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In gesprek met Floor barones van Dedem

Winterse taferelen 
op Den Berg 



Voorwoord
De Stichting Adel in Nederland (AiN) begon op 23 
september 2012 als groep op Facebook en is sinds 
29 februari 2016 een stichting, die ten kantore van 
mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum in Hilversum 
werd opgericht. Met ingang van dezelfde datum 
heeft AiN de culturele ANBI status gekregen, waar-
door u als donateur voor uw gift bij de opgave voor 
de inkomstenbelasting giftenaftrek kunt krijgen.

AiN heeft onder meer als doel het digitaal aanbie-
den van informatie in de breedste zin over adel in 
Nederland: actualiteiten in de media, genealogisch 
nieuws, historische informatie, anekdotes en in-
formatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, 
excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn 
aan adel in Nederland. Wij doen dit inmiddels niet 
alleen via onze eigen website en via Facebook, maar 
ook via Twitter en Instagram. 

Speciaal voor u als donateur, die onze stichting 
steunt en onze werkzaamheden mogelijk maakt, 
geeft AiN een digitaal magazine uit. Hierin vindt u 
niet alleen het nieuws, dat in de afgelopen twee 
maanden op onze website stond, maar ook een 
nieuw hoofdartikel of interview en vijf nieuwe 
rubrieken: ‘Moord & Brand’, ‘Thuis heb ik nog een 
ansichtkaart’, ‘Het verhaal bij een graf’, ‘Op stand 
aan de wand’ en ‘Gevallen voor het vaderland’. 

Dit eerste nummer zal ter kennisgeving voor geïnte-
resseerden op onze website geplaatst worden, maar 
voor de volgende magazines geldt, dat alleen onze 
donateurs deze zullen ontvangen en dat de nieuwe 
hoofdartikelen en interviews, evenals de inhoud van 
de vijf hiervoor genoemde rubrieken, pas een jaar 
later op de website geplaatst zullen worden.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier toe en hopen 
als stichting op uw steun in dit jaar te kunnen blijven 
rekenen.

John Töpfer
directeur Stichting Adel in Nederland
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Het is zaterdag aan het einde van de ochtend 
als ik het voorplein van havezate Den Berg in 
Dalfsen oploop. Floor barones van Dedem komt 
mij op de brug tegemoet en verontschuldigt zich 
voor haar outfit, want zij is de hele ochtend in 
het bos aan het werk geweest, waarover zij later 
meer vertelt.

Den Berg werd in 1703 verworven door haar 
voorvader Willem Jan van Dedem (1656-1738), 
die de bouwheer is van het huidige huis. Aan 
hem en zijn echtgenote Gerbregt van Delen 
(1660-1733) herinneren in de voorgevel hun 
beider wapens.

De naam Van Dedem heeft in Overijssel een 
bekende klank door het dorp Dedemsvaart, dat 
gelegen is aan de Dedemsvaart. Dit kanaal werd 
gegraven op initiatief van mr. Willem Jan baron 
van Dedem (1776-1851) en zijn naam staat ook 
op een van de treinen van Arriva, die dagelijks 
op het traject Zwolle-Emmen rijdt. De Van De-
dems wonen al eeuwen in Overijssel, maar hun 
oorsprong ligt in Bentheim, waar de eerste Van 
Dedem als ridder in 1272 vermeld werd.

Floor van Dedem is de 11e generatie Van Dedem 
die met Den Berg verbonden is. Zij is gehuwd, 
woont in De Betuwe en is moeder van een 
dochter en een zoon. In het dagelijkse leven is zij 
manager HRM en daarnaast onder meer voorzit-
ter van het College van Regenten Stichting Van 
Dedem-Den Berg, maar zij benadrukt meteen, 
dat alle regenten veel voor Den Berg doen en 
niet alleen zij, omdat zij nu geïnterviewd wordt.

Gevraagd naar haar eerste herinnering aan Den 
Berg zegt zij na even nadenken: “Logeerpartijen 

bij mijn grootouders, dat was heel bijzonder, 
lekker buiten. Mijn grootmoeder was een flink 
iemand met karakter. Er was altijd een gezellige 
sfeer in het huis en zij woonden op de bovenste 
verdieping. Mijn grootvader haalde in persoon 
nog de pacht op, feodaler kan het bijna niet, 
maar ik begrijp hem wel, want hij zocht het con-
tact met de mensen.”

Het huis was eigendom van haar oud-oom  
Sander, die het als oudste zoon geërfd had en hij 
bracht het onder in een stichting. In het bestuur 
zijn vier familieleden vertegenwoordigd - naast 
haarzelf, ook haar broer, haar man en een neef 
- met daarnaast een bouwkundige zetel en een 
groene zetel voor deskundigen buiten de fa-
milie, die hun kennis op dit gebied inbrengen. 
Den Berg heeft grond en pachtboerderijen als 
economische pijlers en bovenin zijn twee ap-
partementen, die verhuurd worden. Inmiddels 
wordt er op de begane grond kantoorruimte 
verhuurd, omdat het huis inkomsten nodig heeft 
en als “bedrijf” geëxploiteerd wordt: “Dit was 
iets waar we een half jaar aan hebben moeten 
wennen, want je geeft voor je gevoel iets van 
je familie weg”, maar voor de continuïteit is het 
belangrijk. “Ik ben de 11e generatie en wij willen 
niet de zwakste schakel zijn.” Gelukkig gaat het 
erg goed en is de staat van onderhoud van de 
gebouwen goed.

Ook al is er een beheerder voor het huis en een 
rentmeester voor alles buiten de grachten, toch 
is er iedere dag wel iets, waardoor zij met Den 
Berg bezig is, waarbij ieder bestuurslid zijn eigen 
taken heeft. Meerdere keren per maand komt zij 
vanuit De Betuwe naar Dalfsen om hier bezig te 
zijn: “Wij hebben samen met Landschap Over-

Enkele weken geleden bezocht AiN Den Berg in Dalfsen, dat sinds 1703 

familiebezit is van de baronnen Van Dedem. De majestueuze lanen  

waren door Koning Winter veranderd in een sprookjesachtig decor met 

als middelpunt de eeuwenoude havezate. Naast het maken van foto’s was 

er ook een ontmoeting met Floor barones van Dedem, die uitgebreid 

over haar betrokkenheid bij Den Berg vertelde.

Winterse taferelen op Den Berg
Een gesprek met Floor barones van Dedem
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ijssel een vrijwilligersgroep, de eerste buiten-
plaatsgroep in Overijssel, die twee zaterdagen 
per maand met een man of tien tussen 9.00 en 
12.00 uur in het bos aan het werk gaan.” Zelf 
helpt zij, net als andere familieleden, ook re-
gelmatig mee. “Ik ben verbaasd hoeveel er dan 
gebeurt, dan is aan het einde van de ochtend 
een hele laan van opslag ontdaan en heb je 
weer doorkijk.” En waarom zij en de vrijwilligers 
dit doen? “Om lekker buiten te zijn! Je ziet het 
opknappen en de gesprekken zijn altijd leuk. Zo 
is er een vrijwilliger die veel weet van vogels, 
waar ik weer van leer, en de gezamenlijke koffie-
tafel na afloop is ook altijd heel gezellig.”

Een favoriete plek op het landgoed kan ze eerst 
niet noemen, ze vindt alles mooi, maar ziet 
vooral het werk dat er moet gebeuren als ze 
hier rondloopt. Uiteindelijk noemt ze het ste-
nen bruggetje: “Op het stenen bruggetje kijk je 
alle kanten op. Je ziet het huis goed, het water 
en het lanenstelsel. Dat is de zetting van het 
juweel.” Floor van Dedem neemt mij later mee 
naar de studeerkamer. Hier hangt een unieke 
plattegrond van het landgoed en het lanenstel-
sel. Iedere boom is minutieus ingetekend. Een 
aantal jaren geleden is recht achter het huis 
een zichtlaan opnieuw ingeplant met behulp 
van deze kaart: “Je denkt hier in generaties. Wij 
reserveren hier voor de volgende renovatie over 
honderd jaar.”

Den Berg is het centrum van de levende fami-
liegeschiedenis, ook voor de jongste generaties. 
Zo vierde een neef hier zijn 18e verjaardag en is 
er voor de familieleden een gastenverblijf waar 
ze ook kunnen verblijven om te genieten van 
het landgoed zonder iets te hoeven doen. De 
herinneringen zijn hier tastbaar, zoals aan haar 
betovergrootvader Alexander baron van Dedem 
(1838-1931), wiens portret zij laat zien: “Hij 
wordt ‘d’olde meneer’ genoemd, want zo noem-
de de tuinman hem. Hij was Tweede Kamerlid 
(34 jaar lang – red.) en een enorme manne-
tjesputter. Hij begon met koeien fokken en zijn 
eerste gang vanuit Den Haag was altijd naar de 
koeienstal. Hij heeft Den Berg strak beheerd, 
ook voor zijn jong overleden zoon. Een krachtige 
figuur.” Niet voor niets zijn haar zoon en dochter 
naar hem en zijn vrouw vernoemd.

Aan het einde van ons gesprek vertelt ze nog 
over haar voorvader Joan Derk van der Capellen 
tot den Pol (1741-1784), de 18e-eeuwse poli-
ticus, die als patriot een grote rol in de Neder-
landse geschiedenis gespeeld heeft: “Dat ik 
van hem afstam, daar ben ik echt trots op, dat 
hij mijn voorvader is. Hij had door zijn slechte 
gezondheid een treurig leven, maar hij heeft 
zich zó ingezet voor anderen.” – en die bevlogen 
inzet zien we zeker terug bij zijn nakomelinge 
Floor van Dedem.
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Kijk rond op een winters 
Den Berg: https://youtu.
be/8SAzSlQo3Q0

https://youtu.be/8SAzSlQo3Q0
https://youtu.be/8SAzSlQo3Q0


Haags Historisch Museum koopt familieportret Quarles

Sinds 8 december heeft de Hoge Raad van Adel een 
nieuwe website. De Raad adviseert de regering over 
onder meer adelszaken en namen, titels, wapens en 
onderscheidingsvlaggen van leden van het Konin- 
klijk Huis. Wie de website bezoekt, zal ontdekken 
dat deze nog informatiever en toegankelijker is  
geworden.

www.hogeraadvanadel.nl

Op woensdag 14 januari 1920 zorgde het hoge water in de rivieren er voor dat 
de wegen naar Angerlo onder water stonden. Na een bezoek op woensdag-
avond aan de sociëteit te Doesburg besloot jonkheer Van Grotenhuis toch in het 
donker over de ondergelopen weg naar huis in Angerlo terug te fietsen. Terwijl 
hij door het water fietste, heeft hij waarschijnlijk de naastliggende diepe sloten 
niet kunnen onderscheiden. Hierdoor kwam hij in een sloot terecht en verdronk. 

Pas op maandagmiddag, op de vijfde dag van zijn vermissing, vond men na 
lang dreggen de fiets en het lichaam van de jonkheer. Jonkheer Van Grotenhuis 
werd slechts 29 jaar oud. Op donderdag 22 januari werd in alle eenvoud zonder 
bloemen de “… innig geliefde Zoon en Broeder…” begraven op het R.K. Kerkhof 
van Gendringen, waarbij de burgemeesters van Wehl, Gendringen en Dinxperlo 
aanwezig waren, evenals enkele officieren uit het garnizoen te Doesburg – mo-
gelijk degenen waarmee hij zijn laatste borrel genuttigd had in de herensociëteit 
van Doesburg.

Het Haags Historisch Museum kocht eind vorig jaar 

op een veiling in Parijs een groepsportret van de  

familie Quarles door de schilder Gerard Hoet. 
Op het portret staat mr. Pieter Quarles (1677-1744) afgebeeld met zijn echt-
genote Cornelia Splinter van Loenersloot (1677-1750), hun twee zoons en een 
bediende. Op de achtergrond is de buitenplaats Vrijburg te zien, die nabij Voor-
burg lag. Het portret zal vanaf 29 april 2017 deel uitmaken van de tentoonstel-
ling Arm en Rijk/Rijk en Arm in het museum.

De familie Quarles gaat terug tot begin 16e eeuw in Norfolk in het Verenigd 
Koninkrijk. In de 17e eeuw kwam een telg als koopman naar Nederland en zijn 
nakomelingen waren zeer succesvol en sloten goede huwelijken.

Mr. Pieter Quarles was advocaat voor het Hof van Holland, advocaat-fiscaal over 
de vloot en pensionaris van Gorinchem. Hij huwde in 1716 Cornelia Splinter van 
Loenersloot, die uit een Utrechtse adellijke familie stamde, en samen kregen zij 
twee zoons. Van hun zoon mr. Willem des H.R. Rijksbaron Quarles de Quarles 
(1717-1781) stammen de baronnen Quarles de Quarles af en van hun zoon mr. 
Lodewijk Quarles (1719-1781) de jonkheren Quarles van Ufford. De tak Quarles 
de Quarles woont grotendeels buiten Nederland in Australië.

Afbeelding met dank aan het 
Haags Historisch Museum.

Screenshot van de vernieuwde website 
met dank aan de Hoge Raad van Adel.

Moord & Brand (1): jonkheer Van Grotenhuis verdronken

Jonkheer H.M.J.F.E. van  
Grotenhuis (1890-1920). 
Foto part. coll.

In december 1918 werd jonkheer Henri  

Maria Joseph Franciscus Edmundus van 

Grotenhuis op 28-jarige leeftijd burgemeester 

van Angerlo, na eerst gemeente- 

secretaris in Borne te zijn geweest. Naast 

zijn burgemeesterschap was hij lid van de 

Ridderschap van Gelderland. 

Nieuwe website Hoge Raad van Adel
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Door John Töpfer

http://www.hogeraadvanadel.nl


Linda Margaretha Laman Trip née Westendorp, geboren Enschede  
26 oktober 1950, overleden Zoetermeer 25 mei 2016, echtgenote van  
jonkheer Reinier Laman Trip.

In Memoriam
Linda Margaretha Westendorp werd geboren op 26 oktober 1950 te Enschede. 
Haar vader, Andries Roelof Westendorp, kwam uit een Twentse familie van land-
bouwers, die in de 19e eeuw in de opkomende industrieën in Enschede werk-
zaam werd. Haar moeder, Lilian Christine van Delft, stamde uit een familie van 
Amsterdamse middenstanders en haar grootvader was wijnhandelaar, terwijl 
haar vader technisch ambtenaar bij de Gemeentelijke Tramdienst werd.

Jonkvrouwe Sarah Julie de Ranitz, geboren ’s-Gravenhage  
1 december 2016, dochter van jonkheer Lothar Jan Edzard  
de Ranitz en Willemijn de Muinck Keizer.

Hertog van Gelre
De provincie Gelderland was tot in 1543 het on-
afhankelijke Hertogdom Gelre en de laatste drie 
Hertogen stamden uit het Huis Egmond: Arnold van 
Egmond, Hertog van Gelre (1410-1473), Adolf van 
Egmond, Hertog van Gelre (1438-1477) en Karel van 
Egmond, Hertog van Gelre (1467-1538). Laatstge-
noemde overleed kinderloos en dit leidde uitein-
delijk tot het einde van de zelfstandigheid van het 
hertogdom en Gelre werd ingelijfd bij de Habsburgse 
Nederlanden.

De laatste regerende Hertog had echter een half-
broer: Reinier bastaard van Gelre. Deze werd gebo-
ren uit een relatie van Adolf van Egmond, Hertog 
van Gelre met een onbekende vrouw. Als bastaard-
zoon van de Hertog werd hij tot de adel gerekend en 
als Reinier van Gelder maakte hij carrière en werd 
drost van de Veluwe en stadhouder van het Over-
kwartier. Door zijn huwelijk in 1503 met de adellijke 
Aleid Schenk van Nijdeggen, die erfgename van Ar-
cen was, vestigden zijn nakomelingen zich op kasteel 
Arcen in Limburg en hiervan bleven zij eigenaar tot 
de verkoop in 1779.

Overleden

Het familiewapen Laman Trip

Zij groeide op in Enschede met twee jongere zusjes en na haar opleiding voltooid te hebben, werd zij ver-
pleegkundige en gemeenteambtenaar. In 2010 huwde zij jonkheer drs. Reinier Laman Trip en hun kerkelijk 
huwelijk werd in Warnsveld voltrokken, waar zijn overgrootouders Ver Loren van Themaat naast de kerk op 
huize Alpha gewoond hadden. 

Haar echtgenoot stamde uit een geslacht dat teruggaat tot in de 15e eeuw in Zaltbommel. Begin 17e eeuw 
vestigde de familie zich in Amsterdam en verwierf grote rijkdom, waaraan het befaamde Trippenhuis in 
Amsterdam nog herinnert. In de 18e eeuw vestigde een voorvader zich in Groningen en deze tak van het 
geslacht werd in 1817 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer. In de vrouwelijke lijn 
stamde men door huwelijk uit de familie Laman en in 1870 werd deze naam toegevoegd.

Na hun huwelijk gingen zij in Zoetermeer wonen en goede jaren met hun dochters en kleinkinderen volg-
den. Helaas werd bij haar in 2013 de progressieve spierziekte PLS vastgesteld. Haar echtgenoot werd 
mantelzorger, waarbij hij zich gesteund wist door hun kinderen en een trouwe groep vriendinnen, op wie hij 
steeds een beroep kon doen. Op 25 mei 2016 kwam zij in Zoetermeer te overlijden: “Voor altijd in ons hart 
– Omringd door haar geliefden is overleden Linda Margaretha Laman Trip-Westendorp”. Linda Margaretha 
Laman Trip née Westendorp werd vijfenzestig jaar en wordt diep betreurd door haar echtgenoot, dochters, 
kleinkinderen en verdere familieleden.

De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 31 mei in de Oude Kerk in Zoetermeer en aansluitend was de 
begrafenis op Meerbloemhof.

Geboren

Het familiewapen De Ranitz

In dit heerlijk chauvinistische geschiedenisprogramma door Ridder 

René Arendsen en Ridder Bas Steman van Omroep Gelderland wordt op 

aansprekende wijze de geschiedenis van Gelderland tot leven gebracht. 

In de laatste aflevering van het seizoen gingen de Ridders op bezoek in 

Beieren op kasteel Thurnstein bij Otto Graaf Basselet de la Rosée, wiens 

moeder een Gravin Von Geldern-Egmont was – een rechtstreekse nako-

melinge van de Hertogen van Gelre.

Op bezoek bij de nakomelingen 
van de Hertogen van Gelre

Ridders van Gelre terugkijken

De crew van Ridders van Gelre met tweede 
en derde van rechts Otto Graaf Basselet de la 
Rosée en echtgenote Ilona Gravin Strachwitz 

von Gross-Strauche und Camminetz. Foto met 
hartelijke dank aan Omroep Gelderland.
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Graaf von Geldern-Egmond en von Geldern-Egmont
In 1790 werd aan deze tak de grafelijke titel verleend 
en de familie vestigde zich in Duitsland, waar deze 
zich in tweeën splitste: de oudste tak heet sinds 
1875 Von Geldern-Egmond (en uit deze tak leven 
nog steeds nakomelingen voort), terwijl de jonge-
re tak sinds 1871 Von Geldern-Egmont heet. Deze 
laatste tak woonde vanaf 1836 op kasteel Thurnstein 
in Beieren en dit kasteel blijkt een schatkamer te zijn 
vol Gelderse geschiedenis: portretten van de Von 
Geldern-Egmonts, porselein, zilver en archiefstuk-
ken. De huidige bewoner is dagelijks omringd door 
deze familiegeschiedenis en is zich nog zeer steeds 
bewust van zijn Gelderse roots.

Graaf van Egmond
Naast de Hertogen van Gelre kende de familie 
Egmond ook een grafelijke tak, met als bekendste 
telg Lamoraal Graaf van Egmond (1522-1568). Hij 
was een tijdgenoot van Willem van Oranje en werd 
samen met de Graaf Van Horne door Alva vanwege 
hun aandeel in het verzet tegen de Spaanse over-
heersing op de Grote Markt van Brussel onthoofd. 

Deze tak stierf in 1707 in de mannelijke lijn uit met 
Procopius Frans 10e Graaf van Egmond (1664-1707), 
die de achterachterkleinzoon van Lamoraal Graaf 
van Egmond was.

Graaf van Buren en Leerdam
Een zijtak van de Graven van Egmond kreeg in 1492 
de titels Graaf van Buren en Leerdam. De laatste na-
komelinge uit deze tak was Anna van Egmond Gravin 
van Buren en Leerdam (1533-1558), die met Willem 
van Oranje in het huwelijk trad. Deze graafschap-
pen vererfden op de Oranjes en de naam Van Buren 
wordt bij gelegenheid nog weleens gebruikt als de 
Oranjes incognito willen zijn. De laatste keer was dit 
in 1986, toen Koning Willem-Alexander onder de 
naam W.A. van Buren de Elfstedentocht schaatste.

Bekijk de uitzending online via https://www.youtube.com/wat-
ch?v=IbdoPEUJDxM.

Binnenkijken in kasteel Thurnstein vol met 
Gelderse geschiedenis. Foto met hartelijke 
dank aan Omroep Gelderland.

Jonkheer René André Verheyen, geboren ’s-Gravenhage 
28 juli 1955, overleden 24 mei 2016.

Zijn moeder stamde uit een familie, die teruggaat tot in de 16e eeuw in de omgeving van Antwerpen. Een 
voorvader vestigde zich in de 18e eeuw in Zelhem en hier bracht de familie eeuwenlang aannemers voort. 
Haar vader vertrok naar Ned.-Indië en werd daar architect-aannemer. In 1941 huwde haar oudere zusje hier 
een jonkheer Quintus, die een jaar later als 2e luitenant zou sneuvelen. Ook van haar ouders eiste de oorlog 
zijn tol, want beiden kwamen om in de kampen.

