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LUXEMBURG

Op 12 november j.I. heeft H.K.H. Groothertogin Charlotte van Luxemburg
de regering over dit groothertogdom overdragen aan haar zoon, Z.K.H. Prins
Jean van Luxemburg, een gebeurtenis die ongetwijfeld door vele Nederlanders
met meer dan gewone belangstelling is gevolgd. Niet alleen omdat velen
onzer dit lieflijke land en zijn bewoners van hun vakanties kennen, ook niet
slechts vanwege de nauwe samenwerking waarin wij binnen Benelux-verband
leven, doch vooral vanwege de talrijke historische banden die tussen beide
landen bestaan.

Stierf twee jaar geleden met Koningin Wilhelmina, strikt genomen, de
Ottoonse lijn van het huis Nassau uit, thans heeft met deze troonsafstand dan
ook de Walramse lijn van dit geslacht opgehouden regerend te zijn. De nieuwe
dynastie die in de persoon van groothertog Jean is opgevolgd, het geslacht
der Bourbon's, is in feite het oudste Europese vorstenhuis: afgezien nog van
kortere regeringsperioden in andere landen heerste het onafgebroken bijna
negen eeuwen in Frankrijk en ruim twee eeuwen in Spanje.

Nu dit geslacht voor het eerst sedert 1931 in een zijner takken weer rege-
rend is, heeft de redactie van Gens Nostra gemeend die hoge ouderdom
op de voorgrond te moeten stellen door als basis-publikatie een gedetailleerde
stamreeks te geven. De aanvankelijke opzet, daarbij door zeer beknopte
biografieën tevens iets mede te delen over de betekenis der diverse scha-
kels in deze reeks, moest vanwege de ruimte worden opgegeven. Het zal
een ieder duidelijk zijn, dat het (om slechts één voorbeeld te geven) eenvou-
dig onmogelijk is om in luttele regels de betekenis van Lodewijk XIV (gen.
XXXI) te schetsen. Daarentegen is wèl getracht in de datering en formulering
van titels e.d. een zo groot mogelijke nauwkeurigheid te betrachten. Hetzelf-
de geldt voor de voornamen, die met name in de laatste generaties vaak zeer
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talrijk zijn; diegene daarvan die als „roepnaam" gebruikt werden, zijn ge-
cursiveerd. Ook is ernaar gestreefd de namen in de juiste taal te vermelden,
zonder dat het echter (met name in de oudste generaties) mogelijk bleek,
daarbij geheel consequent te zijn.

Wanneer we overzien, langs welke schakels deze stamreeks ons voert (van
graven aan de bovenloop van de Rijn naar West-Francië, en vervolgens via
Frankrijk, Clermont, Bourbon, La Marche, Vendöme, Navarra, Frankrijk,
Spanje, Parma, Etrurië en Lucca weer naar Parma) dan is het duidelijk, dat
we hier a.h.w. een dwarsdoorsnee door dertien eeuwen Europese geschiede-
nis voor ons hebben. Daar het zonder verdere toelichting vermoedelijk niet
iedereen steeds duidelijk zou zijn, door welke gebeurtenissen het een uit het
ander voortvloeide, zijn bij de overgangen tussen de diverse gedeelten korte
historische toelichtingen geplaatst.

Ook werd, ter oriëntatie van de lezer, telkens aangegeven, welke andere
takken tot dit geslacht behoren of hebben behoord, in voorkomend geval
voorzien van de vermelding, in welk jaar die takken uitstierven.

DE ROBERTIJNEN

Hoewel in oudere genealogische overzichten de stamboom van de Franse koningen
meestal eerst gegeven wordt vanaf Hugo Capet [generatie XI], met wie immers de
ononderbroken rij dezer vorsten aanvangt, zijn ook de drie daaraan voorafgaande gene-
raties reeds geruime tijd met zekerheid bekend. Daar zij afstammelingen waren van
Robert Ie Fort [gen. VIII] is het gebruikelijk die oudere generaties als de Robertijnen
(les Robertins) aan te duiden.

