Hattem in Huize Molecaten, 

gedoopt op dinsdag 12 juni 1770 aldaar, overleden (88 jaar oud) op zondag 26 december 1858 

aldaar in Huize Molecaten, trouwde (respectievelijk 43 en 23 jaar oud) op 

donderdag 18 november 1813 in Vorden met Charlotte Alexandrine van Westerholt, geboren op 

woensdag 23 december 1789 in Zutphen, gedoopt op zaterdag 26 december 1789 aldaar, 

overleden (53 jaar oud) op maandag 4 september 1843 in Bentheim [Niedersachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Jacob Anne van Heeckeren, geboren op maandag 26 februari 1816 in Zutphen, 



  

  

overleden (4 jaar oud) op zaterdag 26 februari 1820 in Arnhem. 

2. Henriette Wilhelmina Catharina barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 20 februari 1817 in Arnhem, overleden (73 jaar oud) op 

dinsdag 22 april 1890 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op 

donderdag 28 januari 1841 in Oldebroek met Antoni Otto Herman baron Gansneb, 

geboren op maandag 6 februari 1815 in Haarlem, overleden (63 jaar oud) op 

zaterdag 28 september 1878 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Willemina Frederika barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zondag 19 april 1818 in Arnhem, overleden (66 jaar oud) op vrijdag 10 april 1885 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 28 en 46 jaar oud) (1) op 

vrijdag 31 juli 1846 in Oldebroek met Reinhard Borchard Willem van den Wall, 

geboren op donderdag 28 november 1799 in Oldebroek, gedoopt op 

zondag 1 december 1799 in Hattem, Ridder in de Militaire Willemsorde, overleden (48 

jaar oud) op vrijdag 3 maart 1848 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 45 en 62 jaar oud) (2) op 

woensdag 19 augustus 1863 in Zutphen met Aarnout van Citters, geboren op 

dinsdag 10 maart 1801 in Goes, Ridder in de Militaire Willemsorde, overleden (64 jaar 

oud) op dinsdag 14 maart 1865 in Twello. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Jacob Anne van Heeckeren van Molecaten, geboren op donderdag 30 november 1820 

in Arnhem, overleden (64 jaar oud) op maandag 19 oktober 1885 in Hattem, volgt 

XVIIh, op pagina 64. 

 

XVIg. Ludolph baron van Heeckeren, zoon van Robbert Jacob van Heeckeren (XVo), op pagina 

37 (heer van de Wiersse en Kampferbeek) en Maria Philippine Ernestina van Voorst tot 

Bergentheym, geboren op zondag 4 mei 1755 in Zwolle, overleden (86 jaar oud) op 

zondag 11 juli 1841 in Vorden, trouwde (respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op 

donderdag 8 februari 1781 in Zutphen met Margaretha barones Schimmelpenninck van der 

Oije, dochter van Alexander Schimmelpenninck van der Oije (heer van Voorstonden en 

Watergoor) en Charlotte Jacoba van Haeften, geboren op dinsdag 14 oktober 1760 in Zutphen, 

overleden (80 jaar oud) op zondag 1 november 1840. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Charlotta Jacoba van Heeckeren, gedoopt op maandag 24 november 1783 in Vorden, 

overleden (ongeveer 86 jaar oud) op donderdag 9 juni 1870 in Haarlem, trouwde met 

mr. Cornelis Constantijn van Valkenburg, gedoopt op vrijdag 6 januari 1764 in 

Haarlem, heer van Callantsoorg burgemeester en wethouder te Haarlem, directeur 

van het postkantoor te Haarlem, overleden (83 jaar oud) op dinsdag 26 januari 1847 in 

Haarlem. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Maria Charlotta Philippina van Heeckeren tot de Wierse, geboren op 

zondag 27 januari 1782 in Zutphen, overleden (29 jaar oud) op 

zaterdag 28 december 1811 aldaar, trouwde (respectievelijk 11 en ongeveer 22 jaar 

oud) op dinsdag 17 september 1793 in Haarlem met Willem Reinier op ten Noort, 

gedoopt op woensdag 10 juli 1771 in Zutphen, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

zaterdag 13 november 1824 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIh. Walraven Robbert Evert baron van Heeckeren van Waliën, zoon van Evert Ludolph Hendrik 

Borchard Sylvius baron van Heeckeren van Waliën (XVp), op pagina 37 (heer van Kemnade en 

Walien, burgemeester van Doesburg en Zutphen) en Agnes Adriana Lubbertina van Heeckeren 

van Brandsenburg, gedoopt op donderdag 12 juli 1759 in Zutphen, page van Willem V, 

kamerheer i.b.d. des konings, overleden (74 jaar oud) op zaterdag 21 september 1833 in Zutphen, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 13 augustus 1780 in 

Oegstgeest met Amoena Sophia Frederika Des H.R. Gravin Gronsfeld-Diepenbroeck, dochter 

van Bertram Philipp Sigismund van Diepenbroich en Amone Sophie van Lowenstein-Wertheim, 

gedoopt op maandag 25 november 1754 in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 



  

  

woensdag 11 januari 1832 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Sophia Adriana Everdina barones van Heeckeren van Waliën, gedoopt op 

vrijdag 17 mei 1782 in Zutphen, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

vrijdag 20 december 1844 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 38 

jaar oud) op zondag 21 januari 1810 in Zutphen met Arnold Hendrik van 

Markel-Brouwer, gedoopt op maandag 16 december 1771 in Deventer, heer van 

Joppe en velde, lid tweede kamer, staatsraad, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op 

donderdag 22 juni 1826 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Willem van Heeckeren van Waliën, gedoopt op zondag 17 augustus 1783 in 

Zutphen, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 20 november 1857 aldaar, volgt XVIIi, op 

pagina 65. 

 

XVIi. Evert Frederik van Heeckeren, zoon van Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen (XVq), op 

pagina 37 (heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen) en Alexandrine Charlotte van 

Westerholt, geboren op dinsdag 23 december 1755 in Arnhem, baron van Heeckeren, heer van 

Enghuizen en Beurse, overleden (75 jaar oud) op donderdag 13 januari 1831 in Hummelo, 

trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar oud) op dinsdag 2 juli 1782 in Odijk met Henriette Jeanne 

Suzanne Marie Des H.R. Rijksgravin van Nassau, dochter van Hendrik Karel graaf van 

Nassau-Lalecq en Johanna Gevaers, geboren op zondag 28 oktober 1764 in Utrecht, overleden (45 

jaar oud) op dinsdag 26 juni 1810 in Hummelo. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen, geboren in 1784, overleden (ongeveer 

53 jaar oud) in 1837 (onterft). 

2. Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren, geboren op dinsdag 6 december 1785 in 

Zutphen, overleden (76 jaar oud) op maandag 19 mei 1862 in Arnhem, volgt XVIIj, op 

pagina 66. 

3. Jacob Derk Burchard Anne baron van Heeckeren ook wel genoemd: Van Heeckeren 

tot Enghuizen en: Van Heeckeren van Beverweerd, geboren op 

woensdag 28 november 1792 in Zutphen, heer van Beverweerd en Odijk, ongehuwd 

overleden (91 jaar oud) op zondag 28 september 1884 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], 

trouwde Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès is door Jacob van Heeckeren tot 

Enghuizen geadopteerd met Georges-Charles de Heeckeren-d'anthès, zoon van 

Joseph-Conrad d' Anthès en Marie-Anne van Hatzfeld, geboren op 

woensdag 5 februari 1812 in Colmar [Rhin (Haute), Frankrijk] (geadopteerd), 

overleden (83 jaar oud) op zaterdag 2 november 1895 in 

Soultz-Haut-Rhin [Rhin (Haute), Frankrijk]. Uit deze relatie zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Evert Frederik van Heeckeren. 

 

 



  

  

 
 

Loopbaan. 

" Officier in statendienst, laatstelijk majoor (1779-1783). 

" Gedeputeerde ter Staten-Generaal (1784-1795). 

" Lid Raad van State (1806-1809). 

" Lid departementaal bestuur van Gelderland (1807). 

" Assessor van het departement Gelderland (1807). 

" Lid algemene raad van het departement van de Boven-IJssel (1812). 

" Lid Ridderschap van Gelderland (1814-†). 

" Lid provinciale Staten van Gelderland (1814-1815). 

" Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1816-†). 

Onderscheidingen. 

" Ridder in de Orde van de Unie. 

" Ridder in de Orde van de Reünie. 

" Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

 

Jacob Derk Burchard Anne baron van Heeckeren. 

 

 



  

  

 
 

Hij was ongehuwd. Hij leerde in Sint-Petersburg Georges d'Anthès kennen, een officier in het Russische 

leger en de zoon van een landeigenaar in de Franse Elzas. Na een aantal brieven en een bezoek aan Joseph 

Conrad d'Anthès, vader van Georges, stelde Jacob voor om zijn zoon te adopteren zodat hij de naam en het 

bezit zou erven. De oude baron d'Anthès neemt het aanbod aan, en Georges noemt zichzelf Georges-Charles 

de Heeckeren d'Anthes, na toestemming van koning Willem I, in een brief van 5 mei 1836. Schrijvers hebben 

gesuggereerd dat de relatie tussen Jacob en Georges meer was dan die van adoptief vader-zoon. Na een duel 

van Georges met de dichter Aleksandr Poesjkin (die overleed aan de verwondingen) werd Jacob uit 

Sint-Petersburg teruggeroepen. 

Loopbaan. 

Zijn eerste post in de marine was in Toulon, en hij was later in dienst van Napoleon, die hem de titel Baron 

de l'Empire gaf. 

Diplomatieke posten: 

" secretaris legatie te Lissabon (1814). 

" secretaris legatie te Stockholm (1815-1817). 

" secretaris legatie te Berlijn (1817-1822). 

" waarnemend zaakgelastigde te Sint-Petersburg (1822). 

" buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Sint-Petersburg (1823-1837). 

" buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen (15 juni 1842 tot oktober 1875, 

benoemd in maart 1842). 

Onderscheidingen. 

" Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw (11 februari 1842). 

" Grootofficier in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

" Grootkruis Orde van de Eikenkroon (25 augustus 1863). 

" Minister van Staat (14 juli 1872-overlijden). 

 

 

Georges-Charles de Heeckeren-d'anthès. 

Vroege jaren. 

D'Anthès was lid van de sinds 1731 adellijke familie d'Anthès uit Soultz in de Elzas. Zijn vader, Joseph 

Conrad Alexandre d'Anthès (1773-1852), landeigenaar in de Elzas, maakte deel uit van de militairen die op 

order van de markies van Bouillé op 20 en 21 juni 1791 de ontsnapping van Lodewijk XVI ondersteunden, en 

was hierdoor gedwongen het land te verlaten. Hij keerde echter terug naar Frankrijk en trouwde in 1806 



  

  

Marie-Anna-Louise Gräfin von Hatzfeld (1784-1832), nicht van Frans Ludwig van Hatzfeld. Zij kregen zes 

kinderen. Georges-Charles was het derde kind na twee meisjes, en dus de oudste zoon. Hem lag een 

militaire carrière in het verschiet. Zijn vader was later gemeenteraadslid van Soultz en lid van de Chambre 

des Députés. 

Zijn eerste studie genoot hij in zijn familiestreek in de Elzas, aan het Collège de la Chapelle in Rougemont, in 

de Haut-Rhin. Vervolgens studeerde hij aan aan het Lycée Bourbon in Parijs waarna hij koos voor een 

militaire carrière. 

Adeldom. 

Zijn betovergrootvader, Henry Anthès (1670-1733), werd in december 1731 door Lodewijk XV bij 

patentbrieven geadeld, en behoort daarom niet tot de oude Franse adel maar is ongetiteld verheven in de 

adelstand, als ecuyer. In het verzoek tot inlijving in de Nederlandse adel wordt de titel baron genoemd. Het 

is onduidelijk waar deze titel op gebaseerd is.. 

Militaire carrière. 

Na tevergeefs zich te hebben aangemeld voor het korps van Karel X werd hij in 1829 toegelaten tot de 

militaire academie in Saint-Cyr. Ten tijde van de revolutie van juli 1830 ondersteunden de korpsen van de 

academie Karel X in Parijs, en toen deze werd verbannen weigerde d'Anthès, die trouw bleef aan zijn 

overtuigingen, te dienen in de Julimonarchie. Alhoewel officier in het leger nam hij ontslag, en na een kort 

verblijf in Vendée ging hij terug naar zijn vader in de Elzas. 

Zijn moeder overleed in 1832. Hij besloot daarna in buitenlandse dienst te gaan. Dankzij familierelaties 

hoopte hij op een plaats in een regiment in Pruisen, maar hij kreeg geen goede positie aangeboden, en hij 

weigerde. Dankzij de ondersteuning van de Franse overheid en met de autorisatie om in het buitenland te 

werken zonder zijn nationaliteit te hoeven opgeven, vertrok hij naar Sint-Petersburg. 

Alhoewel hij de bescherming had van de prins van Hatzfeld en van generaal Adlerberg, moest hij toch de 

opleiding en de examens doen waardoor hij uiteindelijk de rang Cornette kreeg in de cavalerie van Charlotte 

van Pruisen, en geraakte zo in het Russische leger. 

Van Heeckeren. 

De allianties van zijn familie, zowel in Duitsland als in Rusland, en zijn knappe voorkomen zorgden ervoor 

dat hij een graag geziene gast was in Sint-Petersburg. Daar leerde hij Jacob van Heeckeren kennen, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Nederland in Rusland. Van Heeckeren was lid van een 

oude Nederlandse protestante adellijke familie, en begon zijn carrière in de marine. Zijn eerste post was in 

Toulon, en hij was later in dienst van Napoleon. Hij kreeg de titel van baron van het Eerste Franse Keizerrijk 

in 1813, en hij bekeerde zich tot het katholicisme. 

Na een aantal brieven en een bezoek aan Joseph Conrad d'Anthès, vader van George, stelde hij voor om 

diens zoon te adopteren zodat hij de naam en het bezit zou erven. De oude baron d'Anthès nam het aanbod 

aan en Georges noemde zichzelf Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès, na toestemming van koning 

Willem I, in een brief van 5 mei 1836. 

Sommige schrijvers suggereren dat de relatie tussen Jacob en Georges wellicht meer was dan alleen die van 

adoptief vader-zoon.. 

Poesjkin en het duel. 

Ook leerde hij de beroemde dichter en toneelschrijver Aleksandr Poesjkin, en zijn vrouw Natalja Nikolajevna 

Gontsjarova kennen. Poesjkins vrouw hield ervan met haar schoonheid te koketteren en het duurde niet lang 

voordat d'Anthès haar in het openbaar zijn liefde betuigde, tot grote ergernis van Poesjkin. In januari 1837 

trouwde d'Anthès Natalia's zuster Ekaterina, maar dit bleek niet voldoende om de gemoederen van de twee 

zwagers te bekoelen en er deden brieven de ronde met aantijgingen aan het adres van zowel Poesjkin als van 

d'Anthès en Poesjkin schreef een hoogst beledigende brief aan d'Anthès. De gemoederen liepen hoog op en 

er werd besloten, dat een duel de enige oplossing was. D'Anthès koos pistolen en op 8 februari 1837 (of op 

27 januari 1837 volgens de juliaanse kalender, toen in gebruik in Rusland), 's avonds, vond het duel tussen 

de twee zwagers plaats. D'Anthès vuurde eerst en raakte de dichter in de buik en Poesjkin, die al vaker had 

geduelleerd, raakte d'Anthès in de arm. Poesjkin overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. 

Na de dood van Poesjkin werd d'Anthès gevangengezet in Sint-Petersburg in afwachting van een 

rechtszaak, waarin de onschuld van Natalia en de waarachtigheid van zijn gevoelens bewezen zouden 

moeten worden. Tsaar Nicolaas I van Rusland woog in zijn beslissing ook de door Poesjkin geschreven 

beledigingen mee en besloot d'Anthès gratie te verlenen. Hij werd wel uit Rusland verbannen en werd door 

een militaire eenheid tot aan de grens gebracht. Zijn vrouw Ekaterina, die nooit aan hem had getwijfeld, 

voegde zich aan zijn zijde in Berlijn. 



  

  

Politieke carrière. 

Hij keerde terug naar Frankrijk, waar hij in het huis van zijn familie ging wonen in Haut-Rhin. Hij nam de 

titel van "Generaal". Zijn vrouw gaf hem drie dochters, en overleed tijdens de geboorte van hun enige zoon 

op 15 oktober 1843. 

In 1846 stelde hij zich verkiesbaar voor parlement tegenover Marie-Philippe-Aimé de Golbéry. Hij verloor, 

maar was vervolgens een groot tegenstander van de regering van Lodewijk Filips I. Na de februarirevolutie 

van 1848 won hij een zetel in de Assemblée Constituante. Hij werkte voor Buitenlandse Zaken, en was erg 

rechts in zijn overtuigingen. 

Hij was een van de eersten die zich uitspraken voor de politieke ideeën van Karel Lodewijk-Napoleon 

Bonaparte, en hij werd herkozen in zijn positie in 1849. Zijn houding tegenover de republikeinse instituten 

werd echter steeds vijandiger. 

Het jaar erna werd hij, ondanks zijn verleden, op missie gestuurd naar Rusland, waarbij hij de stemming van 

tsaar Nicolaas I moest peilen, voor het geval Napoleon de keizer werd. Na terugkomst kreeg hij per decreet 

van 27 maart 1852 een zetel in de Senaat toegewezen. Ook hier liet hij zijn aanwezigheid merken, en was een 

van de meer enthousiaste rechtse politici. Hij bewaakte met veel energie de rechten van de paus en de kerk, 

en deed de keizer geen enkele concessie. 

Hij werd op 12 augustus 1863 benoemd tot Officier in het Franse Legioen van Eer, en in 1868 werd hij 

bevorderd tot Commandeur in dezelfde orde. Na de revolutie van 4 september 1870, die het einde betekende 

voor het Tweede Franse Keizerrijk, trok hij zich terug uit de politiek en leidde daarna een leven buiten de 

schijnwerpers. 

Hij overleed in het familiehuis in Soultz, omringd door zijn kinderen en kleinkinderen. Hij is de stamvader 

van het in 1836 in de Nederlandse adel ingelijfde adellijke geslacht De Heeckeren d'Anthès. 

 

 

XVIj. Lodewijk van Heeckeren, zoon van Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen (XVq), op 

pagina 37 (heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen) en Alexandrine Charlotte van 

Westerholt, geboren op dinsdag 6 september 1768 in Hummelo, overleden (63 jaar oud) op 

zaterdag 19 november 1831 in Velp (Gelderland), trouwde (respectievelijk 24 en 18 jaar oud) op 

vrijdag 17 mei 1793 in Zutphen met Jacoba Catharina Patronella du Tour, geboren op 

zondag 21 augustus 1774 in 's-Gravenhage, gedoopt op vrijdag 26 augustus 1774 aldaar in de 

Kloosterkerk, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1846 in Velp (Gelderland). 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Frederic Florent Jacques Henri van Heeckeren, geboren op zaterdag 27 juli 1799 in 

's-Gravenhage, overleden (70 jaar oud) op woensdag 20 juli 1870 in Arnhem, volgt 

XVIIk, op pagina 68. 

 

XVIk. Willem Hendrik Alexander Carel van Heeckeren van Kell, zoon van Jacob Derk Carel van 

Heeckeren (XVs), op pagina 39 (heer van Ruurlo, Lichtenberg, Engelenburg en Kell) en Johanna 

Juliana van Wassenaar-Starrenburg, gedoopt op vrijdag 12 augustus 1774 in 's-Gravenhage, 

baron van Heeckeren, heer van Ruurlo en Kell (heer van Roderlo en Kell), overleden (ongeveer 

72 jaar oud) op zaterdag 24 juli 1847 in Ruurlo, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 26 jaar 

oud) op dinsdag 30 september 1800 in Oldeburg met Geertruij Sara Agatha van Pabst, geboren 

op maandag 4 april 1774 in Amsterdam, overleden (91 jaar oud) op maandag 15 januari 1866 in 

Ruurlo. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Sara Agatha van Heeckeren, geboren in 1801, vrouwe van de Wiersse, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) in 1862. 

2. Jacoba Charlotta Juliana (Julie) van Heeckeren, geboren in 1802, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) in 1882, trouwde (ongeveer 25 jaar oud) in 1827 met mr. Derk 

Willem Gerard Johan baron Brantsen, heer van Zypendal. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

3. Johanna Mauritia Agneta van Heeckeren, geboren in 1805, vrouwe van de Wiersse, 

overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1859. 

4. Sophia Wilhelmina (Sophie) van Heeckeren, geboren op zondag 17 mei 1807 in 

Emmerich Am Rhein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 88 jaar 



  

  

oud) in 1895. 

5. Jacob Derk Carel (Carel) van Heeckeren, geboren op woensdag 8 februari 1809 in 

Emmerich Am Rhein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

zondag 7 november 1875 in 's-Gravenhage, volgt XVIIl, op pagina 68. 

6. Jacoba Louisa van Heeckeren, 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], trouwde (respectievelijk 30 en 26 jaar oud) op 

vrijdag 29 oktober 1841 in Ruurlo met Julius Bernard graaf van Limburg-Stirum, 

zoon van Frederik Willem III graaf van Limburg-Stirum 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]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

7. Willem van Heeckeren van Kell, geboren op zaterdag 1 juli 1815 in Ruurlo, 

overleden (98 jaar oud) op dinsdag 10 februari 1914 aldaar, volgt XVIIm, op pagina 

69. 

8. Alexandrina Unica Maria Charlotte (Marie) van Heeckeren, geboren in 1817, 

overleden (ongeveer 32 jaar oud) in 1849. 

