Genealogie van Wicherus Benting.
Geschiedenis
De bewezen stamreeks begint met Johan Bentinck, knape, die vermeld wordt tussen 1343 en
1386 en zich vestigde bij Wapenveld in de gemeente Heerde op de Veluwe. In de zeventiende
eeuw werd het geslacht Bentinck opgesplitst in een Nederlandse en een Engelse tak. In 1814
werden leden van dit geslacht benoemd in de Ridderschap van Overijssel waardoor zij en hun
nakomelingen tot de adel van het koninkrijk gingen behoren; in 1819 werd bepaald dat voor alle
leden van dit geslacht, met uitzondering van hen die tot de grafelijke tak behoorden, de titel van
baron(es) werd erkend.
In 1845 werden de nakomelingen van het echtpaar Bentinck-van Reede-Ginkel opgenomen in de
Duitse Hohe adel, met de titel van Erlaucht overgaand bij eerstgeboorte; in 1886 besloot koningin
Victoria dat dezen in Groot-Brittannië de titel van Count mochten voeren. Drie van deze
nakomelingen werden in 1920 en 1924 ingelijfd in de Nederlandse adel.
In 1839 trouwde Berend H.W.J. baron Bentinck (1781-1849) met een Britse en hun nakomelingen
zijn sindsdien in Groot-Brittannië gevestigd; in 1911 werd bij besluit van koning George V bepaald
dat het hoofd van de baronale takken, tevens hoofd van de Britse baronale tak, in Groot-Brittannië
de titel van Baron mag voeren. De overigen, ook behorend tot de Nederlandse adel, mogen de
Nederlandse titel van baron(es) voeren.
Engelse tak
De Engelse tak werd gesticht door Hans Willem Bentinck, die de koning-stadhouder Willem III naar
Engeland vergezelde. Hij werd in 1689 verheven tot graaf van Portland, zijn zoon Henry Bentinck
in 1715 tot hertog van Portland. Henry's zoon William Bentinck, 2e hertog van Portland, nam na
zijn huwelijk met Margaret, erfgename van Edward Cavendish-Harley, 2e graaf van Oxford en
Mortimer, in 1801 de naam Cavendish-Bentinck aan. Uit deze tak kwamen diverse Britse politici
voort.
De linie Cavendish-Bentinck stierf in 1990 uit met Victor Frederick William Cavendish-Bentinck, 9e
en laatste hertog van Portland. De titel graaf (niet hertog) van Portland viel hierop toe aan een
verre neef, Henry Noel Bentinck. In 1997 is hij opgevolgd door zijn zoon, de acteur Timothy
Bentinck, de 12e graaf van Portland. Deze heeft twee zoons: William Bentinck, viscount
Woodstock (1984), en Jasper Bentinck (1988). De moeder van de Britse koninginmoeder Elizabeth
Bowes-Lyon was Cecilia Nina Cavendish-Bentinck en daardoor behoort het geslacht Bentinck tot
de genealogie van het Engelse koningshuis.
Nederlandse tak
De Nederlandse grafelijke tak stamt af van Hans Willems tweede zoon Willem Bentinck,
Nederlands staatsman, die in 1732 tot rijksgraaf werd verheven. Door zijn huwelijk met Charlotte
Sophie, erfdochter van graaf Anton II van Aldenburg, erfde hij diens bezit dat bestond uit onder
andere de heerlijkheden Kniphausen en Varel. Zijn kleinzoon Carel Anton Ferdinand huwde in
1856 Mechtilde gravin van Waldeck-Pyrmont, erfdochter van Waldeck-Limpurg. Een andere
kleinzoon van Willem, Willem Gustaaf Frederik graaf Bentinck, heer van Varel, Kniphausen, Rhoon
en Pendrecht, trachtte op het Congres van Wenen (1814-1815) en het Congres van Aken (1818)
vergeefs zijn soevereiniteit over de, nooit formeel gemediatiseerde, heerlijkheden Varel en
Kniphausen erkend te zien. In 1825 ontving hij wel aanzienlijke rechten en privileges in deze
gebieden.
Willem Gustaaf Frederik liet drie zoons na die hij bij een boerenmeisje had. Dit was de reden dat
zijn broer John Charles hun opvolgingsrecht betwistte. Aan deze beruchte affaire, de Bentinckse
successie, kwam pas in 1854 een einde toen Oldenburg de heerlijkheden kocht en de
aankoopprijs van 2 miljoen taler in termijnen aan de rivaliserende partijen uitbetaalde.
De grafelijke tak is in mannelijke lijn uitgestorven, maar de oudere baronale tak floreert.
In de Dorpskerk van Ellecom, nabij kasteel Middachten, is een crypte aanwezig van de familie
Bentinck.

Generatie I
I.

Wicherus Benting,
een zoon.
1.
Helmich Bentinck, volgt II [blz. 2].
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Generatie II
II.

Helmich Bentinck, zoon van Wicherus Benting (I) [blz. 1], trouwde met Mechtildis.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Johan, geboren in Heerde omstreeks 1325, overleden (ongeveer 62 jaar oud)
omstreeks 1387, volgt III [blz. 2].

Generatie III
III.

Johan Bentinck, zoon van Helmich Bentinck (II) [blz. 2] en Mechtildis, geboren in
Heerde omstreeks 1325, overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1387, trouwde
met Agniese.
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
1.
Jutta, geboren in Heerde omstreeks 1363.
2.
Geertruid, geboren in Heerde omstreeks 1365.
3.
Bernt, geboren omstreeks 1367.
4.
Johan, geboren in Heerde in 1369.
5.
Engelbert, geboren in Heerde in 1371.
6.
Helmich, geboren in Heerde omstreeks 1373.
7.
Hendrik, geboren in Heerde omstreeks 1375, overleden (ongeveer 56 jaar
oud) aldaar in 1431, volgt IV [blz. 2].

Generatie IV
IV.

Hendrik Bentinck, zoon van Johan Bentinck (III) [blz. 2] en Agniese, geboren in
Heerde omstreeks 1375, overleden (ongeveer 56 jaar oud) aldaar in het klooster
Hulsenbergen in 1431, trouwde met Elisabeth.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Hendrik, geboren omstreeks 1410, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1477,
volgt V [blz. 2].

Generatie V
V.

Hendrik Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck (IV) [blz. 2] en Elisabeth, geboren
omstreeks 1410, overleden (ongeveer 67 jaar oud) in 1477, trouwde (1) met Geertruid
van Huls.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Aleid.
Hendrik Bentinck, trouwde (2) met Hedwig de Vos van Steenwijk.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Hendrik, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 72 jaar oud)
omstreeks 1502, volgt VI [blz. 2].
2.
Johan.

Generatie VI
VI.
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Hendrik Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck (V) [blz. 2] en Hedwig de Vos van
Steenwijk, geboren omstreeks 1430, heer van Berencamp en het Loo, overleden
(ongeveer 72 jaar oud) omstreeks 1502, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar
oud) omstreeks 1460 met Margaretha van Damme, geboren omstreeks 1430,

overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1500.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Sander Bentinck-Aller, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 87
jaar oud) omstreeks 1547, volgt VIIa [blz. 3].
2.
Hendrik Bentinck-Velde, geboren omstreeks 1460, overleden (ongeveer 78
jaar oud) omstreeks 1538, volgt VIIb [blz. 3].

Generatie VII
VIIa.

Sander Bentinck-Aller "de Bolde", zoon van Hendrik Bentinck (VI) [blz. 2] en
Margaretha van Damme, geboren omstreeks 1460, heer van Bentinck te Berencamp en
Aller, overleden (ongeveer 87 jaar oud) omstreeks 1547, trouwde (respectievelijk
ongeveer 40 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1500 met Johanna van Zuylen
Nyevelt, geboren omstreeks 1480.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Karel, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 43 jaar oud)
omstreeks 1553, volgt VIIIa [blz. 3].
2.
Willem Bentinck-Berencamp, geboren omstreeks 1520, volgt VIIIb [blz. 3].

VIIb.

Hendrik Bentinck-Velde, zoon van Hendrik Bentinck (VI) [blz. 2] en Margaretha van
Damme, geboren omstreeks 1460, heer van Bentinck te Velde, rentmeester op de
Veluwe, overleden (ongeveer 78 jaar oud) omstreeks 1538, trouwde (respectievelijk
ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1490 met Gerbrich Katharina
Lerinck, geboren omstreeks 1470, vrouwe te Velde, overleden (ongeveer 68 jaar oud)
omstreeks 1538.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Willem, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 77 jaar oud)
omstreeks 1577, volgt VIIIc [blz. 3].

Generatie VIII
VIIIa.

Karel Bentinck-Aller, zoon van Sander Bentinck-Aller "de Bolde" (VIIa) [blz. 3] en
Johanna van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1510, rentmeester op de Veluwe,
overleden (ongeveer 43 jaar oud) omstreeks 1553, trouwde (respectievelijk ongeveer 30
en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1540 met Katharina van Hackfort, geboren
omstreeks 1520, overleden (ongeveer 73 jaar oud) omstreeks 1593.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Philips, geboren omstreeks 1550, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op
dinsdag 5 augustus 1608, volgt IXa [blz. 4].
2.
Alexander, geboren omstreeks 1548, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op
woensdag 2 juni 1582, volgt IXb [blz. 4].

VIIIb.

Willem Bentinck-Berencamp, zoon van Sander Bentinck-Aller "de Bolde"
(VIIa) [blz. 3] en Johanna van Zuylen Nyevelt, geboren omstreeks 1520, heer van
Bentinck te Zuylen en Berencamp, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 28
jaar oud) op vrijdag 7 februari 1558 met Lumme Schimmelpenninck, geboren
omstreeks 1530.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Carel, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op
maandag 19 juni 1645, volgt IXc [blz. 4].

VIIIc.

Willem Bentinck-Velde, zoon van Hendrik Bentinck-Velde (VIIb) [blz. 3] en Gerbrich
Katharina Lerinck, geboren omstreeks 1500, heer van Bentinck te Velde, overleden
(ongeveer 77 jaar oud) omstreeks 1577, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en
ongeveer 26 jaar oud) omstreeks 1536 met Geertruyt de Groef van Erkelens, geboren
omstreeks 1510.
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Uit dit huwelijk 3 zonen.
1.
Eusebius, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 44 jaar oud) in
Zwolle omstreeks 1584, volgt IXd [blz. 5].
2.
Adriaan, geboren omstreeks 1550, volgt IXe [blz. 5].
3.
Leonard Bernhard, geboren omstreeks 1540.

Generatie IX
IXa.

Philips Bentinck-Aller, zoon van Karel Bentinck-Aller (VIIIa) [blz. 3] en Katharina van
Hackfort, geboren omstreeks 1550, heer van Obicht en Wolfraedt, overleden (ongeveer
58 jaar oud) op dinsdag 5 augustus 1608, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en
ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1582 met Alveradis van Flodrop, dochter van
Willem heer van Flodrop en Anna Margaretha van den Dunck, geboren omstreeks 1540,
overleden (ongeveer 66 jaar oud) op vrijdag 2 juni 1606.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Philips Karel Caspar, geboren omstreeks 1582, overleden (ongeveer 45 jaar
oud) op zaterdag 3 juli 1627, volgt Xa [blz. 5].
2.
Regina, geboren omstreeks 1585.
Alveradis van Flodrop, dochter van Willem heer van Flodrop en Anna Margaretha van
den Dunck, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op
vrijdag 7 april 1561 met Karel van Bronkhorst-Batenburg, zoon van Herman van
Bronkhorst-Batenburg en Petronella van Praet-Moerkercken, geboren omstreeks 1535,
overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1580.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Maximiliaan, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 76 jaar oud) in
Batenburg op zondag 30 juni 1641, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en
ongeveer 25 jaar oud) (1) omstreeks 1595 met Agnes van Kettler, geboren
omstreeks 1570, overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1635. Uit dit
huwelijk 4 dochters, trouwde (respectievelijk ongeveer 70 en 26 jaar oud)
(2) op zaterdag 1 december 1635 met Maria Storm van Horssen, dochter
van Christoffel Storm van Werle en Anna van den Bergh, geboren in Nijmegen
op zondag 22 november 1609, overleden (48 jaar oud) op
dinsdag 6 augustus 1658. Uit dit huwelijk een zoon.
2.
Petronella, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op
dinsdag 24 april 1646.

IXb.

Alexander Bentinck-Aller, zoon van Karel Bentinck-Aller (VIIIa) [blz. 3] en Katharina
van Hackfort, geboren omstreeks 1548, burgemeester van Arnhem, heer van Bentick te
Aller en Berinckhuizen, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op woensdag 2 juni 1582,
trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1580 met
Aleida van Buckhorst, dochter van Willem van Buckhorst en Mechtild Oem van
Wijngaarden, geboren omstreeks 1550.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Karel, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 65 jaar oud) in Arnhem
op zondag 26 november 1645, volgt Xb [blz. 5].
2.
Johanna, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 72 jaar oud)
omstreeks 1652, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) op
donderdag 15 juli 1610 met Jacob Schimmelpenninck van der Oye, geboren
omstreeks 1580, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op
zondag 21 augustus 1661. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.
Christina, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
donderdag 13 juni 1658, volgt Xc [blz. 5].

IXc.

Carel Bentinck-Berencamp, zoon van Willem Bentinck-Berencamp (VIIIb) [blz. 3] en
Lumme Schimmelpenninck, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 80 jaar oud)
op maandag 19 juni 1645, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar
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oud) op donderdag 4 september 1603 met Antonia van Delen, geboren
omstreeks 1575.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Geertruida, geboren in Nijkerk op donderdag 4 augustus 1611, overleden (44
jaar oud) aldaar op dinsdag 4 juli 1656, volgt Xd [blz. 6].
2.
Stephan, geboren op maandag 26 december 1605, overleden (62 jaar oud)
op zaterdag 27 oktober 1668, volgt Xe [blz. 6].
3.
Anna, geboren op maandag 9 september 1613, overleden (57 jaar oud) op
dinsdag 30 december 1670, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 36 jaar
oud) op woensdag 9 mei 1646 met Adriaan Schimmelpenninck van der
Oye, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op
dinsdag 30 april 1686. Uit dit huwelijk geen kinderen.
IXd.

Eusebius Bentinck-Velde, zoon van Willem Bentinck-Velde (VIIIc) [blz. 3] en Geertruyt
de Groef van Erkelens, geboren omstreeks 1540, drost van IJsselmuiden, overleden
(ongeveer 44 jaar oud) in Zwolle omstreeks 1584, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar
oud) omstreeks 1560 met Sophia van Ittersum, dochter van Johan van Ittersum en
Anna van Buckhorst, geboren omstreeks 1540, vrouwe van Werkeren, overleden
(ongeveer 84 jaar oud) in Zwolle op vrijdag 13 september 1624.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Hendrik, geboren omstreeks 1563, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op
zondag 11 september 1639, volgt Xf [blz. 6].
2.
Johanna, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 75 jaar oud)
omstreeks 1640, volgt Xg [blz. 7].