Ten aanzien van het voorgeslacht van Robert Ie Fort heeft men in de 18e en 19e eeuw
diverse hypothesen opgesteld, die alle aan het euvel mank gingen, dat zij in het beste
geval zich slechts konden baseren op incidentele aanduidingen in 10e- of lle-eeuwse
kronieken, op niet-contemporaine bronnen dus. Het is de verdienste van Karl Glöckner
geweest dat hij, een nieuwe uitgave van het cartularium van Lorsch (een aanzienlijke
abdij, eertijds gelegen even ten noorden van Heidelberg) voorbereidend, aan de hand
van contemporaine bronnen als oorkonden, een filiatie kon opstellen van een aantal
grootgrondbezitters en graven in wie wij het voorgeslacht van de Robertijnen hebben te
zien. Daar in het hierna volgende, overeenkomstig de opzet van deze publikatie, uitslui-
tend de stamreeks wordt gegeven (waardoor de samenhang minder overtuigend lijkt dan
wanneer men daar ook de ooms, broers, neven enz. bij betrekt) zij het mij vergund, ge-
interesseerden te verwijzen naar de daarover bestaande literatuur1).

') Voor de oudste generaties zie men: Karl Glöckner, Lorsch und Lothringer, Rober-
tiner und Capetinger; in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 1936; de recen-
sies daarvan van de hand van L. Levillain in Le Moyen Age 1936—37 en in de
Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1944; alsmede Hervé Pinoteau, Les Origines de
la Maison Capétienne, in: Recueil du IVe Congres International des Sciences Généalo-
gique et Héraldique, Bruxelles 1958.

Afgezien van werken van algemeen-historische aard werd voor het overige gebruik
gemaakt van o.a. de volgende genealogische werken:
a. Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Hauser Bd. VI, Limburg a.d. Lahn

1961.
b. H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der

Neuzeit, 8. Aufl., Hannover 1941.
c. Domingos de Araujo Affonso (e.a.), Le Sang de Louis XIV, 2 dln., Braga 1961—'62.
d. Almanach de Gotha, diverse jaargangen.
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Op één vraag wil ik hier echter wel ingaan. Het zal sommigen misschien verbazen,
dat wij in een aantal „Duitse" graven de voorouders hebben te zien van een zo „Frans"
geslacht als dat der Capet's. Men bedenke dan echter in de eerste plaats, dat vrijwel geen
enkele dynastie, wanneer men de stamreeks maar hoog genoeg opvoert, afkomstig is uit
het land of de streek waarover zij later heerst. Maar vervolgens realisere men zich, dat
er in de tijd waarover wij hier spreken (8e en 9e eeuw) nog geen sprake was van een
afzonderlijk Duitsland of een afzonderlijk Frankrijk. Er was één groot, Frankisch rijk,
wel met onderlinge regionale tegenstellingen, maar geenszins zo nationaal geprononceerd
als dat later het geval was.

Resteert dus slechts de vraag: waardoor heeft dan een aanvankelijk aan de Boven-Rijn
gegoed geslacht zich verplaatst naar de streek tussen Seine en Loire? We moeten die
verplaatsing (welke omstreeks 840 plaats heeft; zie gen. VIII hierna, welke met opzet
daartoe meer uitgewerkt is) zien in het licht van het partij-kiezen van de Frankische adel
in de burgeroorlogen tussen Lodewijk de Vrome en zijn zoons. Van 846 af treffen wij
in de omgeving van Lorsch en Worms graven uit andere geslachten aan, kennelijk nieuw
„personeel" van Lodewijk de Duitser. Robert IV moest, wilde hij zich niet aan diens
geslacht onderwerpen, elders een heenkomen zoeken en koos daartoe de streek waar hij
van moederszijde erfgoederen bezat.

I. Lambert (I) (Lantbertus), edele in Neustrië; broer (of zoon?) van Robert
(Chrorobertus, Chrodobertus), „referendarius" van koning Dagobert I van
Neustrië, oork. 8-4-630.
tr. N.N.

II. Robert (Chrodobertus, Rodobercthus, Radobertus), „vir clarissimus"; hof-
meier van koning Chlodowech II op 22-1-653; kanselier van koning Chlo-
tharius III van Neustrië in 658; paltsgraaf op 2-10-678;
tr. Doda (Detta)?

III. Lambert (II) (Lantbertus); oork. 706—715; gest. vóór 741 (oom van de H.
Chrodegang, bisschop van Metz 754—766, primaat van Gallië en Germanië,
eerste abt van Lorsch);
tr. N.N.

IV. Rutpert 1, vermeld in een oorkonde van Karel Martel voor de kerk van
Utrecht 1-1-722; nadien tot 757 in oorkonden genoemd; hertog in de Has-
pengouw (Hesbaye) in 732; graaf in de Bovenrijn- en Wormsgouw; wordt
op 7-4-741/2 als hij goederen schenkt aan de abdij van St.-Truiden aange-
duid als „Robertus comes, filius quondam Lantberti"; gezant naar paus
Paulus I 757; gestorven voor of in 764;
tr. ca. 730 Williswint, erfdochter van goederen in de Wormsgouw, sticht als
weduwe in 764, met haar oudste zoon, graaf Cancor, het rijksklooster Lorsch
bij Worms; vermeld in oorkonden tot 768; dochter van een graaf Adalhelm.