 

Willem Hendrik Alexander Carel van Heeckeren van Kell. 

 

 

 
 

Hij was lid van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden (1814-1815), lid van de Tweede Kamer en 

minister van Staat. Na zijn lidmaatschap van de Staten-Generaal was baron van Heeckeren van Kell tussen 

1815 en 1834 kamerheer van koning Willem I en was hij tevens gouverneur van de provincie Gelderland. Hij 

was Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

 

Julius Bernard graaf van Limburg-Stirum. 

 



  

  

 

 
 

 

 

XVIl. Walraven Robbert Jacob Derk baron van Heeckeren, zoon van Jacob Christiaen Maria Evert van 

Heeckeren (XVt), op pagina 40 (heer van Barlham) en Geertruida Elisabeth van Crommelin, 

geboren op maandag 22 februari 1779 in Zutphen, gedoopt op woensdag 24 februari 1779, 

overleden (57 jaar oud) op zondag 29 januari 1837 in Ameland, trouwde met Maria Catharina 

Magdalena Dees, geboren op vrijdag 1 maart 1782 in Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], 

overleden (77 jaar oud) op donderdag 10 november 1859 in Ameland. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Jacob Christiaan van Heeckeren, geboren op woensdag 16 maart 1808 in 

Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], verdronken (42 jaar oud) op 

zaterdag 23 november 1850, volgt XVIIn, op pagina 70. 

2. Josinus Frans Karel baron van Heeckeren, geboren op zondag 16 juli 1809 in 

Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], overleden (20 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1830 

aldaar. 

3. Daniel Wigbold Crommelin van Heeckeren, geboren op dinsdag 1 januari 1811 in 

Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 

vrijdag 12 oktober 1888 in Ameland, volgt XVIIo, op pagina 70. 

4. Geertruida Elisabeth Barbara Orrock barones van Heeckeren, geboren op 

zaterdag 17 oktober 1812 in Ameland, overleden (23 jaar oud) op 

woensdag 28 september 1836 in Franeker, trouwde (respectievelijk 18 en 24 jaar 

oud) op zondag 7 november 1830 in Ameland met Dr. Johannes Elias Feisser, 

geboren op dinsdag 10 december 1805 in Winsum, overleden (59 jaar oud) op 

vrijdag 2 juni 1865 in Nieuwe Pekela. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Frederica Juliana barones van Heeckeren, geboren op zondag 14 januari 1816 in 



  

  

Ameland, overleden (79 jaar oud) op woensdag 11 september 1895 in Harlingen, 

trouwde (respectievelijk 28 en 30 jaar oud) op donderdag 2 mei 1844 in Ameland met 

Jan Adriaan Zaal-Stroband, zoon van Henricus Stroband en Ida Jacoba Zaal, geboren 

op woensdag 8 september 1813 in Harlingen, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 6 mei 1889 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Johanna Barbara barones van Heeckeren, geboren op maandag 16 juni 1817 in 

Ameland, overleden (86 jaar oud) op zaterdag 9 januari 1904 aldaar, trouwde (beiden 

22 jaar oud) op woensdag 19 februari 1840 in Ameland met Geert Bakker, geboren op 

woensdag 23 juli 1817 in Ameland, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 26 december 1881 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIm. Walraven Robert baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Dirk Jan van Heeckeren 

van Brandsenburg (XVv), op pagina 41 (heer van Brandsenburg en Boelenstein) en Anna 

Petronella van Heemskerk, gedoopt op dinsdag 19 november 1776 in 's-Gravenhage, overleden 

(68 jaar oud) op woensdag 23 juli 1845 in Zeist in Huize Hoog Beek en Royen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 10 december 1799 in Utrecht 

met Johanna Petronella van Renesse van Wilp, gedoopt op vrijdag 13 november 1778 in 

Groningen, overleden (50 jaar oud) op donderdag 18 december 1828 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Anna Cornelia van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

vrijdag 7 november 1800 in Utrecht, overleden (42 jaar oud) op 

zondag 12 februari 1843 aldaar. 

2. Johanna Auguste van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

zaterdag 29 augustus 1807 in Utrecht, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 3 juni 1879 

in Leiden, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) op 

donderdag 21 mei 1840 in Utrecht met jhr. Willem Iman Cornelis 

Rammelman-Elsevier, gedoopt op zaterdag 24 november 1810, overleden (74 jaar 

oud) op zaterdag 28 maart 1885 in Leiden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Jacqueline Maria van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op zondag 7 mei 1809 

in Utrecht, overleden (47 jaar oud) op maandag 13 april 1857 aldaar. 

4. Pauline van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op dinsdag 30 oktober 1810 in 

Utrecht, overleden (ongeveer 86 jaar oud) op dinsdag 7 september 1897 aldaar, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 

woensdag 21 maart 1832 in Utrecht met Frederik Hendrik Cornelis Drieling, 

gedoopt op donderdag 25 april 1805 in Utrecht, overleden (48 jaar oud) op 

dinsdag 24 mei 1853 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 44 en 43 jaar oud) (2) op donderdag 28 juni 1855 in Utrecht 

met jhr. Marius Abraham Adriaan van Beelaerts van Blokland, geboren op 

zondag 10 november 1811 in Utrecht, overleden (68 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1880 

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

ongeveer 72 en 72 jaar oud) (3) op donderdag 25 oktober 1883 in De Meern met jhr. 

Jules Eduard Godin de Pesters, geboren op woensdag 16 oktober 1811 in Bunnik, 

gedoopt op zondag 3 november 1811 aldaar, overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 14 januari 1898 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Henriëtte van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op vrijdag 19 juli 1816 in 

Utrecht, overleden (60 jaar oud) op maandag 26 februari 1877 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 22 en 32 jaar oud) op donderdag 22 november 1838 in Utrecht met jhr. 

Pieter Adriaan Johan Beelaerts van Blokland, geboren op woensdag 4 juni 1806 in 

Utrecht, overleden (54 jaar oud) op woensdag 29 mei 1861 aldaar in Huize 

Raadhoven. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Robertine van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op zaterdag 21 juni 1817 in 

Utrecht, overleden (81 jaar oud) op donderdag 19 januari 1899 in Amsterdam, 

trouwde (respectievelijk 25 en 30 jaar oud) op woensdag 14 september 1842 in Utrecht 

met jhr. Karel Theodore van der Brugghen, geboren op zondag 19 april 1812 in 



  

  

Utrecht, overleden (65 jaar oud) op zondag 7 april 1878 in Amsterdam. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Walraven Robert van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 13 augustus 1819 in Utrecht, overleden (54 jaar oud) op zondag 10 mei 1874 in 

Wijhe, volgt XVIIp, op pagina 71. 

 

XVIn. Willem Anthonie Hendrik baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Dirk Jan van 

Heeckeren van Brandsenburg (XVv), op pagina 41 (heer van Brandsenburg en Boelenstein) en 

Anna Petronella van Heemskerk, gedoopt op donderdag 25 februari 1779 in 's-Gravenhage, 

overleden (48 jaar oud) op zondag 20 januari 1828 in Utrecht, trouwde (respectievelijk ongeveer 

21 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op donderdag 1 januari 1801 in Utrecht met Cornelia Sara van 

Renesse van Wilp, gedoopt op dinsdag 6 augustus 1776 in Amsterdam, overleden (33 jaar oud) 

op donderdag 8 februari 1810 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Frans Hendrik Cornelis van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

donderdag 17 maart 1803 in Utrecht, overleden (65 jaar oud) op 

dinsdag 16 maart 1869 aldaar, volgt XVIIq, op pagina 72. 

 

 Willem Anthonie Hendrik baron van Heeckeren van Brandsenburg, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 41 en 22 jaar oud) (2) op woensdag 28 juni 1820 in Amersfoort met Johanna Dorothea 

Barchman-Wuytiers, dochter van jhr. Cornelis Gerard Barchman-Wuytiers en Johanna Elisabeth 

op ten Noort, geboren op zondag 23 juli 1797 in Utrecht, overleden (67 jaar oud) op 

vrijdag 23 december 1864 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Dirk Johan van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op zaterdag 16 februari 1822 

in Utrecht, overleden (82 jaar oud) op vrijdag 27 januari 1905 aldaar, volgt XVIIr, op 

pagina 73. 

2. Cornelia Johanna Elisabeth van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

maandag 24 maart 1823 in Utrecht, overleden (76 jaar oud) op 

zondag 13 augustus 1899 aldaar, trouwde (25 jaar oud) op donderdag 22 juni 1848 in 

Utrecht met jhr. Willem Lodewijk Karel Ram. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Anna Petronella van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

donderdag 23 september 1824 in Utrecht, overleden (76 jaar oud) op 

zondag 24 februari 1901 aldaar. 

4. Maria Henriëtte van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

maandag 10 oktober 1825 in Utrecht, overleden (77 jaar oud) op vrijdag 29 mei 1903 

aldaar. 

5. Lodewijk Engelbert Johan van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

dinsdag 16 januari 1827 in Utrecht, overleden (76 jaar oud) op 

zaterdag 26 december 1903 aldaar. 

 

XVIo. Derk Johan Gideon van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Dirk Jan van Heeckeren van 

Brandsenburg (XVv), op pagina 41 (heer van Brandsenburg en Boelenstein) en Anna Petronella 

van Heemskerk, gedoopt op vrijdag 11 juli 1783 in 's-Gravenhage, overleden (ongeveer 68 jaar 

oud) op zaterdag 16 augustus 1851 in Middelburg, trouwde met Anna Elisabeth de Beek. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Francesca Eugenie van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 23 oktober 1831 in Amersfoort, overleden (42 jaar oud) op 

donderdag 19 februari 1874 in Pati [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde 

(respectievelijk 39 en 44 jaar oud) op donderdag 17 augustus 1871 in Utrecht met 

Gerhard Abraham Magnin, geboren op donderdag 21 juni 1827 in Assen, overleden 

(51 jaar oud) op zaterdag 22 maart 1879 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 



  

  

 

XVIp. Karel Hendrik August baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Dirk Jan van 

Heeckeren van Brandsenburg (XVv), op pagina 41 (heer van Brandsenburg en Boelenstein) en 

Anna Petronella van Heemskerk, gedoopt op zondag 25 maart 1787 in 's-Gravenhage, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 24 december 1836 in Utrecht, trouwde met jkvr. Anna Maria 

Straalman, gedoopt op zondag 30 januari 1791 in Amsterdam, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

op donderdag 18 september 1828 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Anne Willem baron van Heeckeren van Brandsenburg, gedoopt op 

zaterdag 24 november 1810 in Utrecht, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op 

maandag 1 januari 1855 in Heerde. 

2. Jacoba Maria van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op zondag 5 juli 1812 in 

Utrecht, overleden (45 jaar oud) op zondag 23 augustus 1857 in 

Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 25 jaar oud) op 

donderdag 6 september 1832 in Utrecht met Jacob Cornelis Hendrik van Blois van 

Treslong, geboren op dinsdag 9 juni 1807 in Rotterdam, overleden (45 jaar oud) op 

vrijdag 24 september 1852 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Paul Jacob baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 22 augustus 1813 in Utrecht, overleden (65 jaar oud) op maandag 7 juli 1879 in 

Hooge Zwaluwe. 

4. Johanna Maria Anna Petronella van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 19 mei 1816 in Utrecht, overleden (37 jaar oud) op woensdag 22 juni 1853 in 

Delft, trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op woensdag 14 juni 1843 in 

Nijmegen met jhr. Dirk Bas Backer, geboren op vrijdag 20 september 1816, overleden 

(79 jaar oud) op vrijdag 17 april 1896 in Apeldoorn. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

5. Anne Pauline barones van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zaterdag 20 september 1817 in Utrecht, overleden (48 jaar oud) op 

dinsdag 7 augustus 1866 in Delft, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 39 jaar 

oud) op vrijdag 10 maart 1848 in Nijmegen met Willem Johan Anne Isidore graaf van 

Bylandt, zoon van Jan Karel baron van Bylandt en Otteline gravin van 

Limburg-Stirum, gedoopt op vrijdag 17 juni 1808 in München [Bavaria, Duitsland], 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 24 januari 1884 in Rijswijk. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

6. Charlotte Henriëtte Augustine van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zaterdag 29 mei 1819 in Utrecht, overleden (46 jaar oud) op zondag 18 maart 1866 in 

Zwolle, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 38 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1848 

in Nijmegen met Lambert ten Cate-Coster, gedoopt op maandag 25 september 1809 in 

Almelo, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 6 april 1876 in Zwolle. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. August van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op zondag 24 juni 1821 in 

Utrecht, overleden (63 jaar oud) op woensdag 11 februari 1885 in Apeldoorn, trouwde 

(respectievelijk 44 en 36 jaar oud) op donderdag 17 augustus 1865 in Apeldoorn met 

Geertrui Catharina Schäfer, geboren op zondag 8 februari 1829 in Arnhem, overleden 

(78 jaar oud) op woensdag 6 maart 1907 in Apeldoorn. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

8. Derk Johan van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

maandag 2 december 1822 in Utrecht, overleden (81 jaar oud) op 

woensdag 19 oktober 1904 in Nijmegen, volgt XVIIs, op pagina 73. 

 

Willem Johan Anne Isidore graaf van Bylandt. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Generatie XVII 
 

 

XVIIa. Lodewijk van Dorth, zoon van Clemens Seyno van Dorth (XVIa), op pagina 42 en Sophia 

Therese Adolfine van Metternich, overleden in 1824, trouwde met Maria Anna Raitz-Frentz. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Auguste Anthonia Huberta van Dorth, geboren omstreeks 1805, trouwde (ongeveer 

21 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1827 met Frans Hugo Edmund Spiess-Büllesheim. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIb. Jacob Hendrik van Rechteren-Appeltern, zoon van Rudolph Christiaan van Rechteren 

(XVIb), op pagina 42 (graaf van Rechteren, heer van Westerveld, Woudenberg, Gerenstein, Tull 

en Waal) en Anna Elisabeth van der Capellen (vrouwe van Appeltern), geboren op 

dinsdag 27 november 1787 in Appeltern, graaf van Rechteren, heer van Appeltern, overleden (57 

jaar oud) op woensdag 9 juli 1845 in Zwollerkerspel, trouwde (respectievelijk 34 en 29 jaar oud) 

(1) op vrijdag 21 juni 1822 met Antoinette Maria Charlotte Bentinck, dochter van Willem 

Bentinck (rijksgraaf van Bentinck in Knyphausen, Varel, Rhoon, Pendrecht) en Ottoline van 

Reede-Amerongen, geboren op dinsdag 24 juli 1792 in 's-Gravenhage, overleden (40 jaar oud) op 

zondag 29 juli 1832 in Zwolle. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

 Antoinette Maria Charlotte Bentinck, dochter van Willem Bentinck (rijksgraaf van Bentinck in 

Knyphausen, Varel, Rhoon, Pendrecht) en Ottoline van Reede-Amerongen, trouwde 

(respectievelijk 21 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op donderdag 28 oktober 1813 met Gijsbert van 

Neukirchen-Nyvenheim, geboren omstreeks 1790, overleden (ongeveer 30 jaar oud) 

omstreeks 1820. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Jacob Hendrik van Rechteren-Appeltern, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) (2) op 

donderdag 28 oktober 1813 in Arnhem met Caroline van Haersolte, dochter van Anthony 

Frederik van Haersolte (baron van Haersolte, heer van Staverden) en Catharina Jacoba Johanna 

Taets van Amerongen, geboren op vrijdag 16 september 1791 in Arnhem, overleden (26 jaar oud) 

op donderdag 25 september 1817 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Rudolphina Christina van Rechteren-Appeltern, geboren op 

maandag 15 augustus 1814 in Appeltern, overleden (41 jaar oud) op 

zondag 25 mei 1856 in Raalte. 

 

 Jacob Hendrik van Rechteren-Appeltern, trouwde (respectievelijk 47 en 27 jaar oud) (3) op 

woensdag 22 april 1835 in Zwolle met Agnes de Vos van Steenwijk, geboren op 

woensdag 14 oktober 1807 in De Wijk, overleden (37 jaar oud) op donderdag 20 februari 1845 in 

Zwollerkerspel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacqueline Henriette van Rechteren-Appeltern, geboren op 

maandag 28 augustus 1837 in Zwolle, overleden (63 jaar oud) op 

woensdag 19 juni 1901 in Dalfsen, trouwde met Jacob Hendrik van 

Rechteren-Limpurg, zoon van Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren-Limpurg 

(XVIIIa), op pagina 73 (graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo) en Elisabeth 

Wilhelmina van Massow (zie XIXa, op pagina 85). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Adamina Petronella van Rechteren-Appeltern, geboren op vrijdag 5 april 1844 in 

Zwolle, overleden (73 jaar oud) op maandag 26 november 1917 in Ambt-Almelo, 

trouwde met Adolph Frederik van Rechteren-Limpurg, zoon van Adolph Frederik 

Lodewijk van Rechteren-Limpurg (XVIIIa), op pagina 73 (graaf van Rechteren 

Limpurg, heer van Almelo) en Elisabeth Wilhelmina van Massow (zie XIXb, op 

pagina 85). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

3. Godert Willem van Rechteren-Appeltern, geboren op dinsdag 19 oktober 1841 in 

Zwollerkerspel, graaf van Rechteren, heer van Appeltern, overleden (60 jaar oud) op 

vrijdag 9 mei 1902 in Zwolle. 

 

XVIIc. Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren-Limpurg, zoon van Johan Everard Adolph graaf 

van Rechteren-Limpurg (XVIc), op pagina 44 en Sophia Carolina Florentina van Rechteren, 

geboren op donderdag 29 februari 1748 in Würzburg [Bavaria, Duitsland], overleden (66 jaar 

oud) op dinsdag 20 september 1814 in Ohé en Laak, trouwde (respectievelijk 32 en 22 jaar oud) 

(1) op dinsdag 12 december 1780 in Zutphen met Wilhelmina Carolina van Heyden-Hompesch, 

dochter van Sigismund Vincent Lodewijk van Heyden-Hompesch (graaf van Heiden 

Hompesch) en Anna Sophia Dorothea van Riedtsel, geboren op zondag 7 mei 1758 in 

's-Gravenhage, overleden (30 jaar oud) op vrijdag 20 februari 1789 in Zwolle. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Dorothea Carolina Wilhelmina van Rechteren-Limpurg, geboren op 

maandag 30 augustus 1784 in Maastricht, overleden (59 jaar oud) op 

donderdag 23 mei 1844 in Hanau [Hessen, Duitsland]. 

 

 Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren-Limpurg, trouwde (respectievelijk 44 en 18 jaar 

oud) (2) op zaterdag 24 november 1792 in Zwolle met zijn achternicht Elisabeth Reinira van 

Heeckeren, dochter van Frederik Jan Willem van Heeckeren (XVIe), op pagina 45 (heer van 

Overlaer) en Sophia Geertruida van Rechteren. 



  

  

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren-Limpurg, geboren op 

zondag 13 oktober 1793 in Arnhem, overleden (57 jaar oud) op 

maandag 31 maart 1851 in 's-Gravenhage, volgt XVIIIa, op pagina 73. 

2. Florentina Carolina Elisabeth van Rechteren-Limpurg, geboren op 

donderdag 20 april 1797 in Dalfsen, overleden (62 jaar oud) op vrijdag 21 oktober 1859 

in Vollenhove. 

3. Willem Reinhard Adolf van Rechteren-Limpurg, geboren op vrijdag 12 oktober 1798 

in Dalfsen, overleden (66 jaar oud) op woensdag 17 mei 1865 in Utrecht. 

 

XVIId. Louis Herman Joseph baron van Voorst tot Voorst, zoon van Josephus Johannes Franciscus 

Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst (XVId), op pagina 45 (heer van Schadewijck) en 

Maria Anna Joanna Josepha van Schueren, geboren op dinsdag 1 januari 1799 in Zevenaar, heer 

van Schadewijck, kolonel cavallerie, overleden (68 jaar oud) op zondag 17 november 1867 in 

Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 20 jaar oud) op 

maandag 10 augustus 1829 in Doornik [Henegouwen, België] met Maria Josephina Claus, 

geboren op woensdag 31 mei 1809 in Fillit [Luxemburg], overleden (31 jaar oud) op 

zondag 7 februari 1841 in Deventer. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Leopold Jozef Jan Henri Eduard van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 12 november 1830 in Doornik [Henegouwen, België], overleden (65 jaar oud) 

op donderdag 6 augustus 1896 in Heel, volgt XVIIIb, op pagina 74. 

2. Maria Anna Theodora Louisa Antonia Carolina barones van Voorst tot Voorst, 

geboren op donderdag 14 maart 1833 in Deventer, zij is in het kraambed overleden (25 

jaar oud) op zaterdag 29 mei 1858 in Schwedt An der Oder [Brandenburg, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 24 en 29 jaar oud) op donderdag 20 augustus 1857 in Gorssel 

met Arthur Isodore Marie Célestin baron de Posson, geboren op 

zaterdag 9 februari 1828 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], generaal-majoor 

cavallerie, adjudant i.b.d, hofmaarschalk, kamerheer en stalmeester van Koning 

Willem III, overleden (80 jaar oud) op zondag 31 januari 1909 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Eugène Charles Joseph Martin baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 11 november 1835 in Deventer, overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 22 december 1836 aldaar. 

4. Frederik Joseph Henri van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 15 oktober 1837 in 

Deventer, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 8 juni 1906 in 

Zeven [Niedersachsen, Duitsland], volgt XVIIIc, op pagina 74. 

5. Herman François Hubert van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 27 januari 1841 in Deventer, overleden (10 jaar oud) op vrijdag 13 juni 1851 

in Leiden. 