IXe.

Adriaan Bentinck-Velde, zoon van Willem Bentinck-Velde (VIIIc) [blz. 3] en Geertruyt
de Groef van Erkelens, geboren omstreeks 1550, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar
oud) omstreeks 1580 met van Roist van Beersel, geboren omstreeks 1550.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Willem, geboren omstreeks 1590, volgt Xh [blz. 7].

Generatie X
Xa.

Philips Karel Caspar Bentinck-Aller, zoon van Philips Bentinck-Aller (IXa) [blz. 4] en
Alveradis van Flodrop, geboren omstreeks 1582, heer van Bentinck in Obbicht,
overleden (ongeveer 45 jaar oud) op zaterdag 3 juli 1627, trouwde (respectievelijk
ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op zondag 3 juli 1605 met Johanna van
Mirbach, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op
donderdag 4 maart 1638.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Hendrik Willem Emond, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 63
jaar oud) op dinsdag 27 juni 1673, volgt XIa [blz. 7].

Xb.

Karel Bentinck-Aller, zoon van Alexander Bentinck-Aller (IXb) [blz. 4] en Aleida van
Buckhorst, geboren omstreeks 1580, burgemeester van Arnhem, overleden (ongeveer
65 jaar oud) in Arnhem op zondag 26 november 1645, trouwde (respectievelijk ongeveer
36 en ongeveer 26 jaar oud) in Arnhem op donderdag 7 april 1616 met Sophia van
Lawick, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
donderdag 11 juni 1665.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Alexander, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op
zaterdag 19 juli 1681, volgt XIb [blz. 7].
2.
Johanna Sophia, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 64 jaar oud)
op woensdag 29 november 1684, volgt XIc [blz. 8].

Xc.

Christina Bentinck-Aller, dochter van Alexander Bentinck-Aller (IXb) [blz. 4] en Aleida
van Buckhorst, geboren omstreeks 1580, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op
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donderdag 13 juni 1658, trouwde (beiden ongeveer 34 jaar oud) omstreeks 1614 met
Willem van Haersolte, zoon van Wolf van Haersolte en Anna van Ruyven, geboren
omstreeks 1580, overleden (ongeveer 38 jaar oud) omstreeks 1618.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Anna, geboren omstreeks 1615, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op
dinsdag 2 juli 1652, trouwde met Wolf Gosewin Bentinck, zoon van Hendrik
Bentinck-Velde (Xf) [blz. 6] en Elsabe van Ittersum (zie XIe [blz. 9] ). Uit dit
huwelijk 3 kinderen.
2.
Wolf, geboren omstreeks 1617, overleden (ongeveer 66 jaar oud)
omstreeks 1683, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar
oud) omstreeks 1642 met Henrica van Appeltern, geboren omstreeks 1622,
overleden (ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1664. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Xd.

Geertruida Bentinck-Berencamp, dochter van Carel Bentinck-Berencamp
(IXc) [blz. 4] en Antonia van Delen, geboren in Nijkerk op donderdag 4 augustus 1611,
overleden (44 jaar oud) aldaar op dinsdag 4 juli 1656, trouwde (respectievelijk 30 en
ongeveer 36 jaar oud) op donderdag 10 oktober 1641 met Floris heer van Brakel, zoon
van Dirk van Brakel en Eva van Zuylen Hardenberg, geboren omstreeks 1605,
overleden (ongeveer 44 jaar oud) in Neerasselt op zondag 3 januari 1649.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Diederik, geboren in Kesteren op woensdag 10 juli 1647, heer van Brakel en
Muggenberch, burgemeester van Tiel, overleden (48 jaar oud) in Arnhem op
vrijdag 30 september 1695, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar oud) in
Rijswijk op zaterdag 4 december 1677 met Justine van Borssele van der
Hooghe, dochter van Jacob van Borssele van der Hooghe en Maria van
Varick, geboren in Middelburg op maandag 8 september 1653, overleden (37
jaar oud) in Tiel op zaterdag 11 augustus 1691. Uit dit huwelijk 3 zonen.

Xe.

Stephan Bentinck-Berencamp, zoon van Carel Bentinck-Berencamp (IXc) [blz. 4] en
Antonia van Delen, geboren op maandag 26 december 1605, heer van Berencamp,
overleden (62 jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1668, trouwde (respectievelijk 51 en
ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 11 januari 1657 met Judith van Steenbergen,
geboren omstreeks 1630, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op
maandag 24 oktober 1661.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Carel, geboren op donderdag 20 juni 1658, overleden (51 jaar oud) op
vrijdag 28 juni 1709.
2.
Johan, geboren op donderdag 5 augustus 1660, overleden (40 jaar oud) op
zondag 10 april 1701.

Xf.

Hendrik Bentinck-Velde, zoon van Eusebius Bentinck-Velde (IXd) [blz. 5] en Sophia
van Ittersum, geboren omstreeks 1563, heer van Werkeren, overleden (ongeveer 76 jaar
oud) op zondag 11 september 1639, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer
26 jaar oud) op zondag 27 oktober 1591 met Elsabe van Ittersum, dochter van Wolf
van Ittersum en Anna van Westerholt, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 50
jaar oud) op maandag 17 augustus 1615.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Bernard Berent Bentinck, geboren op zondag 13 april 1597, overleden (71
jaar oud) op zondag 29 juli 1668, volgt XId [blz. 8].
2.
Wolf Gosewin Bentinck, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 48
jaar oud) op donderdag 2 december 1638, volgt XIe [blz. 9].
3.
Anna Bentinck, geboren omstreeks 1595, overleden (ongeveer 44 jaar oud)
omstreeks 1639, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 21 jaar oud) in
Zwolle op donderdag 16 januari 1614 met Roelof van Echten, geboren op
woensdag 15 juli 1592, heer van Echten, drost van Coevorden, overleden (51
jaar oud) in Ruinen op vrijdag 20 november 1643. Uit dit huwelijk geen
kinderen.
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Xg.

Johanna Bentinck-Velde, dochter van Eusebius Bentinck-Velde (IXd) [blz. 5] en
Sophia van Ittersum, geboren omstreeks 1565, overleden (ongeveer 75 jaar oud)
omstreeks 1640, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op
donderdag 6 februari 1586 met haar achterneef Floris van Buckhorst, zoon van Willem
van Buckhorst en Mechtild Oem van Wijngaarden, geboren omstreeks 1560, overleden
(ongeveer 26 jaar oud) op zaterdag 6 december 1586.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Johanna Bentinck-Velde, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar
oud) (2) op zaterdag 25 november 1595 met Goossen van der Lawick, geboren
omstreeks 1560, heer van Geldermalsen, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op
zaterdag 23 juni 1629.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
George Nicolaas, geboren omstreeks 1600, heer van Geldermalsen, drost en
gouverneur van Bredevoort, overleden (ongeveer 64 jaar oud) in Bredevoort
op vrijdag 4 april 1664, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 20
jaar oud) (1) omstreeks 1630 met Gerardina van Hambroich, dochter van
Herman van Hambroich en Christine Crummel van Nechtersheim, geboren
omstreeks 1610, overleden (ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1643. Uit dit
huwelijk een zoon, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 28 jaar
oud) (2) omstreeks 1643 met Mechtild van Raesfeld, dochter van Judocus
Heinrich van Raesfeld en Gijsberta van Aeswijn, geboren omstreeks 1615,
overleden (ongeveer 46 jaar oud) op zondag 30 oktober 1661. Uit dit huwelijk
geen kinderen.
2.
Wilhelmina, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 67 jaar oud)
omstreeks 1677, trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) in Zutphen op
donderdag 9 november 1634 met Hermann Adam van Hambroich, zoon van
Herman van Hambroich en Christine Crummel van Nechtersheim, geboren
omstreeks 1610, heer van Wolfskuhlen, overleden (ongeveer 38 jaar oud)
omstreeks 1648. Uit dit huwelijk een zoon.

Xh.

Willem Bentinck-Velde, zoon van Adriaan Bentinck-Velde (IXe) [blz. 5] en van Roist
van Beersel, geboren omstreeks 1590, drost van Emdem, trouwde (beiden ongeveer 20
jaar oud) omstreeks 1610 met Eva van Diepenbroich, geboren omstreeks 1590.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Adriana Josina Bentinck, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 65
jaar oud) omstreeks 1685, volgt XIf [blz. 9].

Generatie XI
XIa.

Hendrik Willem Emond Bentinck-Aller, zoon van Philips Karel Caspar Bentinck-Aller
(Xa) [blz. 5] en Johanna van Mirbach, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer
63 jaar oud) op dinsdag 27 juni 1673, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer
20 jaar oud) omstreeks 1640 met Johanna Agnes Eleonore van Reede, dochter van
Godard Adriaan van Reede en Maria van Merode, geboren omstreeks 1620, overleden
(ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1665.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Hendrik Egon, geboren omstreeks 1640, overleden (ongeveer 56 jaar oud)
op zondag 27 mei 1696.

XIb.

Alexander Bentinck-Aller, zoon van Karel Bentinck-Aller (Xb) [blz. 5] en Sophia van
Lawick, geboren omstreeks 1620, burgemeester van Arnhem, overleden (ongeveer 61
jaar oud) op zaterdag 19 juli 1681, trouwde (beiden ongeveer 29 jaar oud) in Utrecht op
zaterdag 22 mei 1649 met Anna Pijnssen van der Aa, geboren omstreeks 1620,
overleden (ongeveer 58 jaar oud) op woensdag 1 juni 1678.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Gosewin, geboren in Arnhem op zondag 14 juni 1654, overleden (40 jaar
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oud) aldaar op zondag 9 januari 1695, volgt XIIa [blz. 9].
XIc.

Johanna Sophia Bentinck-Aller, dochter van Karel Bentinck-Aller (Xb) [blz. 5] en
Sophia van Lawick, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op
woensdag 29 november 1684, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar
oud) omstreeks 1640 met Willem van Raesfeld, zoon van Johan van Raesfeld en
Susanne Maria Wagewize, geboren omstreeks 1610, heer van Moerkerken en
Cortenberg, burgemeester van Arnhem, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op
donderdag 6 maart 1687.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Johanna Elisabeth, geboren omstreeks 1650, overleden (ongeveer 47 jaar
oud) omstreeks 1697.
Willem van Raesfeld, zoon van Johan van Raesfeld en Susanne Maria Wagewize,
trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) (1) omstreeks 1630 met
Hester Huijgens, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op
maandag 18 februari 1636.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
1.
Anna Ermgard, geboren omstreeks 1635, overleden (ongeveer 40 jaar oud)
omstreeks 1675, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar
oud) (1) in 's-Gravenhage op zondag 16 november 1659 met Otto Frederik
van Zevender, zoon van Jacob Frederik van Zevender en Beatrix van
Beieren-Schagen, geboren omstreeks 1638, heer van Kenenburg, overleden
(ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1671. Uit dit huwelijk een dochter, trouwde
(respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 37 jaar oud) (2) omstreeks 1667
met haar neef Johan van Raesfeld, zoon van Johan van Raesfeld en Sabine
de Fainefas, geboren omstreeks 1630, heer van Kenenburg, overleden
(ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 1 juli 1690. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Susanne Maria, geboren omstreeks 1630.
Willem van Raesfeld, trouwde (beiden ongeveer 27 jaar oud) (2) omstreeks 1637 met
Ottona van der Sanden, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 28 jaar oud)
omstreeks 1638.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Johanna Margaretha, geboren omstreeks 1637.

XId.
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Bernard Berent Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck-Velde (Xf) [blz. 6] en Elsabe van
Ittersum, geboren op zondag 13 april 1597, heer van Diepenheim, drost van Deventer,
overleden (71 jaar oud) op zondag 29 juli 1668, trouwde (respectievelijk 41 en 16 jaar
oud) in Olst op dinsdag 21 december 1638 met Anna van Bloemendaal, dochter van
Hans Hendrik van Bloemendaal en Eleonora Millinck, geboren op
maandag 10 oktober 1622, overleden (62 jaar oud) op vrijdag 30 maart 1685.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Hans Willem, geboren in Diepenheim op dinsdag 20 juli 1649, overleden (60
jaar oud) in Bulstrode op dinsdag 3 december 1709, volgt XIIb [blz. 9].
2.
Eusebius Borchart, geboren in Deventer op donderdag 14 mei 1643,
overleden (67 jaar oud) in Raalte op zaterdag 25 oktober 1710, volgt
XIIc [blz. 12].
3.
Hendrik, geboren op zondag 7 oktober 1640, overleden (50 jaar oud) op
vrijdag 9 februari 1691, volgt XIId [blz. 12].
4.
Eleonore Sophia, geboren op zaterdag 17 december 1644, overleden (65
jaar oud) op vrijdag 3 oktober 1710, trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer
36 jaar oud) op woensdag 20 mei 1676 met Rudolf van Ittersum, geboren
omstreeks 1640, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op vrijdag 3 oktober 1710.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.
Isabella, geboren op woensdag 14 juni 1651, overleden (ongeveer 35 jaar
oud) omstreeks 1687.
6.
Anna Adriana, geboren op zaterdag 21 december 1652, overleden (68 jaar

oud) op maandag 7 juli 1721.
XIe.

Wolf Gosewin Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck-Velde (Xf) [blz. 6] en Elsabe van
Ittersum, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
donderdag 2 december 1638, trouwde met Anna van Haersolte, dochter van Willem
van Haersolte en Christina Bentinck-Aller (Xc) [blz. 5].
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Hendrik, geboren op zaterdag 7 oktober 1634, overleden (ongeveer 57 jaar
oud) omstreeks 1692, volgt XIIe [blz. 12].
2.
Anna, geboren op zaterdag 6 maart 1638, overleden (70 jaar oud) op
donderdag 8 november 1708, volgt XIIf [blz. 12].
3.
Willem, geboren op donderdag 24 januari 1636, overleden (64 jaar oud) op
zaterdag 18 december 1700, volgt XIIg [blz. 13].

XIf.

Adriana Josina Bentinck, dochter van Willem Bentinck-Velde (Xh) [blz. 7] en Eva van
Diepenbroich, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 65 jaar oud)
omstreeks 1685, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 41 jaar
oud) omstreeks 1651 met Simon van Haersolte, zoon van Sweer van Haersolte en
Johanna van Doornik, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 63 jaar oud)
omstreeks 1673.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Johanna, geboren op zaterdag 28 juli 1657, overleden (62 jaar oud) op
dinsdag 21 mei 1720, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 35 jaar oud) op
zaterdag 9 maart 1675 met Antony van Haersolte, zoon van Willem van
Haersolte en Catharina van Brakel, geboren omstreeks 1640, overleden
(ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 30 juni 1701. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Generatie XII
XIIa.