V. Thuringbert (Turincbertus); vermeld al broeder van Cancor in een schen-
king aan Lorsch 767 en op 11 -6-770 samen met zijn zoon Robert in een
goederenruil met Lorsch;
tr. N.N.

VI. Ruitpert 11; nog zonder grafelijke titel vermeld 11-6-770; nadien graaf in
de Bovenrijn- en Wormsgouw; oorkondt tot 807; heer van Dienheim in 795;
tr. 1°. Theodorata (Tietrada, Thierrée) uit het geslacht der Aleramiden (?);
oork. 766/7; gest. vóór 789;
tr. 2°. lsingarde, vermeld in 789.

Uit een dezer huwelijken:

VII. Rutpert 111, graaf in de Wormsgouw; vermeld 812—830, verscheidene malen
koninklijk missus; gest. vóór 834; tr. ca. 800 Waldrada (Wialdruth, Vaudrée),
vermeld 829—834; erfdochter van goederen om Orleans; dochter van Ha-
drianus, graaf van Orleans (wiens zuster Hildegard gehuwd was met Karel
de Grote) en van Waldrat uit het geslacht der Widonen.
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VIII. Rutpert IV; geb. ca. 820; vermeld in 836 als getrouwe van Lodewijk de Vro-
me; schenkt twee hoeven in de Wormsgouw aan Lorsch; vermeld als graaf
ca. 837 te Pfungstadt; kiest in 840 partij voor Lotharius; begeeft zich dien-
tengevolge eerst naar Bourgondië, vervolgens naar Neustrië; identiek met
„Robert Ie Fort"; vermeld als leken-abt van St. Martin de Marmoutier bij
Tours 3-4-852; is („vir illuster") missus dominicus in Maine, Touraine,
Anjou. Séois, Corbonnais, mogelijk (vanwege de nabijheid der Bretons) reeds
markgraaf; komt in opstand 856—861; daarna hertog van Francië („Dux
Caroli Calvis regis") tegen de Bretons; graaf van Autun, Auxerre, Nevers
en markgraaf 865/6; gesneuveld tegen de Noormannen bij Brissarthe 15-9-
866;
tr. 1°. N.N.
tr. 2°. ca. 864 Aelis (Adelheid) van Tours, geb. ca. 819; gest. na 866; we-
duwe van de 22-3-863 gestorven Beierse graaf Konrad I uit het geslacht der
Welfen. graaf van de Aargouw, leken-abt van Sankt Gallen en St. Germain
d'Auxerre, misschien ook graaf van Auxerre; dochter van Hugo, graaf van
Tours („Hugues Ie Méfiant") en Bava uit onbekend geslacht.

Uit het tweede huwelijk:

IX. Robert V, geb. 866 (posthuum?); graaf van Poitiers 893; graaf van Parijs en
beleend met de overige functies van zijn oudere, 1-1-898 gestorven broeder
Odo; markgraaf van Neustrië; abt van St. Martin de Tours, St. Aignan
d'Orléans en van St. Denis; gekozen en gekroond tot koning („Robert /") van
West-Francië 29-6-922 als tegenkoning tegen de Karoling Karel III de Een-
voudige; tegen deze gesneuveld bij de abdij St. Médard bij Soissons 15-6-923;
tr. 1°. Aelis (Adela);
tr. 2°. vóór 893 BeaJrix van Vermandois, dochter van Heribert I van Ver-
mandois (Karoling) en (?) Bertha van Morvois.