Hij groeide met een jonger zusje op in ’s-Gravenhage 
en hier was zijn vader eigenaar van het assurantie-
kantoor Meer en Bosch. Na zijn opleiding voltooid te 
hebben, werd hij eerst werkzaam op het ministerie 
van Landbouw en Visserij en later op dat van Econo-
mische Zaken. In 1989 trad hij in het huwelijk, maar 
zij besloten na een aantal jaren uiteen te gaan. Toen 
er bij hem een ziekte werd vastgesteld, streed hij 
met volle overgave hiertegen, maar uiteindelijk kon 
hij deze strijd niet winnen.

Op 24 mei 2016 overleed jonkheer René André Ver-
heyen: “Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze unieke broer, zwager, oom 
en mijn vriend.” Jonkheer René André Verheyen 
werd zestig jaar en wordt diep betreurd door zijn 
naasten, die diep respect hebben voor de wijze 
waarop hij zijn ziekte heeft doorstaan.

De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 31 mei 
2016 in crematorium Ockenburgh in ’s-Gravenhage. 

Overleden

In Memoriam
Jonkheer René André Verheyen werd geboren op 28 juli 1955 te ’s-Gravenhage. 
Zijn vader, jonkheer Ferdinand Norbert Joseph Marie Verheyen, stamde uit een 
geslacht, waarvan de stamvader in 1499 in Best vermeld werd. De familienaam 
luidde oorspronkelijk Van der Heyden, maar veranderde in latere generaties in 
Verheyen (soms ook wel als Verheijen geschreven). De familie bracht eeuwen- 
lang bestuurders voort en in 1752 werd een voorvader rentmeester van de 
heerlijkheid Loon op Zand. Drie opeenvolgende Verheyens waren hiervan rent-
meester en uiteindelijk werd het kasteel van Loon op Zand in 1857 familiebezit 
en bleef dit tot de verkoop vier generaties later. In 1831 werd een voorvader in 
de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer.Het familiewapen Verheyen.

Johannes Baptista Verheyen (1746-
1814), de stamvader van alle jonkhe-

ren Verheyen. Gravure part. coll.
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Op 9 december werd op Paleis Soestdijk een bijzondere tentoonstelling ge-
opend: een selectie uit de grote verzameling van de heer mr. Martin Coers. 
Sinds jaar en dag verzamelt hij via aankopen op beurzen of op veilingen, maar 
ook via schenkingen, documenten die op leden van de koninklijke familie 
betrekking hebben: originele kerstwensen van de opeenvolgende Koningin-
nen, doopliturgiën, programmaboekjes en nog veel meer. Voor een geboren 
verzamelaar is een verzameling echter nooit compleet en Martin Coers blijft 
daarom steeds op zoek naar dat ene ontbrekende stuk.

Tentoonstelling ‘Afzender: Koninklijk Huis’ t/m 12 maart 2017

De heer mr. Martin Coers 
(linksachter) en de heer 

Ronald Smit, locatiemana-
ger van Paleis Soestdijk, in 
de Stuczaal van het paleis. 

Foto met hartelijke dank aan 
Patrick Kop.

Wat het overzicht van vijftig jaar kerstkaarten van Koningin Juliana en Prins 
Bernhard bijzonder maakt, is het tijdsbeeld, dat de foto’s op deze kaarten laten 
zien met een steeds groter wordende koninklijke familie. Maar ook de vorstelij-
ke representatie is buitengewoon interessant, want deze foto’s tonen ook hóe 
de koninklijke familie zichzelf wilde presenteren: als een gewone Nederlandse 
familie, die huiselijk en hecht met elkaar verbonden was, maar inmiddels weten 
we uit verschillende publicaties, dat de werkelijkheid iets genuanceerder lag.
T/m 12 maart is deze unieke tentoonstelling te bezichtigen en zijn veel docu-
menten weer even terug op de plek waar hun reis in de wereld begon: Paleis 
Soestdijk.

Voor meer informatie over deze tentoonstelling en openingstijden, zie: www.paleissoestdijk.nl/
agenda/afzender-koninklijk-huis-.html. 

Zijn schoonvader won vooraf inlichtingen over hem 
in en kreeg te horen dat hij “… een heel goed zacht 
humeur, zeer godsdienstige beginselen, veel kinder-
lijke liefde voor zijne ouders, doch geen bijzonder 
verstand…” had. Toch sloot hij zijn rechtenstudie 
met een promotie af, werd lid van de Provinciale 
Staten van Gelderland, raadslid en wethouder van 
Ede en kamerheer i.b.d.  van Koning Willem III.

Hierbij bleef het echter, want de gesteldheid van zijn 
echtgenote noodzaakte een teruggetrokken leven 
en veel zorg. Deze werd gevonden in het landelijk Er-
melo waar een villa werd betrokken en omdat deze 
toch enige voorouderlijke allure moest uitstralen, 
werd het er een met een torentje.

Op 6 april 1892 overleed baron Van Wassenaer: “He-
den overleed op den Huize “Riethorst” Mr. W.F.H. 
Baron van WASSENAER, Kamerheer i.b.d. van wijlen 
Z.M. den Koning, in den ouderdom van bijna 72 
jaren.” Een half jaar later overleed “… in den ou-
derdom van 64 jaar, onze innig geliefde Moeder en 
Behuwd moeder…” Beiden rusten op het oude be-
graafplaatsje van Ermelo waar hun bemoste zerken 
nog steeds te vinden zijn.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart (1)

Villa Riethorst van baron & barones
Van Wassenaer in Ermelo

Huis Riethorst in Ermelo. 
Ansichtkaart part. coll.

Mr. Willem Frederik Hendrik baron van Wassenaer, heer van Weurt en 
Briellaard (1820-1892) had een glansrijke start in het leven: geboren 
in een vermogende familie die tot de oudste overgebleven adellijke ge-
slachten van Nederland behoorde, deed hij ook nog eens een zeer aan-
zienlijk huwelijk toen hij in 1848 in het huwelijk trad met Justina Go-
verdina Johanna Adolphine gravin van Rechteren (1828-1892).

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
J. Aalbers, M.J. van Gent, S. Groenveld, A. Janse, Y. Kuiper, Heren van Stand Van Wassenaer 
1200-2000. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis (Zoetermeer, 2001) 213 en 214
Louise van Wassenaer-Wiarda, Van Wassenaer. Een familie in portretten (Amsterdam, 2014) 
188-191
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In Memoriam
Wolfgang Marie Joseph Antoine (‘Wolf’) Russel werd geboren op 8 februari 1924 te Vaals. Zijn vader, Eduard 
Joseph Lodewijk August Russel, was een telg uit een geslacht, dat in het blauwe boekje van het Nederland’s 
Patriciaat is terug te vinden. De stamvader werd voor het eerst vermeld in 1597 in Andernach in Duitsland. 
In de eerste generaties bracht de familie kooplieden voort, maar in de 18e eeuw vestigde een voorvader 
zich in Limburg en sindsdien bekleedde de familie vele hoge ambtelijke functies en ging hierdoor en door 
grootgrondbezit tot de plaatselijke notabelen behoren. Zijn moeder, jonkvrouwe Oda Maria Testa, stam-
de uit een geslacht, dat zijn oorsprong in de 16e eeuw in het Italiaanse Genua vond, maar dat vervolgens 
eeuwenlang in Constantinopel woonde en daar in de diplomatieke dienst Venetië, Rusland en tenslotte 
Nederland vertegenwoordigde. In 1847 werd haar betovergrootvader in de Nederlandse adel verheven met 
de titel baron bij eerstgeboorte.

Hij groeide op in Vaals met een oudere broer en twee jongere zusjes, tot het gezin naar het imposante land-
huis De Kluis in Houthem-St. Gerlach verhuisde, dat in 1901 door grootvader jonkheer mr. Gaspard Marie 
Raban Testa gebouwd was. Hier werd het gezin uitgebreid en kreeg hij er nog een zusje bij. Zijn vader was 
in deze jaren directeur van de Zuider Handel Mij. en werd uiteindelijk bankier en directeur van de Neder-
landsch Luxemburgsche Bank. In 1945, hij was toen eenentwintig jaar, werd het gezin door grote tegenslag 
getroffen, toen zijn oudste zusje in het ziekenhuis kwam te overlijden. 

Na zijn studie rechten aan de Katholieke Universiteit voltooid te hebben, vervulde hij zijn militaire dienst-
plicht als luitenant en bracht lange tijd in Indonesië door. In het Limburgsch Dagblad viel op 29 september 
1950 over zijn thuiskomst het volgende te lezen: “Welkom thuis – Maandagavond kwam luitenant Wolf 
Russel na een afwezigheid van ruim 19 maanden in zijn ouderlijke woning uit Indonesië terug. De jonkheid 
had villa De Kluis voor deze gelegenheid passend versierd. Velen kwamen hun felicitaties aanbieden.  
Zaterdagavond zal de fanfare om zes uur onder directie van de heer Marcel Abbeel een serenade brengen. 
Tevens zal thuisfront dan de gelukwensen aanbieden.”

In 1951 trad hij in het huwelijk met jonkvrouwe Theresia Elisabeth Canisia Maria van Nispen tot Pannerden, 
die daarvoor actief was als districts-commissaris bij de Gidsenbeweging van de R.K. Meisjespadvinderij. 
Samen kregen zij een zoon en een dochter, maar hun zoon Eduard overleed helaas in 1960 kort voor zijn 
zevende verjaardag door een ongeval – hij bleef echter altijd deel uitmaken van hun leven.

Door zijn werkzaamheden op het ministerie van Defensie woonden zij aanvankelijk in ’s-Gravenhage, maar 
vervolgens ook in Frankrijk, waar hij in Parijs gedetacheerd was als lid van de Nederlandse delegatie bij het 
NAVO hoofdkwartier. Na terugkeer in ’s-Gravenhage werd hij hoofdadministrateur bij het ministerie van 

Defensie, tot hij hier directeur materieelplannen werd. In 1983 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur 
militaire voorzieningen van de NAVO in Luxemburg en verhuisden zij hierheen. Vanwege zijn vele verdien-
sten werd hij in 1975 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Na terugkeer in Nederland gingen zij in Driebergen wonen. In 1999 overleed zijn echtgenote en na aanvan-
kelijk begraven te zijn in Driebergen-Zeist, volgde het jaar daarna haar bijzetting in de grafkapel bij de St. 
Gerlachuskerk in Houthem. In de jaren die volgden, vond hij een nieuwe partner in Jenny Willemine Jacoba 
Halbertsma née van Andel, die de dochter was van een arts en van wie de moeder uit de patriciaatsfami-
lie Crommelin stamde. Toen hij in de laatste jaren meer zorg nodig had, vond hij deze in de zorgresidentie 
Zonneburg.

Op 27 mei 2016 kwam hij in Driebergen-Rijsenburg te overlijden: “Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang 
onder ons mocht zijn, delen wij u mede dat na een rijk leven is overleden mijn intens lieve en zorgzame 
vader, schoonvader, ‘kleine’ opa, grootste vriend, broer, zwager, Wolf en opa Wolf”. Mr. Wolfgang Marie  
Joseph Antoine Russel werd tweeënnegentig jaar en wordt diep betreurd door zijn partner, dochter, 
schoonzoon, kleindochters, schoonzuster, zusje en verdere naasten.

De uitvaartdienst vond plaats op donderdag 2 juni in zijn voormalige parochiekerk Sint Petrus’ Banden in 
Driebergen-Rijsenburg, waarna de bijzetting volgde naast zijn echtgenote in de grafkapel op de begraaf-
plaats van parochie Houthem te St. Gerlach.

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Nederland’s Patriciaat

Overleden
Mr. Wolfgang Marie Joseph Antoine Russel, geboren Vaals 8 
februari 1924, overleden Driebergen- 
Rijsenburg 27 mei 2016, Officier in de Orde van Oranje-Nas-
sau, weduwnaar van Theresia Elisabeth Canisia Maria Russel 
née jonkvrouwe van Nispen tot Pannerden en partner van 
Jenny Willemine Jacoba Halbertsma née van Andel.

Mr. W.M.J.A. Russel (1924-2016). 
Foto op zijn bidprentje.
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Huis De Kluis in Houthem-St. Gerlach, met een aanbouw op de 
begane grond uit latere tijden, nadat het in 1954 als Katholiek 

Rust- en Herstellingsoord voor mijnwerkers in gebruik was 
genomen. Foto met dank aan www.wijhouthemsintgerlach.nl.



Sander graaf Schimmelpenninck: interview in de Tubantia
Op 17 december stond er in de Tubantia een groot interview met Sander Schimmelpenninck, die sinds 
kort de nieuwe hoofdredacteur is van Quote. In het interview vertelde hij onder meer over zijn werk, 
de toegenomen segratie in de maatschappij, zijn afkomst en geld: “Je moet geld niet zien als een soort 
recht” en “Rijkdom gaat in deze tijd niet zonder verantwoordelijkheid”.

Link naar het artikel online via Blendle:  
https://blendle.com/i/tubantia-enschede/ik-wilde-het-liefst-gewoon-zijn/bnl-ttenschede-20161217-7503545. 

Zsa Gabor & haar ‘prins’
Op 18 december overleed de Amerikaanse actrice Zsa Gabor. 
Zij werd geboren in Boedapest als Sári Gábor en was de dochter 
van een militair. In 1936 werd zij gekroond tot Miss Hongarije en 
emigreerde vijf jaar later naar de Verenigde Staten. Hier verwierf 
zij faam als actrice, maar misschien nog wel meer door haar leef-
stijl en negen huwelijken.

Emma Charlotte barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren Nairobi (Kenya) 12 december 2016, 
dochter van Boldewijn Willem baron Sloet van Oldruitenborgh en Joy Kamahoro barones Sloet van 
Oldruitenborgh née Muballe.

Foto met dank aan de website van 
meneer Prinz von Anhalt: http://

prinz-frederic.com.

Haar laatste huwelijk was met Frederic Prinz von Anhalt en dat 
maakte haar – zo op het oog – tot prinses, maar de werkelijkheid 
ligt anders. Genoemde Frederic werd in 1943 in Duitsland gebo-
ren als Hans Lichtenberg en liet zich op 36-jarige leeftijd adopte-
ren door Marie Auguste Prinzessin von Anhalt (1898-1983), die 
een echte prinses en weduwe van een zoon van de Duitse Keizer 
Wilhelm II was. Maar deze adoptie maakte hem geen prins, want 
het ging slechts om de naam: op 14 augustus 1919 werden met de 
Grondwet van Weimar de voorrechten van de Duitse adel afge-
schaft en werden titels onderdeel van de achternaam. Graaf von 
Kleist werd daarmee meneer Graaf von Kleist. Door adoptie kan 
iemand een dergelijke achternaam verkrijgen en lijkt daarmee van 
adel te zijn, maar is het niet.

Sinds de nieuwe Wet op de Adeldom (1994) kunnen geadopteer-
de kinderen in Nederland wel de adellijke titel of het predikaat 
van de vader krijgen en gaan daarmee tot de adel behoren, maar 
adoptie als volwassene is in Nederland niet mogelijk. In 2000 werd 
hier voor het eerst uitzondering op gemaakt voor een niet-adellij-
ke 22-jarige vrouw, maar hier speelden bijzondere familierechtelij-
ke verhoudingen mee, die al voor haar meerderjarigheid beston-
den.

Meneer Frederic Prinz von Anhalt profileert zich echter graag als 
prins, draagt kleurrijke uniformen en onderscheidingen, maar 
weet ook financieel voordeel uit zijn vermeende prinselijke status 
te halen: inmiddels heeft hij tegen betaling op zijn beurt waar-
schijnlijk al tien volwassenen geadopteerd, die nu ook als Prinsen 
von Anhalt door het leven gaan.

Geboren Geboren: Sloet van Oldruitenborgh

Landgoed Prattenburg

Op weg naar de toekomst 

Op de foto van links naar 
rechts burgemeester Wouter 
Kolff (Veenendaal), jonkheer 
mr. Henk van Asch van Wijck, 
burgemeester Hans van der 
Plas (Rhenen), Vicky van 
Asch van Wijck née Freifrau 
(barones – red.) von Papen 
en gedeputeerde Pim van den 
Berg.

Sinds 1694 is het 430 hectare grote landgoed Prattenburg familiebezit en nog 
steeds wordt het huis bewoond door de jonkheren Van Asch van Wijck. Op 
woensdag 21 december werd het Inpassingsplan Landgoed Prattenburg aan 
de eigenaren overhandigd, waarmee er op het landgoed enkele woningen en 
een (zorg)hotel mogelijk gemaakt kunnen worden. Hiermee is een gezonde 
economische basis voor het landgoed verzekerd en kan het landgoed duurzaam 
bewaard blijven voor de komende generaties.

Link naar de foto en het hele bericht op de website van de provincie Utrecht:  
www.provincie-utrecht.nl.
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Boekennieuws en –recensie 

‘Kasteel Geldrop. Een edel verleden’
Het is 400 jaar geleden dat kasteel Geldrop werd herbouwd op de plek van 
een voorganger. Sindsdien volgden vele bewoners en verhalen elkaar op; een 
goede aanleiding voor een boek als dit.

Drie auteurs werkten hier aan mee: Saskia Minjon verdiepte zich in de oudste 
geschiedenis tot 1800 en beschrijft onder meer de heerlijkheid ten tijde van de 
adellijke Van Geldrops en de Van Hornes tot en met de Leidse regentenfamilie 
Van Sprangh en hun opvolgers. Eugène Franken nam de periode Hoevenaar 
voor zijn rekening. Deze patriciaatsfamilie maakte fortuin in Ned.-Indië en dit 
betekende voor Geldrop een nieuwe bloeiperiode. In dit hoofdstuk is veel inte-
ressante informatie te vinden over de achtergronden van dit fortuin. 

Het laatste deel van het boek werd geschreven door Bart Klomp, beheerder en 
directeur van Stichting Kasteel Geldrop. Hij maakte gebruik van persoonlijke 
herinneringen van nakomelingen van de laatste bewoners, de baronnen Van 
Tuyll van Serooskerken, en personeelsleden. Dit deel laat het leven op kasteel 
Geldrop onder de laatste particuliere eigenaren op aansprekende wijze herle-
ven. 

Bart Klomp geeft ook ruim aandacht aan kasteel Geldrop nu, dat sinds 1996 een 
stichting is en waar sindsdien vele activiteiten ontplooid zijn, die het kasteel de 
21e eeuw hebben binnengebracht. Dit hoofdstuk laat ook het belang van nieu-
we initiatieven voor oude gebouwen als Geldrop zien en de onmisbare inzet van 
enthousiaste vrijwilligers.

Het boek is zeer verzorgd uitgegeven en rijk geïllustreerd met onder meer 
portretten en foto’s van de vroegere bewoners. Minpuntje is het ontbreken van 
noten, waardoor het onbekend blijft waar de gedetailleerde informatie van-
daan komt, maar dit boek is een verademing na het eerder in 2016 verschenen 
‘Kasteel Geldrop en zijn bewoners/eigenaren van 1350-1972’, dat vol onzorgvul-
digheden zit.

Link naar meer informatie en bestelmogelijkheid https://secure.matrijs.com/Kasteel-Geldrop.-
Een-edel-verleden.html.

Boekennieuws 

‘De gala-berline in Nederland’
Tegelijk met de inmiddels afgelopen tentoonstelling  
‘De Gala-Berline in Nederland & De Gouden Koets van de jonkheren Van Loon’ 
in Museum Van Loon in Amsterdam verscheen deze publicatie door Willem 
te Slaa. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van karren, koetsen en karossen, 
maar vooral die van de berline. 

De berline was door een nieuwe constructie niet alleen stabieler en wendbaar-
der, maar ook comfortabeler. Als gala-berline leende dit rijtuig zich bij uitstek 
tot representatie en tot begin 20e eeuw werden er aan het Hof, maar ook bij 
adellijke families rijtuigen van dit type besteld.

Koetsen zijn door de eeuwen heen bij uitstek geschikt geweest voor adellijke re-
presentatie: door het gebruik van meerdere paarden naarmate men hoger in de 
adellijke rangorde stond, door het gebruik van het familiewapen op de portieren 
en door de familiekleuren die konden terugkomen in bijv. de livreien.

Toen baron Van Spaen in de 18e eeuw de Amsterdamse huwelijksmarkt op ging 
op zoek naar een gefortuneerde bruid schreef een tijdgenoot: “…heeft sijn koets 
met vier paerden uit Gelderlandt late koomen, en twe knegts achter op, dat vrijt 
sterck” – en hij trad vervolgens in het huwelijk met het schatrijke meisje Van 
Riebeeck.

Het boek ‘De Gala-berline in Nederland’ door Willem te Slaa is te koop in Muse-
um Van Loon, of is te bestellen via https://wbooks.com/winkel/nieuw/gala-ber-
line-nederland/. 

Kasteelheer van het Onstein: Hans Melchers
In het Financieele Dagblad stond gisteren een uitgebreid interview met miljardair Hans Melchers. In 1978 
kocht hij het 250 hectare grote landgoed en huis het Onstein in Vorden. Eeuwenlang was het Onstein in het 
bezit van adellijke geslachten als Van Heeckeren, Van Lynden, Van Harinxma thoe Heegh, Van Grotenhuis 
van Onstein en Van der Heyden van Doornenburg. 

Met de adel op de naburige landgoederen jaagt hij niet meer, want: “De adel is gewend om na de jacht een 
smoking aan te trekken en de drijvers een warme maaltijd in de schuur te geven” en dit gebruik schafte hij af.

Link naar het hele interview online: https://fd.nl/fd-persoonlijk/1180419/om-gelukkig-te-zijn-heb-je-geen-
geld-nodig. 