 

XVIIe. Frederik Assueer Jacob Margarethus baron van Voorst tot Voorst, zoon van Josephus Johannes 

Franciscus Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst (XVId), op pagina 45 (heer van 

Schadewijck) en Maria Anna Joanna Josepha van Schueren, geboren op 

donderdag 1 september 1803 in Zevenaar, overleden (81 jaar oud) op zondag 28 juni 1885 in 

Arnhem, trouwde (respectievelijk 36 en 26 jaar oud) op woensdag 19 augustus 1840 in Zevenaar 

met Theresia Christina Huberta de Nerée, geboren op donderdag 14 oktober 1813 in Arnhem, 

overleden (36 jaar oud) op maandag 7 januari 1850 in Didam. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Everhard Anton baron van Voorst tot Voorst, geboren en overleden op 

donderdag 23 september 1841 in Doesburg. 

2. Eveline Françoise Antoinette Marie Aloyse barones van Voorst tot Voorst, geboren 

op dinsdag 13 september 1842 in Doesburg, overleden (86 jaar oud) op 

dinsdag 13 augustus 1929 in Vorden, trouwde (respectievelijk 22 en 26 jaar oud) op 

woensdag 21 juni 1865 in Didam met Theodorus Zeno Johannes Petrus baron van 



  

  

Dorth tot Medler, geboren op zaterdag 30 juni 1838 in Hengelo, heer van 't Medler, 

overleden (87 jaar oud) op woensdag 24 maart 1926 in Deventer. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Heilwich Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 15 december 1845 in Didam, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 11 april 1919 

in Zutphen. 

 

XVIIf. Augustus Everhardus Daniilis Fredericus baron van Voorst tot Voorst, zoon van Josephus 

Johannes Franciscus Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst (XVId), op pagina 45 (heer 

van Schadewijck) en Maria Anna Joanna Josepha van Schueren, geboren op 

zaterdag 1 augustus 1807 in Zevenaar, heer van de Ploen luitenant-ter-zee, burgemeester van 

Duiven, lid Provinciale Staten van Gelderland, kamerheer i.b.d. des Konings, overleden (73 jaar 

oud) op woensdag 15 juni 1881 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 27 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 21 november 1834 in Middelburg met Elisabeth Theyssen, geboren op 

vrijdag 24 augustus 1810 in Rio Demerary [Guyana], overleden (82 jaar oud) op 

dinsdag 17 januari 1893 in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Maria Anna Adriana Josephina Elisabeth barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 3 november 1835 in Zevenaar, overleden (82 jaar oud) op 

zondag 20 januari 1918 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 24 en 41 jaar oud) op 

donderdag 20 september 1860 in Maastricht met Jacob Anne baron Mulert tot de 

Leemcule, geboren op maandag 29 maart 1819 in Leiden, overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 13 januari 1898 in Nijmegen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Frederik Asweer Maria Joseph van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 11 januari 1837, overleden (46 jaar oud) op zaterdag 6 oktober 1883 in 

Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt XVIIId, op pagina 75. 

3. Sweder Herman Balthasar Joseph baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 9 augustus 1838 in Duiven, overleden (64 jaar oud) op 

donderdag 14 mei 1903 in Nijmegen. 

4. Roderik Jan Egidius baron van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 12 april 1840, 

overleden (26 jaar oud) op donderdag 30 augustus 1866 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

5. Henriette Louise Isla Heilwich barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 14 december 1846 in Duiven, overleden (84 jaar oud) op 

vrijdag 10 april 1931 in Velp (Gelderland), trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar 

oud) op woensdag 18 november 1868 in Nijmegen met Alexander Philippus Jacobus 

van Barneveld, geboren op dinsdag 19 september 1843 in Doesburg, heer van 

Mathena, overleden (76 jaar oud) op donderdag 9 oktober 1919 in Velp (Gelderland). 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Beatrix Maria Françoise Esther barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 17 augustus 1847 in Duiven, overleden (88 jaar oud) op 

maandag 20 april 1936 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 20 en 32 jaar oud) op 

donderdag 11 juni 1868 in Duiven met Karel Rudolph Albert Abbink, geboren op 

zondag 13 september 1835 in 's-Hertogenbosch, kapitein infanterie, overleden (74 jaar 

oud) op vrijdag 2 september 1910 in Oud-Valkenburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

7. Hiddo Hendrik Eduard van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 2 juli 1850 in 

Duiven, overleden (60 jaar oud) op donderdag 15 december 1910 in Valkenburg, volgt 

XVIIIe, op pagina 75. 

8. Anthon Octaviaan Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 27 mei 1852 in Duiven, overleden (43 jaar oud) op 

woensdag 9 oktober 1895 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 36 en 23 jaar oud) op 

maandag 11 juni 1888 in Nijmegen met Petronella Johanna Uijen, geboren op 

donderdag 7 juli 1864 in Nijmegen, overleden (63 jaar oud) op vrijdag 2 maart 1928 



  

  

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIg. Eduwardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst, zoon van Josephus Johannes Franciscus 

Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst (XVId), op pagina 45 (heer van Schadewijck) en 

Maria Anna Joanna Josepha van Schueren, geboren op zondag 21 oktober 1810 in Zevenaar, 

Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse 1e luitenant cavallerie, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 28 november 1891 in Elden, trouwde (respectievelijk 24 en 16 jaar oud) op 

woensdag 27 mei 1835 in Elst (Gld) met Barbara Catharina Josephina Debets, geboren op 

dinsdag 6 oktober 1818 in Leiden, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 10 december 1889 in Elden. 

 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 

1. Louis Joseph baron van Voorst tot Voorst, geboren op zaterdag 12 augustus 1837 in 

Elden, overleden (2 maanden oud) op donderdag 9 november 1837 aldaar. 

2. Cornelia Maria Josepha barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 10 augustus 1838 in Elden, overleden (2 maanden oud) op 

vrijdag 19 oktober 1838 aldaar. 

3. Louise Josepha barones van Voorst tot Voorst, geboren op vrijdag 14 augustus 1840 

in Arnhem, overleden (9 maanden oud) op woensdag 9 juni 1841 aldaar. 

4. Joanna Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 11 mei 1841 in 

Elden, overleden (92 jaar oud) op zondag 15 oktober 1933 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 31 en 59 jaar oud) op woensdag 29 mei 1872 in Elst (Gld) met 

Alexander Amandus Josephus Canisius baron van der Heyden, geboren op 

zaterdag 3 april 1813 in Warnsveld, overleden (66 jaar oud) op 

maandag 1 september 1879 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Ernst Louis baron van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 1 november 1842 in 

Elden, overleden (29 jaar oud) op donderdag 30 mei 1872 aldaar. 

6. Walter van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 3 januari 1844 in Elden, 

overleden (78 jaar oud) op donderdag 6 juli 1922 aldaar, volgt XVIIIf, op pagina 76. 

7. Assuëra Henriëtta Christina barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 19 maart 1845 in Elden, overleden (80 jaar oud) op 

zondag 13 september 1925 in Feluij [Henegouwen, België], trouwde (respectievelijk 37 

en 34 jaar oud) op donderdag 24 augustus 1882 in Elst (Gld) met Fernand François 

Jules Marie Engelbert de Lalieux de la Rocq, geboren op woensdag 19 april 1848 in 

Feluij [Henegouwen, België], overleden (55 jaar oud) op dinsdag 28 juli 1903 aldaar. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 16 september 1846 

in Elden, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 17 januari 1931 in Arnhem, volgt 

XVIIIg, op pagina 76. 

9. mr. Cuno baron van Voorst tot Voorst, geboren op maandag 29 november 1847 in 

Elden, 1e commies departement van justitie te Batavia, overleden (26 jaar oud) op 

donderdag 5 maart 1874 in Elden. 

10. Josephina Maria Aloysia barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

zondag 17 juni 1849 in Elden, overleden (53 jaar oud) op maandag 15 juni 1903 in 

Arnhem. 

11. Joan Marie van Voorst tot Voorst, geboren op donderdag 27 maart 1851 in Elden, 

overleden (87 jaar oud) op woensdag 22 februari 1939 in 

Lugano [Ticino, Zwitserland], volgt XVIIIh, op pagina 78. 

12. Valentine Josephine barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 14 februari 1853 in Elden, overleden (73 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1926 in 

Berkel en Rodenrijs, trouwde (respectievelijk 29 en 41 jaar oud) op 

donderdag 22 juni 1882 in Elst (Gld) met Ignatius Wolterus Josephus Vos de Wael, 

geboren op zondag 22 november 1840 in Zwolle, overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 17 december 1904 in Elden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

13. Clara Louise Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 9 januari 1855 

in Elden, overleden (93 jaar oud) op zaterdag 25 september 1948 in Haaksbergen, 

trouwde (respectievelijk 32 en 33 jaar oud) op woensdag 11 mei 1887 in Elst met 



  

  

Julius Egon Emanuël Theodorus Hubertus van Heyden, geboren op 

zaterdag 25 februari 1854 in Tubbergen, overleden (71 jaar oud) op 

vrijdag 4 december 1925 in Deventer. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

14. Theodorine Gijsbertine Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 26 mei 1856 in Elden, overleden (25 jaar oud) op donderdag 27 oktober 1881 

aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 33 jaar oud) op donderdag 8 april 1880 in Elst 

met Albertus Willebrordus Karel ter Beek, geboren op vrijdag 24 juli 1846 in 

Vlissingen, kolonel infanterie K.N.I.L, Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse, 

overleden (67 jaar oud) op zondag 2 november 1913 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

15. Arthur Eduward Joseph van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 13 december 1858 in Elden, overleden (69 jaar oud) op vrijdag 27 juli 1928 in 

's-Hertogenbosch, volgt XVIIIi, op pagina 79. 

16. Léonore Marie Antoinette Alphonsine barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 14 juli 1860 in Elden, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 3 november 1936 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 35 en 38 jaar oud) (1) op dinsdag 30 juli 1895 

in Brummen met Joannes Maria Antonius ter Beek, geboren op 

vrijdag 22 augustus 1856 in Vlissingen, overleden (53 jaar oud) op 

dinsdag 24 mei 1910 in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 61 en 63 jaar oud) (2) op donderdag 3 november 1921 in 

Warnsveld met Petrus Nicolaas Bijvoet, geboren op maandag 2 augustus 1858 in 

Overveen, oprichter en lid fa. P. Bijvoet & Co, later directeur N.V. Bijco, 

bloembollenhandel, mede-oprichter ANWB, overleden (74 jaar oud) op 

woensdag 12 april 1933 in Wassenaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

17. Henriette Beatrix Leopoldine Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 9 april 1862 in Elden, overleden (64 jaar oud) op dinsdag 24 augustus 1926 

in Arnhem. 

 

Eduwardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

 

 

Barbara Catharina Josephina Debets. 



  

  

 

 

 
 

 

 

mr. Cuno baron van Voorst tot Voorst. 

 

 



  

  

 
 

Na een juridische studie vertrok hij naar Ned.-Indië en zijn broer Ernest Louis baron van Voorst tot Voorst 

bracht hem voor vertrek naar Nijmegen, zoals het achterschrift op deze foto vermeldt, die bij deze 

gelegenheid aan Ernest werd geschonken: “Van Cuno aan Zijnen broeder Ernest toen hij naar Indië den 15 

Nov. 71 vertrok en door hem naar Nijmegen werd gereden.”. 

In Indië werd hij eerst 3e substituut-griffier bij het hooggerechtshof en later 1e commies bij het departement 

van Justitie te Batavia. Het familieboek noemt hem “…een zeer bekwaam en veelbelovend man, die echter 

door ziekte gedwongen werd te repatriëren.”. 

 

 

XVIIh. Jacob Anne baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van Robert August Rudolph Karel 

Maurits baron van Heeckeren van Molecaten (XVIf), op pagina 45 en Charlotte Alexandrine van 

Westerholt, geboren op donderdag 30 november 1820 in Arnhem, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 19 oktober 1885 in Hattem, trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) (1) op 

dinsdag 30 november 1847 in Heerde met Sinemie Fanny Georgina Grenfell, geboren op 

maandag 20 december 1824 in Hattem in Huize De Hezenberg, overleden (49 jaar oud) op 

woensdag 6 mei 1874 aldaar in Huize Molecaten. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. William van Heeckeren van Molecaten, geboren op donderdag 14 september 1848 in 

Oldebroek, overleden (49 jaar oud) op donderdag 2 december 1897 in Amsterdam, 

volgt XVIIIj, op pagina 80. 

2. Robbert van Heeckeren van Molecaten, geboren op dinsdag 14 mei 1850 in 

Oldebroek, overleden (39 jaar oud) op vrijdag 29 november 1889 in 's-Gravenhage, 

volgt XVIIIk, op pagina 80. 

3. Fanny Elisabeth barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zaterdag 24 januari 1852 in Oldebroek, overleden (76 jaar oud) op 

zaterdag 16 juni 1928 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 19 en 26 jaar oud) (1) op 

dinsdag 24 januari 1871 in Oldebroek, (gescheiden op maandag 9 januari 1888 in 



  

  

Arnhem) met Jean Chrétien van Braam, geboren op donderdag 18 juli 1844 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 1 juni 1909 in Arnhem. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 37 en 39 jaar oud) (2) op zaterdag 17 augustus 1889 in 

Apeldoorn met William Hayden Edwards, geboren op maandag 29 oktober 1849 in 

Ripley [vi, Verenigde Staten], overleden (44 jaar oud) op woensdag 16 mei 1894 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 46 en 36 jaar oud) (3) op woensdag 13 april 1898 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland] met Henri Marie baron van Heeckeren van Waliën, zoon 

van Johan Constant Wilhelm baron van Heeckeren van Waliën en Henriette Marie 

van Wijnbergen, geboren op donderdag 20 juni 1861 in 's-Gravenhage, overleden (66 

jaar oud) op dinsdag 17 april 1928 in Corseaux-Sur-Vevey [Vaud, Zwitserland]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Willem Frederik baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 5 oktober 1854 in Oldebroek, overleden (19 jaar oud) op 

zaterdag 2 mei 1874 aldaar. 

5. Charlotte Alexandrine barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

woensdag 21 november 1855 in Hattem, overleden (86 jaar oud) op 

maandag 27 juli 1942 in Montreux [Vaud, Zwitserland], trouwde met Willem 

Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Heeckeren, zoon van Lodewijk 

Everhard baron van Heeckeren (XVIIIm), op pagina 81 (heer van Enghuizen, 

kamerheer i.b.d. van koning Willem III (1853-)) en Francina Christina Henriëtte Maria 

van Heeckeren (zie XIXt, op pagina 104). Uit dit huwelijk een dochter. 

 

 Jacob Anne baron van Heeckeren van Molecaten, trouwde (respectievelijk 59 en 36 jaar oud) 

(2) op donderdag 15 april 1880 in 's-Gravenhage met Marie Adolphine Barones van der Goes 

van Dirxland, geboren op woensdag 10 januari 1844 in 's-Gravenhage, overleden (82 jaar oud) op 

dinsdag 9 maart 1926 in Olst. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Antoinette Adolphine Mary barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zaterdag 3 juni 1882 in Oldebroek, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 27 mei 1967 in 

Olst. 

 

XVIIi. Willem baron van Heeckeren van Waliën, zoon van Walraven Robbert Evert baron van 

Heeckeren van Waliën (XVIh), op pagina 46 en Amoena Sophia Frederika Des H.R. Gravin 

Gronsfeld-Diepenbroeck, gedoopt op zondag 17 augustus 1783 in Zutphen, overleden (74 jaar 

oud) op vrijdag 20 november 1857 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 24 

jaar oud) op maandag 22 augustus 1825 in Zutphen met Louise Ernestine Jeanette H.R. Gravin 

van Gronsveld, gedoopt op zaterdag 20 september 1800 in Würzburg [Bavaria, Duitsland], 

overleden (ongeveer 78 jaar oud) op maandag 7 april 1879 in Zutphen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Ernestine Amoena Sophia barones van Heeckeren van Waliën, geboren op 

zondag 30 oktober 1831 in Zutphen, overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 14 april 1892 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 31 en 41 jaar oud) op 

donderdag 6 augustus 1863 in Zutphen met jhr. Imilius Frederik van Storm van 's 

Gravensande, geboren op woensdag 3 juli 1822 in Leeuwarden, wethouder van 

Vorden, heer van Bramel, overleden (68 jaar oud) op zaterdag 17 januari 1891 in 

Vorden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Ernst Lodewijk van Heeckeren van Waliën, geboren op dinsdag 26 maart 1833, 

overleden (58 jaar oud) op zondag 20 september 1891 in Ginneken en Bavel, volgt 

XVIIIl, op pagina 81. 

3. Charlotte Wilhelmina Carolina Louisa van Heeckeren van Waliën, geboren op 

maandag 15 mei 1837 in Zutphen, overleden (69 jaar oud) op 

donderdag 27 december 1906 in Beek, trouwde (respectievelijk 45 en 64 jaar oud) op 

dinsdag 16 mei 1882 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland] met Ludolph Anne Frederik 



  

  

Hendrik baron van Heeckeren van Waliën, zoon van mr. Evert Ludolph baron van 

Heeckeren van Waliën en Petronella Susanna Helena Lulofs, geboren op 

woensdag 9 juli 1817 in Zutphen, overleden (72 jaar oud) op vrijdag 13 december 1889 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ludolph Anne Frederik Hendrik baron van Heeckeren van Waliën. 

 

 

 
 

 

 

XVIIj. Hendrik Jacob Carel Johan baron van Heeckeren, zoon van Evert Frederik van Heeckeren 

(XVIi), op pagina 47 (baron van Heeckeren, heer van Enghuizen en Beurse) en Henriette Jeanne 

Suzanne Marie Des H.R. Rijksgravin van Nassau, geboren op dinsdag 6 december 1785 in 

Zutphen, heer van Enghuizen en Beurse, Beverweerd en Odijck, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 19 mei 1862 in Arnhem, bijgezet in Hummelo in het familiegraf, trouwde 

(respectievelijk 30 en ongeveer 21 jaar oud) op maandag 27 mei 1816 in Amsterdam met 

Elisabeth Williams Hope, geboren in 1794, overleden (ongeveer 66 jaar oud) in 1860. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Evert Frederik baron van Heeckeren, geboren in 1817, overleden (ongeveer 10 jaar 

oud) in 1827. 

2. Reinhold Hendrik baron van Heeckeren, geboren in 1820, overleden (ongeveer 18 

jaar oud) in 1838. 

3. Juliana Louisa Wilhelmina barones van Heeckeren, geboren in 1829, overleden 

(ongeveer 20 jaar oud) in 1849. 

4. Lodewijk Everhard van Heeckeren, geboren op maandag 8 maart 1830 in 



  

  

Brussegem [Vlaams-Brabant, België], overleden (53 jaar oud) op dinsdag 17 juli 1883 

in Bloemendaal, volgt XVIIIm, op pagina 81. 

 

Hendrik Jacob Carel Johan baron van Heeckeren. 

 

 

 
 

Zeer rijke grondbezitter uit een voornaam Gelders adellijk geslacht, die in 1848 door de koning tot Eerste 

Kamerlid werd benoemd om steun te geven aan de Grondwetsherziening. Keerde in 1848 als één van de 

weinigen terug in de (verkozen) Senaat. Was zijn loopbaan begonnen als officier in het Bataafse leger en 

bleef militair in de Franse tijd en na herwinning van de onafhankelijkheid. Was lange tijd lid van Provinciale 

Staten van Gelderland. 

Conservatief, in de periode 1848-1850: lid Eerste Kamer. 

predicaten/adellijke titels. 

baron de l'Empire, 27 januari 1813. 

jonkheer, 16 maart 1816. 

baron, 26 februari 1819. 

 

 

Elisabeth Williams Hope. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVIIk. Frederic Florent Jacques Henri van Heeckeren, zoon van Lodewijk van Heeckeren (XVIj), op 

pagina 51 en Jacoba Catharina Patronella du Tour, geboren op zaterdag 27 juli 1799 in 

's-Gravenhage, gedoopt op zondag 4 augustus 1799 aldaar in de Waalse Kerk, overleden (70 jaar 

oud) op woensdag 20 juli 1870 in Arnhem in Huize Sonsbeek, trouwde met Anna Maria Schas, 

geboren op vrijdag 5 december 1800 in Paramaribo [Paramaribo, Suriname], overleden (90 jaar 

oud) op zaterdag 31 januari 1891 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Francina Christina Henriëtte Maria van Heeckeren, geboren op 

dinsdag 19 september 1826 in 's-Hertogenbosch, overleden (34 jaar oud) op 

zondag 24 februari 1861 in Pau [Pyrénées-Atlantiques, Frankrijk], trouwde met haar 

achterneef Lodewijk Everhard baron van Heeckeren, zoon van Hendrik Jacob Carel 

Johan baron van Heeckeren (XVIIj), op pagina 66 (heer van Enghuizen en Beurse, 

Beverweerd en Odijck) en Elisabeth Williams Hope (zie XVIIIm, op pagina 81). Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

XVIIl. mr. Jacob Derk Carel (Carel) baron van Heeckeren, zoon van Willem Hendrik Alexander Carel 

van Heeckeren van Kell (XVIk), op pagina 51 (baron van Heeckeren, heer van Ruurlo en Kell) en 

Geertruij Sara Agatha van Pabst, geboren op woensdag 8 februari 1809 in 

Emmerich Am Rhein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

zondag 7 november 1875 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 22 en 32 jaar oud) (1) op 

woensdag 14 december 1831 in Ambt Delden met Maria Cornelia van Wassenaar-Obdam, 

dochter van Jacob Unico Willem van Wassenaar-Obdam (rijksgraaf van Wassenaar) en Adriana 

Margaretha Clifford, geboren op zaterdag 21 september 1799 in Amsterdam, gravin van 

Wassenaar, overleden (50 jaar oud) op zondag 31 maart 1850 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 mr. Jacob Derk Carel (Carel) baron van Heeckeren, trouwde (respectievelijk 43 en 28 jaar oud) 

(2) op donderdag 6 mei 1852 in 's-Gravenhage met Isabella Antoinette Sloet-Toutenburg, 

geboren op vrijdag 26 september 1823 in 's-Gravenhage, overleden (48 jaar oud) op 

maandag 8 juli 1872 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria Cornelia van Heeckeren van Kell, geboren op zaterdag 13 januari 1855 in 

's-Gravenhage, overleden (57 jaar oud) op vrijdag 13 september 1912 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 22 en 28 jaar oud) op donderdag 8 maart 1877 in Ambt Delden met 

Wilhelm Carl Bentinck, zoon van Karel Anton Ferdinand Bentinck en Mechtild van 

Waldeck-Bergheim, geboren op dinsdag 28 november 1848 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], graaf Bentinck en Waldeck Limpurg, 

overleden (63 jaar oud) op zaterdag 9 november 1912 in Kasteel Middachten. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. mr. Carel George Unico Willem van Heeckeren, geboren op zaterdag 4 oktober 1856 

in 's-Gravenhage, overleden (26 jaar oud) op dinsdag 6 maart 1883 in Twickel. 