Gosewin Bentinck-Aller, zoon van Alexander Bentinck-Aller (XIb) [blz. 7] en Anna
Pijnssen van der Aa, geboren in Arnhem op zondag 14 juni 1654, heer van Bentinck
Aller te Berinckhuijzen, overleden (40 jaar oud) in Arnhem op zondag 9 januari 1695,
trouwde (respectievelijk 30 en 29 jaar oud) in Arnhem op woensdag 27 september 1684
met zijn achternicht Margarethe van Haersolte, dochter van Wolf van Haersolte en
Henrica van Appeltern, geboren in Hattem op zaterdag 26 december 1654, overleden
(52 jaar oud) in Arnhem op zondag 17 juli 1707.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Wolf Assuer, geboren in Arnhem op zondag 9 september 1691, overleden
(24 jaar oud) aldaar op zaterdag 18 april 1716, volgt XIIIa [blz. 13].
2.
Hendrika, geboren op zondag 22 februari 1688, overleden (47 jaar oud) op
zaterdag 23 juli 1735, volgt XIIIb [blz. 13].

XIIb.

Hans Willem Bentinck, zoon van Bernard Berent Bentinck (XId) [blz. 8] en Anna van
Bloemendaal, geboren in Diepenheim op dinsdag 20 juli 1649, 1e graaf van Portland,
overleden (60 jaar oud) in Bulstrode op dinsdag 3 december 1709, trouwde
(respectievelijk 28 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op dinsdag 1 februari 1678 met Frances
de Villiers, dochter van Eduard de Villiers en Frances Howard, geboren
omstreeks 1650, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op zaterdag 20 november 1688.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
Mary, geboren omstreeks 1679, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op
dinsdag 20 augustus 1726, volgt XIIIc [blz. 13].
2.
Hendrik, geboren op dinsdag 17 maart 1682, overleden (44 jaar oud) op
donderdag 4 juli 1726, volgt XIIId [blz. 13].
3.
Anna Margarethe, geboren in 's-Gravenhage op vrijdag 19 maart 1683,
overleden (80 jaar oud) aldaar op vrijdag 3 juni 1763, volgt XIIIe [blz. 14].
4.
Frances, geboren op vrijdag 18 februari 1684, overleden (28 jaar oud) op
donderdag 31 maart 1712, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 21 jaar
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5.

oud) op maandag 19 december 1701 met William Byron, geboren
omstreeks 1680, overleden (ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 1736. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
Isabella, geboren op dinsdag 4 mei 1688, overleden (39 jaar oud) op
zaterdag 28 februari 1728, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer
50 jaar oud) omstreeks 1710 met Evelyn Pierrepont, zoon van Robert
Pierrepont of Thursby en Elisabeth St. Evelyn, geboren omstreeks 1660,
overleden (ongeveer 66 jaar oud) omstreeks 1726. Uit dit huwelijk geen
kinderen.

Hans Willem Bentinck.
Hans was een Nederlandse generaal, diplomaat en favoriet van stadhouder-koning Willem III. Hij
was de zoon van Berend Bentinck (1597-1668) en Anna van Bloemendaal (1622-1685). De
Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen noteerde dat de koning niets deed zonder de
toestemming van Bentinck..
Biografie.
Bentinck was eerst page en vervolgens kamerjonker van prins Willem III van Oranje en toen deze
door de pokken werd aangetast, betoonde Bentinck een grote mate van zelfopoffering, waardoor
hij later Willems gunsteling en vertrouweling bleef en deze hem voor allerlei belangrijke missies
gebruikte. De prins zond hem in 1677 naar Engeland om over het huwelijk tussen hem en Maria II
van Engeland, de oudste dochter van Jacobus, hertog van York, te onderhandelen. In 1683 werd
hij naar Engeland gezonden om Jacobus en Karel II van Engeland te feliciteren met de ontdekking
van een aanslag tegen hen (de zogenaamde Rye House-samenzwering). In 1685 werd hij opnieuw
naar Engeland gezonden om aan dezelfde Jacobus, die nu koning was, de hulp van de prins tegen
de hertog van Monmouth aan te bieden.
De invasie van 1688.
In 1688 werd hem opgedragen, de regering van Amsterdam, onder leiding van Nicolaes Witsen, tot
nog toe onhandelbaar, gunstig te stemmen voor de invasie naar Engeland, wat hem gelukte.
Bovendien reisde hij naar Brandenburg om militaire steun te verwerven voor het geval de
Republiek zou worden aangevallen door Frankrijk. Bentinck speelde een belangrijke rol bij de
logistieke en militaire voorbereidingen van de invasie naar Engeland. Eveneens onderhield hij een
geheim netwerk aan correspondenten waardoor Willem III in contact was met de Engelse
oppositie. Hij vergezelde de stadhouder op zijn overtocht naar Engeland, en op diens mars van
Torbay naar Londen.
Positie in Engeland.
Toen Willem III koning van Engeland was geworden, verhief hij Bentinck tot peer van Engeland
(1689) en schonk hem de titels baron Cirencester, burggraaf van Woodstock en graaf van
Portland. Bovendien werd hij benoemd tot Groom of the Stole zodat hij voortdurend in de nabijheid
van de koning kon zijn. Hij groeide uit tot een van zijn belangrijkste adviseurs. Bovendien speelde
hij een belangrijke rol in het bestuur van Schotland, en correspondeerde hij met de Staatse
generaal Godard van Reede over de te volgen strategie in de Ierse veldtocht. Vanwege zijn
vermeende arrogantie en gierigheid, en omdat hij als buitenlander een zeer invloedrijke positie aan
het hof had, was hij zeer impopulair onder de Engelsen. Vele schotschriften verschenen waarin
een homoseksuele relatie met Willem werd gesuggereerd, maar waarin hij met name symbool
stond voor de Nederlandse aanwezigheid aan het hof, die door de politieke oppositie als verdacht
werd gezien. Ironisch genoeg viel hetzelfde verwijt hem te beurt in de Republiek. Toen hij in het
voorjaar van 1690 naar de Staten van Holland werd gezonden, stelden de gedeputeerden van
Amsterdam voor hem toegang te weigeren: Portland, als zijnde in dienst eener buitenlandsche
mogendheid geen recht had zitting te nemen in de Staten van Holland als lid van de Ridderschap
van Holland. Zijn tegenstanders waren burgemeester Huydecoper, Hinlopen en de pensionaris
Cornelis Bors van Waveren. Amsterdam deed na aankomst van Portland pogingen om de Engelse
aandelen op de beurs te laten zakken, wat mislukte. Willem III dreigde alle Nederlandse schepen
die in de Britse havens lagen als prooi te beschouwen. Portland moest dit onder bedekte termen
kenbaar maken op de beurs. Eind maart was het verzet van Amsterdam gebroken. Zonder verdere
moeilijkheden nam Portland zitting in de Staten van Holland.
De Negenjarige Oorlog.
Tijdens de Negenjarige Oorlog speelde Portland een belangrijke rol als liaison tussen de Republiek
en Engeland om de militaire strategie en logistiek te bespreken en eventuele problemen op te
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lossen. Tevens werd hij gezien als patroon van de Court Whigs, een groep Engelse ministers die
een pro-Nederlandse buitenlandse politiek voorstond en de koning steunde in zijn worsteling met
het parlement om zijn prerogatieven veilig te stellen en fondsen te werven voor de oorlog tegen
Frankrijk. Toen in 1697 de besprekingen voorafgaande aan de Vrede van Rijswijk dreigden vast te
lopen, vonden enkele informele ontmoetingen plaats tussen Portland en de hertog van Boufflers,
een favoriet van Lodewijk XIV om de besprekingen kort te sluiten.
In 1698 werd hij naar Frankrijk gezonden om van Lodewijk XIV gedaan te krijgen dat de onttroonde
koning Jacobus van het hof verwijderd werd. Hiertoe was Lodewijk XIV echter niet bereid. Wel
initieerden de Franse ministers Pomponne en Torcy besprekingen met Portland over de verdeling
van het Spaanse Rijk. Carlos II dreigde kinderloos te overlijden, en de vrees ontstond dat de strijd
om zijn erfenis een oorlog zou kunnen veroorzaken. In 1698 en 1700 voerde Portland vele
gesprekken achter de schermen met de hertog van Tallard, resulterend in twee Spaanse
Verdelingsverdragen. Afgesproken werd dat het Spaanse Rijk verdeeld zou worden onder de
Beierse (alleen eerste verdrag), de Franse en de Oostenrijkse pretendenten.
Nadagen.
In 1699 besloot Portland de politiek de rug toe te keren. De aanleiding was een sluimerend conflict
met zijn rivaal aan het hof, Arnold Joost van Keppel, die door Willem III graaf van Albemarle
gemaakt was en als tweede favoriet naar voren kwam. Bovendien was de kritiek op Portland na
het einde van de oorlog enorm toegenomen. Dat had ook te maken met de enorme landgoederen
die Portland van de koning had gekregen in Wales, waardoor hij schamper de 'Dutch Prince of
Wales' als bijnaam had gekregen. Bovendien verwierf hij enorme landgoederen in Ierland, die hij
wellicht om tactische redenen op naam van zijn zoon, Henry, Lord Woodstock, liet zetten. Ironisch
genoeg kwam de onvrede ten aanzien van Portland in Engeland pas tot een uitbarsting na zijn
terugtrekking uit de politiek in 1701. Een parlementair onderzoek bevond hem schuldig aan
hoogverraad vanwege zijn rol in de geheime onderhandelingen over de Spaanse erfenis. De
twijfelachtige veroordeling van het Lagerhuis werd vernietigd door het Hogerhuis. Wel raakte hij al
zijn Ierse landgoederen kwijt na een kritisch rapport van een parlementaire commissie. Hoewel
Portland geen rol meer speelde in de politiek, was hij tijdens de Spaanse Successieoorlog
(1702-1713) nog wel infrequent actief als liaison tussen Londen en Den Haag.
In 1709 verdeelde hij zijn bezittingen tussen zijn twee zonen. Zijn oudste zoon, Henry, volgde op in
zijn titels en werd de tweede graaf van Portland. Bovendien kreeg hij al de Engelse bezittingen van
zijn vader, die op het astronomische bedrag van £ 850.000 werden geschat. In 1716 zou Henry
door George I van Groot-Brittannië verheven worden tot eerste hertog van Portland. De
Nederlandse bezittingen, ter waarde van ongeveer £ 150.000, liet hij aan zijn zoon Willem Bentinck
na. Willem Bentinck zou later adviseur van stadhouder Willem IV worden.
Overige details.
In 1690 was de graaf van Portland betrokken bij de discussie rondom Romeyn de Hooghe,
verwikkeld in een schandaal betreffende een spotprent met een aantal Fransgezinde,
Amsterdamse burgemeesters, twee jaar later bij de publicatie van een boek door dominee
Balthasar Bekker, die zich verzette tegen hekserij. De stadhouder-koning stierf in de armen van
Bentinck, in de haast opgetrommeld, of in die van zijn lijfarts Govert Bidloo. Het grafmonument van
Hans Willem Bentinck in de Hervormde kerk Rhoon is ontworpen door Daniël Marot. Hans Willem
Bentinck is een van de voorvaderen van de Britse koningin Elisabeth II.

Hans Willem Bentinck, trouwde (respectievelijk 50 en ongeveer 28 jaar oud) (2) op
woensdag 12 mei 1700 met Jane Martha Temple, geboren omstreeks 1672, overleden
(ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 25 maart 1751.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Sophia, geboren op maandag 4 april 1701, overleden (47 jaar oud) op
vrijdag 14 juni 1748, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 38 jaar oud) op
donderdag 4 maart 1728 met Henry Grey, geboren omstreeks 1690,
overleden (ongeveer 51 jaar oud) op maandag 5 juni 1741. Uit dit huwelijk
geen kinderen.
2.
Elisabeth, geboren op woensdag 27 juni 1703, overleden (ongeveer 61 jaar
oud) omstreeks 1765.
3.
Willem, geboren in Whitehall [south east england, Groot Brittanië] op
donderdag 6 november 1704, overleden (69 jaar oud) in 's-Gravenhage op
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4.
5.

6.

donderdag 13 oktober 1774, volgt XIIIf [blz. 15].
Henrietta, geboren op donderdag 12 november 1705, overleden (86 jaar oud)
op zondag 10 juni 1792.
Charles John, geboren op zaterdag 2 juni 1708, overleden (64 jaar oud) op
dinsdag 9 maart 1773, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 29 jaar
oud) op zondag 11 januari 1739 met Margareth Cadogan, dochter van
William Cadogan en Margareth Cecilia Munter, geboren omstreeks 1710. Uit
dit huwelijk geen kinderen.
Barbara, geboren op zondag 20 oktober 1709, overleden (26 jaar oud) op
zondag 1 april 1736.

XIIc.

Eusebius Borchart Bentinck, zoon van Bernard Berent Bentinck (XId) [blz. 8] en Anna
van Bloemendaal, geboren in Deventer op donderdag 14 mei 1643, heer van
Schoonheten, overleden (67 jaar oud) in Raalte op zaterdag 25 oktober 1710, trouwde
(respectievelijk 27 en 22 jaar oud) in Wilp op maandag 3 november 1670 met zijn
achternicht Elisabeth van Brakel, dochter van Bernhard van Brakel en Wilhelmina van
Balveren, geboren op zaterdag 4 januari 1648, overleden (30 jaar oud) in Schoonheten
op zaterdag 16 juli 1678.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Willem, geboren op donderdag 23 november 1673, overleden (73 jaar oud) in
Schoonheten op dinsdag 4 juli 1747, volgt XIIIg [blz. 18].
2.
Hendrik Adolf, geboren op maandag 12 december 1678, overleden (55 jaar
oud) op zondag 3 januari 1734, volgt XIIIh [blz. 18].
3.
Anna Wilhelmina, geboren op dinsdag 1 juni 1677, overleden (71 jaar oud) in
Ressen op donderdag 24 april 1749, volgt XIIIi [blz. 18].

XIId.

Hendrik Bentinck, zoon van Bernard Berent Bentinck (XId) [blz. 8] en Anna van
Bloemendaal, geboren op zondag 7 oktober 1640, overleden (50 jaar oud) op
vrijdag 9 februari 1691, trouwde (respectievelijk 40 en 20 jaar oud) op
maandag 21 oktober 1680 met Magdalena van Ittersum, geboren op
donderdag 12 februari 1660, overleden (68 jaar oud) op donderdag 18 november 1728.
Uit dit huwelijk 3 dochters.
1.
Anna Agnes, geboren op maandag 15 september 1681, overleden (35 jaar
oud) in Diepenheim op vrijdag 3 september 1717, volgt XIIIj [blz. 18].
2.
Mechtild Anna, geboren in Diepenheim op vrijdag 2 april 1683, overleden (57
jaar oud) in Stevensweert op zondag 19 maart 1741, volgt XIIIk [blz. 19].
3.
Johanna Isabella, geboren op donderdag 20 december 1685, overleden (42
jaar oud) op zaterdag 10 april 1728, volgt XIIIl [blz. 19].

XIIe.