Natascha van der Does née Brantjes: ‘Ik gun iedereen resetmomenten’ 

Op 7 januari stond er in het Het Financieele Dagblad een dubbelinterview met Natascha van der Does née 
Brantjes en haar stiefvader Nico de Koo. Natascha is gehuwd met jonkheer David van der Does, partner bij 
Roland Berger Strategy Consultants, en werd na haar studie rechten werk-zaam als advocaat. Zij besloot het 
roer om te gooien en heeft nu naast haar studie Integratieve Kindertherapie haar eigen Praktijk voor Inte-
gratieve Kindercoaching Natascha van der Does.

Link naar het interview online op de website van Het FD https://fd.nl/werk-en-geld/1180710/ik-gun-iedereen-resetmomenten.
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De openingshandeling werd verricht door mevrouw 
Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, en 
jonkheer Gillis Wesselman van Helmond, die een 
nakomeling is van de familie die het kasteel in de 
jaren 1781-1920 in bezit had. Voor deze gelegenheid 
waren meerdere familieleden aanwezig en poseerde 
jonkheer Gillis Wesselman van Helmond in de kas-
teelzaal, die ingericht is als in de tijd van zijn familie, 
met aan de muur opeenvolgende generaties Wessel-
man van Helmond.

De geschiedenis van kasteel Helmond gaat terug tot 
in de 12e eeuw en het kasteel is door de eeuwen 
heen grotendeels onveranderd gebleven. Het was 
oorspronkelijk in het bezit van de Hertogen van 
Brabant, maar in 1324 werd het geslacht Van Berlaer 
eigenaar en vervolgens het adellijke geslacht Van 
Cortenbach, waaruit het vererfde op de Graven Van 
Arberg.

In 1781 werden het kasteel en de heerlijkheid van 
Helmond voor 150.000 gulden verkocht aan Ca-
rel Frederik Wesselman (1746-1825).  Hij was een 
man van zijn tijd én ondernemend en wist met zijn 
zilversmelterij, steenfabriek, koper- en papiermo-
len een welvarend bestaan op te bouwen. Hij werd 
muntmeester van de provinciale munt van Utrecht 
en stichtte in latere jaren in Helmond ook nog een 
jeneverstokerij en een textielfabriek.

Met zijn comfortabele vermogen maakte hij het 
kasteel bewoonbaar en werd het interieur gemo-
derniseerd. Zo werden er nieuwe stucplafonds 
aangebracht en nieuwe schoorstenen, waarvan er 

Wie over de N270 door Helmond rijdt, kan het niet missen: kasteel  
Helmond, het belangrijkste bouwwerk van Helmond en één van de 
grootste waterburchten van Nederland. In december vond de heropening 
van het kasteel plaats, nadat de sanering en het groot onderhoud  
voltooid waren en de museale presentatie nu compleet vernieuwd is.

Museum Helmond

Opening door jonkheer Wesselman van 
Helmond en burgemeester Blanksma 

één getooid is met de bustes van zijn drie kinderen 
in stucwerk. Zijn zoon werd in 1841 in de Neder-
landse adel verheven met het predikaat jonkheer 
en zijn nakomelingen leven tot op de dag van van-
daag als jonkheren Wesselman van Helmond voort. 
Vijf telgen uit deze familie zouden uiteindelijk heer 
van Helmond worden, maar in 1920 verkocht jonk-
vrouwe Anna Maria Emelia Arnoldina de Jonge van 
Zwijnsbergen (1858-1955), douairière jonkheer Carel 
Frederik Wesselman van Helmond (1859-1918), het 
kasteel voor 215.000 gulden aan de gemeente.

Nadat het kasteel jarenlang als gemeentehuis in ge-
bruik was geweest, werd het in 1980 museum, maar 
enkele kamers en zalen bleven voor representatieve 
doeleinden beschikbaar. Kasteel Helmond biedt 
nu samen met de op loopafstand gelegen Kunsthal 
onderdak aan verschillende aantrekkelijke collecties 
rondom de thema’s Moderne Kunst, Mens & Werk 
en Stadshistorie.

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Anton van Oirschot, Middeleeuwse kastelen van Noord-Bra-
bant: hun bewoners en bewogen geschiedenis (Rijswijk, 1981), 
137-148.

Meer weten over kasteel Helmond, bezoekmogelijkheden en  
de verschillende collecties op twee locaties? Kijk dan op  
www.museumhelmond.nl. 

Burgemeester Elly Blanksma en jonkheer Gillis Wesselman van 
Helmond verrichten de openingshandeling. Foto met hartelijke 
dank aan Museum Helmond.

Eén van de vernieuwde museumzalen, waarin de geschiedenis 
van het kasteel op aansprekende wijze gepresenteerd wordt. 
Foto met hartelijke dank aan Museum Helmond.

22   Adel in Nederland Adel in Nederland   23

http://www.museumhelmond.nl


Jonkheer Tobias Bernard Adriaan Dedel, geboren 
’s-Gravenhage 17 december 2016, zoon van jonk-
heer Cornelis Pieter Adriaan Dedel en Eléonore 
Marie Elisabeth Alexandra Ghislaine Pierre De-
del née Prinses de Merode.

Herman Frederik Graf zu Castell-Rüdenhausen, 
geboren kasteel Twickel, Delden 29 december 
2016, zoon van Roderik Frederik Graf zu Cas-
tell-Rüdenhausen en Elizabeth Alexandra Gräfin 
zu Castell-Rüdenhausen née Lotgering.

Op kasteel Twickel is opnieuw de rood-witte Castell 
vlag in top gehesen met een blauwe wimpel om dit 
keer de geboorte van de tweede zoon van de kasteel-
bewoners aan te kondigen. Twickel is door de laatste 
eigenaresse Marie Amelia barones van Heeckeren 
née Gräfin von Aldenburg Bentinck (1879-1975) in 
een stichting ondergebracht en de huidige bewoners, 
die familie van haar zijn, bewonen een zijvleugel.

Ds. Joost Willem Wery, geboren ’s-Gravenhage 9 juni 1923, overleden 1 juni 2016, emeritus  
Remontrants predikant, weduwnaar van Constance Cornélie Wery née jonkvrouwe Feith.

In Memoriam
Joost Willem Wery werd geboren op 9 juni 1923 te ’s-Gravenhage. Zijn vader, mr. Willem Frans Wery, kwam 
uit een familie die teruggaat tot in de 17e eeuw in Herstal nabij Luik. Diens vader kwam eind 19e eeuw 
vanuit Aken als leraar in ’s-Gravenhage. Hier maakte hij naam als ontwerper van het stenografiestelsel 
Stolze-Wery en gaf vele cursussen en lezingen. Ook organiseerde hij tentoonstellingen en internationale 
congressen, waardoor de kennis van de stenografie zich kon verbreiden. Zijn moeder, Adriana Theodora 
Stoop, stamde uit een geslacht uit het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat en de stamvader werd 
voor het eerst in 1508 genoemd. De familie behoorde als schepenen en burgemeesters eeuwenlang tot de 
gezeten inwoners van Dordrecht. Verschillende leden werden eind 19e en begin 20e eeuw in de Nederland-
se adel verheven.

Hij groeide met twee broers en een zusje op in ’s-Gravenhage en hier was zijn vader werkzaam als advo-
caat. Het gezin woonde aan de Van Alkemadelaan en hoewel er in het hele huis geen bijbel te vinden was, 
koos hij voor een studie theologie in Leiden. Oorzaak hiervan waren de oorlogsjaren, waarbij deze studie 
voor hem als onderduiker praktisch was, maar al snel werd theologie meer: “Hij werd gegrepen, niet door 
de Duitsers, maar door Prof. Van Holk, toen Remonstrants theoloog en predikant”, zoals zijn jongste zoon 
tijdens zijn begrafenisdienst zou zeggen. In een familie met veel juristen, was zijn keuze ongewoon, maar 
voor hem was dit zijn bestemming. “Ja, zo had God dat leven bedoeld”, zou zijn zwager Feith zeggen tijdens 
deze zelfde dienst.

Geboren

De ooievaar bij kasteel Twickel.  
Foto met hartelijke dank aan het 
twitteraccount van kasteel Twickel:  
www.twitter.com/kasteeltwickel.

Maxine Sophie Cato Treffers, gebo-
ren Amsterdam 21 december 2016, 
dochter van Sem Treffers en Sophie 
Karin Treffers née barones van der 
Feltz.

Overleden

Ds. J.W.Wery. Foto met dank aan 
www.remonstranten.org.
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In 1949 huwde hij jonkvrouwe Constance Cornélie Feith, die uit 
een oud geslacht van burgemeesters van Elburg stamde, en die 
een vroeger schoolgenootje van hem was. Twee jaar later gingen 
zij in Friedrichstadt in Duitsland wonen, waar hij Remonstrants 
predikant werd. Daarna werd hij predikant in Oosterbeek, Haar-
lem en uiteindelijk in Rotterdam. Inmiddels hadden zij twee zoons 
en twee dochters gekregen. In Rotterdam kwam hij als predikant 
tot volle wasdom en was hij zeer geliefd.

Hij was een man met liefde voor woorden en zocht de oorspron-
kelijke betekenis hiervan op, om deze beter te kunnen begrijpen 
en om deze betekenis zo aan anderen in zijn preken te kunnen 
overdragen. Hij zocht hierbij steeds de link naar actualiteiten. Hij 
liet zich leiden door verwondering over de wereld, het bestaan en 
het mens zijn. Hij was verrassend, oorspronkelijk, steeds belang-
stellend, humoristisch en wijs. Zijn oudste kleinzoon zei tijdens 
zijn afscheid: “Grootvader bezat het vermogen moeilijke dingen 
lichtvoetig te bespreken, maar ze niet uit de weg te gaan. Hij had 
een scherp oordeel, maar was geen scherpslijper.”

Na zijn emeritaat in 1987 verhuisden zij naar Barchem en er volgden meer dan twintig gelukkige jaren met 
zijn geliefde echtgenote, waarin zij volop genoten van hun klein- en achterkleinkinderen. Deze jaren werden 
overschaduwd door het tragisch overlijden van hun kleindochter Lideke, die tijdens haar huwelijksreis in 
2005 in Thailand door de grote tsunami om het leven kwam. De Lideke Wery Foundation houdt haar nage-
dachtenis in leven en zet zich in om jongeren, in de door de tsunami getroffen gebieden, meer kansen te 
bieden voor ontwikkeling. De collecte tijdens zijn afscheidsdienst was dan ook vanzelfsprekend voor deze 
stichting.

Toen zijn echtgenote werd getroffen door de ziekte van Alzheimer en intensieve zorg nodig had, stond hij 
haar vijf jaar lang trouw terzijde. Haar overlijden in 2014 was een zware slag voor hem, maar hij hervond 
zichzelf en bleef deel uitmaken van de wereld en het familienetwerk als vader en (over)grootvader – hij 
bleef de levenskunstenaar, die hij altijd was geweest.

Eenheid in het nodige/Vrijheid in het onzekere/In alles de liefde: op 1 juni 2016 kwam “… onze geïnspireer-
de en inspirerende vader, schoonvader en (over)grootvader Joost Willem Wery echtgenoot van Constance 
Cornélie Feith…” te overlijden. Ds. Joost Willem Wery werd bijna drieënnegentig jaar en wordt diep  
betreurd door zijn zoons, dochters, schoondochters, schoonzoons, kleinkinderen, achterkleinkinderen en 
verdere familieleden.

De herdenkingsdienst, onder leiding van de Remonstrantse predikant ds. H. van den Berg, vond plaats op 
woensdag 8 juni in de Hervormde Kerk in Barchem.

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Nederland’s Patriciaat

Link naar een column over ‘Bedachtzaamheid’ door ds. Joost Wery uit 2007:  
www.remonstranten.org/mijnke/mijwery.htm.

... en het verhaal van de Van Heeckerens

Herfstbeelden 
    op de Wiersse...

De Wiersse is één van de acht zo bekende kastelen van Vorden en kent 

een rijke geschiedenis, waarin met name het adellijke geslacht Van 

Heeckeren een belangrijke rol gespeeld heeft. Afgelopen Herfst bezocht 

AiN de Wiersse en maakte daar een fotoreportage van de wonderschone 

tuinen in kleurrijke herfstpracht. Ook was er een ontmoeting met de  

huidige eigenaar en bewoner, de heer E.V. Gatacre.
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In 1678 kwam de Wiersse in het bezit van Enno Mat-
thias ten Broeck (1641-1685), telg uit een vooraan-
staande Zutphense regentenfamilie. Hij studeerde in 
Groningen en Leiden en werd burgemeester van Zut-
phen en stadhouder van het scholtambt Zutphen. In 
1677 huwde hij Helena de l’Espaul (1650-overl. voor 
1686), die uit een Amsterdamse familie van koop-
lieden stamde. Het echtpaar kreeg een zoon, die op 
jonge leeftijd overleed, en dat maakte hun dochter 
Maria Helena ten Broeck tot een belangrijke erf-
dochter. Door het overlijden van haar oom Jan Evert 
ten Broeck kwam daar in 1714 ook nog eens huis en 
landgoed het Onstein bij, dat eveneens in Vorden 
gelegen was.

Maria Helena ten Broeck (geb. 1678) huwde in 1709 
mr. Adriaan Balthazar Valck (1668-1730). Hij stam-
de eveneens uit een Zutphens regentengeslacht en 
studeerde in Leiden. Nadien werd hij onder meer 
burgemeester van Zutphen. Het echtpaar kreeg één 
dochter: Susanna Johanna Everdina. Deze Susanna 
Valck (geb. 1711) moet het rijkste meisje van haar 
tijd zijn geweest. Niet alleen was zij de erfdochter 
van de familie Valck met een imposant huis op het 
’s Gravenhof (nu Huize van de Kasteele geheten), 
een uitgebreid goederenbezit en een grote effecten-
portefeuille, maar ook was zij de erfgename van de 
huizen en landgoederen de Wiersse en het Onstein. 
Haar ouders zochten en vonden een prominente hu-
welijkspartner: Ludolf Hendrik Burchard Sylvius van 
Heeckeren, heer van Campherbeek (1696-1762).

Ludolf van Heeckeren stamde uit de belangrijkste 
adellijke familie in de Graafschap Zutphen, die tus-
sen 1625 en 1767 vrijwel ononderbroken het ambt 
van Landdrost uitoefende en daarmee aan de top 
van het bestuur in de Graafschap stond. Als jongste 
zoon van een vader die op jonge leeftijd overleed, 
viel hem geen grote erfenis ten deel en moest hij 
het doen met de havezate Campherbeek bij Zwolle. 
Een rijke erfdochter was voor hem de uitkomst en 
hoewel Susanna niet van adel was en hun kinde-

ren hierdoor geen toegang zouden krijgen tot de 
Ridderschap van Zutphen, werd dat ruimschoots 
vergoed door haar kapitaal, een kapitaal dat tussen 
de 350.000 en 400.000 gulden groot was en waar-
mee zij in de Quote Top 100 van de 18e eeuw moet 
hebben gestaan.

In 1724 werd het huwelijk tussen de dertienjari-
ge Susanna en de achtentwintigjarige Ludolf van 
Heeckeren voltrokken en voorafgaand werd er een 
huwelijkscontact opgesteld: “Op huijden dato on-
dergeschreven is ten overstaen van Ons als Specialijk 
versochte naest verwanten en houwelijx Luijden, ter 
eeren Gods Almachtigh en tot voortsettinge van het 
menschelijcke geslachte en stichtinge van meerdere 
vriendschap een Echt en de wettelijck houwelijck 
opgericht beraemt en gesloten tussen den Hoogh-
Welgeboren Heer Ludolph Henrick Borchard Silvius 
vrij Heer van Heeckeren tot Campherbeek Bruij-
degom ten eenre en de Weledele Juffer Susanna 
Johanna Everdina Valck Bruijd ten andere Sijden.”
En met de ‘voortsettinge van het menschelijcke ge-
slachte’ maakte Ludolph haast, want zonder kinde-
ren zou haar erfenis bij haar overlijden aan de fami-
lie Valck terugvallen. Een jaar later werd het eerste 
kind al geboren en er zouden er nog dertien volgen; 
Susanne Valck moet vrijwel doorlopend in blijde 
verwachting zijn geweest. Ondertussen kocht haar 
echtgenoot met haar geld de landgoederen Waliën 
en Kemnade en verbouwde het huis in Zutphen tot 
een vorstelijke woning met een imposant inrijhek, 
waarin hun beider initialen nog heden te zien zijn. 
Hij maakte daarnaast carrière in het bestuur en zo 
was hij jarenlang burgemeester van Doesburg.
Van de veertien kinderen bereikten er slechts vier 
de volwassen leeftijd en hiervan zorgden maar twee 
zoons voor nageslacht. De oudste van deze twee was 
Robbert Jacob van Heeckeren (1729-1795) en hij 
volgde op als heer van de Wiersse. Toegang tot de 
Ridderschap had hij niet, vanwege zijn niet-adellijke 
moeder, maar van haar kapitaal kon hij een comfor-
tabel leven als rentenier leiden en zo leende hij geld 
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te laten; omgerekend naar huidige maatstaven een 
miljoenenvermogen.

Toen zijn broer overleed, was hij 48 jaar en onge-
huwd. Hij besloot uiteindelijk de Wiersse te verko-
pen en in 1855 werd het huis en een deel van het 
landgoed voor 49.600 gulden verkocht aan Geer-
truijd Sara Agatha barones van Heeckeren née jonk-
vrouwe van Pabst (1774-1866), die het kocht voor 
haar ongehuwde dochters. Alexander van Heeckeren 
bleef eigenaar van een deel van de boerderijen 
en het grondbezit en bepaalde uit liefde voor de 
Wiersse in zijn testament, dat zijn erfgenaam dit “… 
nimmer zal mogen vervreemden of te gelde maken 
zijnde hiervan uitgezonderd eene overdracht aan 
den tegenwoordigen of toekomstigen eigenaar van 
het Huis de Wiersse…”

De huidige eigenaar, de heer Edward Victor Gatacre, 
is een rechtstreekse nakomeling van degene die het 
in 1855 kocht. Sindsdien is er veel gedaan aan huis 
en landgoed: het huis werd gerestaureerd en ver-
groot, de tuinen werden hersteld en het landgoed 
werd gemoderniseerd. Voor de huidige tuinaanleg 
is de moeder van de heer Gatacre, jonkvrouwe Alice 
Jacqueline Hortense Julie Aurélie de Stuers (1895-
1988), van groot belang geweest. Op jonge leeftijd 
begon zij al met aanpassingen en verbeteringen, die 
zij samen met haar latere echtgenoot, de Engelsman 
William Edward Gatacre (1878-1959), voortzette en 
die De Wiersse maakt tot wat het nu is: een uniek 
landschapspark vol verrassende doorkijkjes en met 
tal van fraaie tuinelementen, die bij iedere wending 
tijdens het wandelen het oog aangenaam verrassen. 

Voor meer informatie over de Wiersse en voor de mogelijkheid 
om de unieke tuinen te bezichtigen, zie: www.dewiersse.com.

Noot voor de lezer: schrijver dezes is bezig met een sociaal- 
economisch onderzoek naar verschillende takken van het ge-
slacht Van Heeckeren. Bovenstaande komt voort uit het  
onderzoek naar de tak Van Heeckeren van de Wiersse.

uit aan standgenoten. Uit zijn huwelijk met freule 
Maria Philippina Ernestina van Voërst (1729-1777) 
volgde opnieuw de oudste zoon op als heer van de 
Wiersse: Ludolph van Heeckeren (1755-1841).
Ludolph van Heeckeren werd bestuurlijk actief en 
bracht het tot burgemeester van Zutphen. In 1814 
werd hij benoemd in de Ridderschap van Gelderland 
en vijf jaar later werd voor zijn familie de titel baron 
erkend.  Uit zijn huwelijk met Margaretha baro-
nes Schimmelpenninck van der Oye (1760-1840) 
werden onder meer drie zoons geboren: Robbert 
Jacob (1785-1854), Willem Frederik (1790-1812) en 
mr. Alexander (1806-1891). Willem Frederik werd 
luitenant bij de cavalerie en raakte vermist bij de 
beruchte tocht van Napoleon in 1812 naar Moskou. 
Robbert Jacob werd kapitein en verloor in 1813 een 
been tijdens oorlogshandelingen in Silezië. Hij bleef 
ongehuwd en werd na het overlijden van zijn vader 
heer van de Wiersse. Hij leidde een teruggetrokken 
leven als rentenier, daarbij terzijde gestaan door 
zijn dienstknecht. Bij zijn overlijden kreeg deze “Tot 
erkentenis van de getrouwe diensten…” 30 gulden 
voor ieder jaar dat hij zijn gehandicapte meester had 
bijgestaan en “… mijne geheele lijfskleeding niets 
hiervan uitgezonderd.” In zijn testament had Rob-
bert Jacob tevens bepaald, dat zijn broer Alexander 
uit zijn nalatenschap de Wiersse zou mogen overne-
men.

Door de standsbewuste huwelijken in de twee laat-
ste generaties waren er weer genoeg adellijke kwar-
tieren verzameld en konden zowel Robbert Jacob als 
Alexander lid worden van de prestigieuze Ridderlijke 
Duitsche Orde. Naast het inkomen dat dit opleverde, 
was er nog steeds voldoende over van het kapitaal 
van Susanna Valck om een rentenierend bestaan te 
leiden. Voor Alexander baron van Heeckeren 
drong zich echter de vraag op, wat er met de  
Wiersse moest gebeuren om het voortbestaan van 
dit geliefde familiebezit te verzekeren. Voor het geld 
hoefde hij het niet te doen, want bij zijn overlijden 
bleek hij een vermogen van bijna 290.000 gulden na 
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Volkskrant Top 200 
invloedrijke Nederlanders & adel
In december publiceerde de Volkskrant wederom zijn jaarlijkse lijst met daarop de namen van de 200 
meest invloedrijke Nederlanders, die op belangrijke posities zitten en die actief zijn in de politiek, het 
openbaar bestuur of het bedrijfsleven. Op deze lijst stond eerst alleen de adellijke naam Ollongren en in 
2015 kwam daar de naam Röell bij. Dit jaar is daar een derde bijgekomen: Constantijn Prins van Oran-
je-Nassau.