3. Rudolf Frederik van Heeckeren van Kell, geboren op zaterdag 15 mei 1858 in 

's-Gravenhage, heer van Twickel, overleden (78 jaar oud) op zondag 26 juli 1936 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 64 en 42 jaar oud) op woensdag 7 juni 1922 in 

Leersum met Maria Amelia Bentinck, dochter van Karel Bentinck en Helena van 

Waldeck-Bergheim, geboren op dinsdag 16 september 1879 in 

Hannover [Niedersachsen, Duitsland], overleden (96 jaar oud) op 

vrijdag 19 september 1975 in Twickel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIIm. mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, zoon van Willem Hendrik Alexander Carel van 

Heeckeren van Kell (XVIk), op pagina 51 (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, 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, overleden (77 jaar oud) op donderdag 28 mei 1931 aldaar, volgt XVIIIn, op 

pagina 81. 

6. Sophia Wilhelmina (Sophie) van Heeckeren, geboren in 1856, overleden (ongeveer 

82 jaar oud) in 1938. 

 

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, trouwde (respectievelijk 53 en ongeveer 33 jaar oud) 

(2) op donderdag 3 december 1868 in Arnhem met Albertina Maria (Albertine) gravin van 

Limburg-Stirum, dochter van Louis Caspard Adrien I graaf van Limburg-Stirum en Cecilia 

Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren in 1835, overleden (ongeveer 54 jaar oud) in 1889. 



  

  

 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, overleden 

(73 jaar oud) op maandag 4 juni 1945 in De Steeg, volgt XVIIIo, op pagina 82. 

 

XVIIn. Jacob Christiaan baron van Heeckeren, zoon van Walraven Robbert Jacob Derk baron van 

Heeckeren (XVIl), op pagina 53 en Maria Catharina Magdalena Dees, geboren op 

woensdag 16 maart 1808 in Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], verdronken (42 jaar oud) op 

zaterdag 23 november 1850 (op zee), trouwde (respectievelijk 29 en 31 jaar oud) op 

donderdag 25 mei 1837 in Ameland met Renske de Beer, geboren op zaterdag 3 augustus 1805 in 

Ameland, overleden (72 jaar oud) op donderdag 1 november 1877 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacoba barones van Heeckeren, geboren op donderdag 13 oktober 1836 in Ameland, 

overleden (21 jaar oud) op donderdag 15 juli 1858 aldaar. 

2. Douwe baron van Heeckeren, geboren op zaterdag 21 september 1839 in Ameland, 

overleden (21 jaar oud) op vrijdag 16 november 1860. 

3. Catharina Magdalena barones van Heeckeren, geboren op 

donderdag 24 augustus 1848 in Ameland, overleden (36 jaar oud) op 

zondag 21 december 1884 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 33 jaar oud) op 

woensdag 16 april 1873 in Ameland met Pieter Ridder, geboren op 

vrijdag 6 december 1839 in Ameland, verdronken (51 jaar oud) op 

vrijdag 9 oktober 1891 (op Zee). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIo. Daniel Wigbold Crommelin baron van Heeckeren, zoon van Walraven Robbert Jacob 

Derk baron van Heeckeren (XVIl), op pagina 53 en Maria Catharina Magdalena Dees, geboren op 

dinsdag 1 januari 1811 in Bentheim [Niedersachsen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 

vrijdag 12 oktober 1888 in Ameland, trouwde (respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op 

donderdag 31 oktober 1839 in Nes met Metje Bakker, geboren op donderdag 28 mei 1812 in 

Zaandam, overleden (65 jaar oud) op zaterdag 9 juni 1877 in Nes. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Julia Maria barones van Heeckeren, geboren op zaterdag 15 augustus 1840 in Nes, 

overleden (86 jaar oud) op zondag 12 juni 1927 aldaar. 

2. Hillegonda Geertruida barones van Heeckeren, geboren op zaterdag 29 oktober 1842 

in Nes, overleden (17 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1860 aldaar. 

3. Josina Jeannette barones van Heeckeren, geboren op vrijdag 28 maart 1845 in Nes, 

overleden (55 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1900 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 21 en 28 jaar oud) op donderdag 31 mei 1866 in Nes met jhr. Hector 

Livius van Haersma de With, geboren op vrijdag 30 maart 1838 in Metslawier, 

overleden (67 jaar oud) op woensdag 10 januari 1906 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Walraven Robbert Jacob Derk Crommelin baron van Heeckeren, geboren op 

woensdag 28 juli 1847 in Nes, overleden (41 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1888 

aldaar. 

5. Sybrand Obbo Jan Crommelin van Heeckeren, geboren op donderdag 18 juli 1850 in 

Nes, verdronken (28 jaar oud) op dinsdag 22 april 1879, volgt XVIIIp, op pagina 83. 

6. Jacoba Christina Crommelin barones van Heeckeren, geboren op vrijdag 12 mei 1854 

in Nes, overleden (32 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1887 aldaar, trouwde (respectievelijk 

28 en 24 jaar oud) op woensdag 24 mei 1882 in Rotterdam met Cornelis Wiebenga, 

geboren op zondag 10 januari 1858 in Ameland, overleden (25 jaar oud) op 

dinsdag 22 mei 1883 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Daniël Jan Wigbold baron van Heeckeren, geboren op zondag 15 november 1857 in 

Nes, burgemeester, Westdongeradeel, overleden (46 jaar oud) op 

vrijdag 9 september 1904 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar 

oud) op woensdag 10 juli 1889 in Bodegraven met Clara Anna Kapteyn, geboren op 

maandag 9 november 1863 in Bodegraven, overleden (77 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 8 juli 1941 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Daniël Jan Wigbold baron van Heeckeren. 

 

 

 
 

 

 

XVIIp. Walraven Robert van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Walraven Robert baron van 

Heeckeren van Brandsenburg (XVIm), op pagina 54 en Johanna Petronella van Renesse van Wilp, 

geboren op vrijdag 13 augustus 1819 in Utrecht, overleden (54 jaar oud) op zondag 10 mei 1874 in 

Wijhe, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op donderdag 12 december 1844 in Vreeswijk 

met Johanna Caroline Mac-Lean, geboren op zondag 20 januari 1822 in Mentok [Indonesië], 

overleden (44 jaar oud) op maandag 25 juni 1866 in Gouda. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johanna Catharina van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 28 september 1845 in Vreeswijk, overleden (1 jaar oud) op 

woensdag 7 april 1847 aldaar. 

2. Walraven Rober van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zaterdag 23 januari 1847 in Vreeswijk, overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 2 december 1914 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

trouwde (respectievelijk 29 en 32 jaar oud) (1) op woensdag 27 december 1876 in 

Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Cornelia Hübner, geboren 

op vrijdag 2 februari 1844 in Bergen op Zoom, overleden (79 jaar oud) op 

maandag 21 januari 1924 in Lochem. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 48 en 39 jaar oud) (2) op woensdag 20 november 1895 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Geertrui Elisabeth Bosscher, 

geboren op maandag 24 december 1855 in Ambon [Celebes, Indonesië], overleden (53 

jaar oud) op maandag 11 oktober 1909 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 



  

  

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 63 en 42 jaar oud) (3) op 

vrijdag 5 augustus 1910 in Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met 

Adolfine Schultze, geboren op maandag 23 maart 1868 in 

Besoeki [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (53 jaar oud) op 

maandag 15 augustus 1921 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Hendrika Gerardina van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

donderdag 18 januari 1849 in Vreeswijk, overleden (65 jaar oud) op 

zondag 27 december 1914 in Bangil [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

trouwde met Gerhard Abraham Magnin (zie XVIo, op pagina 55). Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Lambert Johan Hendrik van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 3 januari 1851 in Berlicum, overleden (62 jaar oud) op zondag 1 juni 1913 in 

Apeldoorn, volgt XVIIIq, op pagina 83. 

5. Johan Hendrik van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

maandag 14 maart 1853 in Engelen, overleden (1 jaar oud) op 

zondag 27 augustus 1854 in Wieringermeer. 

6. Johan Hendrik baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 17 juni 1855 in Deil, overleden (15 jaar oud) op dinsdag 28 maart 1871 in 

Gorssel. 

7. Cornelis Alexander Constantijn van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

donderdag 23 september 1858 in Deil, overleden (21 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1880 

in Aalten. 

 

XVIIq. Frans Hendrik Cornelis baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Willem Anthonie 

Hendrik baron van Heeckeren van Brandsenburg (XVIn), op pagina 55 en Cornelia Sara van 

Renesse van Wilp, geboren op donderdag 17 maart 1803 in Utrecht, gedoopt op 

zondag 3 april 1803 aldaar, overleden (65 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1869 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 23 en ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 23 juni 1826 in Hardenberg met Christine 

Louise van Foreest, gedoopt op zaterdag 14 maart 1807 in Hardenberg, overleden (68 jaar oud) 

op dinsdag 6 april 1875 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Hendrik Cornelis baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

donderdag 1 maart 1827 in Utrecht, overleden (47 jaar oud) op 

maandag 1 februari 1875 aldaar. 

2. Jacob Leonard baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 19 december 1828 in Utrecht, overleden (61 jaar oud) op 

dinsdag 16 december 1890 aldaar. 

3. Willem Johan Peter baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 20 juni 1830 in Utrecht, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 29 juli 1911 in 

Elsene [Vlaams-Brabant, België]. 

4. Frans Lodewijk van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 21 oktober 1831 in Utrecht, overleden (68 jaar oud) op zondag 18 februari 1900 

aldaar, volgt XVIIIr, op pagina 84. 

5. Constantijn baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 30 november 1832 in Utrecht, overleden (50 jaar oud) op zondag 3 juni 1883 in 

Zelhem. 

6. Rudolf van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op zaterdag 1 maart 1834 in 

Utrecht, overleden (76 jaar oud) op maandag 16 januari 1911 aldaar, volgt XVIIIs, op 

pagina 84. 

7. Willem Frederik baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

dinsdag 3 maart 1835 in Utrecht, overleden (55 jaar oud) op woensdag 21 januari 1891 

aldaar. 

8. Lodewijk Christiaan van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zaterdag 8 oktober 1836 in Utrecht, overleden (29 dagen oud) op 



  

  

zondag 6 november 1836 aldaar. 

9. Louise Henriëtte van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 8 december 1837 in Utrecht, overleden (69 jaar oud) op woensdag 1 mei 1907 

in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 28 en 31 jaar oud) (1) op 

donderdag 21 december 1865 in Utrecht met Dirk Hendrik Kromhout, geboren op 

woensdag 16 juli 1834 in Brummen, overleden (49 jaar oud) op 

donderdag 16 augustus 1883 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (respectievelijk 47 en 30 jaar oud) (2) op 

donderdag 10 september 1885 in Utrecht met jhr. Hendrik Johan Martens, geboren op 

donderdag 7 december 1854 in Utrecht, overleden (32 jaar oud) op 

dinsdag 21 december 1886 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

10. Alfons van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op dinsdag 26 maart 1839 in 

Utrecht, overleden (2 jaar oud) op zondag 6 februari 1842 aldaar. 

11. Alexander Decimus baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 22 mei 1840 in Utrecht, overleden (72 jaar oud) op zaterdag 6 juli 1912 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op donderdag 21 mei 1863 in Utrecht met 

Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters, geboren op zondag 3 juni 1838 in 

Utrecht, overleden (67 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1905 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIr. Dirk Johan baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Willem Anthonie Hendrik baron 

van Heeckeren van Brandsenburg (XVIn), op pagina 55 en Johanna Dorothea 

Barchman-Wuytiers, geboren op zaterdag 16 februari 1822 in Utrecht, overleden (82 jaar oud) op 

vrijdag 27 januari 1905 aldaar, trouwde (respectievelijk 45 en 35 jaar oud) op 

woensdag 13 november 1867 in 's-Gravenhage met Gabriëlle Mock, geboren op 

zondag 30 september 1832 in 's-Gravenhage, overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 19 november 1907 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Lodewijk Willem Johan van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

dinsdag 17 juni 1873 in Utrecht, overleden (één maand oud) op 

zaterdag 16 augustus 1873 aldaar. 

 

XVIIs. Derk Johan baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Karel Hendrik August baron 

van Heeckeren van Brandsenburg (XVIp), op pagina 56 en jkvr. Anna Maria Straalman, geboren 

op maandag 2 december 1822 in Utrecht, overleden (81 jaar oud) op woensdag 19 oktober 1904 in 

Nijmegen, trouwde (respectievelijk 33 en 19 jaar oud) op donderdag 28 februari 1856 in Delft met 

Justine Cornelia Maria Zubli, geboren op vrijdag 1 juli 1836 in Delft, overleden (21 jaar oud) op 

zondag 9 mei 1858 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Levenloos geboren zoon van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

dinsdag 27 april 1858 in 's-Gravenhage. 

 

Generatie XVIII 
 

 

XVIIIa. Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren-Limpurg, zoon van Frederik Lodewijk Christiaan van 

Rechteren-Limpurg (XVIIc), op pagina 58 en Elisabeth Reinira van Heeckeren, geboren op 

zondag 13 oktober 1793 in Arnhem, graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo, overleden 

(57 jaar oud) op maandag 31 maart 1851 in 's-Gravenhage, trouwde (beiden 30 jaar oud) op 

zondag 4 april 1824 in Leiden met Elisabeth Wilhelmina van Massow, geboren op 

vrijdag 4 oktober 1793 in Rembang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacob Hendrik van Rechteren-Limpurg, geboren op dinsdag 6 december 1831 in 

Almelo, overleden (46 jaar oud) op zondag 13 januari 1878 in Zwolle, volgt XIXa, op 



  

  

pagina 85. 

2. Maria Catharina Frederika van Rechteren-Limpurg, geboren op 

donderdag 3 februari 1825 in Almelo, overleden (80 jaar oud) op 

vrijdag 26 januari 1906 in Laren, trouwde (respectievelijk 26 en 38 jaar oud) op 

maandag 6 oktober 1851 in Ambt-Almelo met Willem Lodewijk van 

Wassenaar-Starrenburg, zoon van Lodewijk Jan graaf van Wassenaar-Starrenburg en 

Mechtilde Kaper, geboren op donderdag 11 februari 1813 in Verona [Veneto, Italië], 

graaf van Wassenaar, heer van Ruiven, overleden (44 jaar oud) op 

donderdag 2 april 1857 in Breda. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Adolph Frederik van Rechteren-Limpurg, geboren op dinsdag 17 juli 1827 in Almelo, 

overleden (75 jaar oud) op zondag 9 november 1902 aldaar, volgt XIXb, op pagina 85. 

 

XVIIIb. Leopold Jozef Jan Henri Eduard baron van Voorst tot Voorst, zoon van Louis Herman 

Joseph baron van Voorst tot Voorst (XVIId), op pagina 59 (heer van Schadewijck, kolonel 

cavallerie) en Maria Josephina Claus, geboren op vrijdag 12 november 1830 in 

Doornik [Henegouwen, België], heer van Schadewijck, notaris te 's-Heerenberg, later te 

Nijmegen, overleden (65 jaar oud) op donderdag 6 augustus 1896 in Heel, trouwde 

(respectievelijk 33 en 20 jaar oud) op woensdag 21 september 1864 in Grathem met Ludovica 

Beatrix Philomena Mechtildis Theresia barones de Bounam de Rijckholt, geboren op 

zaterdag 7 oktober 1843 in Grathem, overleden (81 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1925 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Anna Mathilde Philomène Louise Frederika barones van Voorst tot Voorst, 

geboren op dinsdag 2 mei 1871 in 's-Heerenberg, overleden (86 jaar oud) op 

woensdag 8 mei 1957 in Gronsveld, trouwde (respectievelijk 24 en 33 jaar oud) op 

dinsdag 19 november 1895 in Heel met Eduard Heinrich Alexander van den 

Bottlenberg-Genannt, geboren op zondag 15 december 1861 in 

Werden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (36 jaar oud) op 

vrijdag 2 december 1898 in Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Jan Frederik Louis Joseph Adolph Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 9 mei 1873 in Nijmegen, heer van Schadewijck, overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 7 oktober 1931 in Gronsveld, trouwde (beiden 36 jaar oud) op 

dinsdag 25 januari 1910 in Heer met Catharina Theresia Rudolphina Maria 

Hubertina de Quay, geboren op maandag 17 februari 1873 in Cuijk, overleden (86 jaar 

oud) op woensdag 9 september 1959 in Maastricht. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

XVIIIc. Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst, zoon van Louis Herman Joseph baron van 

Voorst tot Voorst (XVIId), op pagina 59 (heer van Schadewijck, kolonel cavallerie) en Maria 

Josephina Claus, geboren op zondag 15 oktober 1837 in Deventer, burgemeester van Zevenaar, 

overleden (68 jaar oud) op vrijdag 8 juni 1906 in Zeven [Niedersachsen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 31 en 24 jaar oud) op donderdag 8 april 1869 in Arnhem met Maria Cornelia 

Theodora barones van Dorth tot Medler, geboren op maandag 3 maart 1845 in Hatert, overleden 

(32 jaar oud) op vrijdag 25 januari 1878 in Zevenaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Louis François Joseph Marie van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 23 april 1870 in Herwen en Aerdt, overleden (69 jaar oud) op 

maandag 25 december 1939 in Velp (Gelderland), volgt XIXc, op pagina 85. 

2. Josephine Louise Ottine Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 5 augustus 1873 in Zevenaar, overleden (83 jaar oud) op 

zondag 24 februari 1957 in Nijmegen. 

3. Cornelia Gijsbertha Theresia Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 5 augustus 1873 in Zevenaar, overleden (16 dagen oud) op 

donderdag 21 augustus 1873 aldaar. 

4. Anna Josephine Frederica Gijsberta Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren 



  

  

op donderdag 17 januari 1878 in Zevenaar, overleden (60 jaar oud) op 

zaterdag 15 oktober 1938 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 23 en 37 jaar 

oud) op woensdag 17 juli 1901 in Zevenaar met Adolphus Ludovicus 

Wilhelmus baron van Hugenpoth tot Aerdt, geboren op dinsdag 29 september 1863 

in Bergh, overleden (50 jaar oud) op zondag 9 november 1913 in Zevenaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIId. Frederik Asweer Maria Joseph baron van Voorst tot Voorst, zoon van Augustus Everhardus 

Daniilis Fredericus baron van Voorst tot Voorst (XVIIf), op pagina 60 (heer van de Ploen) en 

Elisabeth Theyssen, geboren op woensdag 11 januari 1837, kapitein infanterie K.N.I.L, overleden 

(46 jaar oud) op zaterdag 6 oktober 1883 in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

trouwde (respectievelijk 32 en 21 jaar oud) op donderdag 30 december 1869 in 

Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Johanna Emelia Wolff, geboren op 

donderdag 31 augustus 1848 in Salatiga [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (78 

jaar oud) op donderdag 7 juli 1927 in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Elisabeth Wilhelmina Antonia barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 3 juni 1864 in Salatiga [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (19 

jaar oud) op woensdag 22 augustus 1883 in 

Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

2. Levenloos geboren kind van Voorst tot Voorst, geboren op vrijdag 6 januari 1871 in 

Tjilatjap [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

3. Natalie Marie Louise barones van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 14 juni 1874 

in Tjilatjap [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (12 jaar oud) op 

dinsdag 22 juni 1886 in Nijmegen. 

4. Anna Augusta barones van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 14 juni 1874 in 

Tjilatjap [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (9 maanden oud) op 

zaterdag 27 maart 1875 in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

5. Henri Emile August baron van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 20 april 1875 

in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

6. August Asweer Balthazar Frederik van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 11 juli 1876 in Tebing Tjaggar [Sumatra, Indonesië], overleden (87 jaar oud) 

op maandag 15 juni 1964 in Hellevoetsluis, volgt XIXd, op pagina 86. 

7. Maria Anna Henriette Beata barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 4 oktober 1877 in Ubbergen, overleden (47 jaar oud) op 

vrijdag 25 september 1925 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk 17 en 29 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1895 in 

Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Lambertus Scipio Fischer, 

geboren op woensdag 18 april 1866 in Opsterland, luitnenant-kolonel infanterie 

K.N.I.L, overleden (86 jaar oud) op dinsdag 16 december 1952 in 's-Gravenhage. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Emile van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 21 mei 1879 in 

Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (58 jaar oud) op 

maandag 18 april 1938 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt 

XIXe, op pagina 87. 

9. Otto Herman Joseph Eduard baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 31 maart 1881 in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (2 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1883 aldaar. 