Hendrik Bentinck, zoon van Wolf Gosewin Bentinck (XIe) [blz. 9] en Anna van
Haersolte, geboren op zaterdag 7 oktober 1634, overleden (ongeveer 57 jaar oud)
omstreeks 1692, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 24 jaar oud) op
zaterdag 1 november 1664 met Seije Aleide Martens, geboren omstreeks 1640,
overleden (ongeveer 72 jaar oud) op vrijdag 25 november 1712.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Wilhelmina Judith Agnes, geboren omstreeks 1688, vrouwe van Werkeren,
overleden (ongeveer 35 jaar oud) in Schoonheten op
donderdag 16 september 1723, trouwde met haar achterneef Willem
Bentinck, zoon van Eusebius Borchart Bentinck (XIIc) [blz. 12] en Elisabeth
van Brakel (zie XIIIg [blz. 18] ). Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Bernhard, geboren omstreeks 1670, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
zondag 3 oktober 1745, volgt XIIIm [blz. 19].

XIIf.

Anna Bentinck, dochter van Wolf Gosewin Bentinck (XIe) [blz. 9] en Anna van
Haersolte, geboren op zaterdag 6 maart 1638, overleden (70 jaar oud) op
donderdag 8 november 1708, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 27 jaar oud) op
vrijdag 1 september 1662 met Willem van Bruggen, geboren omstreeks 1635.
Uit dit huwelijk een dochter.
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1.

XIIg.

Agnes Sophia ter Bruggen, geboren op vrijdag 10 november 1673,
overleden (32 jaar oud) op zondag 3 oktober 1706, trouwde met haar neef
Bernhard Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck (XIIe) [blz. 12] en Seije
Aleide Martens (zie XIIIm [blz. 19] ). Uit dit huwelijk een zoon.

Willem Bentinck, zoon van Wolf Gosewin Bentinck (XIe) [blz. 9] en Anna van
Haersolte, geboren op donderdag 24 januari 1636, heer van Langeveld, overleden (64
jaar oud) op zaterdag 18 december 1700, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en
ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1680 met Margaretha van Laer, geboren
omstreeks 1650, erfdochter van Langeveldslo, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op
maandag 3 oktober 1718.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Wolf, geboren op zaterdag 1 augustus 1682, overleden (43 jaar oud) op
dinsdag 16 april 1726, volgt XIIIn [blz. 19].

Generatie XIII
XIIIa.

Wolf Assuer Bentinck-Aller, zoon van Gosewin Bentinck-Aller (XIIa) [blz. 9] en
Margarethe van Haersolte, geboren in Arnhem op zondag 9 september 1691, heer van
Bentinck te Aller en Berinckhuyzen, overleden (24 jaar oud) in Arnhem op
zaterdag 18 april 1716, trouwde (respectievelijk 20 en 30 jaar oud) in Arnhem op
zaterdag 14 november 1711 met Christina van Wijhe, dochter van Otto van Wijhe en
Seijna van Delen, geboren in Echteld op woensdag 1 januari 1681, overleden (59 jaar
oud) in Arnhem op vrijdag 23 september 1740.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Gosewin Geurt, geboren in Arnhem op zondag 18 september 1712,
overleden (73 jaar oud) in Barneveld op vrijdag 23 juni 1786, volgt
XIVa [blz. 20].

XIIIb.

Hendrika Bentinck-Aller, dochter van Gosewin Bentinck-Aller (XIIa) [blz. 9] en
Margarethe van Haersolte, geboren op zondag 22 februari 1688, overleden (47 jaar oud)
op zaterdag 23 juli 1735, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 30 jaar
oud) omstreeks 1710 met Everhard Johan van Wijhe, zoon van Otto van Wijhe en
Seijna van Delen, geboren omstreeks 1680, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op
woensdag 16 maart 1735.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Seijna Margaretha, geboren omstreeks 1710, trouwde (respectievelijk
ongeveer 21 en 26 jaar oud) op dinsdag 18 september 1731 met Johan
Gijsbert van Neukirchen-Nyvenheim, zoon van Wolter Godfried van
Neukirchen-Nyvenheim en Albertina Tengnagel, geboren op
zondag 15 februari 1705, overleden (87 jaar oud) in Nijmegen op
dinsdag 22 mei 1792. Uit dit huwelijk geen kinderen.

XIIIc.

Mary Bentinck, dochter van Hans Willem Bentinck (XIIb) [blz. 9] en Frances de Villiers,
geboren omstreeks 1679, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op
dinsdag 20 augustus 1726, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 27 jaar oud) op
vrijdag 28 februari 1698 met haar achterneef Algernon Capell, zoon van Arthur
Capell en Elisabeth Percy, geboren op zondag 28 december 1670, overleden (39 jaar
oud) op vrijdag 10 januari 1710.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
William, geboren omstreeks 1700, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op
dinsdag 8 januari 1743, trouwde (beiden ongeveer 18 jaar oud) op
zondag 27 november 1718 met Jane Hyde, dochter van Henry Hyde of
Hindon en Jane Leveson-Gower, geboren omstreeks 1700. Uit dit huwelijk
een dochter.

XIIId.

Hendrik Bentinck, zoon van Hans Willem Bentinck (XIIb) [blz. 9] en Frances de Villiers,
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geboren op dinsdag 17 maart 1682, Lord Woodstock, tweede graaf van Portland (sinds
1709) en eerste hertog van Portland (vanaf 1716), overleden (44 jaar oud) op
donderdag 4 juli 1726, trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 16 jaar oud) op
maandag 9 juni 1704 met Elizabeth Noel, dochter van Wriothesley Baptist Noel en
Catherine Greville, geboren omstreeks 1688, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op
maandag 19 maart 1736.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
William, geboren op donderdag 1 maart 1708, overleden (54 jaar oud) op
zaterdag 1 mei 1762, volgt XIVb [blz. 20].
2.
Isabella, geboren omstreeks 1710, overleden (ongeveer 73 jaar oud)
omstreeks 1783.
3.
George, geboren op vrijdag 27 december 1715, overleden (43 jaar oud) op
donderdag 1 maart 1759.
4.
Amelia Catharina, geboren omstreeks 1718, overleden (ongeveer 38 jaar
oud) op zaterdag 10 januari 1756, volgt XIVc [blz. 20].
Hendrik Bentinck.
Hendrik was onder andere betrokken bij de oprichting van de Royal Academy of Music (1719) in
Londen. Niet lang daarna werd hij gouverneur van Jamaica.
Biografie.
Henry Bentinck groeide op in de Nederlandse Republiek. Toen zijn vader Hans Willem Bentinck in
1688 met Willem III overstak naar Engeland, bleef hij achter in de hoede van zijn tante, Eleanora
Sophia, getrouwd met Robert van Ittersum tot Nijenhuis. In 1689 reisde hij zijn vader achterna en
woonde hij in Londen. Daar maakte hij al spoedig een goede indruk: "My Lord de Portland a un fils
si aymable et si bien fait de corps et d'esprit quoy que si jeune qu'on luy fit un honneur, il y a
quelques jours, qui n'avoit jamais eté fait aucun seigneur de son âge. C'est qu'il porta l'epee de
l'etat devant La Reyne en sortant de l'eglise en ceremonie. Il s'aquite de cette fonction comme s'il y
avait eté acoutumé. La Reyne rioit de bon cöeur." Na het einde van de Negenjarige Oorlog stuurde
zijn vader hem op een Grand Tour door Europa. Na een bezoek aan zijn Nederlandse familie
reisde hij door naar Duitsland en Italië. De keurvorstin Sophia van Hannover schreef waarderend
over hem "que le sang Anglois et Hollandois ne va pas mal ensemble.".
In 1704 huwde hij Lady Elizabeth Noel. Hij begon zijn politieke carrière als parlementslid namens
Southampton in 1708, en een jaar later voor Hampshire. Na het overlijden van zijn vader erfde hij
de grafelijke titel Portland, alsmede het astronomische bedrag van op £ 850.150 of ƒ 9.351.665(€
4.243.600,--). Hij stond een pro-Nederlandse politiek voor en gaf in 1712 een groot feest ter ere
van prins Eugene van Savoye, waar ook Nederlandse edelen, zoals Hendrik van
Nassau-Ouwerkerk aanwezig waren. Vanwege zijn steun aan de successie van het huis Hanover
verhief George I hem tot eerste Hertog van Portland. In 1719 was hij betrokken bij de oprichting
van de Royal Academy of Music, waarvan hij ook mede-directeur was. Hij had regelmatig contact
met zijn Nederlandse familie, onder andere zijn zus Anna Margaratha van Wassenaer.
Door enorme schulden als gevolg van slechte investeringen in de South Sea Company, die in
1720 failliet ging, was hij gedwongen Engeland te verlaten om zo zijn schuldeisers te ontlopen. Als
gouverneur van Jamaica (1721-1724) was hij onschendbaar. Het klimaat speelde hem daar echter
parten; hij klaagde over "that heat of the weather, which is apt, after writting for some time, to
occasion and give me violent pains in my head, besides the strong and glaring light in this
countrey, brings such a weakness upon my eyes". Op 4 juli 1726 overleed Portland in Spanish
Town op 44-jarige leeftijd aan een niet nader omschreven "koorts", na een ziekbed van zes dagen.
Hij is begraven in Westminster Abbey.

XIIIe.
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Anna Margarethe Bentinck, dochter van Hans Willem Bentinck (XIIb) [blz. 9] en
Frances de Villiers, geboren in 's-Gravenhage op vrijdag 19 maart 1683, overleden (80
jaar oud) aldaar op vrijdag 3 juni 1763, trouwde (respectievelijk 18 en 31 jaar oud) in
Voorschoten op zondag 16 oktober 1701 met Arend van Wassenaar-Veur, zoon van
Jacob van Wassenaar-Veur en Jacoba van Liere, geboren in 's-Gravenhage op
zondag 1 december 1669, heer van Wassenaar, overleden (52 jaar oud) in
's-Gravenhage op zondag 14 december 1721.
Uit dit huwelijk 3 dochters.

1.

2.

3.

XIIIf.

Louise Isabella, geboren in 's-Gravenhage op zondag 19 februari 1719,
overleden (37 jaar oud) aldaar op vrijdag 23 april 1756, trouwde
(respectievelijk 23 en 25 jaar oud) in Voorschoten op woensdag 2 mei 1742
met Frederik Willem van Reede-Amerongen, zoon van Frederik Christiaan
van Reede-Amerongen en Henriette van Nassau-Zuylenstein, geboren in
Utrecht op donderdag 1 april 1717, overleden (30 jaar oud) in Arnhem op
vrijdag 1 december 1747. Uit dit huwelijk 2 zonen.
Anna Sophia, geboren in 's-Gravenhage op dinsdag 23 november 1706,
overleden (23 jaar oud) aldaar op donderdag 12 oktober 1730, trouwde
(respectievelijk 22 en 27 jaar oud) in Voorschoten op dinsdag 22 maart 1729
met haar neef Frederik Hendrik van Wassenaar-Veur, zoon van Willem van
Wassenaar-Veur en Hermeline Petronella Schaep, geboren in 's-Gravenhage
op zondag 8 mei 1701, heer van Rijnsaterwoude, overleden (70 jaar oud) in
's-Gravenhage op vrijdag 27 december 1771. Uit dit huwelijk een dochter.
Jacoba Maria, geboren in 's-Gravenhage op vrijdag 4 oktober 1709,
overleden (61 jaar oud) in Voorschoten op dinsdag 1 oktober 1771, trouwde
(respectievelijk 23 en 41 jaar oud) in Voorschoten op
maandag 20 oktober 1732 met Frederik Willem Torck, geboren in Arnhem
op donderdag 6 september 1691, heer van Heerjansadam, overleden (69 jaar
oud) in Arnhem op vrijdag 1 mei 1761. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Willem Bentinck, zoon van Hans Willem Bentinck (XIIb) [blz. 9] en Jane Martha
Temple, geboren in Whitehall [south east england, Groot Brittanië] op
donderdag 6 november 1704, graaf Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht, overleden
(69 jaar oud) in 's-Gravenhage op donderdag 13 oktober 1774, trouwde (respectievelijk
28 en 17 jaar oud) in Varel [niedersachsen, Duitsland] op maandag 1 juni 1733 met
Charlotte Sophie van Aldenburg, dochter van Anton van Aldenburg-Knyphausen en
Wilhelmina Maria van Hessen-Homburg, geboren in Varel [niedersachsen, Duitsland] op
zondag 4 augustus 1715, overleden (84 jaar oud) in Hamburg [hamburg, Duitsland] op
woensdag 5 februari 1800.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Christiaan Frederik Anton Willem Carel, geboren in
Varel [niedersachsen, Duitsland] op zondag 15 augustus 1734, overleden (33
jaar oud) in 's-Gravenhage op vrijdag 1 april 1768, volgt XIVd [blz. 21].
2.
Albert, geboren op zondag 29 december 1737, overleden (37 jaar oud) op
zaterdag 23 september 1775, volgt XIVe [blz. 21].

Willem Bentinck.
Willem was een Nederlands edelman en politicus. Hij had als lid van de Ridderschap van Holland
zitting in de Staten van Holland en West-Friesland.
Biografie.
Willem Bentinck erfde vanwege het gebruikelijke fideï-commis geen goederen in Engeland. Hij
deelde wel in het Hollandse bezit van zijn in 1709 gestorven vader en werd zo heer van Rhoon en
Pendrecht en eigenaar van Huis Sorghvliet, het huidige Catshuis. Zijn jongere broer Charles erfde
de oude landgoederen van de Bentincks in Overijssel en het kasteel Het Nijenhuis.
Willem Bentinck was een zeer gereserveerde en stugge aristocraat die desondanks de gave had
om diplomaat te zijn. Hij werd een van de belangrijkste adviseurs van stadhouder Willem IV die
aan Bentinck zijn verheffing tot erfstadhouder dankte. Er wordt verondersteld[1] dat Willem
Bentinck zo stug en gesloten was om praatjes te voorkomen; zijn vader was de favoriet en volgens
vele tijdgenoten ook de minnaar van stadhouder Willem III geweest. Bentinck stond zichzelf niets
joyeus en niets dat ook maar in de verte fatterig of verwijfd kon lijken toe.
In 1733 trouwde hij met Charlotte Sophie van Aldenburg. Het betrof hier een gearrangeerd
huwelijk, met de bedoeling het bezit van de wederzijdse families te vermeerderen. Dit ongelukkig
huwelijk hield slechts zeven jaar stand, waarna Charlotte Sophie van Aldenburg tevergeefs
probeerde via gerechtelijke procedures haar vaders erfdeel, de Aldenburgse bezittingen in
Noord-Duitsland, weer terug te krijgen.[2].
Diplomatie.
Na een periode als orangist kreeg Bentinck een rol als diplomaat, en speelde hij een rol bij de
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militaire inspanningen samen met Engeland tegen de Fransen.