Nr. 35: jonkvrouwe Karin Hildur (‘Kajsa’) Ollongren studeerde geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam, werkte op het ministerie van Economische 
Zaken, waar zij plv. directeur-generaal werd, en werd daarna uiteindelijk Secre-
taris-Generaal van Algemene Zaken. Hierdoor was zij betrokken bij het Konink-
lijk Huis en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als hoogste ambtenaar van 
Nederland en belangrijkste ambtelijk adviseur van de Minister-President stond 
Kajsa Ollongren in 2011 en 2012 genoteerd als meest invloedrijke vrouw van Ne-
derland. Tegenwoordig is zij wethouder cultuur & economische zaken voor D66 
en locoburgemeester van Amsterdam en is zij iets op deze lijst gedaald.

De familie Ollongren is van oude Finse adel, die teruggaat tot in de 15e eeuw. 
Haar grootvader emigreerde in de jaren ’30 naar Ned.-Indië en verkreeg in 
1933 de Nederlandse nationaliteit. Haar vader was hoogleraar informatica en 
astronomie en werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel met het predikaat 
jonkheer. Kajsa Ollongren is gehuwd en heeft samen met haar echtgenote twee 
kinderen.

Nr. 87: jonkheer mr. Antoine Albert (‘Albert’) Röell studeerde rechten in Utrecht en was onder meer direc-
tiesecretaris bij de Verzekeringsmaatschappijen NOG/De Jong, consultant bij McKinsey en werkte later voor 
CenE Bankiers en ING. Daarna werd hij voorzitter van de Kasbank N.V. in Amsterdam en sinds vorig jaar is hij 
bestuursvoorzitter van KPMG. Door deze laatste functie kwam hij in 2015 nieuw op deze lijst binnen op nr. 
92. Albert Röell stamt uit de tak Hazerswoude van het geslacht Röell, waarvan het hoofd de titel van baron 
bij eerstgeboorte voert. Zijn vader was de 7e opeenvolgende die de titel baron droeg, maar hijzelf heeft als 
derde zoon in het gezin het predikaat jonkheer. Samen met zijn Amerikaanse echtgenote kreeg hij zeven 
kinderen.

Nr. 146: mr. Constantijn Christof Frederik Aschwin (‘Constantijn’) Prins der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, studeerde 
rechten in Leiden en was onder meer werkzaam in verschillende functies bij de 
Europese Commissie. Sinds dit jaar is hij Special Envoy voor StartupDelta2020 
en dit was mede aanleiding om hem dit jaar op deze lijst te plaatsen. Constan-
tijn van Oranje is gehuwd en heeft drie kinderen.

Overige adellijke links:

Nr. 40: Anne Marianne (‘Annemiek’) Siderius née Fentener van Vlissingen stamt uit de patriciaatsfamilie 
Fentener van Vlissingen en is president-commissaris SHV Holdings. Haar grootmoeder is een jonkvrouwe De 
Graeff. Zij figureerde eerder dit jaar ook in de Quote 200.

Nr. 79: Cornelis Josephus Antonius (‘Kees’) van Lede. Kees van Lede komt uit een patriciaatsfamilie, is ge-
huwd met een jonkvrouwe Quarles van Ufford en is commissaris bij een groot aantal bedrijven. Zijn zusje is 
hofdame honoraire van Z.M. de Koning.

Nr. 108: Alexander Rein (‘Alexander’) Wynaendst is bestuursvoorzitter van Aegon. Hij stamt eveneens uit 
een patriciaatsfamilie, zijn moeder is een jonkvrouwe Van der Wyck, zijn grootmoeder een Russische prin-
ses Khodjaminassoff en zijn schoonmoeder is een barones Van Pallandt.

Nr. 114: drs. Janus Smalbraak is bestuursvoorzitter van Pon Holdings. Hij is gehuwd met jonkvrouwe drs. 
Vanessa Margarethe Herma Loudon en het echtpaar behoort tot de vriendenkring van de Koning en Konin-
gin.

Nr. 195: Robert-Jan van Ogtrop stamt uit een patriciaatsfamilie en heeft een Hongaarse Gravin Pálffy de 
Erdõd tot moeder. Hij is bestuurslid en voorzitter van verschillende organisaties en oprichter van Circle Eco-
nomy. Eerder dit jaar stond ook hij in de Quote 200.

Link naar de volledige lijst op de site van de Volkskrant:  
www.volkskrant.nl/binnenland/de-volledige-volkskrant-top-200-van-meest-invloedrijke-nederlanders-2016~a4433332/.

Constantijn Prins van Oranje-Nassau. Foto met dank aan 
Jeroen van der Meyde op www.koninklijkhuis.nl.

Jonkvrouwe Kajsa Ollongren. 
Foto met dank aan Horusfoto-
grafie op www.amsterdam.nl. Radio-interview met Ruud baron van Hövell tot Westerflier

Op woensdag 18 januari was er op NPO radio1 een 
interview met Ruud baron van Hövell tot Westerf-
lier, voorzitter van de Nederlandse Adelsvereni-
ging, over het onderwerp adel.

Op de vraag wat het belang van de adel anno 2017 
is, antwoordt hij: “Wat mij betreft zijn wij een groep, 
die ver in het verleden kan terugkijken en probeert 
te kijken over de rand van de ho-rizon en we probe-
ren het heden met het verleden en de toekomst in 
aanraking te houden, die lijnen door te trekken en 
ik denk dat het voor een maatschappij van belang 
is om een stabiele groep te hebben, die ook heel 
sterk tot relativering in staat is en die ook probeert 
om bepaalde gedragingen die in het verleden van 
belang zijn gebleken, om die te handhaven.” 

Over dat relativeren zegt hij: “We zijn als groep, 
ondanks het feit dat het een wat belegen ima-go 
heeft, natuurlijk ontzettend flexibel gebleken in de 
afgelopen eeuwen. We hebben ons voortdurend 
kunnen aanpassen aan de omstandigheden zoals die 

zich voortdeden en zijn daar nog steeds toe in staat, 
maar doen dat vanuit een kennis en ervaring die 
geen andere groep met ons kan delen.”

Het hele interview is terug te luisteren via: www.nporadio1.nl/
achtergrond/2791-waarom-de-adel-zich-meer-in-moet-zetten-
voor-de-maatschappij. 

Ruud baron van Hövell tot Westerflier. 
Screenshot met dank aan www.nporadio1.nl.
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© Henri van der Beek/www.fotovanderbeek.nl

Nieuwe generatie 
treedt aan op 
kasteel Rechteren
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Op zaterdag 31 december stonden er in meerdere kranten (het AD, de 
Stentor, het Eindhovens Dagblad, enz.) interviews met Christiaan graaf 
van Rechteren Limpurg (45). Sinds het overlijden van zijn tante onlangs, 
vertegenwoordigt hij samen met zijn vier zoons de nieuwste generaties 
Van Rechteren op Rechteren - het enige kasteel in Nederland, dat nog 
steeds in het bezit is van de familie met dezelfde naam.

© Henri van der Beek/www.fotovanderbeek.nl

Schenking aan AiN: vier kabinetfoto’s jonkheren Ortt 
In december werden vier fraaie kabinetfoto's door 
een particulier aan AiN geschonken. Het betreffen 
foto's van leden van de adellijke familie Ortt met 
hun partners. Het verzoek bij deze schenking aan 
AiN is om het verhaal bij deze foto's te onderzoe-
ken en te publiceren. Als stichting zijn wij buiten-
gewoon blij met deze schenking en wij hopen u 
hier in de toekomst uitgebreider over te berichten.

Het geslacht Ortt kwam oorspronkelijk uit Ant-
werpen en Jean Ortt (1595-1654) vestigde zich als 
handelaar in granen en als lakenbereider begin 17e 
eeuw in Amsterdam. Hij was zeer succesvol en zijn 
nalatenschap werd op ruim 850.000 gulden geschat. 
In 1675 kocht zijn zoon, Johan I Ortt (1642-1701) de 
ruïne van kasteel Nijenrode en herbouwde het.  
Nijenrode zou tot in 1853 familiebezit blijven van 
het geslacht Ortt, dat in 1818 in de Nederlandse 
adel werd verheven met het predikaat jonkheer.

Op de groepsfoto staat jonkheer Jacob Reinoud Theodoor Ortt (1817-1887) met zijn echtgenote Leontine 
Louise Josephine de Raikem (1831-1915) en hun vijf kinderen. De foto werd blijkens het achterschrift  
'Souvenir du 25 Juin 1850-1875' gemaakt ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest. De foto rechts 
betreft 'Tante Santje Ortt', die gehuwd was met een graaf van Limburg Stirum. Het kleine jongetje links op 
de groepsfoto, zien we op de foto midden boven terug als jonggehuwde man met zijn echtgenote, een  
barones Van Boetzelaer. Nadat hij weduwnaar werd, hertrouwde hij een meisje Sluiter en zij staat op de 
foto linksboven afgebeeld.

Vanaf zijn 18e wist hij, dat hij zijn tante ooit zou 
opvolgen, maar of hij er met zijn gezin gaat wonen, 
weet hij nog niet, want hun woonboerderij in de 
nabijheid is meer geschikt voor kinderen, dan het 
kasteel met zijn historische inrichting.

Hij voelt zich uitverkoren, dat hij het kasteel geërfd 
heeft, maar ziet zichzelf vooral als een rentmeester 
die verantwoordelijk is. Over zijn familie zegt hij: 
"Het is mooi een Van Rechteren te zijn. Maar je moet 
het wel waarmaken. Je moet het als méns doen. Je 
kunt je in je leven niet beroepen op hoe je heet."

Inmiddels is het gezin sinds drie jaar in Dalfsen inge-
burgerd en is zijn echtgenote Willemijn ('als gebo-
ren De Muinck Keizer ook niet direct van de straat', 
aldus De Stentor) actief als voorzitter van de Stoom-
fabriek, het nieuwe theater in Dalfsen.

Link naar het interview in De Stentor: www.destentor.nl/regio/
dalfsen/binnenkijken-in-mythisch-kasteel-rechteren-1.6802120

Benoeming nieuw lid Hoge Raad van adel:  
jonkheer mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel

Met ingang van 1 januari 2017 is jonkheer mr. F.J.M.I. van  
Rijckevorsel van Kessel benoemd tot lid van de Hoge Raad van 
Adel. Frans van Rijckevorsel (58 jaar) volgt jonkheer dr. F.K.M. van 
Nispen tot Pannerden op, die per 5 december 2016 is teruggetre-
den uit de Raad, waarvan hij sinds 2001 deel uitmaakte. Frans van 
Rijckevorsel is sinds 1998 notaris te Den Haag.

Bron: www.hogeraadvanadel.nl

Jonkheer Frans van Rijckevorsel van Kessel. 
Foto met dank aan Van Buttingha Wichers Notarissen in ’s-Gravenhage.
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De bruidsjonkers waren:

1. Jonkheer ir. Willem Gerard Röell (1905-1942). Hij was werkzaam bij de Vereniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten en werd koninklijk houtvester, jachtjonker, intendant van paleis 
Soestdijk en tijdelijk secretaris en adjudant van Prins Bernhard. Hij huwde het bruidsmeisje 
Martina Ada Barbara del Court van Krimpen (1916-2010) en zij kregen één dochter. Hij werd 
in 1942 door de bezettende macht gefusilleerd.

2. Vincenz Alfred Karl Ludwig Valerian Maria Gabriel Prinz zu Windisch-Grätz (1913-2005). 
Hij stamde uit een zeer bekende Oostenrijkse familie, waarvan de Chef de Famille de titel 
Fürst voert, met veel bezit in Hongarije, dat onder het communisme onteigend werd. Hij huw-
de de Hongaarse Marta Becsky de Tasnád-Szántó 1908-1998), maar overleed kinderloos.

3. Jonkheer mr. Gerard Beelaerts van Blokland, heer van Blokland (1908-1997). Hij werd 
uiteindelijk kamerheer en chef directie kabinet en protocol en plv. secretaris-generaal op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij huwde eerst jonkvrouwe Margaretha Schorer (1916-
1965) en hertrouwde na haar overlijden Erica barones Mackay (1916-2010).

4. Mr. Gijsbert (‘Gijs’) Carel Duco baron van Hardenbroek van Lockhorst, heer van Harden-
broek (1902-1960). Hij was aanvankelijk werkzaam bij de Ned. Handelsmaatschappij en maak-
te na de oorlog carrière aan het Hof als kamerheer, thesaurier, opperceremoniemeester en 
grootmeester. In Hofkringen stond hij bekend als ‘Gijs Paleis’. Hij huwde jonkvrouwe Henriette 
Arnoldine Snouck Hurgronje (1912-1994), die na zijn overlijden vrouwe van Hardenbroek 
werd. Het huwelijk bleef kinderloos. 

5. Edouard Antoine Bénédict Durieu du Souzy (1894-1988). Hij was Fransman en was com-
man-dant van de 18e Chasseurs à Cheval. Uiteindelijk werd hij brigadegeneraal en Comman-
deur de la Légion d’Honneur.

6. Claus Greve Ahlefeldt-Laurvig (1909-1983). Hij was een Deense graaf, grootgrondbezitter 
en 2e luitenant bij de Deense Garde Huzaren. Op latere leeftijd huwde hij de Française Claude 
Puissant Pierson, maar het huwelijk bleef kinderloos.

7. Fenton Moran (1907-1958). Hij was een Amerikaanse diplomaat en werd 2e luitenant in 
het Amerikaanse leger. Vanwege zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog werd hij op 
Arlington, een militaire begraafplaats in de VS, met militaire eer begraven.

8. Aschwin Ludwig Edgar Ernst Paul Jobst Freiherr von Cramm (1906-1962), Hij was een  
Duitse baron en verwant aan de familie van de moeder van Prins Bernhard. Hij huwde  
Carmen von Wedel en kreeg twee kinderen.

Toen op 7 januari 1937

Juliana en Bernhard 
met hun bruidspersoneel
Op 7 januari was het 80 jaar geleden dat Prinses Juliana en Prins  

Bernhard in het huwelijk traden. Voor deze gelegenheid kwamen vele 

adellijke gasten uit heel Europa naar ’s-Gravenhage, waaronder het 

zeer uitgebreide bruidspersoneel met vele klinkende namen, die mooi 

laten zien hoe internationaal dit adellijke gezelschap was. Netty Leistra 

van de website www.nettyroyal.nl deed vorig jaar uitvoerig onderzoek 

en kwam tot een complete naamlijst. Hieronder treft u deze namen met 

uitgebreide documentatie en aanvullende informatie. Opvallend hierbij 

is hoe de Tweede Wereldoorlog in de levens van deze 'bright young  

people' later op verschillende wijzen diepe sporen zou nalaten.
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9. Fabian Georg Alfred Nikolaus Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien (1908-1992). Hij 
kwam uit een bekende Oostpruisische familie van grootgrondbezitters, die hun gehele bezit 
onder de Russen zouden verliezen, en hij was in de vrouwelijke lijn een nakomeling van de 
Nederlandse Graven van Brederode. Hij huwde jonkvrouwe Dorothea Anna Pauw van  
Wieldrecht en het echtpaar kreeg een dochter, die in Nederland geboren werd.

10. Berno Julius Ernst Curt Burghard Freiherr von Cramm (1911-1942). Hij was de broer van 
Aschwin en sneuvelde in Rusland.

11. Karl (‘Talle’) Eduard Ruprecht Wilhelm Arnold Freiherr von Vietinghoff gen. Scheel 
(1914-1984). Hij was een Duitse baron, die op latere leeftijd Christina Ditmer huwde, maar 
het huwelijk bleef kinderloos.

12. Johannes (‘Hans’) Graf von Welczeck (1911-1969), was een Duitse graaf met een Chileen-
se moeder, die uit een Spaanse adellijke familie stamde. Hij was tot 1942 attaché op de Duitse 
ambassade in Madrid en werd daarna soldaat. Na het verlies van het uitgebreide grootgrond-
bezit van de familie in Oost-Europa werd hij na de oorlog commercieel actief.

De bruidsmeisjes waren:

13. Jonkvrouwe Catharina Elisabeth Boudewina (‘Binebeth’) Roëll (1911-1995). Zij was het 
zusje van jonkheer ir. Willem Gerard Röell, bleef ongehuwd en was jarenlang particulier  
secretaresse van Koningin Juliana. 

14. Elisabeth Karoline Adelheid Friederike Leopoldine Armgard Prinzessin zur Lippe (1916-
2013). Ook zij was een nichtje van Prins Bernhard. Zij huwde Ernst-August Adolf Wilhelm  
Friedrich Hermann Albrecht Bernhard Maria Prinz zu Soms-Braunfels (1892-1968) en zij  
kregen één dochter.

15. Kira Kyrillovna Grootvorstin van Rusland (1909-1967). Zij was een achternichtje van 
Prinses Juliana. Bij haar huwelijk met Louis Ferdinand Viktor Eduard Albert Michael Hubertus 
Prinz von Preussen (1907-1994) behoorden Prinses Juliana en Prins Bernhard tot de eregas-
ten. Het echtpaar kreeg zeven kinderen.

16. Jonkvrouwe Ariane Margaretha de Brauw (1911-1981). Zij was hofdame van Prinses  
Juliana en huwde jonkheer mr.dr. Constant Johan Adriaan de Ranitz (1905-1983), die jaren-
lang burgemeester van Utrecht was. Het huwelijk bleef kinderloos.

17. Thyra Anastasia Alexandrine MarieLouise Olga Cecile Charlotte Elisabeth Emma Herzo-
gin von Mecklenburg-Schwerin (1919-1981). Ook zij was een nichtje van Prinses Juliana en 
bleef ongehuwd.

18. Sieglinde Bertha Elisabeth Adelheid Juliane Calma Bathildis Marie Anna Prinzessin zur 
Lippe (1915-2008). Zij was een nichtje van Prins Bernhard en huwde Friedrich Carl Heldmann 
(1904-1977) met wie zij drie kinderen kreeg.

19. Marianne Jacqueline barones van Heemstra (1903-1991). Zij bleef ongehuwd, werd  
hofdame van Prinses Juliana en was publiciste. Zij was de tante van de filmster Audrey  
Hepburn.

20. Woizlawa-Feodora Elise Marie Elisabeth Herzogin von Mecklenburg-Schwerin (1918). 
Zij is een nichtje van Prinses Juliana en is de enige van de bruidsmeisjes die nog in leven is. Zij 
huwde Heinrich I Prinz Reuss (1910-1982) en zij kregen zes kinderen.

21. Marguerite Michelin (1908-1983). Zij was een vriendin van Prinses Juliana en dochter van 
de Waalse predikant in ’s-Gravenhage.

22. Martina Ada Barbara del Court van Krimpen (1916-2010). Zij huwde jonkheer ir. Willem 
Gerard Röell (1905-1942) en zij kregen één dochter. Zij vergezelde Prinses Juliana tijdens de 
oorlogsjaren in Canada en nadat haar man tijdens de oorlogsjaren gefusilleerd werd, her-
trouwde zij de Canadees Herbert Frederick Brooks Hill Feaver.

23. Albertine Renira Alexandra Henriëtta Mechtild Ottoline barones van Heeckeren van Kell 
(1899-1994). Zij was hofdame hon. van Koningin Wilhelmina en later ook van Koningin Juliana 
en Beatrix. Zij huwde Guillaume Charles Othon Alexandre Manuel Henri Joseph Marie Ghislain 
baron van den Bogaerde van Ter Brugge (1882-1974) en werd kasteelvrouwe van Heeswijk, 
dat zij in een stichting onderbracht. Het huwelijk bleef kinderloos.

24. Maria (‘Mies’) Rooseboom (1909-1978), was een studievriendin van Prinses Juliana, bleef 
ongehuwd, promoveerde, werd directrice van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der 
Natuurwetenschappen in Leiden en werd uiteindelijk benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Bij de viering van het 25-jarige huwelijk van de Prins en Prinses was zij  
opnieuw aanwezig en in een krant schreef men over haar: “Mej. Rooseboom heeft in de afge-
lopen twee dagen furore gemaakt. Zij is namelijk opvallend omvangrijk.” Freule Van Heemstra, 
één van de bruidsmeisjes, reageerde hierop met een verontwaardigde ingezonden brief en 
schreef onder meer: “Ik meende dat uw blad meer waarde zou hechten aan de prestaties van 
iemand, dan aan haar uiterlijk. Mejuffrouw dr. Rooseboom heeft door haar grote intelligentie 
en harde werken veel voor de wetenschap gedaan” en bovendien helpt men “… de persoon 
in kwestie er geenszins mee door hierop de aandacht te vestigen , in welopgevoede kringen 
doet men dat dan ook niet.”

Foto pagina 36: Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 op 
de trappen van Paleis Noordeinde met hun bruids-personeel. 

Foto met dank aan www.anp-archief.nl.

40   Adel in Nederland Adel in Nederland   41



De bruidskinderen:

25. Armin Leopold Ernst Bruno Heinrich Willa August Prinz zur Lippe (1924-2015). Hij was een neef van 
Prins Bernhard en huwde dr. Traute Becker. Hun enige zoon volgde hem als Chef de Famille van het Huis 
Lippe op.

26. Rabe Caspar Heinrich Wilhelm Joachim Philipp von Oeynhausen-Sierstorpff (1926-2009). Hij was een 
neefje van Prins Bernhard en huwde in latere jaren Ramona Leonie Emma Elisabeth Gräfin von Wedel Ba-
ronesse Wedel-Jarlsberg (1928-2003). Hun nakomelingen zouden ook in latere generaties bij de Oranjes als 
bruidskinderen figureren.