10. Herman van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 20 februari 1883 in 

Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (19 jaar oud) op 

woensdag 10 december 1902 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 

XVIIIe. Hiddo Hendrik Eduard baron van Voorst tot Voorst, zoon van Augustus Everhardus Daniilis 

Fredericus baron van Voorst tot Voorst (XVIIf), op pagina 60 (heer van de Ploen) en Elisabeth 



  

  

Theyssen, geboren op dinsdag 2 juli 1850 in Duiven, 1e luitenant regiment grenadiers en jagers, 

overleden (60 jaar oud) op donderdag 15 december 1910 in Valkenburg, trouwde (respectievelijk 

30 en 25 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1881 in Nijmegen met Alphonsa Frederica Victoria 

Maria barones Hacfort tot ter Horst, geboren op zondag 15 juli 1855 in Loenen, overleden (76 jaar 

oud) op zondag 8 november 1931 in Oud-Valkenburg. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Egidius Joseph August Henri Marie van Voorst tot Voorst, geboren op 

zondag 5 februari 1882 in 's-Gravenhage, overleden (84 jaar oud) op 

zaterdag 12 februari 1966 in Reignier [Savoie (Haute), Frankrijk], volgt XIXf, op 

pagina 88. 

2. Marie Victoire Elisabeth Josephe Augusta barones van Voorst tot Voorst, geboren 

op maandag 5 maart 1883 in 's-Gravenhage, overleden (72 jaar oud) op 

dinsdag 26 juli 1955 in Wessem. 

3. Elisabeth Maria Josephine Alphonsa barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 21 maart 1884 in 's-Gravenhage, overleden (73 jaar oud) op 

zaterdag 24 augustus 1957 in Venray, trouwde (respectievelijk 30 en 36 jaar oud) op 

dinsdag 26 mei 1914 in Valkenburg met Frederik Maria Alphonsus Josephus de van 

der Ridder-Schueren, geboren op donderdag 24 januari 1878 in 's-Hertogenbosch, 

burgemeester van Raamsdonk en Oosterhout, overleden (87 jaar oud) op 

dinsdag 26 januari 1965 in Oosterhout. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Isla Francisca Alphonsa Titia Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 5 november 1885 in 's-Gravenhage, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 14 april 1960, trouwde (respectievelijk 32 en 40 jaar oud) op 

dinsdag 15 oktober 1918 in Houthem met jhr. Hubert Emile Marie van Nispen tot 

Pannerden, geboren op zondag 21 juli 1878 in Zevenaar, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 28 december 1942 in Heerlen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XVIIIf. Walter baron van Voorst tot Voorst, zoon van Eduwardus Ludovicus baron van Voorst tot 

Voorst (XVIIg), op pagina 61 (Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse) en Barbara Catharina 

Josephina Debets, geboren op woensdag 3 januari 1844 in Elden, overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 6 juli 1922 aldaar, trouwde met Adriana Antbonia Maria Susanna van Benthem van 

den Bergh, geboren op woensdag 10 april 1850 in Zaltbommel, overleden (66 jaar oud) op 

maandag 25 december 1916 in Elden. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Franciscus Antonius Josephus Carel baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 19 mei 1884 in Malang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde 

(1) met Jannetje Vinke. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 38 en 27 jaar oud) (2) op donderdag 11 januari 1923 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Antoinette Marie Ernestine 

Hubertine van Aefferden, dochter van jhr. Charles Albert Marie Ernest van 

Aefferden en Marie Josephine Guillaumette Hubertine Leurs, geboren op 

zondag 3 februari 1895 in Roermond. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIIIg. Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst, zoon van Eduwardus Ludovicus baron van 

Voorst tot Voorst (XVIIg), op pagina 61 (Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse) en Barbara 

Catharina Josephina Debets, geboren op woensdag 16 september 1846 in Elden, 

luitenant-generaal titulair der infanterie, adjudant i.b.d. van Koningin Wilhelmina Grootkruis in 

de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (84 jaar 

oud) op zaterdag 17 januari 1931 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 28 en 23 jaar oud) op 

woensdag 21 april 1875 in Zwolle met Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren op 

zondag 7 september 1851 in Winschoten, overleden (81 jaar oud) op zondag 16 april 1933 in 

Arnhem. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Cuno Eduard Willem van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 16 januari 1876 in 



  

  

Kampen, overleden (85 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1961 in Twello, volgt XIXg, op 

pagina 88. 

2. Willem Cornelis Joannes Josephus van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 14 juni 1877 in Kampen, overleden (70 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1947 in 

's-Gravenhage, volgt XIXh, op pagina 89. 

3. Eduard Louis Alexander van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 2 oktober 1878 

in 's-Hertogenbosch, volgt XIXi, op pagina 90. 

4. Josephine Engelberta Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 10 november 1879 in Kampen, overleden (96 jaar oud) op 

maandag 16 februari 1976 in Arnhem. 

5. Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 29 december 1880 

in Kampen, overleden (82 jaar oud) op maandag 11 november 1963 in Vierakker, volgt 

XIXj, op pagina 92. 

6. Joanna Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 20 februari 1883 in 

's-Gravenhage, overleden (één dag oud) op woensdag 21 februari 1883 aldaar. 

7. Erik Asweerus Joannes Maria van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 8 januari 1884 in 's-Gravenhage, overleden (88 jaar oud) op 

dinsdag 29 februari 1972 aldaar, volgt XIXk, op pagina 95. 

8. Herman Franciscus Maria van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 2 augustus 1886 in 's-Gravenhage, overleden (84 jaar oud) op 

vrijdag 9 juli 1971 aldaar, volgt XIXl, op pagina 96. 

9. Joanna Maria Aloysia barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 6 september 1890 in 's-Gravenhage, overleden (89 jaar oud) op 

vrijdag 21 december 1979 in Arnhem. 

10. Ernest Ignatius Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 2 februari 1894 in 's-Gravenhage, priester S.J, luitenant-kolonel 

hoofdlegeraalmoezenier K.N.I.L, leraar St. Canisiuscollege te Jakarta en St. Stanisla. 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (72 jaar oud) op vrijdag 29 juli 1966 

in 's-Gravenhage. 

 

Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVIIIh. Joan Marie baron van Voorst tot Voorst, zoon van Eduwardus Ludovicus baron van Voorst tot 

Voorst (XVIIg), op pagina 61 (Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse) en Barbara Catharina 

Josephina Debets, geboren op donderdag 27 maart 1851 in Elden, lid Gedeputeerde Staten van 

Overijssel, Maltezer Ridder, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in 

de Orde van Oranje-Nassau, overleden (87 jaar oud) op woensdag 22 februari 1939 in 

Lugano [Ticino, Zwitserland], trouwde (1) met Pauline Elisabeth Fréderique Marie van 

Sonsbeeck, geboren op zondag 26 januari 1851 in Zwolle, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 24 januari 1922 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Pauline Josephine Valentine barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 12 september 1877 in Zwolle, overleden (38 jaar oud) op 

vrijdag 31 maart 1916 aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 29 jaar oud) op 

woensdag 23 januari 1901 in Zwolle met Maarten Theodoor Frans van der Biesen, 

geboren op maandag 22 mei 1871 in Zwolle, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 4 maart 1930 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Louisa Elisabeth Pauline barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 12 september 1877 in Zwolle, overleden (11 jaar oud) op 

vrijdag 22 februari 1889 aldaar. 

3. Leopoldina Pauline barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 30 oktober 1878 in Zwolle, overleden (9 maanden oud) op 

dinsdag 12 augustus 1879 aldaar. 

4. Alexander Eppo van Voorst tot Voorst, geboren op maandag 30 augustus 1880 in 

Zwolle, overleden (84 jaar oud) op donderdag 27 mei 1965 in Hillegersberg, volgt 

XIXm, op pagina 98. 

5. Jenny barones van Voorst tot Voorst, geboren op maandag 12 september 1881 in 

Zwolle, overleden (25 dagen oud) op vrijdag 7 oktober 1881 aldaar. 

6. Godfried Roderic van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 8 augustus 1886 in 

Zwolle, overleden (81 jaar oud) op zondag 17 december 1967 aldaar, volgt XIXn, op 



  

  

pagina 99. 

7. Lucie Beatrix Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op zaterdag 28 april 1888 

in Zwolle, overleden (9 jaar oud) op dinsdag 11 januari 1898 aldaar. 

 

 Joan Marie baron van Voorst tot Voorst, trouwde (respectievelijk 75 en 42 jaar oud) (2) op 

zaterdag 7 augustus 1926 in Diepenveen met jkvr. Carolina Mechtilda Francisca Van van 

Nispen tot Pannerden, geboren op dinsdag 20 mei 1884 in Zutphen, overleden (82 jaar oud) op 

dinsdag 31 januari 1967 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIIi.  Mr. Arthur Eduward Joseph baron van Voorst tot Voorst, zoon van Eduwardus 

Ludovicus baron van Voorst tot Voorst (XVIIg), op pagina 61 (Ridder in de Militaire Willemsorde 

4e klasse) en Barbara Catharina Josephina Debets, geboren op maandag 13 december 1858 in 

Elden, burgemeester van Huissen, lid Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

commissaris der koningin in Noord-Brab, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 

Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (69 jaar oud) op vrijdag 27 juli 1928 in 

's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 32 en 26 jaar oud) op dinsdag 4 augustus 1891 in 

Arnhem met Clara Maria Theresia Joanna Helena Thijssen vrouwe van Melissant, 

Noorderschorre, Wellestrijpe, St.-Elisabethspolder, Altekleen en de Vijf Gorzen, geboren op 

donderdag 18 augustus 1864 in Arnhem, overleden (72 jaar oud) op 

donderdag 19 november 1936 in Vught, begraven op maandag 23 november 1936 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Eduard Hendrik Joan van Voorst tot Voorst, geboren op zaterdag 7 mei 1892 in 

Huissen, overleden (79 jaar oud) op vrijdag 28 januari 1972 in Tilburg, volgt XIXo, op 

pagina 101. 

2. Clara Godefrida Maria Cunegonda barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 17 mei 1897 in 's-Hertogenbosch, overleden (85 jaar oud) op 

maandag 29 november 1982 in Vught. 

 

Mr. Arthur Eduward Joseph baron van Voorst tot Voorst. 

19 Mei 1884 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Leiden op het proefschrift “Aardhaling” (Het 

gevreesde recht van aardhaling was een oud gebruiksrecht, verwant aan landonteigening. Dat wil zeggen 

dat het waterschap, tegen betaling van een krappe som geld, zoden en grond mocht ontgraven van percelen 

nabij de dijk om de dijk te verbeteren of te verhogen: ‘Ten naesten lande ende minste schade’.). Hij was 

candidaat-notaris (1886-1887); burgemeester van Huissen (1887-1893); lid van de Provinciale Staten van 

Gelderland, als vervanger van zijn vader, (1889-1894); lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland 

(1893); Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Brabant (1894-1928); curator van de Rijks 

Universiteit te Utrecht. Maltezer Ridder. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Clara Maria Theresia Joanna Helena Thijssen. 

Zij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1928), presidente van de “Maatschappij voor Moederlijke 

Weldadigheid” alsook van de “Vereniging voor Moeder en Kind” en tevens van de “Maatschappij tot 

verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen en hare pasgeboren kinderen”, daarvoor werd zij 

geridderd. 

 

 

XVIIIj. William baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van Jacob Anne baron van Heeckeren van 

Molecaten (XVIIh), op pagina 64 en Sinemie Fanny Georgina Grenfell, geboren op 

donderdag 14 september 1848 in Oldebroek, overleden (49 jaar oud) op 

donderdag 2 december 1897 in Amsterdam, trouwde (respectievelijk 30 en 17 jaar oud) op 

zaterdag 14 september 1878 in Makassar [Celebes, Indonesië] met Emilie Augusta van Rhee, 

geboren op maandag 1 oktober 1860 in Makassar [Celebes, Indonesië], overleden (40 jaar oud) op 

vrijdag 5 oktober 1900 in Kampen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Louis Emile baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 14 augustus 1879 in Makassar [Celebes, Indonesië], overleden (39 jaar oud) 

op zaterdag 12 juli 1919 aldaar. 

2. Willem Jacob van Heeckeren van Molecaten, geboren op maandag 6 juni 1881 in 

Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 6 november 1953 in 

Concord [New Hampshire, Verenigde Staten], volgt XIXp, op pagina 102. 

3. John Paul baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op maandag 22 januari 1883 

in Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (50 jaar oud) op maandag 20 februari 1933 

in Moergestel, trouwde (respectievelijk 37 en 24 jaar oud) op 

woensdag 22 september 1920 in Seifershau [Wroclaw, Poland] met Käte Magdalene 

Henny Hoops, geboren op vrijdag 4 september 1896 in 

Wilhelmshaven [Niedersachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Angélique Fanny barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

dinsdag 21 juni 1887 in Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 17 juli 1947 in Almelo. 

 

XVIIIk. Robbert baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van Jacob Anne baron van Heeckeren van 

Molecaten (XVIIh), op pagina 64 en Sinemie Fanny Georgina Grenfell, geboren op 



  

  

dinsdag 14 mei 1850 in Oldebroek, overleden (39 jaar oud) op vrijdag 29 november 1889 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1876 in 

Arnhem met Charlotte Catharina van Braam, geboren op maandag 10 maart 1856 in Arnhem, 

overleden (42 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1898 in Odenburg [Denemarken]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Jakob Anne van Heeckeren van Molecaten, geboren op woensdag 25 juli 1877 in 

's-Gravenhage, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 10 april 1959 aldaar, volgt XIXq, op 

pagina 103. 

2. Evert Walraven van Heeckeren van Molecaten, geboren op woensdag 1 januari 1879 

in 's-Gravenhage, overleden (63 jaar oud) op woensdag 19 augustus 1942 in Zwolle, 

volgt XIXr, op pagina 103. 

3. Willem Frederik baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zaterdag 26 september 1885 in 's-Gravenhage, overleden (4 jaar oud) op 

maandag 23 december 1889 aldaar. 

 

XVIIIl. Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Waliën, zoon van Willem baron van Heeckeren van 

Waliën (XVIIi), op pagina 65 en Louise Ernestine Jeanette H.R. Gravin van Gronsveld, geboren op 

dinsdag 26 maart 1833, gepensioneerd schout bij nacht, comm DO, overleden (58 jaar oud) op 

zondag 20 september 1891 in Ginneken en Bavel, trouwde (respectievelijk 31 en 26 jaar oud) op 

dinsdag 9 augustus 1864 in Gorinchem met Louise Geertruida Carolina van Hannes, geboren op 

maandag 11 december 1837 in Bergen op Zoom, overleden (85 jaar oud) op 

zondag 11 februari 1923 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Jan Frederik van Heeckeren van Waliën, geboren op zondag 19 augustus 1866 in 

's-Hertogenbosch, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1935 in Hummelo, 

volgt XIXs, op pagina 104. 

2. Willem Hendrik baron van Heeckeren van Waliën, geboren op dinsdag 11 juni 1872 

in Zutphen, burgemeester van Vrijhoeve Capelle, trouwde (respectievelijk 28 en 25 

jaar oud) op donderdag 13 september 1900 in Apeldoorn met Anna Catharina 

Emerentia Hendrika de Fielliettaz-Goethart, geboren op zaterdag 29 mei 1875 in 

Apeldoorn, overleden (56 jaar oud) op maandag 10 augustus 1931 in Zutphen. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIIm. Lodewijk Everhard baron van Heeckeren, zoon van Hendrik Jacob Carel Johan baron van 

Heeckeren (XVIIj), op pagina 66 (heer van Enghuizen en Beurse, Beverweerd en Odijck) en 

Elisabeth Williams Hope, geboren op maandag 8 maart 1830 in 

Brussegem [Vlaams-Brabant, België], heer van Enghuizen, kamerheer i.b.d. van koning Willem III 

(1853-), overleden (53 jaar oud) op dinsdag 17 juli 1883 in Bloemendaal, trouwde (respectievelijk 

25 en 28 jaar oud) op dinsdag 15 mei 1855 in 's-Gravenhage met zijn achternicht Francina 

Christina Henriëtte Maria van Heeckeren, dochter van Frederic Florent Jacques Henri van 

Heeckeren (XVIIk), op pagina 68 en Anna Maria Schas. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Heeckeren, geboren op 

dinsdag 6 juli 1858 in Tours [Indre-et-Loire, Frankrijk], overleden (57 jaar oud) op 

zondag 19 september 1915 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XIXt, op pagina 104. 

 

XVIIIn. Jacob Derk Carel (Karel) van Heeckeren van Kell, zoon van mr. Willem baron van Heeckeren 

van Kell (XVIIm), op pagina 69 (heer van Ruurlo, Bingerden en Kell) en Sophia Johanna Justina 

(Sophie) Taets-Amerongen, 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: 

1. Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell, geboren op 



  

  

zaterdag 20 augustus 1892 in Wassenaar, vrouwe van Bingerden en Lathum, 

overleden (75 jaar oud) op vrijdag 8 september 1967 in Arnhem, trouwde 

(respectievelijk 34 en 40 jaar oud) op woensdag 15 juni 1927 in Angerlo met jhr. mr. 

Wouter Everard van Weede, geboren op dinsdag 22 februari 1887 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], oud burgemeester van Amerongen, overleden (87 

jaar oud) op woensdag 6 november 1974 in Angerlo. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Willem van Heeckeren van Kell, geboren op zondag 25 oktober 1896 in Ruurlo, 

overleden (73 jaar oud) op maandag 27 oktober 1969 in Zutphen, volgt XIXu, op 

pagina 105. 

 

Jacob Derk Carel (Karel) van Heeckeren van Kell. 

 

 

 
 

Antirevolutionaire diplomaat, die het gezantschap in Zweden combineerde met het Eerste 

Kamerlidmaatschap. Telg uit een Gelders adellijk geslacht en zoon van oud-minister W. van Heeckeren van 

Kell. Kuyper zou hem als minister van Buitenlandse Zaken hebben gewenst. Werd in 1904 als 

genoegdoening na een conflict tot Eerste Kamerlid gekozen. Onthulde in 1910 in een besloten 

Kamervergadering dat de Duitse keizer in 1904 de Nederlandse regering had gewaarschuwd voor een 

mogelijke Duitse bezetting. Dit tot ongenoegen van minister Van Swinderen, die de bewering glashard 

ontkende. De informatie was overigens op zich juist. De onthulling leidde tot verwijdering tussen hem en 

Kuyper en hij keerde in 1910 niet terug in de Senaat. 

 

 

XVIIIo. Alexander van Heeckeren, zoon van mr. Willem baron van Heeckeren van Kell (XVIIm), op 

pagina 69 (heer van Ruurlo, Bingerden en Kell) en Albertina Maria (Albertine) gravin van 

Limburg-Stirum, 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: 

1. Albertina Renira Alexandra Henrietta Mechtild Ottoline van Heeckeren, geboren in 



  

  

1899, overleden (ongeveer 95 jaar oud) in 1994, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 

en ongeveer 58 jaar oud) in 1940 met Guillaume Charles Othon Alexnadre Manuel 

Henri Joseph Marie Ghislain baron van den Bogaerde van Terbrugge, geboren in 

1882, heer van Heeswijk, Dinther en Moergestel, overleden (ongeveer 92 jaar oud) in 

1974. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Renira Sophia Louise Rodolphine van Heeckeren, geboren in 1901 in Angerlo, 

overleden (ongeveer 98 jaar oud) op zondag 7 november 1999 in 's-Gravenhage. 

3. Henrietta van Heeckeren, geboren in 1903, overleden (ongeveer 89 jaar oud) in 1992. 

4. Alexander Willem Henry Walraven van Heeckeren, geboren in 1906, overleden 

(ongeveer 22 jaar oud) in 1928. 

5. Lilian Guinevere Justine May van Heeckeren, geboren in 1906, overleden (ongeveer 

79 jaar oud) in 1985, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) in 

1935 met jonkheer, mr. Wolter Gerrit van der Wyck, geboren in 1904. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

6. Hendrik Robert baron van Heeckeren van Kell (Rooie Robert) (Heeckeren, van), 

geboren op maandag 9 december 1907 in Angerlo, overleden (92 jaar oud) op 

zaterdag 11 december 1999 in Hellendoorn, begraven in Ruurlo. 

 

Hendrik Robert baron van Heeckeren van Kell (Rooie Robert). 

Robert was een maatschappelijk bewuste man. Hij stond in Ruurlo, maar vooral in de Veldhoek (het 

landgoed dat hij van zijn vader geërfd had) bekend als 'de jonker' of 'jonker Bobby'. Iedereen in Ruurlo 

kende hem en velen herinneren zich de jonker als een aardig, maar enigszins excentriek persoon. Met zijn 

achtergrond als bosbouwer introduceerde hij veel plannen voor de verbetering van het rendement op 

houtkap. Zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid uitte zich door zijn inspanningen om de 

werkomstandigheden voor zijn bosarbeiders te verbeteren. Hij trok de wereld rond met zijn bedachte 

oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk, dat berustte op het telen van plantaardige eiwitten. Om zijn 

idealen te kunnen verwezenlijken moest hij veel grondbezit verkopen. Eind jaren '60 kwam het landgoed 

met de boerderijen in handen van Staatsbosbeheer. Jonker Bobby stierf op 92-jarige leeftijd in Hellendoorn 

en ligt begraven in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats van Ruurlo. 