Charlotte Sophie van Aldenburg.
Charlottes vader die, getroffen door tegenslagen als runderpest en overstromingen, enorme
schulden had moeten maken, zocht voor haar een rijke, adellijke echtgenoot van onberispelijk
protestanten huize. Die werd gevonden in Willem Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht, lid van
de Ridderschap van Holland. Willem deed zich echter rijker voor dan hij was om "zijn krediet te
bewaren" en meende op zijn beurt dat de Aldenburgs rijk waren. Hij had aan de Aldenburgs tegen
onderpanden waaronder Doorwerth 600.000 gulden geleend.
Willem Bentinck betaalde 6000 florijnen aan het keizerlijk hof in Wenen om de titel van graaf van
het Heilige Roomse Rijk te verwerven. Nu kon de Overijsselse edelman als ebenbürtige partner
met de Duitse vorstendochter trouwen. De huwelijkse voorwaarden werden niet bijzonder
nauwkeurig uitgewerkt omdat "het bij de hoge Duitse adel gebruikelijk was dat er geen
gemeenschap van goederen bestaat". Het huwelijk werd op 1 juli 1733 in de slotkerk van Varel
gesloten.
Het paar vestigde zich op Sorghvliet, het huidige Catshuis, en aan het Lange Voorhout in Den
Haag. Hoewel het huwelijk tussen de stijve gereserveerde Willem en zijn grillige vrouw niet
bijzonder gelukkig was en zij tussen de vormelijke Haagse dames niet kon aarden werden er twee
kinderen geboren.
Op 6 juni 1738 stierf Anton II van Aldenburg en namen zijn dochter en schoonzoon diens functies
als vorst over. De rampzalige toestand van haar vaders boedel weerhield Charlotte er niet van in
de zomer van 1739 haar minnaar in Bückeburg te bezoeken. In september besefte zij wederom
zwanger te zijn en liet noodgedwongen weten niet meer naar Den Haag en haar man terug te
keren. Zij vestigde zich op Varel waarvan zij volgens de fideï-commis nu het bezit had verkregen.
Willem Bentinck ging akkoord met een scheiding van tafel en bed maar weigerde om de vele
bezittingen die in Den Haag lagen terug te sturen naar Duitsland. In een brief beschrijft Charlottes
moeder Wilhelmine Marie van Aldenburg hoe haar dochter in 1733 met zes schuiten vol kostbare
goederen het ouderlijk huis had verlaten en dat er na veel aandringen een enkele postzak terug
werd gestuurd. Deze bevatte niets dan scherven.
Het eerste buitenechtelijke kind van Charlotte Sophie en Albrecht Wolfgang van
Schaumburg-Lippe werd in mei 1740 in het diepste geheim in Hannover ter wereld gebracht. Het
jongetje werd Charles gedoopt en zou als zoon van de familie von Donop worden opgevoed.
Charlotte Sophie had een hoge dunk van haar capaciteiten als landsvrouwe, maar kwam door
willekeur en grilligheid in conflict met haar raadsheren en rechters. Het bestuur van haar goederen
verliep chaotisch en zij trok zich steeds vaker terug in Bückeburg waar Albrecht met de
pleegzussen Lotgen en Charlotte in een "ménage à trois" leefde.
Aan het kleine Bückeburgse hof ontmoette Sophie Charlotte in 1740 voor het eerst de ook toen al
gevierde Voltaire. Volgens de Voltaire-kenner Frédéric Deloffre heeft de ontmoeting de inspiratie
voor Voltaires meesterwerk "Candide, ou l'optimisme" opgeleverd. "Schloss Tonder-ten-Tronkh"
zou Bückeburg zijn, De "doorluchtige Westfaalse Cunigunde" met haar rode wangen, fris, mollig en
appetijtelijk.." zou een weergave van Charlotte Sophie zijn en de ridicule "Pangloss" zou zijn
geïnspireerd door de huisleraar Johann Heinrich Meister.
In januari 1745 kregen Charlotte en Albrecht Wolfgang een tweede kind, Albrecht Wilhelm Carl.
Ook hij zou als zoon van de familie von Donop worden opgevoed.
In 1748 stierf de graaf van Schaumburg-Lippe. Hij liet een geruïneerd land achter. Zijn zoon Willem
van Schaumburg-Lippe en zijn weduwe verjoegen de door hen ondertussen gehate Charlotte. In
Varel en Kniphausen had in diezelfde dagen een Deense visitatiecommissie poolshoogte genomen
van de kwaliteit van het bestuur. Hun bevindingen waren van dien aard, dat de Deense koning
(leenheer van het graafschap) Sophie Charlotte afzette en al haar bevoegdheden overdroeg aan
Willem Bentinck. Voor de erfdochter restte een jaargeld dat zij kreeg zolang zij uit Willem
Bentincks buurt bleef en geen contact met hun zonen zocht.
Charlotte Sophie begon daarop aan lange reizen en probeerde steun te vinden bij het keizerlijke
hof in Wenen. Zou keizerin Maria Theresia haar niet in haar rechten herstellen? Na aanvankelijke
successen wordt haar in februari 1750 te verstaan gegeven dat zij moet vertrekken. Een zeer
hoogdravende en impertinente brief aan keizer Frans II heeft het keizerlijk paar zo ontsticht dat het
de partij van Willem Bentinck koos.
Wat bij de keizerin niet werd bereikt, probeerde Charlotte bij de machtige Pruisische koning
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Frederik II goed te maken. In Berlijn raakt Charlotte Sophie bevriend met de koninklijke prinsen en
zij was de postillon d'amour tussen prins Hendrik en de knappe jonge kamerheer Lehndorff. In
haar bevoorrechte positie als vertrouweling van de broers des konings en vriendin van Voltaire
dacht Charlotte Sophie geen kwaad te kunnen doen, zij sprak in het openbaar geringschattend
over de koningin van Pruisen. Dat leverde de koning het excuus deze, in zijn woorden "lastige en
eigengereide, steeds met iets nieuws komende" vrouw in ongenade te laten vallen.
De koning koos daarmee ook tussen de wanhopige en rechteloze gescheiden vrouw enerzijds en
de steeds machtiger Willem Bentinck en het Deense hof, dat op zijn hand was, anderzijds.
Met "haar" twee zoons die nu op een leeftijd waren dat zij behoorlijk onderwijs behoefden, trok
Charlotte Sophie van Aldenburg zich in 1755 terug in een pension in Leipzig. Ook daar hield zij het
niet lang uit en zij maakte, ook al was er nauwelijks geld voor de schoolboeken van haar zoons die
formeel haar protegés heetten te zijn, een reis naar Italië.
Charlotte Sophie van Aldenburg onderhield een drukke briefwisseling met vele hooggeplaatste
personen en vorsten, zoals Catharina de Grote en tsaar Paul I van Rusland, koning Stanislaus van
Polen, graaf Von Kaunitz en generaal Gilbert du Motier. Het doel van deze correspondentie was
steeds steun te verkrijgen in de vele, maar hopeloze, processen die zij bij het Rijkskamergerecht in
Wenen tegen Willem Bentinck en haar zonen voerde.
1758 bracht Charlotte Sophie en Voltaire opnieuw samen. Zij bezocht hem in zijn landhuis Les
Délices in Monrion bij Genève. Voltaire bood haar een klein landhuis op zijn landgoed aan zodat zij
als "twee heremieten" naast elkaar konden wonen. Vanwege het onderricht van de kinderen - zij
had zich nu ook over twee zonen van vrienden ontfermd - vestigde zij zich in Tübingen, waar de
kinderen aan de universiteit konden studeren. Ten behoeve van haar slepende processen ging
Charlotte Sophie zèlf naar Wenen waar zij de keizerin tegen zich innam door de etiquette van het
Oostenrijkse hof te negeren. Het was ondenkbaar dat een rijksgravin in Wenen verbleef zonder
haar opwachting te maken bij de keizer en keizerin. De onbemiddelde Charlotte Sophie liet dit na
en werd daarom (na uitstel vanwege een gefingeerde ziekte) dringend verzocht weer te
vertrekken.
In 1761 had Charlotte Sophie het overal verkorven. In Wenen en Berlijn was zij niet langer welkom,
waar Willem Bentinck was mocht zij niet verblijven (dat sloot Den Haag als verblijfplaats uit) en
voor verre reizen ontbrak haar het geld. De regerende tsarina, Catharina de Grote, had Charlotte
Sophie als jong meisje ontmoet en zeer bewonderd om haar onafhankelijkheid, haar rijkunst en
panache maar kon deze lastige vrijgevochten vrouw nu aan haar hof niet gebruiken. Charlotte
Sophie zocht uiteindelijk haar toevlucht op het enigszins vervallen en onbewoonde kasteel van
Jever dat haar door de prins van Anhalt-Zerbst als verblijf ter beschikking was gesteld.
In 1767 of 1768 vestigde Charlotte Sophie zich definitief in Hamburg. Zij betrok een woning aan de
Jungfernsteig en een landhuisje in Eimsbüttel net buiten de poorten. Ook in Hamburg slaagde zij
erin om in het middelpunt van het mondaine leven te staan.
Met haar familie had zij al die jaren alleen contact gehad via advocaten. Tegen haar oudste
kleinzoon, Willem Gustaaf Frederik, de zoon van Christiaan Frederik Anton Willem Carel (Antoine),
had zij zelfs geprocedeerd waarbij het bezit van Huis Doorwerth de inzet was. Deze ene keer werd
zij door de rechter in het gelijk gesteld. Het kasteel behoorde haar toe en nu de Bentincks over alle
goederen en inkomsten van de Aldenburgs beschikten hoefde zij geen onderpand meer te
verschaffen voor de lening van haar vader.
Haar Nederlandse kleinkinderen leerden Charlotte Sophie pas kennen, toen dezen zich na de
stichting van de Bataafse Republiek in 1795 terugtrokken op slot Varel. Zij schreven een brief aan
hun grootmoeder in Hamburg en brachten haar daarna af en toe een bezoek in het huis waar zij
woonde met haar jongste buitenechtelijke zoon Guillaume Weisbrod (of von Donop) en diens
vrouw. De kleinkinderen wisten niet wat de werkelijke relatie tussen hun grootmoeder en
Guillaume en Charles von Donop was.
Charlotte Sophie overleefde zowel Willem Bentinck als hun beide zoons Antoine en Albert Jean en
stierf op 5 februari 1800. Zij liet het Huis Doorwerth na aan William Bentinck, de oudste zoon van
Albert Jean. Charlotte Sophie van Aldenburg werd in de grafelijke grafkelder onder het koor van de
kerk van Varel bijgezet.
Egodocumenten.
Van Sophia Charlotte Bentinck of mevrouw Bentinck, onder welke namen zij bekend is, zijn ruim
25.000 persoonlijke brieven van of aan haar bewaard gebleven. Zij correspondeerde met onder
andere Voltaire, Frederik II van Pruisen, Gilbert du Montier markies de Lafayette.[1], met
tijdsbeeldbepalende wetenschappers en bestuurders en met vertegenwoordigers uit verschillende
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hofkringen, zoals de Weense, Deense en Belijnse.
Behalve over persoonlijke en familieaangelegenheden gaan de brieven over vrouwenkwesties en
opvoeding, maatschappelijke en politieke zaken, maar ook over Europese oorlogsvoering. Door
het omvangrijke relatienetwerk van Bentinck geeft haar correspondentie door de onderlinge
samenhang een beeld van het leven van de Europese adel van de achttiende eeuw.
De ruim 25.000 brieven zijn in het kader van 'het nationaal programma voor het behoud van het
papieren erfgoed' gedigitaliseerd en komen in 2017 voor publiek beschikbaar. In 2016 is de
correspondentie voorgedragen voor nominatie werelderfgoedlijst voor documenten, het register
Memory of the World of Unesco. Ambassadeurs voor het project zijn prof. dr. Yme Kuiper
(Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Katherine R. Goodman (Brown University VS) en dr.
Jacques Cormier (Academie Royale des Beaux Arts Brussel).
De correspondentie is onderdeel van het familiearchief Bentinck dat eigendom is van de Stichting
Kasteel Middachten en bevindt zich in het Gelders Archief.

XIIIg.

Willem Bentinck (XIIIg) [blz. 18] , zoon van Eusebius Borchart Bentinck
(XIIc) [blz. 12] en Elisabeth van Brakel, geboren op donderdag 23 november 1673, heer
van Diepenheim en Schoonheten, overleden (73 jaar oud) in Schoonheten op
dinsdag 4 juli 1747, trouwde (respectievelijk 25 en 17 jaar oud) (1) in Raalte op
maandag 26 januari 1699 met zijn nicht Anna Agnes Bentinck, dochter van Hendrik
Bentinck (XIId) [blz. 12] en Magdalena van Ittersum (zie XIIIj [blz. 18] ).
Willem Bentinck (XIIIg) [blz. 18], trouwde (2) met zijn achternicht Wilhelmina Judith
Agnes Bentinck, dochter van Hendrik Bentinck (XIIe) [blz. 12] en Seije Aleide Martens.
Uit dit huwelijk geen kinderen, XIIIj.

XIIIh.

Hendrik Adolf Bentinck, zoon van Eusebius Borchart Bentinck (XIIc) [blz. 12] en
Elisabeth van Brakel, geboren op maandag 12 december 1678, heer van Bevervoorde,
overleden (55 jaar oud) op zondag 3 januari 1734, trouwde (respectievelijk 33 en 23 jaar
oud) op maandag 1 augustus 1712 met Mechteld Anna van Welvelde, dochter van
Zeno Arnold van Welvelde en Mechteld Anna van Ittersum, geboren in Aalten op
donderdag 30 september 1688, overleden (54 jaar oud) op zondag 30 december 1742.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
Willem, geboren in Schoonheten op maandag 28 juli 1721, overleden (62 jaar
oud) in 's-Gravenhage op donderdag 17 juni 1784, volgt XIVg [blz. 21].
2.
Josina Mechteld Anna, geboren in Wijhe op vrijdag 14 juni 1726, overleden
(63 jaar oud) in Deventer op dinsdag 23 maart 1790, volgt XIVh [blz. 22].

XIIIi.

Anna Wilhelmina Bentinck, dochter van Eusebius Borchart Bentinck (XIIc) [blz. 12] en
Elisabeth van Brakel, geboren op dinsdag 1 juni 1677, overleden (71 jaar oud) in
Ressen op donderdag 24 april 1749, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en ongeveer
23 jaar oud) omstreeks 1694 met Derk van Lynden, zoon van Caspar Antonie van
Lynden en Mechtilde van Welderen, geboren in Nijmegen op zondag 26 januari 1670,
heer van Ressen, overleden (41 jaar oud) in Ressen op dinsdag 1 september 1711.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jasper Hendrik, geboren in Ressen op donderdag 4 oktober 1696, heer van
Ressen, overleden (62 jaar oud) in Arnhem op woensdag 28 maart 1759,
trouwde (respectievelijk 30 en 27 jaar oud) in Velp op
donderdag 20 februari 1727 met Geertruid van Dedem, dochter van Willem
Jan van Dedem en Gerbregt van Delen, geboren in Zwolle op
zaterdag 31 oktober 1699, vrouwe van Oudenaller, overleden (34 jaar oud) op
zondag 6 december 1733. Uit dit huwelijk een zoon.