27. Eilika Stephanie Elisabeth Thekla Juliana Herzogin von Oldenburg (1928-2016). Zij was een nichtje van 
Prinses Juliana via de Waldeck-Pyrmont kant van de familie. Zij huwde Emich Cyrill Ferdinand Hermann 7e 
Fürst zu Leiningen (1926-1991) en zij kregen vier kinderen.

28. Margaretha Svea Hedwig Jutta Benedicta Maria Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff (1925-2004). Zij 
was een zusje van Caspar von Oeynhausen en huwde Werner von Hanstein, met wie zij twee kinderen 
kreeg.

Naamlijst met hartelijke dank aan Netty Leistra op https://nettyroyal.wordpress.com/2016/01/29/the-bridal-staff-of-princess-juli-
ana-and-prince-bernhard/

Winterevent Huys ten Donck

Huys ten Donck is eeuwenoud familiebezit van de 
familie Groeninx van Zoelen. Het huis kwam in 1702 
door het huwelijk van Catharina van Zoelen met mr. 
Cornelis Groeninx in het bezit van deze Rotterdam-
se regentenfamilie. Hun zoon kreeg de achternaam 
van zijn moeder toege-voegd en drie generaties 
later werd een telg in de Nederlandse adel verheven 
met de titel ba-ron bij eerstgeboorte en het predi-
kaat van jonkheer voor de overige nakomelingen. 
Het huidige huis werd door mr. Otto Groeninx van 
Zoelen (1704-1758) gebouwd en heeft een buitenge-
woon fraai interieur met rijk stucwerk.

Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen is de 
jongste generatie Groeninx van Zoelen op Huys ten 
Donck en bewoont met haar echtgenoot en twee 
kinderen een deel van het huis. Catharina voert na-
mens ANBI Stichting Het Huys ten Donck, opgericht 
in 1978, het dagelijkse bestuur (onbezoldigd). 

Meer weten over Huys ten Donck en toekomstige activiteiten? 
Kijk dan op www.huystendonck.nl. 

Jonkvrouwe Catharina Groeninx van Zoelen 
heet u welkom op Huys ten Donck.

Op zaterdag 14 januari vond er op Huys ten Donck in Ridderkerk bij Rotterdam een groot Winterevent 
plaats met vele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor jong en oud. Er waren kunstexpo- 
sities, muzikale optredens, kinderen konden op Shetlandpony Bertus rijden of Mangalitsa varkentjes 
aaien, en nog veel meer.

AiN in gesprek met 
H.K.H. Christine Prinzessin von 
Preussen over het Tulpenbal
Op zaterdag 1 april wordt in Amsterdam het jaarlijkse Tulpenbal 
georganiseerd, waarvoor dit keer als bijzondere locatie de Koe-
pelkerk in Amsterdam (foto onder rechts) is uitgekozen. Eén van 
de beschermvrouwen is H.K.H. Christine Prinzessin von Preussen, 
een roemrijke naam in de Duitse geschiedenis en een rechtstreek-
se nakomelinge van Wilhelm II (foto onder links), de laatste Keizer 
van Duitsland, die haar betovergrootvader is. AiN sprak haar 
uitgebreid over het Tulpenbal.

Prinses Christine is ongehuwd, reist veel en is gek op paarden. Eén van haar lievelingslanden is Argentinië en 
met veel enthousiasme vertelt zij over een tocht te paard, die zij met een grote groep Argentijnen door de 
natuur maakte. Voor mij zit een vrouw met een klassieke uitstraling, die vol energie vertelt en mijn eerste 
vraag aan haar is wanneer zij voor het laatst met Koninklijke Hoogheid werd aangesproken: “Dat is nog niet 
zo lang geleden. Dit gebeurt van tijd tot tijd, meestal bij officiële gelegenheden of wanneer iemand iets ouder 
is, maar in het dagelijkse leven is het gewoon mevrouw Von Preussen hoor”, zegt ze lachend. Ze houdt van 
nieuwe uitdagingen en volgt momenteel een aanvullende opleiding als eventmanager. Van haar familiege-
schiedenis is zij zich zeer bewust: “Mijn familie heeft een lange geschiedenis en traditie. Die waardeer ik zeer.”

Het laatste grote feest dat zij bezocht, was het Karlsbader Wochenende, maar zij kijkt nu al uit naar het 
Tulpenbal, dat meer is dan alleen het bal, want het is een weekend vol met activiteiten: “Drie dagen goede 
vrienden zien, dansen en genieten van het leven.” Het wordt voor haar de eerste keer dat zij Amsterdam 
bezoekt en zij is erg benieuwd naar deze stad. “De Nederlanders die ik ken zijn hartelijke, spontane en open 
mensen, die van het leven genieten, graag plezier maken en soms een beetje gek zijn – en ze zijn trots daar-
op. En dat vind ik terecht”, zegt ze met een charmante knipoog.
Waarom is het Tulpenbal een aanrader, vraag ik haar: “Wat ik gehoord heb, is dat jong en oud elkaar hier 
treffen en dat de gasten overal vandaan komen. Deze spannende mix maakt het tot een aanrader. Maar het 
belangrijkste is, dat op het bal ook een tombola georganiseerd wordt voor kinderen in nood.” Zij verheugt 
zich op het weerzien met oude bekenden en ook op nieuwe ontmoetingen. “Ik kijk uit naar de rondlei-
dingen en bezichtigingen die georganiseerd worden en mooie muziek.” Dit jaar speelt voor het eerst het 
Nederlands Studenten Orkest, dat uit een 12-koppige band bestaat van de beste muziekstudenten uit heel 
Nederland (zie ook www.nso.nl).  Maar Christine von Preussen kijkt ook uit naar de aardige mensen, een 
mooie stad, het terugzien van oude dingen en het ontdekken van nieuwe dingen. “En,” zegt zij tot slot  
beslist “ik hoop dat er veel gedoneerd zal worden!”

Meer weten over het Tulpenbal, de activiteiten die in dit weekend georganiseerd worden en het bestellen van kaarten?  
Kijk dan op http://tulipsball.com. 
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Anna Elisabeth van der Capellen werd geboren op  
20 maart 1767 op het huis Wittenstein te Kamper-
veen. Twee dagen later werd zij gedoopt te Olde-
broek en werd zij vernoemd naar haar grootmoe-
ders Anna Elisabeth Bentinck née van Dedem en 
Anna Elisabeth van der Capellen née van Bassenn. 
Haar vader, Joan Derk van der Capellen, stamde uit 
het oudadellijke Gelderse geslacht Van der Capellen, 
waarvan de stamreeks teruggaat tot 1310. Naast 
het beheer van zijn bezittingen Appeltern, Altforst, 
Boelenham, Hagen, Bredenhorst en de Pol, was hij 
lid van de Ridderschap van Overijssel en van de  
Staten van Overijssel, waarin hij de afschaffing van 
de Drostendiensten bewerkstelligde. Als patriot 
werd hij beroemd met zijn geschrift ‘Aan het Volk 
van Nederland’, waarin hij kritiek uitte op het fa-
lende landsbestuur. Haar moeder, Hillegonda Anna 
Bentinck, stamde uit het oudadellijke Gelderse 
geslacht Bentinck, dat teruggaat tot 1343.

De eerste jaren woonde het gezin bij grootmoeder 
Anna Elisabeth Bentinck née van Dedem op haar ha-
vezate Wittenstein en hier werd in september 1769 
een broertje geboren, genaamd Willem Hendrik, dat 
echter een paar dagen na zijn geboorte al overleed, 

Het verhaal bij een graf (1)

Het graf van Bleke Betje
Wie op het sfeervolle kerkhofje van Appeltern zijn schreden zet en om 

zich heen kijkt, zal daar als eerste het oude kerkje met de tufstenen toren 

uit het begin van de 12e eeuw opvallen met daarvoor een machtige rode 

beuk, die zich breedgeworteld tevreden in de aarde genesteld heeft. 

Maar wie verder kijkt, vindt daar aan de rand onder de haag bij 
het oude ingangshek een eenvoudige zerk met daarop de volgen-
de inscriptie:

HIER RUST DE ASSCHE VAN
ANNA ELISABETH BARONNESSE VAN DER CAPELLEN

VROUWE VAN APPELTEREN
ECHTGENOOT VAN RUDOLPH CHRISTIAAN GRAAF VAN RECHTEREN

VAN WESTERVELD
GEBOREN DEN 20 MAART 1767.OVERLEDEN DEN 30 JUNY 1839

HAARE KINDEREN BETREUREN IN HAAR EENE TEEDERE
MOEDER

DE ARMEN EENE WELDOENSTER

voor het gedoopt kon worden. In 1770 vestigde het 
gezin zich in Zwolle en ging in de Bloemendalstraat 
wonen. In de jaren die volgden, zette haar vader 
zich in voor de afschaffing van de Drostendiensten 
ten gevolge waarvan hem zelfs een tijdlang de toe-
gang tot de vergadering van de Ridderschap werd 
ontzegd. Mogelijk vanwege deze onrustige jaren, 
maar ook vanwege de gezondheid van haar ouders, 
woonde zij meestal op Wittenstein bij haar onge-
huwde oom en tante Coenraad Willem Bentinck 
en Agnes Sophia Bentinck. In één van zijn laatste 
brieven schreef haar vader over het welbevinden 
van hem en zijn echtgenote: “…mijn vrouw begint 
door Gods goedheid na agt aderlaatingen, hoop tot 
herstel te geeven. Avoueer dat we elendig gesukkeld 
hebben...”

Anna Elisabeth was zeventien jaar oud toen haar 
vader overleed en een jaar later overleed ook haar 
moeder. Als erfdochter van Appeltern, Altforst, de 
Poll, Ahnem en Wittenstein was zij een aantrekkelijk 
partij op de huwelijksmarkt en nog geen achttien 
jaar oud huwde zij op 11 januari 1785 te Zwolle de 
vijfendertigjarige Rudolph Christiaan des H.R. Rijks-
graaf van Rechteren, heer van Westerveld, Wouden-
berg, Gerestein, Schoot en Tull en ’t Waal. Hij was 
officier in Statendienst en lid van de Ridderschap van 
Overijssel. Naast het beheer van zijn goederen werd 
hij later ook actief als ambtman van Maas en Waal.
Uit dit huwelijk werden twee zoons en drie dochters 
geboren. Het gezin woonde op het huis Appeltern. 

Portret van Anna Elisabeth van der Capellen 
op 6-jarige leeftijd. In de familie genaamd 
‘Bleke Betje’. Portret part. coll.

Huis Appeltern, woonhuis van Anna Elisabeth 
des H.R. Rijksgravin van Rechteren née  
barones van der Capellen (1767-1839).
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Als betrokken inwoners van Appeltern schonk het 
echtpaar het kerkje een koperen lezenaar voor de 
voorzanger: ‘DE HOOG GEBOORE HEER R.C. GRAVE 
VAN RECHTERE EN DE HOOG GEBOORE/VROU-
WE MEVROUW GRAVIN VAN RECHTERE GEBOORE 
BARONESSE A.E. VAN DER CAPELLE HEBBE DESE 
LESSENAER VEREERT AEN DE KERK VAN APPELTERE 
1793/C.&P. BAYENS FECIT’. Ook een koperen doop-
bekkenhouder met schaal werd in 1793 geschonken: 
‘DE HOOG GEBOORE HEER EN MEVROUW GRAEFF 
EN GRAEVIN VAN RECHTERE HEBBE DEESE VUNDT 
VEREERT AEN DE KERK VAN APPELTEERE 1793’

In 1812 overleed haar echtgenoot op het huis  
Appeltern. Anna Elisabeth was op dat moment vier-
enveertig jaar oud en bleef achter met vijf kinderen, 
waarvan de oudste vijfentwintig jaar was en de jong-
ste pas dertien. Haar tweede dochter had het jaar 
ervoor het huis al verlaten, nadat zij in Appeltern in 
het huwelijk was getreden met de Zwitserse baron 
Von Steiger.

Een jaar na het overlijden van haar echtgenoot  
huwde haar oudste zoon in Arnhem een freule Van  
Haersolte en groot was de vreugde toen er uit dit 
huwelijk in 1814 op het huis Appeltern een tweeling 
werd geboren, maar helaas overleed één van de 
meisjes al kort daarop. In 1815 was het wederom 
feest, toen haar oudste dochter in Appeltern een 
Van Hasselt huwde. Na het huwelijk van haar jong-
ste zoon in 1826 in Rheden met een freule Van  
Hardenbroek werd het allengs stiller op het huis  
Appeltern en alleen haar jongste dochter bleef  
ongehuwd bij haar wonen. 

Bijna zevenentwintig jaar lang was zij weduwe, toen 
op 9 juli 1839 in de Opregte Haarlemsche Courant te 
lezen was: “Den 30sten Junij 1839 overleed, op den 
Huize Appelteren, in den ouderdom van 72 jaren, 
Mevrouw de Douairière Gravinne van RECHTEREN, 
geboren Baronesse van der CAPELLEN.” Zij werd bij-
gezet in de grafkelder van de Van Rechterens in het 
bos bij het huis Appeltern.

Al die jaren had zij als trotse dochter de dankbrief 
bewaard, die haar vader was toegezonden na de 
afschaffing van de Drostendiensten en aan haar 
oudste zoon legateerde zij “…de bruine schuifeldoos 
met de zich daarin bevindende brief van de boer-

Mr. Judith Juliette Magdeleine Sophie Leijten née jonkvrouwe 
de Wijkerslooth de Weerdesteyn, geboren Zwolle 29 september 
1935, overleden ’s-Gravenhage 9 juni 2016, Commandeur in 
de Orde van Oranje-Nassau, echtgenote van Antonius Cornelis 
Marie Leijten.

In Memoriam
Jonkvrouwe Judith Juliette Magdeleine Sophie (‘Madeleen’) de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn werd geboren op 29 september 
1935 te Zwolle. Haar vader, jonkheer mr.ir. Ferdinand Cornelis 
Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn, heer van Weerdesteyn 
en Wulven, was een telg uit een Utrechts geslacht, waarvan de 
stamvader in 1459 voor het eerst vermeld werd en dat zijn naam 
ontleende aan de Wijkersloot, waaraan hun hofstede gelegen 
was. In de 17e eeuw werd een voorvader raadsheer in het Hof 
van Utrecht en mede door goede huwelijken verwierf de familie 
uitgebreid grondbezit. De ridderhofstad Weerdesteyn kwam door 
het huwelijk in 1785 met een erfdochter Ram van Schalkwijk in 
familiebezit en bleef dat tot op heden. In 1786 werd een voorva-
der door Keizer Joseph II verheven tot baron bij eerstgeboorte en 
in 1816 werd diens zoon ingelijfd in de Nederlandse adel met de 
titel baron bij eerstgeboorte. In de 19e eeuw behoorde de familie 
Wijkerslooth tot de meest vermogende families in Nederland en 
naast een huwelijk met een Franse Prinses de La Tremoïlle et de 
Thouars bracht ook een Wijkerslooth als bisschop de familie veel 
aanzien. Haar moeder, Renée Marie Juliette Madeleine Regout, 
stamde uit een familie van industriëlen, die is opgenomen in het 
blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat.

Zij groeide op in een gezin met een oudere broer, een jonger zusje en drie jongere broertjes. Het gezin 
woonde aanvankelijk in Zwolle, maar door het werk van haar vader als districtsingenieur nieuwe wegen 
bij Rijkswaterstaat verhuisde het naar ’s-Gravenhage en hier bezocht zij de R.K. Passchalisschool. Nadien 
vervolgde zij haar opleiding gymnasium-b op het R.K. Meisjeslyceum in Maastricht, waar het gezin inmid-
dels woonde, nadat haar vader hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat in de directie van Limburg was 
geworden. Vervolgens besloot zij farmacie te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, maar na een 
jaar stapte zij over op Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

In 1960 werd zij assistent–griffier bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal en kreeg twee jaar later de rang 
van referendaris tweede klasse. In 1966 huwde zij Antonius Cornelis Marie Leijten, die werkzaam was als 
neuroloog, en voor wie het verschil in afkomst eerst nog wel een belemmering was. Hij was de zoon van de
gemeentesecretaris en ambtenaar van de burgerlijke stand van Etten en Leur, terwijl zijn moeder de doch-
ter van een schoolinspecteur was. Zij vestigden zich in Tilburg en kregen twee dochters en een zoon.

Inmiddels was zij lid van de Provinciale Staten van Brabant geworden, waarin zij in de jaren 1970-1978  
actief was. In 1980 werd zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en zou dit zeven jaar lang blijven, 
tot haar benoeming als lid van de Raad van State in 1987 en hiervan zou zij tot in 2002 lid blijven. Hiermee 
trad zij in de voetsporen van haar grootvader mr. Jean Babtiste Louis Corneille Charles baron de Wijker-
slooth de Weerdesteyn (1873-1936), die eerst lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal was en daarna 
in de jaren 1921-1934 lid van de Raad van State. Toen haar een ministerschap werd aangeboden, sloeg 

regters van Twente met het portret van J.D. van der 
Capellen in het goud, voorts nog twee gouden en vijf 
zilveren medailles met het houten en de wit beenen 
doosjes, daarbij behorende…”

Maar hier eindigt haar verhaal nog niet. Jaren later, 
in 1876, kocht een kleinzoon grafruimte op het kerk-
hof van Appeltern voor de bouw van een grafkelder 
aan de zuidzijde van de kerk, waarin hij zijn groot-
moeder heeft herbegraven. Van deze grafkelder zijn 
heden ten dage geen bovengrondse sporen meer 
aanwezig, maar wel vond men later bij het delven 
van graven een grote hardstenen zerk terug, die als 
stille getuige verhaalt van “…eene tedere moeder…” 
en “…eene weldoenster.”

Zie hier in het kort het verhaal van Anna Elisabeth 
des H.R. Rijksgravin van Rechteren née barones van 
der Capellen, die vanwege het hierbij afgebeelde 
portret bij haar nakomelingen beter bekend staat als 
‘Bleke Betje’.

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Drs. E.A. van Dijk, J. Trijsburg, dr. W.F. Wertheim, dr. A.H. Wert-
heim-Gijse Weenink, De wekker van de Nederlandse natie. Joan 
Derk van der Capellen 1741-1784 (Zwolle, 1984)
http://www.dbnl.org/tekst/schu211land02_01/schu-
211land02_01_0019.php, bezocht 17 februari 2017

Joan Derk 
van der 

Capellen 
tot den Pol. 

Gravure  
part. coll.

Overleden

J.J.M.S. Leijten-jkvr. de Wijkerslooth de  
Weedersteyn. Bron: fotoarchief Eerste Kamer.
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zij dit af, omdat zij vond dat dit niet te combineren viel met haar taken als moeder. Later zou haar jongste 
broer hierover zeggen: “Haar achtergrond was naar haar gevoel geen positieve of neutrale factor in de 
politiek” en “De gewone kiezer zou de neiging kunnen hebben haar te beoordelen als lid van een elite. Dat 
vond zij een risico voor het CDA”. Liever speelde zij daarom een rol op de achtergrond – een rol waarin zij 
zeer zorgvuldig, maar ook doortastend en invloedrijk was.

Vele functies vervulde zij in de loop der jaren binnen de partij, eerst bij de KVP en later bij het CDA, waarvan 
zij in de jaren 1978-1980 vicevoorzitter was. Haar intelligentie en mensenkennis combineerde zij hierbij met 
humor en zo zei zij eens over de terugtredende CDA premier Ruud Lubbers: "Hij heeft een geweldige anten-
ne hoe ver je kan gaan. Hij weet heel goed aan te voelen waar de weerstand zit, en stopt dan net ervoor. 
Ruud heeft een haast masochistische neiging om met iedereen te praten die ergens tegen is."

Daarnaast had zij door de jaren heen vele nevenfuncties en hieronder volgt een aantal:
• lid Raad van Commissarissen "Vissers" te Drunen
• lid Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Nijmegen
• lid Omroepraad
• lid Raad van Commissarissen KBB (Koninklijke Bijenkorf Beheer)
• lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen
• voorzitter Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Nijmegen
• lid Raad van Advies Amro-bank N.V.
• lid Commissie inzake de structuur en financiering gezondheidszorg (commissie-Dekker)
• lid Adviesraad herziening rechterlijke organisatie
• lid Raad van Advies ABN-Amrobank N.V.
• vicevoorzitter Raad van Commissarissen KBB (Koninklijke Bijenkorf Beheer)
• lid curatorium Stichting Perscentrum Nieuwspoort
• lid bestuur Vereniging van Reünisten faculteit der rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit te Nijmegen
• lid bestuur "Janivo Stichting" te Breda
• vicevoorzitter Raad van Toezicht LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
• lid bezwarencommissie ministerie van Buitenlandse Zaken
• plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie ministerie van Buitenlandse Zaken

Vanwege haar vele verdiensten werd zij in 1994 benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 18 februari vierde zij en haar echtgenoot nog hun gouden huwelijksjubileum, maar vier maanden later 
kwam zij op 9 juni 2016 in ’s-Gravenhage te overlijden: “Nadat haar zo meelevende en heldere geest al 
sluipenderwijs van ons was weggenomen, is te midden van haar dierbare familie in alle rust overleden mijn 
innig geliefde echtgenote, onze allerliefste en krachtige moeder en schoonmoeder en unieke Ama”.  
Mr. Judith Juliette Magdeleine Sophie Leijten née jonkvrouwe de Wijkerslooth de Weerdesteyn werd tach-
tig jaar en wordt diep betreurd door haar echtgenoot, dochters, zoon, schoonzoons, schoondochter, negen 
kleinkinderen en verdere familieleden.

Op donderdag 16 juni vond de Eucharistieviering in de Sint-Paschalis Babylonkerk in ’s-Gravenhage plaats. 
De begrafenis was nadien in de beslotenheid van de familie op de begraafplaats St. Petrus Banden in  
’s-Gravenhage.