Uit het tweede huwelijk:

X. Hugo („Hugues Ie Grand"), geb. ca. 900; vermeld sedert 921; graaf van
Orleans, Vexin en Parijs 923; leken-abt van St. Martin de Tours, St. Germain
d'Auxerre, St. Aignan d'Orléans, St. Quentin, St. Vaast, enz.; voogd van

•• koning Lodewijk IV van Overzee („Louis d'Outremer") en regent van het
Westfrankische rijk 936—945; hertog van Francië 943 (950); hertog van
(Neder-)Bourgondië 943 (954); hertog van Aquitanië 954 (doch zonder feite-
lijk gezag aldaar); regent voor de Karolingische koning Lotharius 954—956;
gest. Dourdan 16-6-956; begr. St. Denis;
tr. 1°. (?) 922 Judith, gest. ca. 925; natuurlijke (?) dochter van Hugo III
graaf van Bourges uit het geslacht der Etichonen en (?) Rothilde van Francië
(uit het geslacht der Karolingen), abdis van Chelles;
tr. 2°. ca. 926 Edhild (Eadhylde) van Engeland, vermeld 14-9-937; gest.
937; dochter van koning Edward I van Engeland en Aelflede uit Bernicië;
tr. 3°. Mainz of Ingelheim na 9-5 en kort voor 14-9-938 Hedwich (Hade-
vich) van Saksen, geb. ca. 922; gest. op 10-5 na 965; dochter van Hendrik I,
hertog van Saksen, Duits koning en Mathilde van Ringelheim.

Uit het derde huwelijk: Hugues Capet [gen. XI].

DE CAPETINGEN

Het kiezen van Hugo Capet tot koning van het Westfrankische rijk in 987 was geens-
zins zo revolutionair als het ons op een afstand van bijna tien eeuwen op het eerste ge-
zicht moge schijnen. Karolingen en Robertijnen hadden elkaar reeds meer afgewisseld
en ook nu was het niet zozeer een principiële beslissing voor de toekomst, alswel een
incidentele keuze voor het moment.

De Karolingen, wier feitelijk machtsgebied door de toenemende feodalisering in de
10e eeuw sterk was verminderd, hadden zich in West-Francië eigenlijk slechts kunnen
handhaven door de steun van de Duitse keizer en de trouw van de geestelijkheid, met als
eerste de aartsbisschop van Reims. Toen zij deze beide in de jaren '70 verspeelden,
maakte Hugo Capet onmiddellijk gebruik van de gelegenheid hier waardevolle contacten
te leggen.
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De koninklijke macht die hij in 987 verwierf, berustte slechts op een smalle territo-
riale basis; de toen geconfisceerde Karolingische bezittingen waren nog maar gering en
ook het eigen, onder zijn voorvaderen nog grote familiebezit was verminderd. Het
koninklijk domein bestond bij zijn troonsbestijging in feite uit niet veel meer dan een
smalle strook grond, strekkende van Orleans over Parijs tot Compiègne. Tot aan Filips
II Augustus [gen. XVII] zou het slechts geleidelijk enige uitbreiding ondergaan.

Men late zich echter door de historische atlas niet misleiden: zijn wezenlijke macht
bestond meer uit een complex van onderling zeer diverse rechten dan uit een territo-
rium. Doordat het koningschap als van goddelijke oorsprong gold en door het sacrale
karakter dat dit koningschap door de zalving had, was het bovendien verzekerd van een
geweldige affectie van het volk en van de steun der geestelijkheid.

Een verdere versterking onderging dit koningschap nog, doordat Hugo Capet met het
gebruik begon, de (oudste) zoon tot mede-koning te associëren, waardoor bij een even-
tueel voortijdig overlijden van de vorst er geen sprake van twijfel kon zijn, wie de
wettige koning was. Tot en met Filips Augustus zijn dan ook alle vorsten uit deze reeks
tot mede-koning gekroond. Toen, in het begin der 13e eeuw, was de positie van het
koningschap zo sterk geworden, dat een associatie onnodig was geworden.

Slechts eenmaal kwam het Franse koningschap in deze eeuwen ernstig in gevaar, n.l.
toen Lodewijk VII in 1152 zijn eerste gemalin verstootte, die onmiddellijk hertrouwde
met de toch al machtige hertog van Normandië, die twee jaar later bovendien koning
van Engeland werd. Het gehele westen van Frankrijk was toen leengoed in Engelse
handen. Door een zeer stoutmoedige politiek wist Lodewijks zoon, Filips Augustus, dit
gevaar te bezweren, zodat bij zijn dood het koninklijk domein vier maal zo groot was
geworden als bij de aanvang van zijn regering!

De complicaties welke in 1328 rezen, doordat nimmer nadrukkelijk was vastgesteld,
dat het koningschap bij primogenituur en slechts in de mannelijke lijn vererfde (vele le-
nen vererfden al lang ook in vrouwelijke lijn), vallen buiten deze stamreeks, daar wij
ons dan reeds in een apanage, die van Bourbon, bevinden.