XIIIj.

Anna Agnes Bentinck, dochter van Hendrik Bentinck (XIId) [blz. 12] en Magdalena van
Ittersum, geboren op maandag 15 september 1681, vrouwe van Diepenheim, overleden
(35 jaar oud) in Diepenheim op vrijdag 3 september 1717, trouwde met haar neef
Willem Bentinck (zie XIIIg [blz. 18] ).
Uit dit huwelijk een zoon.
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1.

Berend Hendrik, geboren in Diepenheim op zaterdag 2 september 1702,
overleden (70 jaar oud) in Schoonheten op vrijdag 19 februari 1773, volgt
XIVf [blz. 21].

XIIIk.

Mechtild Anna Bentinck, dochter van Hendrik Bentinck (XIId) [blz. 12] en Magdalena
van Ittersum, geboren in Diepenheim op vrijdag 2 april 1683, overleden (57 jaar oud) in
Stevensweert op zondag 19 maart 1741, trouwde (respectievelijk 20 en 32 jaar oud) in
Diepenheim op dinsdag 3 april 1703 met Lambert Joost van Hambroich, zoon van
Herman Goossen van Hambroich en Maria Judith van Welvelde, geboren in
Bocholt [nordrhein-westfalen, Duitsland] op vrijdag 25 april 1670, heer van Wolfskuhlen,
overleden (77 jaar oud) in Aalten op dinsdag 13 februari 1748.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Robert Hendrik, geboren in Bocholt [nordrhein-westfalen, Duitsland] op
zaterdag 13 oktober 1708, heer van de Arendshorst en Weleveld, overleden
(80 jaar oud) in Borne op donderdag 17 september 1789, trouwde
(respectievelijk 31 en 39 jaar oud) in Leeuwarden op zondag 25 oktober 1739
met Amelia Sophie Herbertine von Rhoder, geboren op
maandag 7 december 1699, overleden (80 jaar oud) in Borne op
woensdag 8 december 1779. Uit dit huwelijk een zoon.

XIIIl.

Johanna Isabella Bentinck, dochter van Hendrik Bentinck (XIId) [blz. 12] en
Magdalena van Ittersum, geboren op donderdag 20 december 1685, overleden (42 jaar
oud) op zaterdag 10 april 1728, trouwde (respectievelijk 29 en 25 jaar oud) in Zwolle op
zondag 9 juni 1715 met Jan Zeger van Welvelde, zoon van Zeno Arnold van
Welvelde en Mechteld Anna van Ittersum, geboren in Aalten op
donderdag 3 november 1689.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Zeno Arend, geboren omstreeks 1716, kannunik te Oldenzaal, overleden
(ongeveer 21 jaar oud) in Oldenzaal op vrijdag 1 maart 1737.

XIIIm.

Bernhard Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck (XIIe) [blz. 12] en Seije Aleide
Martens, geboren omstreeks 1670, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op
zondag 3 oktober 1745, trouwde met zijn nicht Agnes Sophia ter Bruggen, dochter van
Willem van Bruggen en Anna Bentinck (XIIf) [blz. 12].
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Hendrik Willem, geboren op maandag 21 september 1705, overleden (48
jaar oud) op vrijdag 19 april 1754, volgt XIVi [blz. 22].

XIIIn.

Wolf Bentinck, zoon van Willem Bentinck (XIIg) [blz. 13] en Margaretha van Laer,
geboren op zaterdag 1 augustus 1682, overleden (43 jaar oud) op
dinsdag 16 april 1726, trouwde (respectievelijk 32 en 27 jaar oud) op
maandag 28 januari 1715 met Agnes Florentina van Welvelde, dochter van Zeno
Arnold van Welvelde en Mechteld Anna van Ittersum, geboren op
donderdag 24 juli 1687, overleden (44 jaar oud) op woensdag 16 april 1732.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
1.
Willem Johan, geboren op vrijdag 16 november 1714, overleden (45 jaar
oud) op zondag 23 december 1759, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en
ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1745 met Agnes Sophia van Haersolte,
dochter van Dirk van Haersolte en Joachima Elisabeth van Rechteren,
geboren omstreeks 1720, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op
vrijdag 24 december 1790. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Zeno Arend, geboren op zondag 8 december 1715, overleden (62 jaar oud)
op donderdag 19 maart 1778, volgt XIVj [blz. 23].
3.
Aleida Christina Florentina, geboren in Diepenheim op
vrijdag 25 september 1716, overleden (77 jaar oud) in Kampen op
dinsdag 3 juni 1794, volgt XIVk [blz. 23].

Generatie XIV
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XIVa.

Gosewin Geurt Bentinck-Aller, zoon van Wolf Assuer Bentinck-Aller
(XIIIa) [blz. 13] en Christina van Wijhe, geboren in Arnhem op
zondag 18 september 1712, heer van Bentinck te Aller en Berinckhuyzen, overleden (73
jaar oud) in Barneveld op vrijdag 23 juni 1786, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer
26 jaar oud) in Arnhem op dinsdag 4 december 1736 met Wilhelmina Johanna van
Reede-Amerongen, dochter van Godard Adriaan van Reede-Amerongen en Maria van
Nassau-Zuylenstein, geboren omstreeks 1710, overleden (ongeveer 69 jaar oud) in
Barneveld op zaterdag 12 juni 1779.
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
1.
Christina, geboren in Arnhem op zondag 20 januari 1737, overleden (78 jaar
oud) in Groningen op zondag 26 november 1815.
2.
Willem Johan Berent, geboren op donderdag 14 april 1740, heer van
Bentinck te Aller-Berencamp-Berinckhuyzen en Langeler, overleden (68 jaar
oud) op donderdag 23 juni 1808.
3.
Godart Adriaan, geboren op donderdag 14 april 1740, overleden (68 jaar
oud) op donderdag 23 juni 1808.
4.
Anna Elisabeth, geboren op woensdag 20 februari 1743, overleden (49 jaar
oud) op maandag 22 oktober 1792.
5.
Reiniera, geboren op donderdag 14 juli 1746, overleden (73 jaar oud) op
vrijdag 7 juli 1820.
6.
Frederika Christiane, geboren in Arnhem op woensdag 30 mei 1753,
overleden (68 jaar oud) aldaar op donderdag 24 januari 1822.

XIVb.

William Bentinck, zoon van Hendrik Bentinck (XIIId) [blz. 13] en Elizabeth Noel,
geboren op donderdag 1 maart 1708, overleden (54 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1762,
trouwde (respectievelijk 26 en 19 jaar oud) op zondag 11 juli 1734 met Margaret
Cavendish Harley, dochter van Edward Harley en Henrietta Cavendish Holles, geboren
op maandag 11 februari 1715, overleden (70 jaar oud) op donderdag 7 juli 1785.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
William Henry, geboren op maandag 14 april 1738, overleden (71 jaar oud)
op maandag 30 oktober 1809, volgt XVa [blz. 23].
2.
Elisabeth, geboren op woensdag 27 juli 1735, overleden (90 jaar oud) op
maandag 12 december 1825, volgt XVb [blz. 23].
3.
Henrietta, geboren op vrijdag 8 februari 1737, overleden (90 jaar oud) op
maandag 4 juni 1827, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 33 jaar oud) op
zaterdag 28 mei 1763 met George Grey of Stamford, geboren
omstreeks 1730, overleden (ongeveer 89 jaar oud) omstreeks 1819. Uit dit
huwelijk geen kinderen.
4.
Edward Charles, geboren op dinsdag 3 maart 1744, overleden (75 jaar oud)
op vrijdag 8 oktober 1819, volgt XVc [blz. 24].

XIVc.

Amelia Catharina Bentinck, dochter van Hendrik Bentinck (XIIId) [blz. 13] en Elizabeth
Noel, geboren omstreeks 1718, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op
zaterdag 10 januari 1756, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 26 jaar oud) op
zondag 24 december 1747 met Jacob Arent van Wassenaar-Veur, zoon van Jacob
Emery van Wassenaar-Veur en Anna Cornelia Martina van Baerle, geboren in Leiden op
vrijdag 21 februari 1721, heer van Hazerswoude, overleden (46 jaar oud) in Rijswijk op
woensdag 5 augustus 1767.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Carolina Jacoba, geboren in 's-Gravenhage op zondag 29 juni 1749, vrouwe
van Hazerswoude en Hoogeveen, overleden (39 jaar oud) in Breda op
zaterdag 28 maart 1789, trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) in
's-Gravenhage op maandag 29 mei 1769 met Benjamin van der Borch, zoon
van Allard Philip van der Borch en Reiniera Charlotte van Goltstein, geboren
in Zutphen op zondag 12 november 1741, heer van Hoogeveen (ZH) en
Hazerswoude, drossaard en schout, burgemeester van Breda, overleden (63
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jaar oud) in Breda op vrijdag 28 december 1804. Uit dit huwelijk een dochter.
XIVd.

Christiaan Frederik Anton Willem Carel Bentinck, zoon van Willem Bentinck
(XIIIf) [blz. 15] en Charlotte Sophie van Aldenburg, geboren in
Varel [niedersachsen, Duitsland] op zondag 15 augustus 1734, rijksgraaf van Bentinck in
Knyphausen en Varel, heer van Rhoon en Pendrecht, overleden (33 jaar oud) in
's-Gravenhage op vrijdag 1 april 1768, trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar oud) in
's-Gravenhage op zondag 5 oktober 1760 met Maria van Tuyl van Serooskerken,
dochter van Jan van Tuyl van Serooskerken en Ursula Christina Reinera van
Reede-Amerongen, geboren in Utrecht op vrijdag 5 april 1743, overleden (55 jaar oud)
in 's-Gravenhage op dinsdag 23 oktober 1798.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Willem, geboren op woensdag 21 juli 1762, overleden (73 jaar oud) op
donderdag 22 oktober 1835, volgt XVd [blz. 24].
2.
Jean Charles, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 2 juli 1763, overleden
(70 jaar oud) in Londen [south east england, Groot Brittanië] op
zaterdag 23 november 1833, volgt XVe [blz. 24].

XIVe.

Albert Bentinck, zoon van Willem Bentinck (XIIIf) [blz. 15] en Charlotte Sophie van
Aldenburg, geboren op zondag 29 december 1737, rijksgraaf in Torrington, overleden
(37 jaar oud) op zaterdag 23 september 1775, trouwde (respectievelijk 25 en 19 jaar
oud) op zondag 17 juli 1763 met Renira van Tuyl van Serooskerken, dochter van Jan
van Tuyl van Serooskerken en Ursula Christina Reinera van Reede-Amerongen,
geboren op zondag 29 maart 1744, overleden (48 jaar oud) op zondag 1 juli 1792.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Willem, geboren op zondag 17 juni 1764, overleden (48 jaar oud) op
zondag 21 februari 1813, volgt XVf [blz. 25].
2.
Sophie Henriette, geboren op vrijdag 21 juni 1765, overleden (86 jaar oud)
op dinsdag 20 januari 1852, volgt XVg [blz. 25].
3.
Charlotte, geboren op zaterdag 28 mei 1768, overleden (ongeveer 81 jaar
oud) omstreeks 1850.
4.
Henriette, geboren op dinsdag 9 januari 1770, overleden (ongeveer 35 jaar
oud) omstreeks 1806.

XIVf.

Berend Hendrik Bentinck, zoon van Willem Bentinck (XIIIg) [blz. 18] en Anna Agnes
Bentinck (XIIIj) [blz. 18], geboren in Diepenheim op zaterdag 2 september 1702, heer
van Diepenheim en Schoonheten, overleden (70 jaar oud) in Schoonheten op
vrijdag 19 februari 1773, trouwde (respectievelijk 30 en 22 jaar oud) in Zwolle op
vrijdag 12 december 1732 met Bonne Elisabeth Juliana du Tetre, geboren in Zwolle
op woensdag 15 oktober 1710, overleden (85 jaar oud) in Schoonheten op
vrijdag 1 juli 1796.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
1.
Volker Rudolph, geboren in Schoonheten op donderdag 19 juni 1738, baron
Bentinck, overleden (82 jaar oud) in 's-Gravenhage op
maandag 25 december 1820, trouwde (respectievelijk 37 en 23 jaar oud) in
Zwolle op zaterdag 18 mei 1776 met Geertruid Theodora Joachima van
Haersolte, dochter van Willem van Haersolte en Henriette Geertruida van
Essen, geboren in Arnhem op woensdag 6 december 1752, overleden (83
jaar oud) in 's-Gravenhage op maandag 27 juni 1836. Uit dit huwelijk geen
kinderen.
2.
Derk, geboren in Schoonheten op zondag 8 oktober 1741, overleden (71 jaar
oud) in Zwolle op maandag 4 januari 1813, volgt XVh [blz. 25].
3.
Carel, geboren in Schoonheten op zondag 14 november 1751, overleden (74
jaar oud) in 's-Gravenhage op vrijdag 9 december 1825.
4.
Berend Hendrik, geboren in Schoonheten op vrijdag 16 november 1753,
overleden (76 jaar oud) in Zwolle op vrijdag 24 september 1830, volgt
XVi [blz. 25].
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XIVg.

Willem Bentinck, zoon van Hendrik Adolf Bentinck (XIIIh) [blz. 18] en Mechteld Anna
van Welvelde, geboren in Schoonheten op maandag 28 juli 1721, heer van
Bevervoorde, overleden (62 jaar oud) in 's-Gravenhage op donderdag 17 juni 1784,
trouwde (respectievelijk 40 en 30 jaar oud) in 's-Gravenhage op zondag 4 juli 1762 met
Agatha van Slingelandt, geboren op woensdag 2 juli 1732, overleden (42 jaar oud) in
's-Gravenhage op zaterdag 11 februari 1775.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Adolf Carel, geboren in 's-Gravenhage op maandag 20 augustus 1764, heer
van Bevervoorde, overleden (72 jaar oud) in Wijhe op
zaterdag 11 maart 1837, trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) in
Deventer op zondag 26 april 1789 met zijn nicht Maria Francoise van
Aerssen van Beijeren, dochter van Albrecht Nicolaas van Aerssen van
Beijeren en Josina Mechteld Anna Bentinck (XIVh) [blz. 22], geboren in
's-Gravenhage op dinsdag 22 september 1767, overleden (40 jaar oud) op
dinsdag 6 oktober 1807. Uit dit huwelijk geen kinderen.

XIVh.