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Nederland’s Patriciaat
Dr. Jaap Moes, Onder Aristocraten Over hegemonie, welstand en  
aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland,  
1848-1914 (Hilversum, 2012)
‘Adellijke moeder met een dubbelleven’, Jutta Chorus (NRC 9 juli 2016)  
www.parlement.com 

Pieter van Vollenhoven: 
‘eerste burger aan het hof’
Maar hoe ‘burgerlijk’ was dit huwelijk?
Op 10 januari was het vijftig jaar geleden dat H.K.H. Prinses Margriet 

en mr. Pieter van Vollenhoven in het huwelijk traden en een veel terug-

kerende opmerking door de jaren heen is, dat Pieter van Vollenhoven de 

eerste burger was die een Oranje huwde. 

Maar hoe ‘burgerlijk’ was dit huwelijk eigenlijk? En 
als we naar de groepsfoto kijken van familie, getui-
gen en bruidspersoneel, zien we dat dan terug?

Een ver familielid van Pieter van Vollenhoven (zij 
delen een 18e eeuwse voorvader) was de diplomaat 
en oud-gezant dr. Maurits Willem Raedinck van 
Vollenhoven (1882-1976), die zelf gehuwd was met 

een Bourbon uit een zijlinie van de Spaanse Konink-
lijke familie met de titel Duque (hertog) de Durcal. 
Hij schreef in 1917 een lijvig boekwerk getiteld ‘Het 
geslacht Van Vollenhoven’, waarin de stamreeks  
teruggaat tot een Ridder Radinck van Vollenhove, 
die in 1212 te Zwolle overleed; een fraaie maar 
zeer fantasievolle stamreeks, zal blijken, die alleen 
interessant is om bekeken te worden vanuit het 
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perspectief hoe hij destijds aan het belang van een 
oude en adellijke afkomst hechtte. Op Huis Spar-
rendaal, waar deze Van Vollenhoven woonde, hangt 
nog heden een fraai gecalligrafeerde stamboom, die 
daarvan getuigt.

Geen adellijke oorsprong dus voor de familie Van 
Vollenhoven, maar de familie is wel in het blauwe 
boekje van het Nederland’s Patriciaat opgenomen. 
In de uitgave van 1925, gewijd aan 'Rotterdamsche 
Geslachten', werd de familie voor het eerst ge-
noemd. In het voorbericht werd de aankondiging 
gedaan van een blauw boekje “… welke wij bij vol-
doende belangstelling – waaraan wij niet twijfelen – 
zeer spoedig ter perse zullen leggen.” Een jaar later 
was dit al het geval en de grote drijvende kracht 
achter het artikel over de Van Vollenhovens zal de 
voor-noemde diplomaat zijn geweest, die prominent 
voorin in kleur staat afgebeeld. Helaas “… is deze 
genealogie niet zoo volledig als wij wel wenschten”, 
stond er in de inleiding en dit “Vindt zijn oorzaak in 
het feit, dat het geslacht in de oudere generatiën 
de Doopsgezinde leer was toegedaan, waardoor 
de kerkelijke archieven, voor zoover het doopdata 
betreft, geen of weinig licht brachten.” De stamreeks 
begon dan ook pas met een Lubbert, die vermoede-
lijk identiek was met een Lubbert Anthonisz., die in 
1622 in het Kohier van het Hoofdgeld in Schiedam 
ver-meld werd. Er bestond wel enige twijfel hierover, 
want er werd aan toegevoegd: “… hij moet alsdan 
hoog bejaard zijn geweest.”

Op pagina 279 t/m 337 wordt vervolgens een over-
zicht geboden van de verschillende takken van de 
familie: Van Vollenhoven, Messchert van Vollenho-
ven, Van der Poorten van Vollenhoven, Snellen van 
Vollenhoven en Van der Wallen van Vollenhoven. 
Tussendoor staan foto’s en portretten, waarbij voor-
al het prominent afgebeelde en door Charles  
Howard Hodges geschilderde portret opvalt van  
Johanna Anna van Vollenhoven (1767-1846), die 
met mr. J. baron van Syrum gehuwd was.

Tot slot is er een bijlage met veertien generaties 
Van Vollenhovens, die teruggaat tot de reeds eer-
der genoemde Ridder Radinck van Vollenhove uit 
1212. De redactie van het blauwe boekje vermeldde 
hierbij echter kritisch dat de notaris, die hiervoor de 
afschriften maakte uit een authentiek stuk uit 1572, 

en de juistheid van de gegevens: “Wij achten de 
afstamming van het thans wederom behandelde 
geslacht uit de oudadellijke Overijsselse Van Vollen-
hovens dan ook nog steeds uitermate dubieus.” Als 
stamvader werd nu Wolfert Lubbertsz. genoemd, 
die in de jaren 1578-1622 in Schiedam werd ver-
meld en schipper was. Zijn nakomelingen waren 
kooplieden en haringreders. In 1751 huwde een 
voorvader van Pieter van Vollenhoven, de koopman 
en touwslager Jan van Vollenhoven (1723-1770), de 
vermogende Rotterdamse regentendochter Maria 
van der Hoeven (1730-1798). Een familielid van haar 
werd in 1815 in de Nederlandse adel verheven met 
het predikaat jonkheer. Met dit huwelijk kregen de 
Van Vollenhovens toegang tot het bestuur, want 
hun oudste zoon werd raad en vroedschap, en later 
burgemeester van Rotterdam, terwijl een tweede 
zoon (voorvader van Pieter van Vollenhoven) raad 
en vroedschap, en later wethouder aldaar werd. Zo 
kwamen enkele Van Vollenhovens op de grens van 
de oude en nieuwe tijd op het pluche te zitten.

In de 19e en 20e eeuw is er bij de Van Vollenhovens 
een klein aantal huwelijken met adel (Backer, Berg, 
De Gijselaar, Van de Poll, Van Styrum), maar deze 
beperken zich vooral tot de tak van de diplomaat 
Maurits van Vollenhoven. Verder zijn er vooral veel 
huwelijken met vergelijkbare families uit de blauwe 
boekjes, zoals ook in de tak waar Pieter van Vollen-
hoven toe behoort, waarbij het grote aantal huwelij-
ken opvalt met Rotterdamse geslachten. Over de tak 
van Pieter van Vollenhoven volgt hieronder uitge-
breide informatie.

De overgrootvader van Pieter van Vollenhoven
De wijnkoper Pieter van Vollenhoven (1828-1896), 
was gehuwd met Cornelia Rijshouwer (1833-1904). 
Zij was de dochter van een directeur van een distil-
leerderij en haar familie werd in 1925 in het blauwe 
boekje genoemd met de vermelding: “De genealo-
gie van dit geslacht is in bewerking.” Het moet een 
uitgebreide genealogie zijn, want deze is nog steeds 
niet verschenen, maar door deze vermelding kan de 
familie Rijshouwer wel tot het patriciaat gerekend 
worden.

De grootvader van Pieter van Vollenhoven
De graanfactor en lid van de firma Bingham & Co 
Willem Jan van Vollenhoven (1862-1926), huwde 

niet heel nauwgezet te werk was gedaan, want zij 
“… trof op tal van plaatsen onjuiste lezingen aan; in 
de laatste acht regels vonden wij er b.v. meer dan 
vijftien! De geheel interpunctie is fictie van den no-
taris.” Over de adellijke allianties van deze veertien 
ge-neraties schreef men bovendien, dat “… de allian-
tiën met de Friesche geslachten niet in de bestaande 
geslachtsregisters van adellijke families zijn terug te 
vinden.” Hiermee werd de adellijke afstamming door 
de redactie ontkracht.

Deze vermeende adellijke afkomst werd in 1967 
echter, zonder eerder geuite twijfels daarover, 
opgenomen in de afstammingsreeks van Pieter van 
Vollenhoven, die in het gedenkboek staat, dat door 
mr.dr.drs. J.P.D. van Banning ter gelegenheid van 
het huwelijk van Pieter en Prinses Margriet werd 
geschreven. De bron voor deze stamreeks was het al 
eerder genoemde boek van Maurits van Vollenho-
ven.

Datzelfde jaar werd, nadat het huwelijk tussen Prin-
ses Margriet en Pieter van Vollenhoven was voltrok-
ken, de familie toevalligerwijs opnieuw opgenomen 
in het blauwe boekje. Ook dit keer werd er aandacht 
besteed aan de vermeende adellijke afstamming 

Auguste Philippine Buck (1869-1948). Haar vader 
was makelaar in koffie en lid van de firma Leonard 
Jacobson & Zoon, en haar familie is terug te vinden 
in het blauwe boekje.

De ouders van Pieter van Vollenhoven

De directeur van Bingham & Co. N.V. Pieter van 
Vollenhoven (1897-1977) huwde Jacoba Gijsberta 
Stuyling de Lange (1906), die de dochter was een 
advocaat en rechter-plv. De familie De Lange is een 
patriciaatsfamilie uit het blauwe boekje, die al in de 
17e eeuw tot aanzien kwam en Jacoba Gijsberta ver-
kreeg samen met haar zusje in 1974 naamswijziging 
door de toevoeging van de naam Stuyling.

Overige familieleden uit de tak waaruit Pieter van 
Vollenhoven stamt
Ook de enige broer van Pieter van Vollenhoven,  
Willem Jan van Vollenhoven, huwde met iemand uit 
het blauwe boekje, Joanna Louise van Ommeren, die 
uit een bekende Rotterdamse redersfamilie stamde. 
Verder zijn er in de naaste familie nog twee oudtan-
tes, die met partners uit de patriciaatsfamilies Blom 
en Moll trouwden. Eén oudoom huwde buiten het 
blauwe boekje met een meisje Rochussen, maar 
mogelijk behoorde zij tot de familie waarvan de op-
name in het blauwe boekje in 1925 werd aangekon-
digd, maar die nooit verwezenlijkt werd. Van de vijf 

Dr. M.W.R. 
van Vollen-

hoven, gezant 
en schrijver 

van het fami-
lieboek. 

Foto met 
dank aan 

Nederland’s 
Patriciaat 

1926.

De ouders van Pieter van Vollenhoven: Pieter 
van Vollenhoven en Jacoba Gijsberta Stuyling 
de Lange. Foto met dank aan Max Koot/RVD.
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huwelijken van nakomelingen van dit echtpaar Van 
Vollenhoven-Rochussen, waren er drie met leden 
van de patriciaatsfamilies Dutilh, Van Heek en Van 
Stolk.

Wat zeggen deze huwelijken en genoemde functies 
nu over de maatschappelijke positie van de familie 
Van Vollenhoven?
Historica en schrijfster drs. Reinildus E. van Ditzhuy-
zen - zelf afkomstig uit een patriciaatsfamilie en mis-
schien kleurt dit enigszins haar volgende uitspraak 
- zei over de families in het blauwe boekje eens 
het volgende: "Het Nederlandse patriciaat is verge-
lijkbaar met adel in andere landen. De familie Van 
Vollenhoven staat minimaal op één lijn met de Von 
Amsbergs (de familie van Prins Claus - schr.), als het 
niet hoger is." Voor een klein aantal families binnen 
het blauwe boekje geldt dit zeker, maar voor de gro-
te meerderheid zeer zeker niet. Met deze opmerking 
gaat zij voorbij aan het gegeven dat aan de familie 
van Prins Claus wel degelijk adeldom is verleend in 
1891 en aan de Van Vollenhovens niet. Ook aan de 
huwelijken en functies bij de Von Amsbergs gaat zij 
voorbij: In de laatste drie generaties sloten deze hu-
welijken met vooral oude adel en ook vervulden zij 
traditionele elite-functies in de advocatuur, het leger 
en aan het Hof. Kijken we tot slot naar de kwartier-
staat van Prins Claus, dan zien we dat hij acht adel-
lijke overgrootouders had, waarvan er vier tot de 
oude adel en vier tot jonge adel behoorden.

Dr. Vincent A.M. van der Burg, oud-Tweede Kamer-
lid, oud-voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch 
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en 
elite-onderzoeker, zei eens: "Als de familie Van 
Vollenhoven Duits was geweest was ze al lang in 
de adelstand verheven, met titel en al, vanwege de 
verdiensten van de familieleden" en ook dit behoeft 
enige nuance. In Nederland voldeden de Van Vol-
lenhovens niet aan de verschillende criteria, zoals 
het behoren tot een familie die voor 1795 minimaal 
drie generaties lang zitting had in het bestuur van 
één van de stemhebbende steden, om in de adel 
verheven te worden, maar ook in Duitsland zouden 
zij niet verheven zijn. Ook hier golden zekere crite-
ria, waarbij Hof, leger, hoge posities bij de overheid 
en in handel of industrie een aanbeveling waren, 
maar de Van Vollenhovens waren vooral plaatselijke 
notabelen met hier en daar een enkele ambtsdrager 
als burgemeester of gezant.

Wie is wie op de huwelijksfoto (pagina 47 met dank aan Max Koot/RVD) met familie, getuigen en bruids-
personeel?

Op de groepsfoto van Prinses Margriet en  
Pieter van Vollenhoven met hun familie, ge-
tuigen en bruidspersoneel zie je mooi terug 
hoe adel en patriciaat door huwelijk, werk en 
netwerk samenkomen:

1.   H.K.H. Prinses Beatrix
2.   Z.K.H. Prins Claus (1926-2002)
3.   H.M. Koningin Juliana (1909-2004)
4.   H.K.H. Prinses Christina, bruidsmeisje
5.   Jacoba Albertine Christine Ruth Wilhelmine  
      ('Coosje') van der Hoeven, kleindochter van de  
      particulier secretaris van Koningin Juliana
6.   Z.K.H. Prins Bernhard (1911-2004)
7.   H.K.H. Prinses Margriet    
8.   Mr. Pieter van Vollenhoven
9.   Jonkheer Arnoud Jan de Beaufort
10. Jacoba Gijsberta van Vollenhoven née Stuyling de Lange (1906-1983), uit een patriciaatsfamilie,  
      moeder van Pieter van Vollenhoven
11. Willem Jan van Vollenhoven (1897-1977), vader van Pieter van Vollenhoven
12. Joanna Louise van Vollenhoven née van Ommeren, uit een patriciaatsfamilie, schoonzusje van  
        Pieter van Vollenhoven
13. Willem Jan van Vollenhoven (1934-2006), broer van Pieter van Vollenhoven, getuige, later bankier en  
       commercieel directeur van de Havenbank
14. Willem Fredrik Jacob Mörzer Bruyns (1913-1996), uit een patriciaatsfamilie, kapitein bij de  
       Maatschappij 'Nederland', getuige
15. Charlotte Clara Veronica ('Lot') barones Bentinck, (studie)vriendin van Prinses Margriet, bruidsmeisje,  
       haar grootvader was als opperstalmeester, grootmeester en kamerheer i.b.d. aan het Hof verbonden  
       geweest
16. Marguerite Michelin (1908-1983), dochter van een predikant en (studie)vriendin van Koningin Juliana, 
       getuige (zij was bruidsmeisje bij het huwelijk van Juliana en Bernhard)
17. Fokje Margaretha Brandsma, (studie)vriendin van Prinses Margriet, bruidsmeisje, zij zou later dat jaar in 
       het huwelijk treden met mr. Floris Aernout Bierman
18. Dr. Louis Joseph Maria Beel (1902-1977), Minister van Staat, vice-president van de Raad van State,  
       getuige
19. H.K.H. Prinses Irene
20. Z.K.H. Carel Hugo Prins de Bourbon Parme (1930-2010)
21. Mr. Floris Aernout Bierman, uit een patriciaatsfamilie, jeugdvriend van Pieter van Vollenhoven,  
       bruidsjonker, later president-commissaris van Akzo Nobel
22. Prof.mr. Jan Volkert Rypperda Wierdsma (1904-1981), uit een patriciaatsfamilie, getuige
23. Lt.Gen. Heije Schaper (1906-1996), staatssecretaris, oud-Chef Militair Huis van de Koningin, getuige
24. Mr. Jan Otto Lodewijk ('Jol') baron van Boetzelaer, (studie)vriend van Pieter van Vollenho-ven,  
       bruidsjonker, later directeur Smith New Court Securities
25. Mr. Philip Houben, uit een patriciaatsfamilie, jeugdvriend van Prinses Margriet, bruidsjonker, later  
       burgemeester van Maastricht.

Dr. Jaap Moes, schrijver van 'Onder Aristocraten', 
heeft het in zijn onderzoek naar de 'Nationale 
notabelenelite 1848-1914' over vier groepen: adel, 
oud patriciaat, zelfbenoemd (of nieuw) patriciaat en 
andere burgers. Over dit 'zelfbenoemd patriciaat' 
zegt hij onder meer dat dit deftige families zijn, die 
in 1848 nog niet eerder bestuurlijke macht uitoe-
fenden en dat deze zichzelf vaak een aristocratisch 
aureool gaven door dubbele namen of een bezit 
van een buitenplaats. Bij de familie Van Vollenho-
ven zie je dit zeker terug met vier verschillende 
dubbele achternamen binnen de familie: Van der 
Poorten van Vollenhoven, Messchert van Vollen-
hoven, Snellen van Vollenhoven en Van der Wallen 
van Vollenhoven. De al vaker genoemde diplomaat 
Maurits van Vollenhoven had dan wel geen dubbele 
achternaam, maar was wel heer van Cleverskerke, 
fabriceerde een indrukwekkende adellijke stamreeks 
en huurde de buitenplaats Sparrendaal.

Samenvattend kun je 
zeggen: de familie Van 
Vollenhoven is één van 
de ruim 1800 patriciaats-
families in Nederland en 
maakte (en maakt) als 
plaatselijke notabelen 
deel uit van de nationale 
elite en sommige fami-
lieleden zijn door werk, 
huwelijk en netwerk deel 
gaan uitmaken van de 
regionale en landelijke 
elite.

Bronnen
Nederland's Adelsboek
Nederland's Patriciaat
Mr.dr.drs. J.P.D. van Banning, Het huwelijk van Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Margriet (Zaltbommel, 1967)
Drs. Reinildis E. van Ditzhuyzen, Het huis van Oranje (Houten, 
1997)
Dorine Hermans, Pieter van Vollenhoven. Burger aan het hof 
(Amsterdam, 2003)
Dr. Jaap Moes, Onder Aristocraten Over hegemonie, welstand 
en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Neder-
land, 1848-1914 (Hilversum, 2012)
Dr. M.W.R. van Vollenhoven, Het geslacht van Vollenhoven 
(Brussel, 1917)

Het familiewapen  
Van Vollenhoven.
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Karel Theodoor Jaap baron van Hövell tot Westerflier, geboren 
Amsterdam 7 januari 2017, zoon van Zweder Morgan Quintus 
baron van Hövell tot Westerflier en Willemijn Zeeuw van der 
Laan.

Begraven in de natuur onder vuur:  
jonkheer Theodoor Sandberg legt uit waarom 

Op 17 januari was er in de actualiteitenrubriek 
EenVandaag een item over natuurbegraafplaatsen. 
Hierin kwam onder meer jonkheer Theodoor Sand-
berg aan het woord. Hij kreeg zelf te maken met 
plannen voor een natuurbegraafplaats in zijn woon-
omgeving in Bathmen en wist dit samen met omwo-
nenden te voorkomen.

In EenVandaag vertelt hij waarom hij tegen is. Zo 
vindt hij er een grafstemming in het bos door ont-
staan, waardoor er ‘een lijkwade over de natuur’ 
komt en zegt hij: “De dood is onontkoombaar, maar 
die wou ik maar niet naar mij toehalen, door op een 
begraafplaats te gaan wonen.”

Link naar het item van EenVandaag online:  
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/71555/begraven_in_de_natuur_onder_vuur. 

Geboren

Jonkheer Theodoor Sandberg in EenVandaag. 
Screenshot met dank aan EenVandaag.

De grafkelder van Schelte Hotzes van Aysma (1578-1637)
In het Friese Schettens is bij restauratiewerkzaamheden in de kerk een grafkelder teruggevonden van  
de 17e eeuwse officier Schelte Hotzes van Aysma, die in het Friese leger vocht tegen de Spanjaarden.  
De huidige jonkheren Van Eysinga zijn in de vrouwelijke lijn nakomelingen van hem.

De grafkelder wordt in de toekomst voor bezoekers van de kerk zichtbaar gemaakt, zodat de geschiedenis 
van deze Friese officier zichtbaar verteld kan worden.

Link naar het hele artikel in het Reformatorisch Dagblad online:  
www.rd.nl/grafkelder-met-kolonel-nassaus-in-friese-kerk-1.1367615. 

Familiefonds Hurgronje: 250e ledenvergadering en boek 
Onlangs vond op een bijzondere locatie, het abdijcomplex in Middelburg, de 250e ledenvergadering 
plaats van het Familiefonds Hurgronje. Dit fonds werd bij notariële akte van 3 februari 1767 bij notaris 
Jacobus van Dijcke te Vlissingen opgericht met als doel familieleden in nood en goede doelen in Zeeland 
te ondersteunen. 

Zo stelde het fonds in 2013 de leerstoel Geschiedenis van Zeeland 
in de Wereld aan het University College Roosevelt in Middelburg in 
en verleent het financiële bijdragen voor onderzoek en onderwijs 
met betrekking tot Zeeland in wereldhistorisch perspectief.

De stamouders zijn Isaäc Hurgronje (1652-1706) en Josina Phoenix 
(1663-1711) en al hun nakomelingen, waaronder de jonkheren en 
jonkvrouwen Snouck Hurgronje, behoren tot de gerech-tigden in 
het fonds.

Aan het einde van de 250e vergadering werd het boek ‘Reislustige 
Zeeuwse regenten’ gepresenteerd, dat in opdracht en voor 
rekening van het Familiefonds is uitgegeven. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de Commissaris 
van de Koning in Zeeland drs. J.M.M. Polman met een toelichting van de initiatiefnemer jonkheer Matthijs 
Snouck Hurgronje (oud-administrateur van het Familiefonds) en van de schrijfster mevrouw Irene Storm van 
Leeuwen.