 

 

XVIIIp. Sybrand Obbo Jan Crommelin baron van Heeckeren, zoon van Daniel Wigbold 

Crommelin baron van Heeckeren (XVIIo), op pagina 70 en Metje Bakker, geboren op 

donderdag 18 juli 1850 in Nes, verdronken (28 jaar oud) op dinsdag 22 april 1879 op het 

Fluessenmeer, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op woensdag 28 juni 1876 in Burgum 

met Cornelia Catharina Margaretha Maria Ferf, geboren op zaterdag 6 maart 1852 in Burgum, 

overleden (74 jaar oud) op zondag 16 mei 1926 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Daniël Wigbold van Heeckeren, geboren op donderdag 24 mei 1877 in Burgum, 

overleden (59 jaar oud) op zondag 4 april 1937 in 's-Gravenhage, volgt XIXv, op 

pagina 106. 

2. Jirlardina Emilia barones van Heeckeren, geboren op zaterdag 8 maart 1879 in 

Koudum, overleden (79 jaar oud) op woensdag 16 juli 1958 in Middelburg, trouwde 

(respectievelijk 29 en 30 jaar oud) op dinsdag 17 november 1908 in 

's-Gravenhage, (gescheiden op woensdag 31 maart 1926 in Middelburg (gescheiden 

van tafel en bed op 29 mei 1926)) met Willem Barends, geboren op 

maandag 5 augustus 1878 in Hoorn, rijksbetaalmeester, overleden (90 jaar oud) op 

zondag 9 maart 1969 in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIIq. Lambert Johan Hendrik baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Walraven Robert 

van Heeckeren van Brandsenburg (XVIIp), op pagina 71 en Johanna Caroline Mac-Lean, geboren 

op vrijdag 3 januari 1851 in Berlicum, overleden (62 jaar oud) op zondag 1 juni 1913 in 

Apeldoorn, trouwde (respectievelijk 35 en 21 jaar oud) op vrijdag 23 juli 1886 met Jacomine 

Cornelia Tissot van Patot, geboren op zaterdag 28 januari 1865 in Terneuzen, overleden (69 jaar 

oud) op zaterdag 20 oktober 1934 in Apeldoorn. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Lambert van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op vrijdag 3 december 1886 in 

Apeldoorn, overleden (19 jaar oud) op maandag 9 juli 1906 in Brummen. 

 

XVIIIr. Frans Lodewijk baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Frans Hendrik 

Cornelis baron van Heeckeren van Brandsenburg (XVIIq), op pagina 72 en Christine Louise van 

Foreest, geboren op vrijdag 21 oktober 1831 in Utrecht, overleden (68 jaar oud) op 

zondag 18 februari 1900 aldaar, trouwde (34 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1866 in Utrecht met 

Johanna Daniëlle van Voorst van Beest. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria Elisabeth Margaretha van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 9 augustus 1868 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (49 jaar oud) op donderdag 16 mei 1918 in Bloemendaal, trouwde 

(respectievelijk 39 en 42 jaar oud) op dinsdag 3 september 1907 in Utrecht met Peter 

Johan-Baptist Ruys de Perez, geboren op donderdag 22 juni 1865 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (54 jaar oud) op 

woensdag 14 april 1920 in Bloemendaal. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Christine Louise van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zaterdag 29 oktober 1870 in Banjarnegara [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (69 jaar oud) op zaterdag 28 september 1940 in Den Dolder, trouwde 

(respectievelijk 21 en 26 jaar oud) op donderdag 26 november 1891 in Utrecht met 

Johan Karel Arthur Drabbe, geboren op vrijdag 21 juli 1865 in Bergen op Zoom, 

overleden (86 jaar oud) op donderdag 24 april 1952 in Almelo. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Frans Hendrik Cornelis baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 8 oktober 1875 in Utrecht, overleden (25 jaar oud) op 

woensdag 14 augustus 1901 in Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland]. 

4. Johanna Daniëlle van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

vrijdag 19 januari 1877 in Utrecht, overleden (68 jaar oud) op zondag 4 maart 1945, 

trouwde (respectievelijk 27 en 36 jaar oud) op maandag 17 oktober 1904 in Utrecht 

met Gustaaf Hoefer, geboren op vrijdag 26 juni 1868 in Blaricum, overleden (72 jaar 

oud) op vrijdag 18 oktober 1940 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

XVIIIs. Rudolf baron van Heeckeren van Brandsenburg, zoon van Frans Hendrik Cornelis baron van 

Heeckeren van Brandsenburg (XVIIq), op pagina 72 en Christine Louise van Foreest, geboren op 

zaterdag 1 maart 1834 in Utrecht, overleden (76 jaar oud) op maandag 16 januari 1911 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 33 en 34 jaar oud) (1) op donderdag 11 april 1867 in Rotterdam met 

Jacoba Cornelia van der Staal, geboren op zondag 27 januari 1833 in Rotterdam, overleden (38 

jaar oud) op zondag 5 maart 1871 in Diepenveen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Christine Louise van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op vrijdag 15 mei 1868 

in Epe, overleden (18 jaar oud) op zondag 17 oktober 1886 in Utrecht. 

2. Rudolfine Anna Sophia van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

dinsdag 22 juni 1869 in Diepenveen, overleden (80 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1950 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 25 en 31 jaar oud) op 

donderdag 18 oktober 1894 in Oosterbeek met Willem Johan Thieme, geboren op 

maandag 27 oktober 1862 in Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (60 jaar oud) op 

vrijdag 26 januari 1923 in Voorburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Levenloos geboren zoon van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

zondag 5 maart 1871 in Diepenveen. 

 

 Rudolf baron van Heeckeren van Brandsenburg, trouwde (respectievelijk 38 en 32 jaar oud) 

(2) op donderdag 8 augustus 1872 in Zuidlaren met Anna Sophia Dorothea van Milly, geboren 

op maandag 27 april 1840 in Zuidlaren in Huize Entingen, overleden (72 jaar oud) op 



  

  

zondag 19 januari 1913 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Levenloos geboren dochter van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

donderdag 31 juli 1873 in Utrecht. 

2. Maria Frederike Isabelle van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 

maandag 7 september 1874 in Utrecht, overleden (85 jaar oud) op 

woensdag 6 januari 1960 in Zeist, trouwde met Peter Johan-Baptist Ruys de Perez 

(zie XVIIIr, op pagina 84). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie XIX 
 

 

XIXa. Jacob Hendrik van Rechteren-Limpurg, zoon van Adolph Frederik Lodewijk van 

Rechteren-Limpurg (XVIIIa), op pagina 73 (graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo) en 

Elisabeth Wilhelmina van Massow, geboren op dinsdag 6 december 1831 in Almelo, graaf van 

Rechteren Limpurg, overleden (46 jaar oud) op zondag 13 januari 1878 in Zwolle, trouwde 

(respectievelijk 27 en 21 jaar oud) op donderdag 9 juni 1859 in Dalfsen met Jacqueline Henriette 

van Rechteren-Appeltern, dochter van Jacob Hendrik van Rechteren-Appeltern (XVIIb), op 

pagina 57 (graaf van Rechteren, heer van Appeltern) en Agnes de Vos van Steenwijk. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adolph Zeyger van Rechteren-Limpurg, geboren op vrijdag 9 januari 1863 in 

Kasteel Rechteren, overleden (55 jaar oud) op woensdag 25 september 1918 in Zwolle, 

volgt XXa, op pagina 106. 

2. Elisabeth Wilhelmina van Rechteren-Limpurg, geboren op zaterdag 24 maart 1860 in 

Dalfsen, overleden (14 jaar oud) op maandag 25 januari 1875 in 's-Gravenhage. 

 

XIXb. Adolph Frederik van Rechteren-Limpurg, zoon van Adolph Frederik Lodewijk van 

Rechteren-Limpurg (XVIIIa), op pagina 73 (graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo) en 

Elisabeth Wilhelmina van Massow, geboren op dinsdag 17 juli 1827 in Almelo, graaf van 

Rechteren Limpurg, heer van Almelo, overleden (75 jaar oud) op zondag 9 november 1902 in 

Almelo, trouwde (respectievelijk 75 en 58 jaar oud) op zondag 9 november 1902 in Almelo met 

Adamina Petronella van Rechteren-Appeltern, dochter van Jacob Hendrik van 

Rechteren-Appeltern (XVIIb), op pagina 57 (graaf van Rechteren, heer van Appeltern) en Agnes 

de Vos van Steenwijk. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabeth Wilhelmina van Rechteren-Limpurg, geboren op woensdag 8 juni 1864 in 

Almelo, trouwde (respectievelijk 21 en 32 jaar oud) op donderdag 29 oktober 1885 in 

Almelo met Willem Peter graaf van Bylandt, geboren op maandag 22 augustus 1853 

in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation], overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 15 mei 1924 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren-Limpurg, geboren op 

maandag 21 augustus 1865 in Almelo, overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 20 maart 1935 in Wassenaar, volgt XXb, op pagina 107. 

 

XIXc. Louis François Joseph Marie baron van Voorst tot Voorst, zoon van Frederik Joseph 

Henri baron van Voorst tot Voorst (XVIIIc), op pagina 74 (burgemeester van Zevenaar) en Maria 

Cornelia Theodora barones van Dorth tot Medler, geboren op zaterdag 23 april 1870 in 

Herwen en Aerdt, ereridder en baljuw der Nederlandse Balije der Souvereine Orde van Malta, 

notaris, lid gedeputeerde en provinciale Stat, overleden (69 jaar oud) op 

maandag 25 december 1939 in Velp (Gelderland), trouwde (respectievelijk 28 en 24 jaar oud) op 

donderdag 12 mei 1898 in Voorst met Antoinette Ernestine Ada Maria barones van Hövell van 

Wezeveld en Westerflier, geboren op vrijdag 12 december 1873 in Twello, overleden (85 jaar 

oud) op dinsdag 20 oktober 1959 in Velp (Gelderland). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 



  

  

1. Clementine Frederica Elisabeth Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 3 juli 1899 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 24 en 29 jaar oud) (1) op 

woensdag 30 april 1924 in Voorst met Dr. Raimund Vincenz Maria van 

Redwitz-Jordan, geboren op maandag 15 april 1895 in 

Radmannsdorf [Sachsen, Duitsland], ritmeester K.K. Oostenrijks-Hongaars leger, 

algemeen procuratiehouder Nederlandse Landbouwbank N.V. te Amsterdam, 

overleden (50 jaar oud) op zaterdag 22 december 1945 in Amsterdam. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 30 en 26 jaar oud) (2) op 

dinsdag 27 mei 1930 in Sint-Lambrechts-Woluwe [Vlaams-Brabant, België] met 

Henricus Franciscus Heerkens-Thijssen, geboren op zondag 28 februari 1904, heer in 

Melissant-Noorderschorre-en-Wellestrijpe en St. Elisabeth's Polder makelaar in 

assurantiën en Assuradeur, lid fa.'s Heerkens Thijssen & Co, Wed. Jacobs & Brom en 

J.D. Jn. Eijken Sluyter. Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (71 jaar oud) 

op maandag 12 mei 1975 in Haarlem. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Sweder Arnold Clemens Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 29 januari 1902 in Arnhem, overleden (5 jaar oud) op 

woensdag 15 januari 1908 in Twello. 

 

Louis François Joseph Marie baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

Hij was een notaris uit de Achterhoek, die vijftien jaar Tweede Kamerlid en daarna nog ruim twee jaar Eerste 

Kamerlid voor de RKSP was. Hij was voorzitter van katholieke boerenorganisaties, die in Kamer behalve 

over landbouw ook sprak over onder meer waterstaat, Binnenlandse Zaken en handel. Hij was een zwager 

van de Limburgse commissaris van de Koningin, Eduard Otto Joseph Maria van Hövell tot Westerflier. 

 

 

XIXd. August Asweer Balthazar Frederik baron van Voorst tot Voorst, zoon van Frederik Asweer 



  

  

Maria Joseph baron van Voorst tot Voorst (XVIIId), op pagina 75 (kapitein infanterie K.N.I.L.) en 

Johanna Emelia Wolff, geboren op dinsdag 11 juli 1876 in Tebing Tjaggar [Sumatra, Indonesië], 

overleden (87 jaar oud) op maandag 15 juni 1964 in Hellevoetsluis, trouwde (respectievelijk 35 en 

36 jaar oud) (1) op donderdag 31 augustus 1911 in Ginneken met Anna Louiza Benschop, 

geboren op maandag 19 april 1875 in Leeuwarden, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 5 mei 1942 

in Tingkir [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Frederik Asweer Herman Otto baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 27 februari 1913 in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (52 jaar oud) op zaterdag 12 juni 1965 in Heiloo, trouwde (respectievelijk 25 

en 19 jaar oud) op donderdag 23 februari 1939 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Olga Brodhaag, geboren op 

woensdag 22 oktober 1919 in Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

overleden (57 jaar oud) op dinsdag 23 augustus 1977 in 's-Hertogenbosch. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. August Alexander Ferdinand van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 29 juli 1914 in Bodjonegoro [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt 

XXc, op pagina 107. 

3. Hermanus baron van Voorst tot Voorst, geboren op maandag 17 maart 1919 in 

Bondowoso [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], administrateur van Financiën 

3e klasse op Nieuw-Guinea, ambtenaar belastingdienst te Rotterdam. 

 

 August Asweer Balthazar Frederik baron van Voorst tot Voorst, trouwde (respectievelijk 71 en 

59 jaar oud) (2) op vrijdag 5 december 1947 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] 

met Wilhelmine Margaretha Sophia van Banniseht, geboren op dinsdag 23 oktober 1888 in 

Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (82 jaar oud) op 

vrijdag 19 februari 1971 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Wilhelmine Margaretha Sophia van Banniseht, trouwde (1), (gescheiden) met Paul Otto 

Franke. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIXe. Emile baron van Voorst tot Voorst, zoon van Frederik Asweer Maria Joseph baron van Voorst tot 

Voorst (XVIIId), op pagina 75 (kapitein infanterie K.N.I.L.) en Johanna Emelia Wolff, geboren op 

woensdag 21 mei 1879 in Ambarawa [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

hoofdadministrateur gouvernementele pandhuisdienst, overleden (58 jaar oud) op 

maandag 18 april 1938 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde 

(respectievelijk 30 en 28 jaar oud) op maandag 21 februari 1910 in 

Pati [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Josephine Eleonora Louise Emelie 

Waersegers, geboren op zaterdag 24 september 1881 in 

Djombang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (73 jaar oud) op 

donderdag 21 oktober 1954 in Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Juliana Beatrice barones van Voorst tot Voorst, geboren op vrijdag 3 maart 1911 in 

Probolinggo [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 20 en 

23 jaar oud) (1) op vrijdag 15 januari 1932 in 

Magelang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], (gescheiden op 

woensdag 13 april 1938) met Geerhardus ten Cate, geboren op maandag 8 juni 1908 

in Assen, luitenant-kolonel infanterie, overleden (78 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1986 in 

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

32 en 36 jaar oud) (2) op vrijdag 31 december 1943 in 

Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Lodewijk Marius 

Begemann, geboren op woensdag 2 januari 1907 in 

Tegal [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], accountant, overleden (41 jaar oud) 



  

  

op zaterdag 2 oktober 1948 in Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 38 en 50 jaar oud) 

(3) op donderdag 8 december 1949 in 

Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Dipl.ing. Karel Jan Nep 

Birnbaum, geboren op woensdag 15 maart 1899 in Praag [PR, Czech Republic], 

assistent 1e klasse Technische Hogeschool te Bandoeng, overleden (85 jaar oud) op 

maandag 19 maart 1984 in Wageningen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Emelie Charlotte barones van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 21 april 1912 in 

Ngoro Jombang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 18 

en 29 jaar oud) op donderdag 4 september 1930 in 

Magelang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Otto Bäumer, geboren op 

dinsdag 1 januari 1901 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

ambtenaar ministerie van Arbeid van Indonesië, overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 2 oktober 1965 in Katoomba [New South Wales, Australië]. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Caroline Josephine barones van Voorst tot Voorst, geboren op vrijdag 30 april 1915 

in Djombang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 23 en 

38 jaar oud) op dinsdag 11 april 1939 in 

Magelang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Maurits Jan Roos, geboren 

op dinsdag 9 oktober 1900 in Sambas [Borneo, Indonesië], hoofdingenieur Waterstaat 

te Tegal, overleden (73 jaar oud) op donderdag 28 maart 1974 in Rozendaal. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIXf. Egidius Joseph August Henri Marie baron van Voorst tot Voorst, zoon van Hiddo Hendrik 

Eduard baron van Voorst tot Voorst (XVIIIe), op pagina 75 (1e luitenant regiment grenadiers en 

jagers) en Alphonsa Frederica Victoria Maria barones Hacfort tot ter Horst, geboren op 

zondag 5 februari 1882 in 's-Gravenhage, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 12 februari 1966 in 

Reignier [Savoie (Haute), Frankrijk], trouwde (respectievelijk 40 en 41 jaar oud) op 

donderdag 23 februari 1922 in Valkenburg aan de Geul met Angelina Hendrina Maria 

Phlippeau, geboren op dinsdag 31 augustus 1880 in Nieuwer-Amstel, overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 17 november 1960 in Thonon-Les-Bains [Savoie (Haute), Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hiddo Hendrik Eduard Louis Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 10 september 1923 in Houthem, hoofdvertegenwoordiger KLM, overleden 

(37 jaar oud) op maandag 29 mei 1961 in Leopoldstad [Kinshasa (Town), Zaire], 

trouwde met Gabrielle Henriette Simone Allemand, geboren op 

maandag 1 december 1924 in Lyon [Rhône, Frankrijk], overleden (58 jaar oud) op 

vrijdag 21 oktober 1983 in Montreux [Vaud, Zwitserland]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

XIXg. Cuno Eduard Willem baron van Voorst tot Voorst, zoon van Jan Joseph Godfried baron van 

Voorst tot Voorst (XVIIIg), op pagina 76 (luitenant-generaal titulair der infanterie, adjudant i.b.d. 

van Koningin Wilhelmina) en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren op 

zondag 16 januari 1876 in Kampen, ereridder Souvereine Orde van Malta, luitenant-kolonel 

infanterie Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (85 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1961 

in Twello, trouwde (respectievelijk 30 en 28 jaar oud) op dinsdag 27 november 1906 in Voorst met 

Josephina Johanna Maria barones van Hövell van Wezeveld en Westerflier, geboren op 

woensdag 16 oktober 1878 in Twello, overleden (86 jaar oud) op donderdag 4 februari 1965 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 zonen: 

1. Ir. Reinier Godfried Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 30 mei 1908 in 's-Gravenhage, werktuigbouwkundig ingenieur, secretaris 

Stichting Nederlands Normalisatie Instituut, trouwde (respectievelijk 34 en 33 jaar 

oud) (1) op donderdag 16 juli 1942 in Montfoort met Maria Geertruida Francisca 



  

  

Josepha Verheijden, geboren op donderdag 8 april 1909 in Montfoort, overleden (55 

jaar oud) op woensdag 24 februari 1965 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 59 en 57 jaar oud) (2) op 

maandag 20 november 1967 in Voorschoten met Maria Gracia Schölvinck, geboren 

op woensdag 21 september 1910 in Leiden, overleden (62 jaar oud) op 

maandag 28 mei 1973 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Cuno Clemens Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 28 januari 1910 in 's-Gravenhage, champgnonkweker employé 

Gemeentepolitie te Zutphen, overleden (66 jaar oud) op zaterdag 14 augustus 1976 in 

Twello. 

3. Clemens Louis Willem Marie van Voorst tot Voorst, geboren op zaterdag 6 mei 1911 

in 's-Gravenhage, volgt XXd, op pagina 107. 

4. mr. Eduard Joseph Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 3 februari 1913 in 's-Gravenhage, advocaat en procureur. 

5. Henri Joseph Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op donderdag 16 juli 1914 

in 's-Gravenhage, commies gemeentesecretarie in Diepenveen. 

 

XIXh. Willem Cornelis Joannes Josephus baron van Voorst tot Voorst, zoon van Jan Joseph 

Godfried baron van Voorst tot Voorst (XVIIIg), op pagina 76 (luitenant-generaal titulair der 

infanterie, adjudant i.b.d. van Koningin Wilhelmina) en Anna Margaretha Elisabeth Maria 

Cremers, geboren op donderdag 14 juni 1877 in Kampen, notaris te 's-Gravenhage, lid Provinciale 

en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dijkgraaf van Delfland. Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw, overleden (70 jaar oud) op vrijdag 11 juli 1947 in 's-Gravenhage, trouwde 

(respectievelijk 31 en 28 jaar oud) op donderdag 22 april 1909 in Amsterdam met Johanna 

Alphonsa Maria Hanlo, geboren op donderdag 27 mei 1880 in Amsterdam, overleden (64 jaar 

oud) op woensdag 18 april 1945 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. mr. Sweder Godfried Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 5 mei 1910 in 's-Gravenhage, buitengewoon en gevolm. ambassadeur in 

Luxemburg, reserve-1e luitenant veldartillerie, ere- en devotieridder Souverein.ridder 

in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje-Nassau, 

overleden (78 jaar oud) op zaterdag 12 november 1988 in 

Ukkel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 35 en 33 jaar oud) op 

donderdag 24 mei 1945 in Kampenhout [Vlaams-Brabant, België] met jkvr. Anna 

Maria Elisabeth Louise van Bönninghausen tot Herinckhave, geboren op 

woensdag 5 juli 1911 in Nienborg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden 

(ongeveer 103 jaar oud) in 2015. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Jan Jules Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 28 augustus 1912 

in 's-Gravenhage, overleden (30 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1943 aldaar. 

3. Anna Aleida Cunegonda Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 7 mei 1914 in 's-Gravenhage, medewerkster Centraal Bureau voor 

Genealogie. 

4. Mr.Dr. Joan Maria Willem baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 28 augustus 1923 in 's-Gravenhage, overleden (81 jaar oud) op 

zondag 3 juli 2005 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar 

oud) in 1953 met Maria Theresia Susanna Kleipool, geboren in 1923, overleden 

(ongeveer 83 jaar oud) in 2006. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

mr. Sweder Godfried Maria baron van Voorst tot Voorst. 