Josina Mechteld Anna Bentinck, dochter van Hendrik Adolf Bentinck
(XIIIh) [blz. 18] en Mechteld Anna van Welvelde, geboren in Wijhe op
vrijdag 14 juni 1726, overleden (63 jaar oud) in Deventer op dinsdag 23 maart 1790,
trouwde (respectievelijk 35 en 37 jaar oud) in Weerselo op dinsdag 16 juni 1761 met
Albrecht Nicolaas van Aerssen van Beijeren, zoon van Cornelis van Aerssen en
Anna Albertina van Beieren-Schagen, geboren in 's-Gravenhage op
zondag 15 augustus 1723, overleden (82 jaar oud) in Deventer op
woensdag 25 december 1805.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Maria Francoise, geboren in 's-Gravenhage op dinsdag 22 september 1767,
overleden (40 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1807, trouwde met haar neef
Adolf Carel Bentinck, zoon van Willem Bentinck (XIVg) [blz. 21] en Agatha
van Slingelandt. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Cornelis, geboren in 's-Gravenhage op vrijdag 19 maart 1762, heer van
Voshol, overleden (29 jaar oud) in Kaapstad [cape province, R.S.A.] op
maandag 22 augustus 1791, trouwde (respectievelijk 23 en 20 jaar oud) in
Kaapstad [cape province, R.S.A.] op zondag 25 september 1785 met Louise
Johanna van Schuler, geboren in Utrecht op dinsdag 18 december 1764,
overleden (75 jaar oud) in Zwolle op donderdag 26 november 1840. Uit dit
huwelijk een zoon.
3.
Hendrik Adolf, geboren in Weerselo op donderdag 25 augustus 1763,
overleden (61 jaar oud) in Zwolle op donderdag 6 januari 1825, trouwde
(respectievelijk 53 en 21 jaar oud) in Ouderkerk aan den IJssel op
woensdag 16 oktober 1816 met Cornelia Gallas, geboren in Eindhoven op
maandag 22 december 1794, overleden (64 jaar oud) in Maarssen op
donderdag 3 februari 1859. Uit dit huwelijk een zoon.
4.
Mechtild Margaretha, geboren in 's-Gravenhage op maandag 6 januari 1766,
overleden (72 jaar oud) in Olst op vrijdag 28 september 1838, trouwde
(respectievelijk 29 en 41 jaar oud) in Deventer op dinsdag 20 januari 1795 met
haar achterneef Wolf Floris van Hemert, zoon van Reinier Willem van
Hemert en Aleida Christina Florentina Bentinck (XIVk) [blz. 23], geboren in
Kampen op dinsdag 27 november 1753, baron van Hemert tot Dingshof,
burgemeester van Kampen, overleden (78 jaar oud) in Olst op
woensdag 22 augustus 1832. Uit dit huwelijk geen kinderen.

XIVi.

Hendrik Willem Bentinck, zoon van Bernhard Bentinck (XIIIm) [blz. 19] en Agnes
Sophia ter Bruggen, geboren op maandag 21 september 1705, overleden (48 jaar oud)
op vrijdag 19 april 1754, trouwde (respectievelijk 29 en 20 jaar oud) op
donderdag 30 september 1734 met Elisabeth van Dedem, dochter van Gijsbert van
Dedem en Johanna Gerardine van Haersolte, geboren op zondag 22 april 1714,
overleden (64 jaar oud) op maandag 25 mei 1778.
Uit dit huwelijk een dochter.
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1.

Hillegonda Anna, geboren op dinsdag 30 december 1738, overleden (46 jaar
oud) op dinsdag 5 juli 1785, volgt XVj [blz. 26].

XIVj.

Zeno Arend Bentinck, zoon van Wolf Bentinck (XIIIn) [blz. 19] en Agnes Florentina van
Welvelde, geboren op zondag 8 december 1715, heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten,
overleden (62 jaar oud) op donderdag 19 maart 1778, trouwde (beiden 32 jaar oud) op
dinsdag 19 november 1748 met Arnoldina Emilia van Wassenaar-Veur, dochter van
Jacob Emery van Wassenaar-Veur en Anna Cornelia Martina van Baerle, geboren in
Leiden op zondag 2 augustus 1716, overleden (73 jaar oud) in Maastricht op
woensdag 28 juli 1790.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Anna, geboren op donderdag 13 januari 1757, overleden (61 jaar oud) op
donderdag 3 september 1818, trouwde (respectievelijk 16 en ongeveer 23 jaar
oud) op dinsdag 12 oktober 1773 met Willem Anna van Spaen, geboren
omstreeks 1750, bekend genealoog, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op
dinsdag 29 april 1817. Uit dit huwelijk geen kinderen.

XIVk.

Aleida Christina Florentina Bentinck, dochter van Wolf Bentinck (XIIIn) [blz. 19] en
Agnes Florentina van Welvelde, geboren in Diepenheim op vrijdag 25 september 1716,
overleden (77 jaar oud) in Kampen op dinsdag 3 juni 1794, trouwde (respectievelijk 34
en 39 jaar oud) in Raalte op woensdag 25 november 1750 met Reinier Willem van
Hemert, geboren in Kampen op woensdag 13 mei 1711, burgemeester van Kampen,
overleden (68 jaar oud) in Kampen op zaterdag 11 september 1779.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Wolf Floris, trouwde met zijn achternicht Mechtild Margaretha van Aerssen
van Beijeren, dochter van Albrecht Nicolaas van Aerssen van Beijeren en
Josina Mechteld Anna Bentinck (XIVh) [blz. 22]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie XV
XVa.

William Henry Bentinck, zoon van William Bentinck (XIVb) [blz. 20] en Margaret
Cavendish Harley, geboren op maandag 14 april 1738, overleden (71 jaar oud) op
maandag 30 oktober 1809, trouwde (respectievelijk 28 en 16 jaar oud) op
zaterdag 8 november 1766 met Dorothy Cavendish, dochter van William Cavendish en
Charlotte Boyle, geboren op donderdag 27 augustus 1750, overleden (43 jaar oud) op
dinsdag 3 juni 1794.
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
1.
William Charles Augustus Cavendish-Bentinck, geboren op
dinsdag 3 oktober 1780, overleden (45 jaar oud) op vrijdag 28 april 1826, volgt
XVIa [blz. 26].
2.
William Henry Cavendish-Bentinck, geboren op vrijdag 24 juni 1768,
overleden (85 jaar oud) op maandag 27 maart 1854, volgt XVIb [blz. 26].
3.
William Cavendish-Bentinck, geboren op woensdag 14 september 1774,
overleden (64 jaar oud) op maandag 17 juni 1839.
4.
Charlotte Cavendish-Bentinck, geboren op dinsdag 3 oktober 1775,
overleden (86 jaar oud) op maandag 28 juli 1862.
5.
Frederick Cavendish-Bentinck, geboren op vrijdag 2 november 1781,
overleden (46 jaar oud) op maandag 11 februari 1828.

XVb.

Elisabeth Bentinck, dochter van William Bentinck (XIVb) [blz. 20] en Margaret
Cavendish Harley, geboren op woensdag 27 juli 1735, overleden (90 jaar oud) op
maandag 12 december 1825, trouwde (respectievelijk 23 en ongeveer 25 jaar oud) op
donderdag 22 maart 1759 met Thomas Thynne, geboren omstreeks 1734, overleden
(ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1796.
Uit dit huwelijk 3 zonen.
1.
Thomas, geboren omstreeks 1765, overleden (ongeveer 72 jaar oud)
omstreeks 1837, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 21 jaar
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2.
3.

oud) omstreeks 1794 met Isabelle Elisabeth Byng of Torrington, geboren
omstreeks 1773, overleden (ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1830. Uit dit
huwelijk 2 dochters.
George, geboren op dinsdag 23 januari 1770, overleden (68 jaar oud) op
maandag 19 februari 1838.
John, geboren op woensdag 23 december 1772, overleden (76 jaar oud) op
donderdag 1 maart 1849.

XVc.

Edward Charles Bentinck, zoon van William Bentinck (XIVb) [blz. 20] en Margaret
Cavendish Harley, geboren op dinsdag 3 maart 1744, overleden (75 jaar oud) op
vrijdag 8 oktober 1819, trouwde (respectievelijk 38 en ongeveer 27 jaar oud) op
zaterdag 28 december 1782 met Elisabeth Cumberland, geboren omstreeks 1755,
overleden (ongeveer 82 jaar oud) omstreeks 1837.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
1.
William, geboren op maandag 2 februari 1784, overleden (84 jaar oud) op
zondag 27 september 1868.
2.
Harriet, geboren op maandag 9 april 1787, overleden (75 jaar oud) op
woensdag 31 december 1862.

XVd.

Willem Bentinck, zoon van Christiaan Frederik Anton Willem Carel Bentinck
(XIVd) [blz. 21] en Maria van Tuyl van Serooskerken, geboren op
woensdag 21 juli 1762, rijksgraaf van Bentinck in Knyphausen, Varel, Rhoon, Pendrecht,
overleden (73 jaar oud) op donderdag 22 oktober 1835, trouwde (respectievelijk 29 en
18 jaar oud) op donderdag 20 oktober 1791 met zijn achternicht Ottoline van
Reede-Amerongen, dochter van Arend Willem van Reede-Amerongen en Heilwich
Adriana van Lynden, geboren op zondag 24 januari 1773, overleden (26 jaar oud) op
zondag 24 november 1799.
Uit dit huwelijk 2 dochters.
1.
Antoinette Maria Charlotte, geboren in 's-Gravenhage op
dinsdag 24 juli 1792, overleden (40 jaar oud) in Zwolle op zondag 29 juli 1832,
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 geen kinderen, trouwde (respectievelijk 29 en 34 jaar oud)
(2) op vrijdag 21 juni 1822 met Jacob Hendrik van Rechteren-Appeltern,
zoon van Rudolph Christiaan van Rechteren en Anna Elisabeth van der
Capellen, geboren in Appeltern op dinsdag 27 november 1787, graaf van
Rechteren, heer van Appeltern, overleden (57 jaar oud) in Zwollerkerspel op
woensdag 9 juli 1845. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Otteline, geboren op woensdag 7 augustus 1793, overleden (75 jaar oud) op
zondag 15 november 1868, trouwde (respectievelijk 21 en ongeveer 24 jaar
oud) op donderdag 1 september 1814 met Karel van Nagel, geboren
omstreeks 1790, overleden (ongeveer 78 jaar oud) omstreeks 1868. Uit dit
huwelijk geen kinderen.

XVe.

Jean Charles Bentinck, zoon van Christiaan Frederik Anton Willem Carel Bentinck
(XIVd) [blz. 21] en Maria van Tuyl van Serooskerken, geboren in 's-Gravenhage op
zaterdag 2 juli 1763, graaf van Bentinck, overleden (70 jaar oud) in
Londen [south east england, Groot Brittanië] op zaterdag 23 november 1833, trouwde
(respectievelijk 21 en 17 jaar oud) in 's-Gravenhage op zondag 20 maart 1785 met zijn
nicht Jacoba Helena van Reede-Amerongen, dochter van Frederik Christiaan
Reinhard van Reede-Amerongen en Anna Elisabeth Christina van Tuyl van
Serooskerken, geboren in 's-Gravenhage op maandag 21 december 1767, overleden
(71 jaar oud) in Nutwood Lodge op vrijdag 6 september 1839.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Karel Anton Ferdinand, geboren in Utrecht op zondag 4 maart 1792,
overleden (72 jaar oud) in Bergheim [nordrhein-westfalen, Duitsland] op
vrijdag 28 oktober 1864, volgt XVIc [blz. 27].
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2.

3.

4.

Willem Frederik Christiaan, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 15 november 1787, overleden (67 jaar oud) aldaar op
vrijdag 8 juni 1855, volgt XVId [blz. 27].
Hendrik, geboren op donderdag 8 september 1796, overleden (82 jaar oud)
op zondag 29 september 1878, trouwde (respectievelijk 32 en 30 jaar oud) op
dinsdag 10 maart 1829 met zijn achternicht Renira Hawkins Whitshed,
dochter van James Hawkins Whitshed en Sophie Henriette Bentinck
(XVg) [blz. 25], geboren op zondag 13 mei 1798, overleden (91 jaar oud) op
maandag 23 september 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Antoinette Wilhelmina, geboren in Varel [niedersachsen, Duitsland] op
zondag 18 december 1785, overleden (84 jaar oud) in
Londen [south east england, Groot Brittanië] op zondag 23 januari 1870.

XVf.

Willem Bentinck, zoon van Albert Bentinck (XIVe) [blz. 21] en Renira van Tuyl van
Serooskerken, geboren op zondag 17 juni 1764, graaf Bentinck in Torrington, Norfolk,
overleden (48 jaar oud) op zondag 21 februari 1813, trouwde (respectievelijk 38 en 21
jaar oud) op woensdag 20 oktober 1802 met Frances Medows Pierrepont, dochter van
Charles Medows Pierrepont en Anne Mills, geboren op dinsdag 19 juni 1781, overleden
(65 jaar oud) op woensdag 10 februari 1847.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Charles, geboren op donderdag 22 maart 1810, overleden (80 jaar oud) op
zaterdag 7 februari 1891.

XVg.

Sophie Henriette Bentinck, dochter van Albert Bentinck (XIVe) [blz. 21] en Renira van
Tuyl van Serooskerken, geboren op vrijdag 21 juni 1765, overleden (86 jaar oud) op
dinsdag 20 januari 1852, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 26 jaar oud) op
zondag 11 december 1791 met James Hawkins Whitshed, geboren omstreeks 1765,
overleden (ongeveer 84 jaar oud) omstreeks 1849.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Renira, geboren op zondag 13 mei 1798, overleden (91 jaar oud) op
maandag 23 september 1889, trouwde met haar achterneef Hendrik
Bentinck, zoon van Jean Charles Bentinck (XVe) [blz. 24] en Jacoba Helena
van Reede-Amerongen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

XVh.

Derk Bentinck, zoon van Berend Hendrik Bentinck (XIVf) [blz. 21] en Bonne Elisabeth
Juliana du Tetre, geboren in Schoonheten op zondag 8 oktober 1741, heer van
Diepenheim, overleden (71 jaar oud) in Zwolle op maandag 4 januari 1813, trouwde
(respectievelijk 39 en 19 jaar oud) in Diepenheim op dinsdag 28 november 1780 met
Elisabeth Sloet van Warmelo, geboren in Diepenheim op zondag 1 februari 1761,
overleden (29 jaar oud) in Schoonheten op dinsdag 28 september 1790.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
Berent Hendrik Wolter Jan, geboren in Schoonheten op
zaterdag 1 september 1781, baron Bentinck. Stamvader van de Britse
baronale tak, overleden (67 jaar oud) in
Londen [south east england, Groot Brittanië] op dinsdag 10 april 1849.
2.
Rudolph Floris Carel, geboren in Diepenheim op zaterdag 8 oktober 1785,
baron Bentinck, heer van Schoonheten, Buckhorst, Zalk en Veecaten
Stamvader van de nederlandse baronale tak, overleden (71 jaar oud) in
Schoonheten op dinsdag 26 mei 1857.
3.
Bonne Elisabeth, geboren in Diepenheim op zaterdag 8 oktober 1785,
overleden (36 jaar oud) in Zwolle op vrijdag 21 juni 1822.
4.
Anna Maria, geboren in Diepenheim op dinsdag 20 maart 1787, overleden
(61 jaar oud) in Zwolle op maandag 4 december 1848.

XVi.