Het boek berust op een manuscript van Johan Steengracht, dat nog aanwezig is in de bibliotheek van 
kasteel Duivenvoorde, maar vooral ook op de ongeveer 100 18e eeuwse prenten van diverse objecten in 
Engeland. Steengracht ging in 1769 met twee broers Isaac en Paul Hurgronje en Paulus Ribaut op reis vanuit 
Middelburg naar Londen, via Calais en Dover, en zij maakten vervolgens een uitgebreide reis door Zuid-En-
geland.

Link naar meer informatie over het boek en bestelmogelijkheid:  
www.verloren.nl/boeken/2086/244/5928/reizen-en-schepen/reislustige-zeeuwse-regenten.

Felicia Madeleine Cornelia barones van Hogendorp,  
geboren Genève (Zwitserland) 26 december 2016, dochter van 
Christiaan Frederik Ernst baron van Hogendorp en Alexandra 
barones van Hogendorp née Rothenbücher.

Geboren
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Kasteel Amerongen is t/m 31 maart in winterslaap en de kunst-
collectie en meubels zijn afgedekt met lakens en doeken. Eigen-
lijk is dit precies zoals het eeuwenlang ging, toen het kasteel 
alleen in de zomermaanden bewoond werd door de adellijke 
familie Van Reede.

In de komende maanden worden er speciale rondleidingen op 
Amerongen  gegeven, die het verhaal ‘backstairs’ vertellen en een 
uniek kijkje bieden achter de schermen. Zo worden tijdens deze 
rondleidingen de personeelstrappen gebruikt en wordt de zolder 
bezocht, maar ook wordt in de verhalen aandacht besteed aan de 
ijskelder en het functioneren van kachels en rookkanalen. Bijzon-
dere winterse verhalen op een kasteel in winterslaap!

Meer weten over openingstijden en kasteel Amerongen? 
Kijk dan op www.kasteelamerongen.nl.

Dit boek verscheen al in 2012, maar het leuke van het internet is, dat je dit 
soort boeken toch nog ineens ontdekt. Drs. Luc Wolters beschrijft in dit boek 
het verhaal van de graven Von Hompesch-Rürich in de 19e en begin 20e eeuw 
en hun betrokkenheid bij het plaatselijke sociale en culturele leven in Ohé en 
Laak, Thorn en Stevensweert. 

Het zeer verzorgd uitgegeven boek, dat rijk geïllustreerd is, laat ook zien hoe 
ruim een eeuw later een uitgestorven adellijke familie nog steeds voortleeft en 
tot de verbeelding spreekt.

Voor meer informatie kijk op http://historiepresent.nl/bedrijfsprofiel/. Het boek kost 20 euro en 
kan besteld worden via ansfriedstichting@kpnmail.nl. 

Boekennieuws 

‘Graaf Adolf von Hompesch-Rürich (1834-
1893). Over de banden tussen muzikaal Thorn 
en de grafelijke familie Von Hompesch’ 

In de aflevering van vrijdag 27 januari van het 
programma BinnensteBuiten werd een bezoek ge-
bracht aan kasteel Amstenrade. Het kasteel is sinds 
1779 familiebezit en werd in dat jaar gekocht door 
de bankier Nicolaas de Willems, die uit Luik kwam. 
Hij is de bouwheer van het kasteel in zijn huidige 
gedaante. Het vererfde vervolgens op zijn nichtje, 
die het door huwelijk in de familie De Marchant et 
d’Ansembourg bracht.

De huidige bewoonster is Leila van Lidth de Jeude, 
die het samen met haar kinderen en echtgenoot, 
een Belgische jonkheer, bewoont. Over het wonen 
op Amstenrade zegt zij: “Er zijn overal stukjes verf 
die afgevallen zijn. Er zijn overal stoelen die niet 
helemaal stevig zijn. Maar als je alleen bent en je 
bent een beetje moe en er komen vijf problemen 
op elkaar af en drie belletjes van: daar is een tak 
afgevallen en dit werkt niet meer en dit moet op-
geruimd… dan is de last te zwaar en dan heb je een 
moment van wanhoop. Waarom doe ik dit? Is het 

BinnensteBuiten: Leila van Lidth de Jeude née gravin de 
Marchant et d’Ansembourg 

niet makkelijker om gewoon ergens in een boerderij 
te gaan wonen? En dan hoef je maar één bezoeker 
te hebben die zegt ‘Wow, wat is dit mooi’ en ja, dat 
is waar en dan doe je het weer.”

Link naar de uitzending online:  
www.npo.nl/binnenstebuiten/27-01-2017/KN_1687747.

Screenshot met dank aan 
BinnensteBuiten/KRO/NCRV.

Kasteel Amerongen Backstairs? 
Neem een kijkje achter de schermen

Wonen op stand: poortwachterswoning Huis Singgraven 
Het Huis Singraven kent een eeuwenoude geschiedenis en was in het bezit van adellijke geslachten als 
Sloet en De Thouars en vervolgens van de patriciaatsfamilies Roessingh Udink en Laan. De laatste parti-
culier eigenaar was Willem Frederik Jan Laan (1891-1966) en hij liet vele restauraties en verbouwingen 
uitvoeren. 

Ook bouwde hij nieuwe huizen in oude stijl op het landgoed, waaronder in 1937 het monumentale inrijhek 
met twee poortwachtershuizen. Eén hiervan staat nu te koop, een smaakvol en idyllisch gelegen huisje in 
een fantastische landgoedomgeving, en zeg nu toch zelf: hier wil toch iedereen wel wonen?

Foto met dank aan www.funda.nl. Link naar meer foto’s op Funda: www.funda.nl/koop/denekamp/huis-49096569-kasteellaan-2/,  
of kijk ook eens op de website van landgoed Singraven: www.singraven.nl. 
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Simonette Marie barones van Haersolte van Haerst 
werd geboren op 8 oktober 1914 in ’s-Gravenhage. 
Haar vader, Joan Walrave baron van Haersolte van 
Haerst, was een telg uit een oud Overijssels adellijk 
geslacht, waarvan de stamvader begin 15e eeuw ge-
noemd werd. De Van Haersoltes brachten eeuwen- 
lang bestuurders en officieren voort en hadden 
door het bezit van belangrijke havezaten zitting in 
de Ridderschap van Overijssel. In 1814 werd een 
voorvader opgenomen in de Nederlandse adel en 
vijf jaar later volgde de erkenning van de titel baron. 

maar haar vader was als luitenant-ter-zee 2e klasse 
veel van huis. Nadat hij zijn maritieme carrière in 
1919 beëindigd had, werd hij directeur van de N.V. 
Woning Mij en N.V. Mij van Onroerende Goederen 
in Delft. Daarnaast was hij in de jaren 1935-1939 lid 
van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Op 29 april 1937 huwde zij in ’s-Gravenhage mr. 
Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte, 
met wie zij dezelfde overgrootvader deelde. Hij had 
rechten gestudeerd in Utrecht en was oud-reserve 
luitenant bij de cavalerie. Nadien trad hij in diplo-
matieke dienst en was eerst gezantschapsattaché in 
Parijs en later legatie-secretaris in Stockholm. Hun 
huwelijk haalde met foto’s verschillende kranten 
en men noemde het een ‘Haagsch society-huwe-
lijk’: “Hedenmorgen om half twaalf is ten stadhuize 
door den heer P.C. Wesseling, chef van de afdeeling 
Burgerlijke Stand, het huwelijk voltrokken tusschen 
baron C.W.A. baron van Haersolte, legatie-secretaris 
bij het Nederlandsche gezantschap te Stockholm, en 
baronesse S.M. van Haersolte van Haerst. De kerke-
lijke inzegening geschiedde in de Duinoordkerk door 
den Ned. Herv. Predikant ds. A.K. Straatsma.”

Barones Van Nagell en de amethisten 
van Koningin Anna Paulowna 

Op stand aan de wand (1) Zijn diplomatieke carrière bracht haar naar  
Stockholm, waar hij kort voor hun huwelijk van  
gezantschapsattaché bevorderd werd tot gezant-
schapssecretaris 2e klasse, en hier werd in 1938 hun 
dochter geboren. In 1940 werd hij tijdelijk Neder-
lands zaakgelastigde in Helsinki, maar een jaar later 
besloten zij uiteen te gaan.

Op 2 februari 1946 hertrouwde zij in Stockholm mr. 
Justinus Egbertus Hendericus baron van Nagell, die 
voordien gehuwd was met de Amerikaanse Julia 
Johnson Calhoun. Hij stamde uit een oudadellijk 
geslacht uit Westfalen, waarvan de stamvader voor 
het eerst in 1385 genoemd werd. In de 16e eeuw 
vestigde een voorvader zich in Nederland en in 1814 
werd de familie opgenomen in de Nederlandse adel 
met de titel baron. Hij groeide op kasteel Schaffelaar 
in Barneveld op en zijn vader was in deze gemeente 
burgemeester en daarnaast was hij Landcomman-
deur van de Ridderlijke Duitsche Orde.

Haar echtgenoot had een glansrijke carrière in diplo-
matieke dienst en deze bracht hem in de loop der ja-
ren van Peking naar Washington en Sint-Petersburg. 

Simonette Marie barones van Nagell née 
barones van Haersolte van Haerst (1914-1990). 
Portret door Dick van Diest in part. bezit.

Mr. Justinus Egbertus Hendericus  
baron van Nagell (1882-1963). 

Portret door Dick van Diest part. bezit.
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Haar moeder, Anna Willemina ’s Gravesande Guiche-
rit, was de dochter van een sectie-ingenieur bij de 
Staatsspoorwegen. De familie Guicherit kwam oor-
spronkelijk uit Frankrijk en in de 18e eeuw werd in 
Nederland de naam ’s Gravesande toegevoegd, toen 
een nakomeling zijn ouders op jonge leeftijd verloor 
en opgevoed werd door een bloedverwant en voogd 
met de naam Van ’s Gravesande.

Zij groeide als enige kind in het gezin op aan de 
Laan Copes van Cattenburch nr. 17 in ‘s-Gravenhage, 

T/m 5 februari was op Paleis Het Loo de tentoonstelling ‘Anna Paulowna, 

kleurrijke koningin’ te zien met als flonkerend hoogtepunt de parure met 

Russische amethisten, die Anna Paulowna in 1850 bij het huwelijk van 

de zoon van haar grootmeesteres barones Van Nagell schonk. AiN kreeg 

van een particulier foto’s toegestuurd van een portret, waarop deze  

juwelenset te zien is.



Hier maakte hij de Russische Revolutie in Sint- 
Petersburg in 1917 van dichtbij mee. Zo zat hij op 
een avond in gezelschap aan tafel in een restaurant, 
toen een ober de rekening bracht bij een groepje 
Russische communis-ten naast hen. Deze beviel de 
rekening niet, waarop de ober werd doodgeschoten. 
Na Sint-Petersburg volgde Londen, Boekarest en 
Stockholm als standplaats, waar hij tenslotte buiten- 
gewoon gezant en gevolmachtigd minister werd. 
Vele eerbewijzen vielen hem ten deel, die ook terug 
te zien zijn op zijn portret, dat hierbij afgebeeld is: 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
Ereridder van de Johanniter Orde
Grootkruis Eikenkroon van Luxemburg
Grootkruis Noordster van Zweden

Grootkruis Witte Roos van Finland.

Na de beëindiging van zijn diplomatieke loopbaan 
keerden zij terug naar Nederland en bewoonden 
huis ‘Zomerland’ aan de Gezichtslaan nr. 47 in Bilt-
hoven, waar ook haar ouders woonden. Hier hingen 
hun beider portretten, geschilderd door Dick van 
Diest, prominent in de eetkamer. Simonette baro-
nes van Nagell draagt op dit portret de parure met 
Russische amethisten, die Koningin Anna Paulowna 
ter gelegenheid van het huwelijk van voorouders 
van haar echtgenoot in 1850 schonk. De parure op 
het portret is, in vergelijking met de nu op Het Loo 
tentoongestelde set, nog uitgebreider. Drie strengen 
parels maken het geheel eleganter en tevens draagt 
barones Van Nagell een bijpassend diadeem, waarin 
eveneens amethisten zijn verwerkt.

Op zaterdag 28 januari vond er in 
Rome een speciale zitting plaats van 
de Souvereine Raad, de regering 
van de Souvereine Militair Hospitaal 
Orde van Jeruzalem, van Rhodos en 
van Malta. Op de agenda stond het 
aftreden van de 79e Grootmeester 
Fra’ Matthew Festing, waarmee de 
Souvereine Raad instemde, om hem 
vervolgens dank te zeggen voor zijn 
grote inzet in de afge-lopen jaren. 

De Groot Commandeur Fra’ Ludwig 
Hoffmann von Rumerstein is benoemd 
tot Luitenant ad interim en hij zal in 
deze functie het tijdelijke hoofd van de 
Orde zijn, totdat er een nieuwe Groot-
meester gekozen is. 

De Souvereine Raad heeft tevens 
besloten om de besluiten inhouden-
de de disciplinaire procedures tegen 
Albrecht Freiherr (baron- red.) von 
Boeselager en zijn schorsing als lid 
van de Orde te annuleren, zodat hij 
met onmiddelijke ingang zijn ambt als 
Groot Kanselier kan hervatten.

De Souvereine Orde van Malta on-
derhoudt diplomatieke betrekkingen 
met 107 landen. De Orde heeft geen 
grondgebied, maar heeft wel de sou-
vereine status en de Grootmeester 
heeft de rang van staatshoofd.

Ten grondslag aan de besluiten lig-
gen enkele problemen, waarbij er 
zelfs sprake is geweest van pauselijke 
interventie. Dit is enerzijds opmerke-
lijk gezien de souvereine status van de 
Orde, maar anderzijds heeft de Orde 
ook een speciale band met de Heilige 
Stoel, omdat het een rooms-katholieke 
ridderorde is.

Nadat haar moeder na een langdurige ziekte in 1959 
kwam te overlijden, werd enkele jaren later ook 
haar echtgenoot ziek en overleed op 9 januari 1963 
in het Diaconessenhuis in Utrecht. Vier jaar later 
kwam ook haar vader te overlijden. In de jaren die 
volgden, bleef zij actief. Zo was zij raadslid van de 
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Neder-
land en voorzitter van de Nederlandse Teckel Club. 
Meer dan veertig jaar lang zette zij zich actief in voor 
de kynologie en werd daarvoor geëerd met de Gou-
den Erespeld van de Nederlandse Kynologie, maar 
ook buiten Nederland genoot zij op dit gebied grote 
bekendheid.

In januari 1990 werd zij ziek en na een kort ziekbed 
overleed zij op 30 januari in het Academisch Zieken-
huis in Utrecht. Simonette Marie barones van Nagell 
née barones van Haersolte van Haerst werd vijfen-
zeventig jaar en werd overeenkomstig haar wens in 
stilte gecremeerd.

Haar portret en dat van haar echtgenoot werd door 
haar erfgenaam verkocht en door een bekende van 
Simonette uit piëteit aangekocht op een veiling. 
Deze was zo bijzonder vriendelijk om bijgevoegde  
foto’s beschikbaar te stellen, zodat het verhaal hier-
bij aan u verteld kon worden. Aan hem hier nog-
maals heel hartelijk dank!

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Nederland’s Patriciaat

Het echtpaar Van Haersolte-Van Haersolte van Haerst op hun huwelijksdag in 1937 bij het verlaten van het stadhuis in ‘s-Gravenhage. De 
linker foto is afkomstig uit het Algemeen Handelsblad van 30 april 1937 en de rechter foto uit de Haagsche Courant van 29 april 1937.

Grootmeester Fra’ Matthew Festing van de 
Souvereine Orde van Malta treedt terug

De Associatie Nederland van de Souve-
reine Orde van Malta werd bij besluit 
van de Vorst Grootmeester van 20 
januari 1911 heropgericht. De Orde 
heeft ruim 120 leden in Nederland. De 
leden (mannen en vrouwen) kunnen 
van adel zijn, zijn belijdend katholiek 
en ouder dan 21 jaar, en hebben de 
Nederlandse nationaliteit. De doelstel-
lingen van de Orde moeten in woord 
en daad onderschreven worden. Sinds 
1919 is de Orde gevestigd aan de 
Nieuwgracht in Utrecht. Voorzitter van 
het Kapittel is jonkheer mr. P.L.M. van 
Meeuwen.

Link naar het persbericht van de Souverei-
ne Orde van Malta: www.orderofmalta.
int/2017/01/28/grand-master-fra-mat-
thew-festing-resigns-office/.
Link naar een artikel in The Guardian: www.
theguardian.com/world/2017/jan/25/vatican-
condom-row-pope-prevails-as-knights-of-mal-
ta-chief-resigns.
Link naar een artikel in de Catholic Herald: 
www.catholicherald.co.uk/commentand-
blogs/2017/01/25/the-vatican-has-destroyed-
the-order-of-maltas-sovereignty-what-if-italy-
does-the-same-to-the-vatican/.
Link naar een artikel op Reuters: www.reuters.
com/article/us-pope-knights-insight-idUSKBN-
15C0R2. 
Link naar een interview met de Duitse Kan-
selier Stephan Freiherr Spies von Büllesheim: 
www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/
es-gibt-keine-deutsche-seilschaft.
Link naar een artikel op katholisch.de: www.
katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/der-
gromeister-geht-die-krise-nicht.

Luitenant ad interim Fra’ 
Ludwig Hoffmann von Ru-

merstein. Foto met dank aan 
www.orderofmalta.int.
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De broers werden geboren als kinderen van mr. Jean 
Chrétien baron Baud en Augusta Isabelle Alexandrine 
barones van Dedem, die uit de oudadellijke Overijs-
selse familie Van Dedem stamde met als stamhuis 
het Huis Den Berg in Dalfsen. 

Jean Chrétien werd geboren op 16 juni 1919 in  
Arnhem. Hier was zijn vader werkzaam als adjunct-
commies bij de provinciale griffie van Gelderland. 
Nadat hij in 1920 chef van het kabinet van de burge- 
meester van ’s-Gravenhage was geworden, ver-
huisde het jonge gezin hierheen en vestigde zich 
op 15 maart aan de Jozef Israëlslaan nr. 16. Op dit 
adres werd in 1920 zijn broertje Alexander geboren, 
gevolgd door Hendrik Maximiliaan in 1921 en op 29 
januari 1923 werd Willem Abraham hier geboren.

Wiener Ball 

Op zaterdag 11 februari 2017 werd in Noordwijk aan Zee voor de 49e keer het Wiener Ball georganiseerd.
De 64 debutanten hebben wekenlang geoefend met danslessen voor hun debuut, waarbij de jongedames 
in het wit met diadeem in het haar verschenen en de jongeheren in rok of uniform. Dit jaar debuteerden 
er telgen uit onder meer de volgende adellijke geslachten: Van Nispen tot Sevenaer, De van der Schueren, 
Quarles van Ufford en Van Weede. Tot de ergasten behoorden dit jaar enkele Habsburgers, die uit de Keizer-
lijke familie van Oostenrijk stammen.

Na de openingswals van de debutanten weerklonk het ‘Alles Walzer!’ en werd de dansvloer vrijgegeven 
voor de andere gasten. Via deze link is hiervan een filmpje te zien: https://youtu.be/gjAF6bnjKV8.

Er speelde een orkest in de hoofdzaal en hier vond niet alleen de openingsdans van de avond door de debu-
tanten plaats, maar ook de traditionele Mitternachtsquadrille. Het bal werd afgesloten met het zingen van 
het ‘Brüderlein Fein’. 

Alexander Pieter Lodewijk Folmer & Ysbrand Douwe Binnert 
Folmer, geboren Utrecht 22 december 2016, zoons van Tiddo 
Folmer en Wilhelmina Louise Clara (‘Willemijn’) Folmer née 
barones van Harinxma thoe Slooten.

De familie Folmer is een familie die is opgenomen in het blauwe 
boekje van het Nederland’s Patriciaat.

Geboren

Jonkheer Jean Chrétien Baud (1919-
1944) en jonkheer Willem Abraham 
Baud (1923-1945) 
Het geslacht Baud stamt uit Zwitserland en 

gaat terug tot in 1409 in de buurt van Ge-

nève. In de 18e eeuw kwam een Baud naar 

Nederland en werd sergeant in het regiment 

Zwitserse gardes onder de lijfcompagnie 

van de Prins van Oranje. Zijn kleinzoon, 

Jean Chrétien baron Baud (1789-1859), 

werd onder meer gouverneur-generaal van 

Nederlands-Indië en in 1858 werd hij in de 

Nederlandse adel verheven met de titel  

baron bij eerstgeboorte.

Gevallen voor het vaderland (1)

Het familiewapen Baud
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In deze jaren raakte het gezin ook verbonden met 
het Koninklijk Huis, want na eerst benoemd te zijn 
tot kamerjonker van Koningin Wilhelmina, werd hun 
vader als kamerheer i.b.d. van Koningin Wilhelmi-
na ter beschikking gesteld aan Prinses Juliana en in 
latere jaren werd hij haar particulier secretaris.  
Ondertussen was het gezin op 15 juli 1929 naar Kat-
wijk aan de Zee verhuisd waar het aan de Hoogh- 
kade ging wonen, maar een jaar later op 27 maart 
vestigde zij zich opnieuw in ’s-Gravenhage aan de 
Koningskade nr. 12 in een groot 19e-eeuws heren-
huis. Het was in dit huis dat de familie woonde toen 
de Tweede Wereldoorlog uitbrak en overeenkomstig 
het familiedevies OTIA DANT VITIA (ledigheid is het 
beginsel van alle kwaad) keken de vier broers niet 
toe en kwamen in verzet – maar twee overleefden 
de oorlog niet.