 

 



  

  

 
 

Van Voorst promoveerde in de rechten aan de Universiteit Leiden in 1932 waarna hij in 1934 in dienst trad 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1937 werd hij gezantschapsattaché, vanaf 1939 -secretaris te 

Brussel waarna hij van 1940 tot 1944 sous-chef van het ministerie te Londen werd. Daarna keerde hij terug 

naar Brussel, en werkte op post in Madrid en Berlijn. In 1952 volgde zijn benoeming tot permanent 

vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa waarna hij vanaf 1954 ambassadeur in 

Washington werd. Vanaf 1959 was hij ambassadeur te Belgrado, vanaf 1964 te Luxemburg en vanaf 1967 bij 

de Heilige Stoel waar hij zijn loopbaan in 1975 afsloot. 

 

 

Mr.Dr. Joan Maria Willem baron van Voorst tot Voorst. 

Van Voorst studeerde rechten en geschiedenis maar werd een kenner van de Nederlandse meubelkunst uit 

de 19e eeuw. In 1974 schreef hij de inleiding tot een tentoonstellingscatalogus voor het Haags 

Gemeentemuseum. In 1979 verschenen twee deeltjes over de Meubels in Nederland 1840-1900. Ook in latere 

jaren verschenen van zijn hand publicaties over meubelen van bijvoorbeeld het Paleis Het Loo of over 

Nederland op de Wereldtentoonstelling van 1851 te Londen. Dit alles bleek niet anders dan een opmaat tot 

wat zijn magnum opus en tevens een proefschrift zou worden: Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en 

interieur in Nederland 1835-1895. Dit werk, waarop hij in 1992 aan de Universiteit Utrecht promoveerde, 

behandelt in twee delen op groot formaat uitvoerig de Nederlandse meubelkunst in de periode van 1835 tot 

1895. Allerlei soorten meubelen behandelt hij erin, waarbij hij uitvoerig aandacht besteedt aan de 

meubelmakers, fabrikanten, hun prospectussen en catalogi. Ook zaken als houtsoorten, 

versieringstechnieken en houtversieringen komen aan de orde. Veel aandacht wordt ook besteed aan de 

koninklijke verzamelingen en meubels. Hiermee schreef hij het standaardwerk over het Nederlandse meubel 

in die periode. 

Van Voorst bewoonde met zijn echtgenote een van de appartementen in het Huys te Warmont. 

 

 

XIXi. Ir. Eduard Louis Alexander baron van Voorst tot Voorst, zoon van Jan Joseph Godfried baron 

van Voorst tot Voorst (XVIIIg), op pagina 76 (luitenant-generaal titulair der infanterie, adjudant 

i.b.d. van Koningin Wilhelmina) en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren op 

woensdag 2 oktober 1878 in 's-Hertogenbosch, werktuigkundig en technisch ingenieur, 



  

  

inspecteur lager onderwijs, voorzitter Voogdijraad. Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 

trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar oud) op woensdag 7 juni 1905 in Gorssel met Maria 

Clementine Jacoba barones van Hövell van Westervlier en Weezeveld, geboren op 

maandag 29 januari 1883 in Gorssel, overleden (78 jaar oud) op woensdag 27 december 1961 in 

's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Godfried Frans Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 9 oktober 1907 in Groningen, commies ter secretarie in 1953 in 

Nieuw-Vossemeer1, overleden (75 jaar oud) op zondag 4 september 1983 in 

's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 31 en 26 jaar oud) op 

woensdag 13 september 1939 in 's-Gravenhage met Aline Anne Marie Vogelaar, 

geboren op zaterdag 12 april 1913 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Anna Rafaela Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 13 mei 1909 in Groningen, trouwde (respectievelijk 29 en 26 jaar oud) op 

donderdag 29 september 1938 in Vught met jhr.mr. Willem Jan Theodore Serraris, 

geboren op woensdag 20 maart 1912 in Oirschot, waarnemend ambtenaar Openbaar 

Ministerie, advocaat-fiscaal Bijzonder Gerechtshof te Arnhem. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Jacoba Cunegonda barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 2 mei 1912 in Groningen, verpleegster, overleden (49 jaar oud) op 

woensdag 10 mei 1961 in Utrecht, begraven op zaterdag 13 mei 1961 in Joppe. 

4. Paulina Wilhelmina Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 14 februari 1914 in Groningen, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) 

(1) op donderdag 28 maart 1940 in Horn met Marcel Charles Octave Marie Robert 

Magnée, geboren op zondag 31 juli 1910, burgemeester van Bergeijk en Luykgestel, 

overleden (34 jaar oud) op vrijdag 8 december 1944 in 

Neuengamme [Niedersachsen, Duitsland] in het concentratiekamp. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 32 en 49 jaar oud) (2) op 

donderdag 12 december 1946 in Breda met Boudewijn Arend de Veer, geboren op 

zondag 1 augustus 1897 in 's-Gravenhage, kolonel cavallerie, inspecteur cavallerie, 

garnizoenscommandant van Amsterdam, militair attaché in België. Officier in de 

Orde van Oranje-Nassau, overleden (85 jaar oud) op donderdag 21 april 1983 in 

's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Frans Octaaf Ernest baron van Voorst tot Voorst, geboren op woensdag 23 juni 1915 

in Groningen, pater Trappist Cisterciënserabdij te Reiningue (Haut-Rhin), priester in 

de Orde der Capucijnen. 

6. Wouter Julius Alexander baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 10 april 1917 in Groningen, ambtenaar gemeentesecretarie in Vught, 

overleden (69 jaar oud) op maandag 14 april 1986 in Vught. 

7. Elisabeth Joanna Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

vrijdag 20 juni 1919 in Groningen, overleden (87 jaar oud) op 

woensdag 9 augustus 2006 in Terneuzen, bijgezet op dinsdag 15 augustus 2006 in 

Hulst in het familiegraf, trouwde met mr. Willem Etienne Marie Seijdlitz, geboren 

op woensdag 29 oktober 1913 in Hulst, notaris in Hulst, overleden (51 jaar oud) op 

zaterdag 27 maart 1965 in Hulst. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Arthur Euphemius Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

zondag 26 november 1922 in 's-Hertogenbosch, overleden (72 jaar oud) op 

zondag 2 april 1995 in Eefde, begraven op woensdag 5 april 1995 in Joppe, trouwde 

met mr. Maria Francisca Marcelle Nahnya Bosch, dochter van Jules Léon Fernand 

Bosch en Hubertina Cornelia Maria Jeanne le Maille de Liers, geboren op 

vrijdag 30 december 1927 in Maastricht2, douairière, overleden als weduwe (92 jaar 

oud) op zaterdag 25 januari 2020 in Eefde2, begraven op vrijdag 31 januari 2020 in 

Joppe. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 



  

  

Godfried Frans Maria baron van Voorst tot Voorst. 

Hij was volontair bij de gemeentesecretarie van Vught voor hij vanaf april 1939 zeven jaar burgemeester was 

van Ouder-Amstel. Later werd hij chef van de afdeling sociale zaken van de gemeentesecretarie van 

Steenbergen en in 1958 volgde opnieuw een benoeming tot burgemeester en wel van de gemeente Den 

Dungen. 

 

 

Elisabeth Joanna Maria barones van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

 

 

Arthur Euphemius Maria baron van Voorst tot Voorst. 

Brigade-Generaal (der artillerie) en Chef Staf Eerste Legerkorps. Hij studeerde van 1942 tot 1944 medicijnen 

en was van maart 1945 tot 1947 als oorlogsvrijwilliger in Engeland, waar hij 1 maart 1947 reserve 2e luitenant 

der artillerie werd. Hij ging als reserve 1e luitenant in 1949 over in beroepsdienst. Kapitein (1954) en majoor 

der artillerie met generale-stafbrevet (1962). Mobilisatie-Oorlogskruis; Maltezer Ridder. 

 

 

XIXj. Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst Jr., zoon van Jan Joseph Godfried baron van 

Voorst tot Voorst (XVIIIg), op pagina 76 (luitenant-generaal titulair der infanterie, adjudant i.b.d. 

van Koningin Wilhelmina) en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren op 

woensdag 29 december 1880 in Kampen, overleden (82 jaar oud) op maandag 11 november 1963 

in Vierakker, trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar oud) (1) op donderdag 4 mei 1911 in Arnhem 

met Octavie Ottine van Nispen tot Pannerden, geboren op vrijdag 17 juli 1885 in Zutphen, 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 4 januari 1947 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 



  

  

1. mr. Carolina Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

zaterdag 27 januari 1912 in 's-Gravenhage, religieuze in de Congregatie der Vrouwen 

van Bethanië (S.R.S.). 

2. mr. Frans Josef Godfried baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

zondag 20 juli 1913 in 's-Gravenhage, ambtenaar Openbaar Ministerie, 

advocaat-fiscaal Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 

26 en 21 jaar oud) op donderdag 9 mei 1940 in Maastricht met Wilhelmine Thérèse 

Marie (Willemijn) de Nerée tot Babberich, geboren op zondag 21 juli 1918 in 

's-Gravenhage, overleden (99 jaar oud) op donderdag 15 maart 2018 in 

Chexbres [Vaud, Zwitserland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

donderdag 12 oktober 1916 in 's-Gravenhage, priester S.J, vlootaalmoezenier. 

4. Ernest Joan baron van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 29 januari 1918 in 

's-Gravenhage, kolonel cavallerie, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Bronzen 

kruis, Kruis van Verdienste, trouwde met Anna Maria Antonia Ingen Housz, 

geboren op zondag 30 mei 1920 in Heerlen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst Jr. 

 

 

 
 

Levensloop. 

Gedurende het Jordaanoproer in Amsterdam (juli 1934) was Van Voorst tot Voorst enkele dagen 

verantwoordelijk voor het bevel over de militaire troepen die werden ingezet om het oproer de kop in te 

drukken. Tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940 was hij commandant van het Veldleger. Hij raakte 

in 1939 in conflict met generaal Reijnders, maar kon het goed vinden met koningin Wilhelmina, minister 

Dijxhoorn en generaal Winkelman. 

Van Voorst tot Voorst was voorstander van de verdediging in de Grebbelinie en stond daarmee lijnrecht 

tegenover Reijnders, die zijn troepen wilde laten terugvallen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ironisch 



  

  

genoeg moest Van Voorst tot Voorst in mei 1940 de Grebbelinie na drie dagen al opgeven waarna hij zijn 

troepen inderdaad terugtrok op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Na de capitulatie werd hij als krijgsgevangene naar Duitsland gebracht, omdat hij weigerde zijn woord van 

eer te geven dat hij zich niet tegen de Duitsers zou verzetten. Hij keerde na afloop van de oorlog terug. Van 

Voorst tot Voorst werd voorzitter van de Commissie Verantwoording Krijgsgevangen Officieren en maakte 

deel uit van de Commissie Militaire Onderscheidingen en de Commissie Waalbrug. 

Van Voorst tot Voorst was tweemaal gehuwd en had zes kinderen uit zijn eerste huwelijk. Zijn tweede 

echtgenote was een dochter van premier Charles Ruijs de Beerenbrouck. Hij overleed op 82-jarige leeftijd in 

Vierakker (gemeente Bronckhorst). 

Militaire loopbaan. 

" Tweede luitenant: 1 augustus 1901. 

" Eerste luitenant: 13 februari 1905. 

" Kapitein: 21 januari 1915. 

" majoor: 29 april 1927. 

" Luitenant-kolonel: 2 mei 1930. 

" Kolonel: 2 mei 1932. 

" Generaal-majoor: 2 mei 1934. 

" Luitenant-generaal: 3 januari 1937- 31 maart 1937. 

" Generaal: 

Onderscheidingen. 

" Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

" Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

" Mobilisatie-Oorlogskruis. 

" Ridder in de Orde van de Rode Adelaar. 

" Ridder in de Orde van de Dannebrog. 

" Ridder in het Legioen van Eer. 

" Ridder Grootkruis in de Kroonorde. 

Publicaties. 

" Over Roermond! Een strategische studie ('s-Gravenhage, 1923). 

" De militair-technische en de economische z?de van het ontwapenings-vraagstuk voor den 

volkenbond ('s-Gravenhage, 1927). 

" Studiën over ontwapening ('s-Gravenhage, 1927). 

" De Duitsche herbewapening ('s-Gravenhage, 1936). 

 

 

Ernest Joan baron van Voorst tot Voorst. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst Jr, trouwde (respectievelijk 67 en 37 jaar oud) 

(2) op woensdag 14 april 1948 in Warnsveld met jkvr. Joanna Maria Alfrida Louisa Ruijs de 

Beerenbrouck, geboren op donderdag 6 oktober 1910 in Maastricht. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIXk. Erik Asweerus Joannes Maria baron van Voorst tot Voorst, zoon van Jan Joseph Godfried baron 

van Voorst tot Voorst (XVIIIg), op pagina 76 (luitenant-generaal titulair der infanterie, adjudant 

i.b.d. van Koningin Wilhelmina) en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren op 

dinsdag 8 januari 1884 in 's-Gravenhage, referendaris P.T.T, reserve-majoor genie b.d, 

werkmeester afd. Nederland Souvereine en Militaire Orde van Malta, overleden (88 jaar oud) op 

dinsdag 29 februari 1972 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op 

dinsdag 5 november 1912 in 's-Gravenhage met Marie Josephine Hubertine Elisabeth 

Claessens, geboren op donderdag 21 augustus 1890 in Tongelre, overleden (88 jaar oud) op 

zondag 3 juni 1979 in Oegstgeest. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Eugénie Anna Maria Catharina barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 15 juli 1913 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 24 en 33 jaar oud) op 

dinsdag 5 oktober 1937 in 's-Gravenhage met Pieter Anton Lodewijk van Ogtrop, 

geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Amsterdam, secretaris Nationaal Crisiscomité, 

Burgemeester, eerst van Eemnes, later van Blaricum, overleden (54 jaar oud) op 

vrijdag 9 mei 1958 in Laren. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. mr. Erik Theodorus Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 14 november 1916 in 's-Gravenhage, directeur Nederlandse Gasunie N.V, 

baljuw-voorzitter en ere-baljuw-gr. Malthezer Orde, trouwde (respectievelijk 28 en 25 



  

  

jaar oud) op maandag 17 september 1945 in Wassenaar met Caroline Elisabeth van 

Diermen, geboren op zondag 16 mei 1920 in 

Weltevreden [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Arthur Robert Armand Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 4 juni 1918 in Gorinchem, broeder in de Orde der Benedictijnen. 

4. Thérèse Josephine Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 12 januari 1920 in 's-Gravenhage, verpleegster. 

 

Erik Asweerus Joannes Maria baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

 

 

XIXl. Herman Franciscus Maria baron van Voorst tot Voorst, zoon van Jan Joseph Godfried baron van 

Voorst tot Voorst (XVIIIg), op pagina 76 (luitenant-generaal titulair der infanterie, adjudant i.b.d. 

van Koningin Wilhelmina) en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren op 

maandag 2 augustus 1886 in 's-Gravenhage, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 9 juli 1971 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 28 en 25 jaar oud) op dinsdag 19 januari 1915 in Amersfoort met Felicia 

Maria barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op zaterdag 6 juli 1889 in Kloetinge, 

overleden (62 jaar oud) op zondag 25 mei 1952 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cecilia Godefrida Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 27 oktober 1915 in Teteringen, trouwde in 's-Gravenhage met jhr.mr. 

Theodorik Karel Maria Joseph Van van Sasse van Ysselt, geboren op 

maandag 30 maart 1908, directeur en loco-secretaris-generaal Ministerie van Justitie, 

lid Hoge Raad van Adel, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in 



  

  

de Orde van Oranje-Nassau. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna Godefrida Maria van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 24 oktober 1916 in 

Teteringen, religieuse in de Congregatie der Vrouwen van Bethanië (S.R.S.). 

3. Erika Aimée Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 16 oktober 1917 in Teteringen, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

maandag 3 mei 1943 in 's-Gravenhage met Ir. Jan Arent Hijacinth Jozef 

Ghislain baron van Oldeneel tot Oldenzeel, zoon van mr. Arnaud Karel Marie 

Ghislain baron van Oldeneel tot Oldenzeel (griffier arrondissements-rechtbank te 

Breda,) en Maria Theodora Ludovica Eleonora barones Speyart van Woerden, 

geboren op maandag 25 september 1916 in Oosterhout, landbouwkundig ir, directeur 

Faunabeheer Ministerie van Landbouw en Visserij, lid Provinciale Staten van 

Noord-Brabant. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Felicia Ida Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op zaterdag 31 mei 1919 in 

's-Gravenhage. 

5. Drs. Felix Edzard Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 2 augustus 1920 in 's-Gravenhage, priesterstudent S.J. litt.rom.drs, priester 

S.J, rector St. Ignatiusgymnasium te Amsterdam. 

 

Herman Franciscus Maria baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

Hij werd in februari 1940 aangesteld als chef van de Generale Staf, onder de Opperbevelhebber der Land- en 

Zeemacht, generaal Winkelman. 

Na de capitulatie werd hij, net zoals zijn broer, als krijgsgevangene naar Duitsland gebracht, omdat hij 

weigerde zijn woord van eer te geven dat hij zich niet tegen de Duitsers zou verzetten. Na de oorlog was hij 

van 1946 tot 1949 lid van de Eerste Kamer en van 1949 tot 1961 lid van de Raad van State. Van 1946 tot 1956 

was hij hoofdcommissaris van de "Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging", de Nederlandse 

katholieke scoutingorganisatie voor jongens. 



  

  

 

 

XIXm. mr. Alexander Eppo baron van Voorst tot Voorst, zoon van Joan Marie baron van Voorst tot 

Voorst (XVIIIh), op pagina 78 (lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, Maltezer Ridder,) en 

Pauline Elisabeth Fréderique Marie van Sonsbeeck, geboren op maandag 30 augustus 1880 in 

Zwolle, overleden (84 jaar oud) op donderdag 27 mei 1965 in Hillegersberg (in Rotterdam), 

trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op woensdag 29 november 1905 in Nijmegen met 

Hubertine Louise Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren op woensdag 2 november 1881 in 

Stratum, overleden (86 jaar oud) op zaterdag 6 april 1968 in Hillegersberg. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Marie Louise Johanna barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

zondag 12 mei 1907 in Zwolle, medewerkster iconografisch bureau, trouwde 

(respectievelijk 20 en 31 jaar oud) op woensdag 7 september 1927 in Zwolle met 

Jhr.Dr. Eugène Octave Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren op 

maandag 30 september 1895, directeur Rijksbureau voor de Monumentenzorg, 

reserve-ritmeester, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, begraven op 

dinsdag 15 januari 1957 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Joan Paul Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 26 januari 1909 in 

Zwolle, reserve-2e luitenant artillerie, overleden (25 jaar oud) op 

donderdag 13 september 1934 in Groesbeek, begraven op zaterdag 15 september 1934 

in Heilig Landstichting. 

 

mr. Alexander Eppo baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

Hij was van 1921 tot 1941 commissaris van de Koningin in Overijssel. In 1941 werd hij afgezet en met ingang 



  

  

van 9 augustus 1941 door de NSB'er Egon von Bönninghausen opgevolgd. Na de oorlog keerde hij nog een 

keer terug in zijn voormalige functie. 

 

 

XIXn. mr. Godfried Roderic baron van Voorst tot Voorst, zoon van Joan Marie baron van Voorst tot 

Voorst (XVIIIh), op pagina 78 (lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, Maltezer Ridder,) en 

Pauline Elisabeth Fréderique Marie van Sonsbeeck, geboren op zondag 8 augustus 1886 in 

Zwolle, directeur Overijsselse Brandwaarborg Mij, rechter-plaatsvervanger, lid gemeenteraad 

Zwolle, overleden (81 jaar oud) op zondag 17 december 1967 in Zwolle, bijgezet op 

woensdag 20 december 1967 aldaar in het familiegraf, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar 

oud) op maandag 22 september 1913 in Woensel met jkvr. Louise Jeannette Thérése Marie 

Smits, geboren op zaterdag 6 september 1890 in Eindhoven, wijzigt naam in Jkvr. Louise 

Jeannette Thérése Marie Smits van Oyen op vrijdag 29 oktober 1965 Oorzaak: nr. 55 (incest), 

overleden (85 jaar oud) op dinsdag 8 juni 1976 in Heino. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Beatrix Thérèse Marie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

maandag 23 november 1914 in Zwolle, overleden (59 jaar oud) op 

maandag 3 juni 1974 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar oud) op 

woensdag 28 juni 1939 in Zwolle met Jhr.Mr. Louis Maria Emile van Fisenne, 

geboren op maandag 5 juni 1911, burgemeester, laatstelijk van Hengelo (Ov.), 

hoogheemraad van Rijnland. Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 27 mei 1917 in 

Zwolle, adjunct-directeur Overijsselsche Brandwaarborg Mij, heemraad van Salland, 

kamerheer i.b.d. van Koningin Juliana. Bronzen Leeuw en Erekruis in de Huisorde 

van Oranje, overleden (ongeveer 71 jaar oud) in 1988. 

 

mr. Godfried Roderic baron van Voorst tot Voorst. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst (geboren te Zwolle, op 27 mei 1917, overleden te Zwolle op 

1 april 1988) volgde het gymnasium aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag en behaalde zijn examen 

diploma A in juni 1939. Tijdens de Politionele Acties was hij in de rang van reserve eerste luitenant der 

cavalerie werkzaam als liasonofficier en bij het eerste escadron pantserwapens Huzaren van Boreel actief. 