Berend Hendrik Bentinck, zoon van Berend Hendrik Bentinck (XIVf) [blz. 21] en
Bonne Elisabeth Juliana du Tetre, geboren in Schoonheten op
vrijdag 16 november 1753, heer van Buckhorst, overleden (76 jaar oud) in Zwolle op
vrijdag 24 september 1830, trouwde (respectievelijk 31 en 26 jaar oud) in 's-Gravenhage
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op donderdag 20 oktober 1785 met Caroline van Borssele van der Hooghe, dochter
van Jan van Borssele van der Hooghe en Anna Margaretha Elisabeth Coninck, geboren
in 's-Gravenhage op zaterdag 9 december 1758, overleden (78 jaar oud) in Zwolle op
zondag 19 maart 1837.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
Jan Hendrik, geboren in Zutphen op dinsdag 24 april 1787, baron Bentinck,
heer van Buckhorst, Zalk en Veecaten, overleden (52 jaar oud) in Zwolle op
zondag 17 november 1839.
XVj.

Hillegonda Anna Bentinck, dochter van Hendrik Willem Bentinck (XIVi) [blz. 22] en
Elisabeth van Dedem, geboren op dinsdag 30 december 1738, overleden (46 jaar oud)
op dinsdag 5 juli 1785, trouwde (respectievelijk 27 en 24 jaar oud) in Tiel op
dinsdag 17 juni 1766 met Johan Derk van der Capellen, zoon van Frederik Jacob Derk
van der Capellen en Anna Elisabeth van Bassen, geboren in Tiel op
donderdag 2 november 1741, baron van der Capellen tot de Pol. Patriot, auteur van het
pamflet Aan het Volk van Nederland, overleden (42 jaar oud) in Zwolle op
zondag 6 juni 1784.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Anna Elisabeth, geboren in Kamperveen op vrijdag 20 maart 1767, vrouwe
van Appeltern, overleden (72 jaar oud) in Appeltern op zondag 30 juni 1839,
trouwde (respectievelijk 17 en 35 jaar oud) in Zwolle op
dinsdag 11 januari 1785 met Rudolph Christiaan van Rechteren, zoon van
Jacob Hendrik van Rechteren en Maria Margarethe Pijnssen van der Aa,
geboren in Utrecht op zondag 23 november 1749, graaf van Rechteren, heer
van Westerveld, Woudenberg, Gerenstein, Tull en Waal, overleden (63 jaar
oud) in Appeltern op donderdag 31 december 1812. Uit dit huwelijk 3
kinderen.

Generatie XVI
XVIa.

William Charles Augustus Cavendish-Bentinck, zoon van William Henry Bentinck
(XVa) [blz. 23] en Dorothy Cavendish, geboren op dinsdag 3 oktober 1780, overleden
(45 jaar oud) op vrijdag 28 april 1826, trouwde (respectievelijk 35 en ongeveer 28 jaar
oud) (1) op dinsdag 23 juli 1816 met Anne Wellesley, dochter van Richard Wellesley en
Hyacinthe Gabrielle Roland, geboren omstreeks 1788, overleden (ongeveer 87 jaar oud)
op vrijdag 19 maart 1875.
Uit dit huwelijk 2 zonen.
1.
Charles, geboren op zaterdag 8 november 1817, overleden (47 jaar oud) op
donderdag 17 augustus 1865, volgt XVIIa [blz. 27].
2.
Arthur, geboren op maandag 10 mei 1819, overleden (58 jaar oud) op
dinsdag 11 december 1877, volgt XVIIb [blz. 28].
William Charles Augustus Cavendish-Bentinck, trouwde (respectievelijk 27 en
ongeveer 28 jaar oud) (2) op donderdag 21 april 1808 met Georgina Augusta
Seymour, geboren omstreeks 1780, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op
vrijdag 10 december 1813.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Georgina, geboren op woensdag 21 augustus 1811, overleden (72 jaar oud)
op woensdag 12 september 1883.

XVIb.
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William Henry Cavendish-Bentinck, zoon van William Henry Bentinck
(XVa) [blz. 23] en Dorothy Cavendish, geboren op vrijdag 24 juni 1768, overleden (85
jaar oud) op maandag 27 maart 1854, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 25 jaar
oud) op dinsdag 4 augustus 1795 met Henrietta Scott, geboren omstreeks 1770,
overleden (ongeveer 74 jaar oud) op zondag 28 april 1844.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
1.
John, geboren op donderdag 18 september 1800, overleden (79 jaar oud) op

2.
3.
4.

zaterdag 6 december 1879.
Charlotte, geboren op dinsdag 14 januari 1806, overleden (83 jaar oud) op
maandag 30 september 1889.
Lucy, geboren op donderdag 27 augustus 1807, overleden (91 jaar oud) op
zaterdag 29 juli 1899.
Mary, geboren op maandag 3 juli 1809, overleden (65 jaar oud) op
maandag 20 juli 1874.

XVIc.

Karel Anton Ferdinand Bentinck, zoon van Jean Charles Bentinck (XVe) [blz. 24] en
Jacoba Helena van Reede-Amerongen, geboren in Utrecht op zondag 4 maart 1792,
overleden (72 jaar oud) in Bergheim [nordrhein-westfalen, Duitsland] op
vrijdag 28 oktober 1864, trouwde (respectievelijk 53 en 19 jaar oud) in
Bergheim [nordrhein-westfalen, Duitsland] op vrijdag 30 januari 1846 met Mechtild van
Waldeck-Bergheim, dochter van Karl van Waldeck-Bergheim en Caroline van Schilling
van Canstadt, geboren in Bergheim [nordrhein-westfalen, Duitsland] op
vrijdag 23 juni 1826, overleden (72 jaar oud) in Kasteel Middachten op
dinsdag 28 februari 1899.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
1.
Hendrik, geboren op vrijdag 30 oktober 1846, overleden (56 jaar oud) op
donderdag 18 juni 1903, trouwde (respectievelijk 28 en 26 jaar oud) op
dinsdag 8 december 1874 met Henriette McKerrell, geboren op
donderdag 20 juli 1848, overleden (85 jaar oud) op zaterdag 10 februari 1934.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Wilhelm Carl, geboren in Frankfurt Am Main [hessen, Duitsland] op
dinsdag 28 november 1848, graaf Bentinck en Waldeck Limpurg, overleden
(63 jaar oud) in Kasteel Middachten op zaterdag 9 november 1912, trouwde
(respectievelijk 28 en 22 jaar oud) in Ambt Delden op
donderdag 8 maart 1877 met Maria Cornelia van Heeckeren-Kell, dochter
van Jacob Derk Carel baron van Heeckeren en Maria Cornelia van
Wassenaar-Obdam, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 13 januari 1855,
overleden (57 jaar oud) aldaar op vrijdag 13 september 1912. Uit dit huwelijk
geen kinderen.
3.
Karel, geboren op woensdag 9 februari 1853, overleden (81 jaar oud) op
dinsdag 9 oktober 1934, volgt XVIIc [blz. 28].
4.
Godard John George Charles, geboren in Kasteel Middachten op
maandag 3 augustus 1857, overleden (82 jaar oud) in Amerongen op
dinsdag 9 januari 1940, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) in
's-Gravenhage op donderdag 12 juni 1884 met Augustine Wilhelmine
Louise van Bylandt, geboren in Brussel [vlaams-brabant, België] op
maandag 28 januari 1861, overleden (54 jaar oud) in Amerongen op
donderdag 27 januari 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen.

XVId.

Willem Frederik Christiaan Bentinck, zoon van Jean Charles Bentinck
(XVe) [blz. 24] en Jacoba Helena van Reede-Amerongen, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 15 november 1787, overleden (67 jaar oud) aldaar op vrijdag 8 juni 1855,
trouwde (respectievelijk 53 en 23 jaar oud) in Oldenburg [niedersachsen, Duitsland] op
donderdag 15 april 1841 met Pauline Albertine van Munnich, geboren in
Oldenburg [niedersachsen, Duitsland] op dinsdag 27 mei 1817, overleden (81 jaar oud)
in Zwickau [sachsen, Duitsland] op woensdag 12 oktober 1898.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Jacqueline Anna, geboren in 's-Gravenhage op donderdag 4 januari 1855,
overleden (78 jaar oud) in Wildenfels [sachsen, Duitsland] op
dinsdag 12 december 1933, volgt XVIId [blz. 28].

Generatie XVII
XVIIa.

Charles Cavendish-Bentinck, zoon van William Charles Augustus Cavendish-Bentinck
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(XVIa) [blz. 26] en Anne Wellesley, geboren op zaterdag 8 november 1817, overleden
(47 jaar oud) op donderdag 17 augustus 1865, trouwde (respectievelijk 42 en ongeveer
26 jaar oud) in Leicester [east midlands, Groot Brittanië] op dinsdag 13 december 1859
met Carolina Burnaby, dochter van Edwin Burnaby en Anne Caroline Salisbury,
geboren in Baggrave Hall omstreeks 1833, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op
dinsdag 1 januari 1918.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Nina Cecilia, geboren in Londen [south east england, Groot Brittanië] op
donderdag 11 september 1862, overleden (75 jaar oud) aldaar op
donderdag 23 juni 1938, volgt XVIII [blz. 28].
XVIIb.

Arthur Cavendish-Bentinck, zoon van William Charles Augustus Cavendish-Bentinck
(XVIa) [blz. 26] en Anne Wellesley, geboren op maandag 10 mei 1819, overleden (58
jaar oud) op dinsdag 11 december 1877, trouwde (respectievelijk 37 en ongeveer 27
jaar oud) op woensdag 18 februari 1857 met Elisabeth Sophia Hawkins Whitshed,
geboren omstreeks 1830, overleden (ongeveer 28 jaar oud) op maandag 4 januari 1858.
Uit dit huwelijk een zoon.
1.
William, geboren op maandag 28 december 1857, overleden (85 jaar oud) op
maandag 26 april 1943.

XVIIc.

Karel Bentinck, zoon van Karel Anton Ferdinand Bentinck (XVIc) [blz. 27] en Mechtild
van Waldeck-Bergheim, geboren op woensdag 9 februari 1853, overleden (81 jaar oud)
op dinsdag 9 oktober 1934, trouwde (respectievelijk 25 en 19 jaar oud) op
zaterdag 28 september 1878 met zijn nicht Helena van Waldeck-Bergheim, dochter
van Adalbert van Waldeck-Bergheim en Agnes van Sayn-Wittgenstein, geboren op
donderdag 12 mei 1859, overleden (82 jaar oud) op donderdag 5 maart 1942.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Maria Amelia, geboren in Hannover [niedersachsen, Duitsland] op
dinsdag 16 september 1879, overleden (96 jaar oud) in Twickel op
vrijdag 19 september 1975, trouwde (respectievelijk 42 en 64 jaar oud) in
Leersum op woensdag 7 juni 1922 met Rudolf Frederik van Heeckeren-Kell,
zoon van Jacob Derk Carel baron van Heeckeren en Maria Cornelia van
Wassenaar-Obdam, geboren in 's-Gravenhage op zaterdag 15 mei 1858, heer
van Twickel, overleden (78 jaar oud) in 's-Gravenhage op zondag 26 juli 1936.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

XVIId.

Jacqueline Anna Bentinck, dochter van Willem Frederik Christiaan Bentinck
(XVId) [blz. 27] en Pauline Albertine van Munnich, geboren in 's-Gravenhage op
donderdag 4 januari 1855, overleden (78 jaar oud) in Wildenfels [sachsen, Duitsland] op
dinsdag 12 december 1933, trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) in
's-Gravenhage op donderdag 5 november 1874 met Friedrich Magnus van
Solms-Wildenfels, geboren in Chulmitz op maandag 26 juli 1847, overleden (63 jaar
oud) in Wildenfels [sachsen, Duitsland] op vrijdag 25 november 1910.
Uit dit huwelijk een dochter.
1.
Gisela, geboren op woensdag 30 december 1891, overleden (ongeveer 68
jaar oud) omstreeks 1960, trouwde (respectievelijk 20 en 34 jaar oud) op
donderdag 6 juni 1912 met Viktor van Wied-Neuwied, zoon van Wilhelm
Adolf Maximilian van Wied-Neuwied en Wilhelmina Frederika Anna Maria
(Maria) van Oranje-Nassau, geboren in Neuwied [rheinland-pfalz, Duitsland]
op vrijdag 7 december 1877, overleden (68 jaar oud) aldaar op
vrijdag 1 maart 1946. Uit dit huwelijk een dochter.

Generatie XVIII
XVIII.
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Nina Cecilia Cavendish-Bentinck, dochter van Charles Cavendish-Bentinck
(XVIIa) [blz. 27] en Carolina Burnaby, geboren in
Londen [south east england, Groot Brittanië] op donderdag 11 september 1862,

overleden (75 jaar oud) aldaar op donderdag 23 juni 1938, trouwde (respectievelijk 18
en 26 jaar oud) in Petersham [henegouwen, België] op zaterdag 16 juli 1881 met
Claude George Bowes-Lyon, zoon van Claude Bowes-Lyon en Frances Dora Smith,
geboren in Chelsea op woensdag 14 maart 1855, overleden (89 jaar oud) in
Glamis Castle op dinsdag 7 november 1944.
Uit dit huwelijk 9 kinderen.
1.
Elisabeth Angela Marguerite, geboren in
St Pauls Walden Bury [south east england, Groot Brittanië] op
zaterdag 4 augustus 1900, gedoopt op zondag 23 september 1900, trouwde
(respectievelijk 22 en 27 jaar oud) in
Westminster [south east england, Groot Brittanië] op donderdag 26 april 1923
met George VI Albert Frederick Arthur (George) koning van Groot
Brittannie, zoon van George V Frederick koning van Groot Brittannie en
Victoria Mary Augusta (May) van Wurtemberg-Teck, geboren in
Sandringham [east of england, Groot Brittanië] op
zaterdag 14 december 1895, overleden (56 jaar oud) aldaar op
woensdag 6 februari 1952, begraven in
St. George's Chapel [south east england, Groot Brittanië] op
dinsdag 11 maart 1952. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2.
Patrick, geboren op maandag 22 september 1884, overleden (64 jaar oud) op
woensdag 25 mei 1949, trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) op
zaterdag 21 november 1908 met Dorothy Beatrix Osborne, dochter van
George Godolphin Osborne en Catherine Frances Lambdon, geboren op
maandag 3 december 1888, overleden (57 jaar oud) op zondag 16 juni 1946.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
3.
John Herbert, geboren op donderdag 1 april 1886.
4.
Alexander Francis, geboren op donderdag 14 april 1887, overleden (24 jaar
oud) op donderdag 19 oktober 1911.
5.
Fergus, geboren op donderdag 18 april 1889.
6.
Rose Constance, geboren op dinsdag 6 mei 1890.
7.
Michael Claude, geboren op zondag 1 oktober 1893.
8.
David, geboren op vrijdag 2 mei 1902.
9.
Mary Frances, geboren op donderdag 30 augustus 1883.

29