Jean Chrétien, die in de familie ‘Tièn’ genoemd werd 
(de pachters op Den Berg in Dalfsen spraken zijn 
naam uit als ‘Jan Krent’), verliet in 1937 als eerste 

het ouderlijk huis en ging in Utrecht Indisch recht 
studeren als voorbereiding op een carrière in Neder-
lands-Indië, waarvan zijn betovergrootvader in de 
jaren 1833-1936 gouverneur-generaal was. In 1938 
volgde hij een militaire opleiding en werd cornet bij 
de artillerie. Na het uitbreken van de oorlog pro-
beerde hij per fiets Portugal te bereiken, maar deze 
poging mislukte.

In de nacht van 1 op 2 april 1941 deed hij een nieu-
we poging. Dit keer als Engelandvaarder en samen 
met verzetsleden van de Stijkelgroep probeerde hij 
met een vissersbootje vanuit Scheveningen naar 
Engeland te ontkomen. Via radiocontact dacht men 
afspraken gemaakt te hebben, waarbij het de be-
doeling was om op zee door een Engelse duikboot of 
torpedobootjager opgepikt te worden, maar de zaak 
bleek verraden te zijn. Midden in de nacht vertrok 
de KW 133 van de vissers Gebr. Van der Plas zo stil 
mogelijk vanuit de haven van Scheveningen. Nog 
voor het verlaten van de haven flitste een contro-
lelicht op. Tièn sprong overboord en wist ongezien 
zwemmend de kant te bereiken. Na zijn ontsnapping 

Koningskade nr. 12: de hoge deur in het  
midden met de twee linker vensters is het huis 

van de familie Baud. Foto part. coll.

keerde hij onder de modder heimelijk terug naar 
het huis van mevrouw M.S. van Deth, die inspec-
trice was bij de kinderpolitie in ’s-Gravenhage. De 
volgende dag ’s avonds hield hij het hier niet meer 
uit en ging naar het huis van de heer C. Drupsteen, 
een politieagent die ook mee zou gaan op de boot, 
om te horen hoe het de anderen vergaan was die 
aan boord waren. Hier werd hij opgewacht door de 
Duitsers en gearresteerd.

Van 3 april 1941 tot 10 april 1942 zat hij in cel 371 
in de gevangenis in Scheveningen, die door de vele 
verzetsstrijders die daar zaten het Oranjehotel ge-
noemd werd. Daarna werd hij naar Berlijn vervoerd 
en op 1 september 1942 kwam zijn zaak daar voor in 
de 3e Senat des Reichskriegsgerichtes in Berlijn- 
Charlottenburg aan de Witzlebenstrasse 410. De 
aanklacht luidde: “Verdacht van begunstiging van de 
vijand”, omdat hij “… door verschillende zelfstandige 
handelingen tijdens het door het Duitse Rijk gevoer-
de oorlog (heeft) geprobeerd de vijand te begun-
stigen en aan het leger van het Duitse Rijk schade 
(heeft geprobeerd) te berokkenen.” In het proces 
werd hij vertegenwoordigd door de Rechtsanwalt dr. 
Liffers. 

De hele rechtszaak was een showproces en de 
uitkomst was dat hij ter dood werd veroordeeld, 
maar later kreeg hij alsnog gratie en werd overge-
bracht naar het tuchthuis Sonnenburg bij Küstrin. 
Hier overleed hij aan uitputting door onder meer 
tbc op 15 juli 1944, een maand voor hij vijfentwintig 
zou zijn geworden. Hij werd ter plaatse begraven, 
maar na de oorlog vond zijn herbegrafenis plaats op 
de gemeentelijke begraafplaats Westduin in ‘s-Gra-
venhage, waar hij samen met andere leden van de 
Stijkelgroep bij een monument begraven ligt.
Willem Abraham, ‘Wim’ in de familie, was leer-
ling op het gymnasium en werd op 18 maart 1941 
achttien jaar oud gearresteerd vanwege de versprei-
ding van illegale bladen en foto’s van het Koninklijk 
Huis. Ook hij werd opgesloten in het Oranjehotel in 
Scheveningen. Hier zat hij in cel 665. Nadat hij op 25 
juli 1941 vrijgelaten was, dook hij onder in Dalfsen, 
waar zijn moeders familie het landgoed Den Berg 

bezat. Hier werd hij actief in het verzet in de ver-
zetsgroep van de onderwijzer S.J. Baarsma van de A. 
baron van Dedem school. Op 5 december 1944 werd 
hij gearresteerd en vermoedelijk op 10 februari 1945 
vervoerd naar concentratiekamp Neuengamme bij 
Hamburg. Hier overleed hij aan tbc en uitputting 
tweeëntwintig jaar oud op 3 april 1945 - een maand 
voor het kamp door de Geallieerden bevrijd zou 
worden.

Naar verluidt is hun moeder nooit over hun verlies 
heen gekomen en kon zij nimmer meer lachen.

Bronnen
Nederland’s Adelsboek
Nederland’s Patriciaat
www.erelijst.nl
www.stijkelgroep.nl/stijkelgroep/jean-c-baud
www.stichtingnationaleherdenkingsgravenhage.nl/slachtof-
fers-stijkelgroep/
www.handenineen.nl/files/handen-ineen-artikel-van-%20w-a-
brug.pdf

Jonkheer Willem Abraham Baud (1923-1945). 
Foto part. coll.

Jonkheer Jean Chrétien Baud (1919-1944). 
Foto part. coll.
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5. De Wet op de Adeldom (WoA) zou volgens 
Carlos niet van toepassing zijn op gevallen, waarin 
het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld, omdat 
deze mogelijkheid om het vaderschap gerechtelijk 
te laten vaststellen pas in de wet is gekomen na de 
inwerkingtreding van de WoA.

De Rechtbank zegt hierover, dat de juridische wer-
king van de gerechtelijke vaststelling van het vader-
schap juist sterker is dan die van de erkenning, nu 
deze terugwerkende kracht heeft en niet ongedaan 
kan worden gemaakt. Artikel 3 van de WoA (dat gaat 
over inlijving in de Nederlandse adel) is dan ook 
gewoon van toepassing.

6. Carlos beroept zich erop, dat de overgang van 
de titel in strijd is met de regels van het Huis de 
Bourbon de Parme. Door zijn inlijving is het Huis de 
Bourbon de Parme tot de Nederlandse adel gaan 
behoren, zodat de verervingsregels moeten worden 
uitgelegd aan de hand van de regels van het Huis de 
Bourbon de Parme. Inlijving is immers “een mani-
festatie van het respect dat de ene soeverein jegens 
het adelsstatuut van een andere soeverein heeft”.

De rechtbank zegt hiervan, dat er geen buitenlands 
adelsstatuut is ingelijfd. De inlijving heeft tot gevolg, 
dat een buitenlandse edelman tot de Nederlandse 
adel gaat behoren. De bij inlijving verkregen titel is 
een Nederlandse titel, die volgens het Nederlandse 
recht vererft.

7. Ten slotte beroept Carlos zich nog op het “even-
redigheidsvereiste”, in die zin dat de Minister de  
wederzijdse belangen onvoldoende zou hebben 
afgewogen. Volgens Carlos zou het belang van zijn 
zoon Hugo Klynstra om zijn naam en titel te ver-
krijgen beperkt zijn. Carlos zou er daarentegen een 
groot belang bij hebben om te voorkomen, dat er 
een nieuwe tak van het geslacht de Bourbon de  
Parme ontstaat, die geen deel uitmaakt van de  
eeuwenoude Bourbon-dynastie. 

De Rechtbank merkt hierover op, dat de eventuele 
inlijving van Carlos en zijn broer en zusters al aan de 
orde is gesteld bij de totstandkoming van de WoA in 
1993. Die omstandigheid is dus verdisconteerd in de 
WoA. De bedoeling van artikel 3 van de WoA is om 

De bezwaren van Carlos werden ongegrond ver-
klaard en het oorspronkelijke besluit werd gehand-
haafd. Carlos heeft tegen dit besluit van de Minister 
beroep ingesteld bij de Rechtbank Den Haag en deze 
Rechtbank heeft op 18 november uitspraak gedaan, 
waarbi De bezwaren van Carlos en de daarop vol-
gende weerlegging door de Rechtbank, kunnen als 
volgt worden samengevat:

1. Carlos stelt, dat hij het hoofd is van het Huis 
de Bourbon de Parme. Dit zou naast het Huis van 
Oranje-Nassau het enige koninklijk huis in Neder-
land zijn met zijn eigen historisch gegroeide regels, 
die bepalen of een nazaat tot het Huis behoort en zo 
aanspraak kan maken op een adellijke titel.

De rechtbank zegt hierover, dat Carlos in 1996 een 
Nederlandse adellijke titel (prins) heeft gekregen. 
De overgang van deze adellijke titel wordt door het 
Nederlandse recht beheerst. Of Hugo Carlos al dan 
niet tot het “Huis” gaat behoren, is een particulie-
re aangelegenheid, die niet door het Nederlandse 
adelsrecht wordt beheerst.

2. Carlos Hugo is geboren in 1997. Op 1 april 1998 
trad een wet in werking, waarbij het familierecht 
gewijzigd werd. Daardoor werd de wijziging van de 
geslachtsnaam, zoals bedoeld in dit geval, mogelijk 
gemaakt. Volgens Carlos heeft deze wet geen terug-
werkende kracht tot 1997.

Robert II Hertog van Parma 
(1854-1859) op 16-jarige leef-
tijd in 1864, vijf jaar nadat hij 

als laatste regerende Hertog 
van Parma was afgezet bij de 

Italiaanse eenwording. 
Foto part. Coll.

‘Beroep Carlos de Bourbon de Parme afgewezen’
Door jonkheer mr. Dolph Boddaert

Mijn bijdrage op de website van AiN van 12 maart 
2016 eindigde met de mededeling, dat de Minis-
ter van Veiligheid en Justitie op 9 maart uitspraak 
had gedaan op het bezwaarschrift van Carlos prins 
de Bourbon de Parme tegen een eerder gege-
ven ministerieel besluit. Daarbij had de Minister 
van Justitie beslist, dat Carlos’ zoon Carlos Hugo 
Klynstra naamswijziging zou krijgen in “de Bour-
bon de Parme” met de titel prins en het predikaat 
Koninklijke Hoogheid (zie: www.adelinneder-
land.nl/minister-verklaart-bezwaarschrift-car-
los-prins-bourbon-parme-ongegrond-zoon-car-
los-hugo-wordt-prins/). 

De Rechtbank leidt uit de Memorie van Toelichting 
op die wet echter af, dat de gevraagde naamkeuze 
ook mogelijk is voor kinderen geboren vóór 1 april 
1998, zoals Carlos Hugo.

3. Verder beroept Carlos zich op een oud verdrag 
tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en 
het Koninkrijk Spanje uit 1714 (het “Tractaet”) waar-
in zou zijn vastgelegd, dat er wederzijds respect en 
erkenning zou zijn voor elkaars adeldom, zonder dat 
hierop inbreuk mag worden gemaakt.

De rechtbank zegt hierover, dat het hier om een Ne-
derlandse adellijke titel gaat, waarop het “Tractaet” 
niet van toepassing is.

4. Voorts betoogt Carlos, dat hij niet vergeleken 
kan worden met andere in de Nederlandse adel 
ingelijfde personen. Hij is zelf als soeverein ingelijfd. 
Zijn situatie komt meer overeen met de leden van 
het Koninklijk Huis dan met de overige leden van de 
Nederlandse adel.

De Rechtbank stelt vast, dat de Wet Lidmaatschap 
Koninklijk Huis alleen van toepassing is op leden 
van het Koninklijk Huis. Op alle andere Nederlandse 
edellieden is de “Wet op de Adeldom” van toepas-
sing, dus ook op Carlos.

het Nederlandse familie- en erfrecht zonder onder-
scheid van toepassing te laten zijn op alle kinderen 
van personen, die tot de Nederlandse adel behoren. 
Voor een belangenafweging is dan ook geen plaats.

Prins Carlos heeft intussen tegen de uitspraak  
beroep ingesteld bij de Raad van State. Naar  
mijn mening kan de uitslag van dit beroep met  
vertrouwen tegemoet worden gezien, immers:

a) Het Huis de Bourbon de Parme is geen rechts-
persoon of entiteit, noch naar Nederlands recht, 
noch naar Frans, Italiaans of Spaans recht. En als 
er al een zodanig Huis bestaat, dan heeft dat zijn 
soevereiniteit in elk geval verloren na de afzetting 
van de laatste hertog van Parma in 1859. Het is nu 
hooguit nog een informele vereniging van een aantal  
familieleden. Die kunnen huisregels vaststellen, 
maar die gelden dan alleen voor henzelf, en niet 
voor derden, laat staan voor de Nederlandse over-
heid. En wanneer die regels niet in overeenstem-
ming zijn met de huidige maatstaven met betrekking 
tot discriminatie (zoals in dit geval op grond van  
geboorte uit een buitenhuwelijkse samenleving), 
dan zou het te overwegen zijn om die huisregels 
maar eens te herzien.

b) Volgens de WoA gaat adeldom op gelijke wij-
ze over op binnen en buiten het huwelijk geboren 
kinderen. Als dit ten aanzien van Carlos Hugo ge-
weigerd zou worden, dan zou hij gediscrimineerd 
worden ten opzichte van andere buiten het huwelijk 
geboren kinderen in dezelfde positie.

Dolph Boddaert
December 2016

Het familiewapen De Bourbon de Parme.  
Afb. met dank aan de Hoge Raad van Adel
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Overleden in december 2016
Jonkvrouwe Marie Mathilde Carola (‘Tiel’) de Kuyper, geboren ’s-Hertogenbosch 10 december 1929, doch-
ter van jonkheer mr. Gijsbert Eduard Frederik Joseph de Kuyper en Charlotte Godefrida Cornelia Maria van 
Lanschot, oud-referendaris bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Ridder in de Orde van Oranje- 
Nassau, overleden ’s-Gravenhage 5 december 2016.

Jonkheer Paulus Cornelis (‘Paul’) Versélewel de Witt Hamer, geboren Beverwijk 18 januari 1944, zoon van 
Cornelis Versélewel de Witt Hamer en Jacqueline Wilhelmina Maria Gerardina van de Ven, huisarts en arts 
in de orthomanuele geneeskunde, oud-reserve-kapitein-arts, Chef de Famille, overleden Schoorl 18 decem-
ber 2016, echtgenoot van Yolande Christina Versélewel de Witt Hamer née de Groot.

Jonkheer Pieter Maurits Hooft Graafland, geboren Utrecht 2 juli 1935, zoon van jonkheer mr. Ferdinand  
Folef Hooft Graafland en jonkvrouwe Wilhelmina Adolphina Cornelia van Asch van Wijck, werktuigbouw-
kundig ingenieur, oud-sectorchef merketing N.V. Ned. Spoorwegen te Utrecht, overleden Zutphen  
27 december 2016, echtgenoot van Caroline Justine Marie Hooft Graafland née jonkvrouwe Huydecoper.

Emilie Jacqueline Huijsman née jonkvrouwe Strick van Linschoten, geboren Ginneken en Bavel 29 juli 
1923, dochter van jonkheer mr. Emile Jules Strick van Linschoten en Gozewina Margaretha Christina Ras, 
overleden Heemstede 28 december 2016, weduwe van Albertus Huijsman.

Jonkheer mr. Hubertus Josephus Maria van Nispen tot Sevenaer, geboren Pau 15 juli 1928, zoon van jonk-
heer mr. Carel Herman Maria Joseph Jan van Nispen tot Sevenaer en Ida Alphonsine Suze Antonia Lamber-
tina Wijers, oud-ambassadeur, reserve-1e luitenant cavalerie, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overleden ’s-Gravenhage 28 december 2016, weduwnaar van Blanca 
Maria Margaretha Philomena van Nispen tot Sevenaer née Gravin Lónyay de Nagy Lónya.

Cornelia Mathilda van Foreest née jonkvrouwe van Foreest, geboren Pretoria 9 juli 1921, dochter van 
jonkheer Cornelis van Foreest, heer van Schoorl, Hargen en Camp en Groet, en Adriana Westmaas, overle-
den Sint-Michielsgestel 29 december 2016, douairière jonkheer ir. Herpert Peter van Foreest.

Christine Elizabeth Gerardine Anne van Everdingen née jonkvrouwe Six, geboren Amsterdam 26 mei 1925, 
dochter van jonkheer ir. Gijsbert Christiaan Six, heer van Wimmenum en jonkvrouwe Anne Maurice Adrienne 
Repelaer, overleden Hilversum 31 december 2016, weduwe van mr. Huibert Gerrit van Everdingen.

Overleden in januari 2017
Johannes Baptista Crol, geboren Rotterdam 13 september 1946, zoon van mr. Willem Jacob Crol en Maria 
van Heijst, kolonel der genie b.d., overleden Amersfoort 3 januari 2017, echtgenoot van Marianne Susanne 
Crol née barones van Hogendorp.

Ir. Paul Haverkamp Begemann, geboren Schteglowsk (Siberië) 29 juni 1927, zoon van ir. Egbert Paul Haver-
kamp Begemann en Helena Maria Goverts, civiel ingenieur, oud-hoofdingenieur Gemeente Waterleiding 
Amsterdam, hoofdingeland Hoogheemraadschap Rijnland, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, over-
leden Haarlem 4 januari 2017, echtgenoot van Marijke Haverkamp Begemann née jonkvrouwe van der 
Mieden van Opmeer.

Marie Cecilia Henriette Alexandra van Baar née barones van Lamsweerde, geboren Groesbeek 27 maart 
1924, dochter Alexander Frederik Clemens Maurits Alphons baron van Lamsweerde en Henriette Wilhelmina 

Hermina Maria Dobbelmann, oud-medewerkster Pan American World Airways Inc., overleden Amsterdam  
5 januari 2017, weduwe van Guilielmus Antonius Carolus Hubertus Maria van Baar.

Mr. Pieter Hendrik Valk, geboren Utrecht 28 april 1923, zoon van Wilhelm Frederik Theodoor Valk en  
Elisabeth Dal, oud-hoofdadministrateur Ministerie van Binnenlandse Zaken, overleden ’s-Gravenhage 10 
januari 2017, weduwnaar van Elsje Louise Eefje Valk née jonkvrouwe Tulleken, vrouwe van Rijswijk.

Ghislaine Madeleine Augustine Marie Charlotte barones de Loë née jonkvrouwe van Rijckevorsel, gebo-
ren Gentofte (Denemarken) 7 mei 1940, dochter van jonkheer mr. Hubertus Theodorus Augustinus Maria 
van Rijckevorsel en Ghislaine Anne Marie Madeleine Eugénie Léonie Doret, overleden Maastricht 10 januari 
2017, echtgenote van Degenhard Edmund Levin Maria Josef Hubertus baron de Loë, heer van Mheer.

Hans Peter Heinen, geboren Amsterdam 6 oktober 1929, zoon van Johan Max Heinen en Dorothea  
Elisabeth Rudolph, oud-lid Raad van Bestuur Buhrmann Tetterode B.V., Erelid Vereniging Nederlandse  
Papierfabrikanten, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden Huis ter Heide 11 januari 2017, echtge-
noot van Catharina Digna (‘Karen’) Heinen née jonkvrouwe Quarles van Ufford.

Mr. Jacob Adriaan (‘Jaap’) van Hasselt, geboren Rotterdam 8 december 1927, zoon van mr. Robbert van 
Hasselt en Elisabeth Catharina Petronella Hasselman, oud-coördinerend vice-president gerechtshof  
’s-Gravenhage, overleden Rotterdam 12 januari 2017, echtgenoot van Anna Wilhelmina van Hasselt née 
barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

Eskaline Anna Henriëtte Kielstra née jonkvrouwe Bosch van Rosenthal, geboren Kopenhagen
22 december 1922, dochter van mr. Johan Jeronimus Balthazar Bosch ridder van Rosenthal, heer van 
Borghees, en Titia Margaretha Geertsema, overleden ’s-Gravenhage 19 januari 2017, weduwe van mr. Jan 
Marius Kielstra.

Ann Louyse Snouck Hurgronje née Lacey, geboren Hurlingham (Argentinië) 21 juli 1931, dochter van Louis 
Lawrence Lacey en Nora Charlotte Amy Frend, overleden 19 januari 2017, douairière jonkheer mr. Willem 
Johan Snouck Hurgronje.

Anna (‘Ank’) van der Does née Rissik, geboren Hilversum 29 april 1933, dochter van Willem Gerard Francis 
Catharinus Rissik en Annie Pette, oud-regentes-secretaris en Ere-Regent Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch 
Fonds, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overleden ’s-Gravenhage 24 januari 2017, echtgenote van 
jonkheer mr. Johan Adriaan Emile (‘Hanno’) van der Does.

Prof. Jonkheer Volkert Huibert de Villeneuve, geboren Tjandi (Java) 3 september 1921, zoon van jonkheer 
mr. Carel Huibert Valchaire de Villeneuve en Wilhelmina Mees, emeritis hoogleraar kindercardiologie aan 
de EUR, oud-res. kapitein arts, Erekapittellid van de Johanniter Orde in Nederland, Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau, overleden Rotterdam 25 januari 2017, weduwnaar van Anna Selinde de Villeneuve née 
Roosenburg en echtgenoot van Johanna Cornelia de Villeneuve née Smit.

Laurence Mélanie (‘Elly’) van Tets née de Bie, geboren Medan (Sumatra) 16 februari 1923, dochter van 
Theodorus Egidius Jozephus de Bie en Augustine Jeanne Verhagen, overleden ’s-Gravenhage 31 januari 
2017, echtgenote van jonkheer mr. Govert Ocker Joris van Tets, heer van Neder-Slingelandt.

Drs. Dammas Paulus Dirk ridder van Rappard, geboren Aerdenhout 25 maart 1943, zoon van Willem  
Arthur ridder van Rappard en Johanna Elisabeth Fabius, geologischs drs., ambtenaar Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij, Rechtsridder van de Johanniter Orde, Drager van het Bundesverdienst-
kreuz, overleden januari 2017, levensgezel van Suzanne van Leeuwen.
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