  

  

In de functie van liasonofficier begeleidde hij een groep waarnemers van de United Nations Comittee for 

Indonesia, bestaande uit onder meer de Engelse luitenant-kolonel H.D. Chaplin en de Amerikaanse majoor 

J.A. Simons, die volgens de dan geldende regels ongewapend waren. Zij zaten in een witte jeep en Van 

Voorst tot Voorst zat achterin de auto. Hij was wel gewapend met een Owengun omdat de hoogvlakte waar 

men doorheen moest bekend stond als zeer gevaarlijk. 

Het vuurgevecht. 

Tussen Medan en Brastagi, bij paal 53, werd de jeep onder automatisch geweervuur genomen, waardoor alle 

inzittenden gewond raakten. Chaplin werd zwaargewond en raakte de macht over het stuur kwijt, waardoor 

de wagen onderaan de berghelling belandde. Van Voorst tot Voorst bleef echter kalm en riep de aanvallers 

in het Indonesisch toe dat men een delegatie van de U.N.O aan het beschieten was. Maar dit had geen effect 

waardoor Van Voorst tot Voorst gedwongen was gedurende een half uur een gericht vuur op de vijand te 

onderhouden. 

Het gelukte hem uiteindelijk om de gewonden naar de alang alang te slepen, terwijl hij met zijn Owengun 

steeds bleef vuren om de vijand op een afstand te houden. Door dit vuur raakte hij gewond aan zijn handen, 

benen en dijen. De vijand trok uiteindelijk af en het gelukte Van Voorst tot Voorst een Chinese autobus aan 

te houden, die hem en de twee andere gewonden aan boord nam. Alledrie werden zij te Medan in het 

ziekenhuis opgenomen.. 

Waardering. 

De buitenlandse waarnemers waren vol lof over het zeer moedige optreden van Van Voorst tot Voorst en 

zeiden dat hij door zijn houding onder zeer moeilijke omstandigheden buitengewoon dapper en doortastend 

was geweest, waardoor de schade beperkt was gebleven. Bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 1949 nummer 

4 verkreeg hij de Bronzen Leeuw voor zijn verrichtingen. 

De commandant van de Territoriale Troepen van Noord Sumatra, generaal P. Scholten, bracht een bezoek 

aan het ziekenhuis en de drie gewonden en de Franse kolonel Ansidéé betuigde bij een bezoek aan generaal 

Scholten zijn grote bewondering en erkentelijkheid voor het dappere optreden van Van Voorst tot Voorst, 

die door zijn optreden het leven van de waarnemers gered had. 

Latere loopbaan. 

Van Voorst tot Voorst werd per 1 november 1953 benoemd tot kamerheer in buitengewone dienst van Hr. 

Ms. de Koningin; hij was toen woonachtig te Zwolle en in functie als adjunct directeur van de Overijsselse 

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (vanaf december 1964 als directeur). Hij begeleidde in de functie 

van kamerheer in buitengewone dienst in 1962 de koets met daarin de kist van koningin Wilhelmina tijdens 

de route door Den Haag en was in juni 1963 tegenwoordig bij de requiemmis van Paus Johannes XXIII in 

Vaticaanstad. 

Van Voorst tot Voorst was vanaf 1961 tevens actief als kanselier van het kapittel van de soevereine en 

militaire Orde van Malta. In december 1964 werd hij benoemd tot gedelegeerde van de directie van de 

Overijsselse Onderlinge en op 1 januari 1977 werd hij aangesteld tot heemraad van het waterschap Salland. 

Samen met minister van der Klaauw en anderen vertegenwoordige hij in augustus 1978 de Nederlandse 

regering tijdens de begrafenis van Paus Paulus de VIde in Rome. In juli 1987 schonk koningin Beatrix hem 

het erekruis in de Huisorde van Oranje en het jaar daarop overleed Van Voorst tot Voorst in de leeftijd van 

70 jaar te Zwolle. 

 

 

XIXo. mr. Eduard Hendrik Joan baron van Voorst tot Voorst, zoon van Mr. Arthur Eduward 

Joseph baron van Voorst tot Voorst (XVIIIi), op pagina 79 (burgemeester van Huissen,) en Clara 

Maria Theresia Joanna Helena Thijssen, geboren op zaterdag 7 mei 1892 in Huissen, 

burgemeester van Ubbergen, baljuw en ere-baljuw grootkruis afdeling Nederland Souvereine en 

Militaire Orde van Malta, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overleden (79 jaar oud) 

op vrijdag 28 januari 1972 in Tilburg, trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 

woensdag 6 april 1921 in 's-Hertogenbosch met jkvr. Theresia Maria Josephina Smits, geboren in 

1894, overleden (ongeveer 38 jaar oud) in 1932. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Wendela Theresia Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 

dinsdag 28 maart 1922 in Beek, overleden (61 jaar oud) op zondag 10 juli 1983 in 

's-Gravenhage, trouwde in Tilburg met Pieter Cornelius Josephus van Loon, geboren 

op vrijdag 1 maart 1918, wetenschappelijk hoofdambtenaar Ministerie van 



  

  

Maatschappelijk Werk, economisch dr, raadadviseur Ministerie van Volksg, Ridder in 

de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 mr. Eduard Hendrik Joan baron van Voorst tot Voorst, trouwde (ongeveer 45 jaar oud) (2) in 

1937 met Rosa Lucie Johanna Maria de Quay, dochter van Rudolph Balthazar Antoine Nicolas 

de Quay en Johanna Elisa Rosa van de Mortel. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Berend-Jan Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op maandag 7 februari 1944 

in Beek. 

 

Berend-Jan Marie baron van Voorst tot Voorst. 

 

 

 
 

Hij was staatssecretaris in het Kabinet-Lubbers II (Europese Zaken) en Lubbers III (Defensie). 

Van Voorst tot Voorst doorliep de middelbare school in Tilburg op het St.-Odulphuslyceum. Hij studeerde 

rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en politieke wetenschappen in Fribourg Zwitserland). Hij 

werkte onder meer bij de Europese Unie in Brussel. 

Van 1993 tot 2005 was Van Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin (ook wel gouverneur genoemd) 

van de provincie Limburg. Hij werd opgevolgd door Léon Frissen. 

Berend-Jan van Voorst tot Voorst was voorzitter van de Nederlandse afdeling van de adellijke katholieke 

Orde van Malta van 2005 tot 2010. Hij werd opgevolgd door jhr. Peter van Meeuwen. Hij is bestuurslid van 

het vfonds, lid van de raad van bestuur van de Oorlogsgravenstichting en voorzitter van de Stichting 

Margraten Memorial Center. 

 

 

XIXp. Willem Jacob baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van William baron van Heeckeren van 



  

  

Molecaten (XVIIIj), op pagina 80 en Emilie Augusta van Rhee, geboren op maandag 6 juni 1881 in 

Padang [Sumatra, Indonesië], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 6 november 1953 in 

Concord [New Hampshire, Verenigde Staten], trouwde (respectievelijk 33 en 27 jaar oud) op 

donderdag 18 maart 1915 in Bandoeng [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Catharina 

Zwanida Johanna Mathilde Cordes, geboren op zondag 24 april 1887 in Vorden, overleden (92 

jaar oud) op zaterdag 16 juni 1979 in San Francisco [Castillay Leon, Spanje]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Walravinne Mathilde barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 25 mei 1916 in Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

trouwde (respectievelijk 26 en 32 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1943 in 

New York [New York, Verenigde Staten] met Edmund Michael Shanley, geboren op 

vrijdag 15 juli 1910 in Chicago [Illinois, Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Majella Emilie Marie van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 18 oktober 1917 in Oakland [California, Verenigde Staten], overleden (60 

jaar oud) op woensdag 5 april 1978 in San Rafael [California, Verenigde Staten]. 

 

XIXq. Jakob Anne baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van Robbert baron van Heeckeren van 

Molecaten (XVIIIk), op pagina 80 en Charlotte Catharina van Braam, geboren op 

woensdag 25 juli 1877 in 's-Gravenhage, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 10 april 1959 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 32 en 33 jaar oud) op donderdag 30 september 1909 in Olst met Eleonore 

Adrienne Holle, geboren op zaterdag 26 februari 1876 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (85 jaar oud) op 

donderdag 9 maart 1961 in Gibraltar [Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Charlotte Alexandrine van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

donderdag 4 mei 1916 in Amersfoort. 

 

 Eleonore Adrienne Holle, trouwde (2) met John Huibert Benjamin Lamberts. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIXr. Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten, zoon van Robbert baron van Heeckeren 

van Molecaten (XVIIIk), op pagina 80 en Charlotte Catharina van Braam, geboren op 

woensdag 1 januari 1879 in 's-Gravenhage, overleden (63 jaar oud) op 

woensdag 19 augustus 1942 in Zwolle, trouwde (respectievelijk 32 en 25 jaar oud) op 

zaterdag 8 april 1911 in 's-Gravenhage met jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen, 

geboren op zondag 24 mei 1885 in 's-Gravenhage, Grootkruis in de Huisorde van Oranje, 

overleden (82 jaar oud) op zondag 24 september 1967 in Oldebroek. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Agneta Aurelia Cecilia barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zondag 15 december 1912 in Oldebroek, overleden (54 jaar oud) op 

zondag 12 maart 1967 in Leiden, trouwde (respectievelijk 25 en 29 jaar oud) op 

donderdag 31 maart 1938 in Oldebroek met jhr. Adriaan Willem Gerrit van 

Riemsdijk, geboren op woensdag 10 februari 1909 in Aerdenhout, Officier in de Orde 

van Oranje-Nassau, overleden (67 jaar oud) op vrijdag 31 december 1976 in 

Noordwijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Walraven Jacob baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 

zaterdag 28 maart 1914 in Oldebroek, Commandeur in de Huisorde van Oranje, 

trouwde (respectievelijk 36 en 38 jaar oud) op zaterdag 10 maart 1951 in Zoelen met 

Marie Antonia Nitschmann, geboren op maandag 14 oktober 1912 in 

Kediri [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Eric Cecil baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op donderdag 27 juli 1916 in 

Oldebroek. 

 



  

  

XIXs. Jan Frederik baron van Heeckeren van Waliën, zoon van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren 

van Waliën (XVIIIl), op pagina 81 (gepensioneerd schout bij nacht, comm DO) en Louise 

Geertruida Carolina van Hannes, geboren op zondag 19 augustus 1866 in 's-Hertogenbosch, 

officier der adm 1e kl KN marine, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1935 in 

Hummelo, trouwde met jkvr. Wilhelmina Johanna Backer, geboren op dinsdag 8 november 1870 

in Breda, overleden (57 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1928 in Arnhem. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Ernst Ludwig baron van Heeckeren van Waliën, geboren op 

donderdag 20 september 1894 in Breda, overleden (68 jaar oud) op 

donderdag 28 februari 1963 in Amsterdam, trouwde (respectievelijk hoogstens 43 en 

hoogstens 44 jaar oud) (1) voor 1938, (gescheiden in 1938) met Letitia Muriel Eyre 

Ashe, geboren omstreeks 1894. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 44 en 26 jaar oud) (2) op woensdag 4 januari 1939 in Amsterdam met 

Maria Victorine Amalia Augusta Lanen, dochter van Victor Louis Charles Lanen en 

Maria Christina Compris, geboren op donderdag 14 november 1912 in Leiden. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIXt. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Heeckeren, zoon van Lodewijk 

Everhard baron van Heeckeren (XVIIIm), op pagina 81 (heer van Enghuizen, kamerheer i.b.d. 

van koning Willem III (1853-)) en Francina Christina Henriëtte Maria van Heeckeren, geboren op 

dinsdag 6 juli 1858 in Tours [Indre-et-Loire, Frankrijk], overleden (57 jaar oud) op 

zondag 19 september 1915 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 19 en 21 jaar 

oud) op donderdag 9 augustus 1877 in Oldebroek, (gescheiden op maandag 21 april 1884) met 

Charlotte Alexandrine barones van Heeckeren van Molecaten, dochter van Jacob Anne baron 

van Heeckeren van Molecaten (XVIIh), op pagina 64 en Sinemie Fanny Georgina Grenfell. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Margarethe Christine van Heeckeren van Enghuizen, geboren op zondag 21 juli 1878 

in Arnhem, overleden (60 jaar oud) op zondag 25 december 1938 in Hummelo, 

trouwde met Adolph Zeyger van Rechteren-Limpurg, zoon van Jacob Hendrik van 

Rechteren-Limpurg (XIXa), op pagina 85 (graaf van Rechteren Limpurg) en Jacqueline 

Henriette van Rechteren-Appeltern (zie XXa, op pagina 106). Uit dit huwelijk 2 zonen. 

 

Margarethe Christine van Heeckeren van Enghuizen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XIXu. mr. Willem baron van Heeckeren van Kell, zoon van Jacob Derk Carel (Karel) van Heeckeren 

van Kell (XVIIIn), op pagina 81 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, trouwde (respectievelijk 35 en 26 jaar oud) op 

donderdag 14 april 1932 in Arnhem met Johanna Georgine Maria gravin van Limburg-Stirum, 

dochter van Louis Gaspard Adrien graaf van Limburg-Stirum 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). 

 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. 

 

 

XIXv. mr. Daniël Wigbold baron van Heeckeren, zoon van Sybrand Obbo Jan Crommelin baron van 

Heeckeren (XVIIIp), op pagina 83 en Cornelia Catharina Margaretha Maria Ferf, geboren op 

donderdag 24 mei 1877 in Burgum, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de 

Orde van Oranje-Nassau, overleden (59 jaar oud) op zondag 4 april 1937 in 's-Gravenhage, 

trouwde (beiden 29 jaar oud) op donderdag 7 juni 1906 in 's-Gravenhage met jkvr. Jacoba 

Catharina Johanna Quintus, geboren op donderdag 15 maart 1877 in Groningen, overleden (58 

jaar oud) op woensdag 2 oktober 1935 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Anna Louise barones van Heeckeren, geboren op vrijdag 3 mei 1907 in 

's-Gravenhage, trouwde met Willem Anton Hendrik Cornelis Boellaard, geboren op 

zondag 16 augustus 1903 in Delft, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Sybrand Obbo Jan baron van Heeckeren, geboren op zondag 28 juni 1908 in 

's-Gravenhage, overleden (7 maanden oud) op donderdag 28 januari 1909 aldaar. 

3. Ir. Willem Jan baron van Heeckeren, geboren op zondag 6 maart 1910 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1936 

in Baarn met Johanna Margaretha Boon, geboren op woensdag 12 februari 1913 in 

Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Cornelia Catherina Margaretha Maria barones van Heeckeren, geboren op 

maandag 24 februari 1913 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 23 en 28 jaar 

oud) op zaterdag 30 mei 1936 in 's-Gravenhage met Henri Wurfbain, geboren op 

zaterdag 25 januari 1908 in Tjepoe [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XX 
 

 

XXa. Adolph Zeyger van Rechteren-Limpurg, zoon van Jacob Hendrik van Rechteren-Limpurg 

(XIXa), op pagina 85 (graaf van Rechteren Limpurg) en Jacqueline Henriette van 



  

  

Rechteren-Appeltern, geboren op vrijdag 9 januari 1863 in Kasteel Rechteren, graaf van Rechteren 

Limpurg, overleden (55 jaar oud) op woensdag 25 september 1918 in Zwolle, trouwde 

(respectievelijk 43 en 28 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1906 in Hummelo met Margarethe 

Christine van Heeckeren van Enghuizen, dochter van Willem Frederik Maurits Alexander 

Hendrik Karel van Heeckeren (XIXt), op pagina 104 en Charlotte Alexandrine barones van 

Heeckeren van Molecaten. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Adolph Sweder Hubert van Rechteren-Limpurg, geboren op 

donderdag 3 november 1910 in Dalfsen, overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 19 december 1972 in Utrecht, volgt XXI, op pagina 108. 

2. Adolph Reinhard Zeger van Rechteren-Limpurg, geboren op woensdag 12 mei 1909 

in Dalfsen, overleden (52 jaar oud) op dinsdag 13 maart 1962. 

 

XXb. Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren-Limpurg, zoon van Adolph Frederik van 

Rechteren-Limpurg (XIXb), op pagina 85 (graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo) en 

Adamina Petronella van Rechteren-Appeltern, geboren op maandag 21 augustus 1865 in Almelo, 

graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo, overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 20 maart 1935 in Wassenaar, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op 

donderdag 23 juni 1892 in Waardenburg met Constance Catharina Wilhelmina van Pallant, 

geboren op maandag 4 december 1871 in 's-Gravenhage, overleden (51 jaar oud) op 

zaterdag 10 februari 1923 in Zwolle. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adolph Frederik van Rechteren-Limpurg, geboren op woensdag 17 mei 1893 in 

's-Gravenhage, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1952 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 33 en 23 jaar oud) op maandag 17 mei 1926 in 

Vancouver [British Columbia, Canada] met Ruby Ellen Mitchell, geboren op 

donderdag 20 november 1902, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 30 januari 1973 in 

Doetinchem. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Eliza Dorothea van Rechteren-Limpurg, geboren op dinsdag 10 juli 1894 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 33 en 42 jaar oud) op 

dinsdag 23 augustus 1927 in Almelo met Carel de Vos van Steenwijk, geboren op 

vrijdag 31 juli 1885 in Rotterdam, baron de Vos van Steenwijk. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

3. Willem Constantijn van Rechteren-Limpurg, geboren op zondag 9 januari 1898 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 

XXc. August Alexander Ferdinand baron van Voorst tot Voorst, zoon van August Asweer Balthazar 

Frederik baron van Voorst tot Voorst (XIXd), op pagina 86 en Anna Louiza Benschop, geboren op 

woensdag 29 juli 1914 in Bodjonegoro [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], ambtenaar 

douanedienst in Nederlands-Indië, medewerker Rijjksinkoopbureau, trouwde (respectievelijk 31 

en 28 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1946 in Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] 

met Beatrice Simone Hillegonda Gouwen, geboren op dinsdag 25 december 1917 in 

Salatiga [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Peter van Voorst tot Voorst, geboren op zondag 23 oktober 1949 in 

Soerabaja [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (2 jaar oud) op 

donderdag 5 juni 1952 aldaar. 

2. Marianne barones van Voorst tot Voorst, geboren op dinsdag 28 juli 1953, overleden 

(1 jaar oud) op dinsdag 3 augustus 1954. 

 

XXd. Clemens Louis Willem Marie baron van Voorst tot Voorst, zoon van Cuno Eduard 

Willem baron van Voorst tot Voorst (XIXg), op pagina 88 (ereridder Souvereine Orde van Malta, 

luitenant-kolonel infanterie) en Josephina Johanna Maria barones van Hövell van Wezeveld en 

Westerflier, geboren op zaterdag 6 mei 1911 in 's-Gravenhage, majoor garderegiment grenadiers 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Bronzen kruis, trouwde (respectievelijk 33 en 30 jaar 



  

  

oud) op zaterdag 28 april 1945 in Oosterhout met Marie Eleonore Léocadie Ghislaine barones 

van Oldeneel tot Oldenzeel, dochter van mr. Arnaud Karel Marie Ghislain baron van Oldeneel 

tot Oldenzeel (griffier arrondissements-rechtbank te Breda,) en Maria Theodora Ludovica 

Eleonora barones Speyart van Woerden, geboren op dinsdag 9 maart 1915 in Oosterhout, 

overleden (70 jaar oud) op woensdag 11 december 1985 in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Arnaud Godfried Joan Marie baron van Voorst tot Voorst, geboren op 

woensdag 11 juli 1951 in Arnhem, overleden (27 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1978 

in Haaren. 

 

Generatie XXI 
 

 

XXI. Adolph Sweder Hubert van Rechteren-Limpurg, zoon van Adolph Zeyger van 

Rechteren-Limpurg (XXa), op pagina 106 (graaf van Rechteren Limpurg) en Margarethe Christine 

van Heeckeren van Enghuizen, geboren op donderdag 3 november 1910 in Dalfsen, graaf van 

Rechteren Limpurg, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 19 december 1972 in Utrecht, trouwde 

(respectievelijk 24 en 21 jaar oud) (1) op zondag 19 mei 1935 in 

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], (gescheiden op donderdag 15 juni 1944 in 

's-Graveland) met Eleonore van Lippe-Weissenfeld, dochter van Ernst van Lippe-Weissenfeld en 

Anna prinses van Ysenburg-Büdingen, geboren op maandag 11 augustus 1913 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (51 jaar oud) op maandag 19 oktober 1964 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adolph Roderik Ernst Leopold van Rechteren-Limpurg, geboren op 

vrijdag 25 november 1938 in Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 35 en 

37 jaar oud) op vrijdag 14 december 1973 in Hummelo met Ingrid Pieksma, geboren 

op maandag 30 december 1935 in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Anna Pia van Rechteren-Limpurg, geboren op vrijdag 27 september 1940 in Arnhem. 

 

 Adolph Sweder Hubert van Rechteren-Limpurg, trouwde (respectievelijk 43 en 51 jaar oud) 

(2) op woensdag 16 december 1953 in Laren met Ruby Ellen Mitchell (zie XXb, op pagina 107). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Ruby Ellen Mitchell, trouwde (1) met Adolph Frederik van Rechteren-Limpurg, zoon van 

Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren-Limpurg (XXb), op pagina 107 (graaf van Rechteren 

Limpurg, heer van Almelo) en Constance Catharina Wilhelmina van Pallant. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 



  

  

Bronnen 

 
 

 

1. Overlijdensakte van Maria Johanna Meesters (BSO0003202), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 428, Akteplaats: 

Nieuw-Vossemeer, periode: 1953 (donderdag 5 maart 1953 akte 2) 

2. Adel in Nederland. Jaargang 3, nr. 4 december 2019 (Per0000005), Type: Periodiek, Type: 

Magazine, Uitgegeven: 2019 (blz. 54) 

  

 