XI. Hugues Capet, geb. 941; hertog van Francië en graaf van Parijs 956—987;
voogd van koning Lodewijk V en regent van Frankrijk 986—987; koning
van Frankrijk 3-7-987; gest. Les Juifs bij Chartres 24-10-996; begr. St. Denis;
tr. in de zomer van 968 Adelt: de Poitou, geb. ca. 950; gest. 15-6-1006;
waarschijnlijk dochter van Guillaume Ier, graaf van Poitou, titulair-hertog
van Aquitanië (bijgenaamd „Tête d'Etoupe") en Cerloc-Adèle de Normandië.

XII. Robert 11 Ie Pieux, geb. Orleans 972; medekoning 1-1-988; koning van
Frankrijk 24-10-996; hertog van Bourgondië 1002—1017; gest. Melun 20-7-
1031; begr. St. Denis;
tr. 1°. vóór 1-4-988 (verstoten in 992) Rozela van Italië, geb. ca. 950/60;
gest. Gent 7-2-1003; begr. aldaar; erfdochter van Montreuil-sur-Mer; weduwe
van de in 987 gestorven graaf Arnulf II van Vlaanderen; dochter van Beren-
garius II van Ivrca, koning van Italië en Willa van Arles;
tr. 2°. in 996 (verstoten in 1000) Bertha van Opper-Bourgondië, gest. na
1010; weduwe van de 12-3-996 gestorven graaf Odo van Blois; dochter van
Konrad III, koning van Opper-Bourgondië (uit het geslacht der Welfen) en
Mathilda van Francië (uit het geslacht der Karolingen);
tr. 3°. tussen augustus 1001 en 25-8-1002 Constance de Provence, geb. ca.
986; gest. Melun 25-7-1032; begr. St. Denis; dochter van Guillaume 11 van
Provence („Guillaume Taillefer") en Adelaïde van Anjou.

Van de drie zonen uit het derde huwelijk overleed de oudste (Hugues Ie Grand, sinds
1017 medekoning) ongehuwd in 1025, dus nog voor zijn vader, waarop de tweede zoon
(Henri Ier) als koning werd geassocieerd.

Van de derde zoon, Robert, hertog van Bourgondië, stammen af:
a. het geslacht Capet-Bourgogne, als hertogen van Bourgondië uitgestorven in 1361,

doch waarvan één zijtak sinds 1095 als graaf en sinds 1139 als koning over Portugal
regeerde (in wettige lijn in 1388 uitgestorven) en een andere zijtak die der dauphins
de Viennois was (uitgestorven in 1296);

b. het geslacht Aviz, afstammend van een bastaard uit het Portugese koningshuis Capet-
Bourgondië, regerend als koningen over Portugal tot zijn uitsterven in wettige lijn
in 1580;
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c. het nog bloeiende huis Branganca, afstammend van een bastaard uit hel huis Aviz,
regerend als koningen over Portugal van 1640 tot 1853 en als keizers over Brazilië
van 1822 tot 1889 (zie gen. XXXIX en XL hierna).

De tweede zoon was:

XIII. Henri Ier, geb. in 1008 (vóór 17-5); hertog van Bourgondië 1017—1032:
medekoning 14-5-1027; volgt op als koning van Frankrijk 20-7-1031; gest.
Vitry-en-Brie 4-8-1060; begr. St. Denis;
tr. 1°. 1043 Mathilde, gest. 1044; oomzegster van keizer Koenraad II;
tr. 2°. Reims 19-5-1051 Anna van Kiew, geb. in 1036; hertr. (vermoedelijk
niet na 3-8-1061) Raoul II de Valois, graaf van Crespy, enz. (gest. 8-9-1074);
gest. na 1076 maar vóór 1089; begr. abdij Villiers bij La Ferté-Alais; dochter
van Jaroslaw Wladimirowitsch, grootvorst van Kiew uit het geslacht der
Rurikiden en Ingegerd van Zweden.

Van een jongere zoon uit het tweede huwelijk, Hugues Ie Grand, stamt af het ge-
slacht Capet-Vermandois, uitgestorven in 1212.

De oudste zoon uit het tweede huwelijk was:

XIV. Philippe Ier, geb. in 1052 (vóór 23-5), medekoning 23-5-1059; volgt op (onder
regentschap van zijn moeder en van zijn oom Boudewijn V, graaf van
Vlaanderen) als koning van Frankrijk 29-8-1060; zelfstandig 1067; gest.
Meulan 29-7-1108; begr. abdij St. Benoit-sur-Loire;
tr. 1°. in 1072 (verstoten in 1092) Bertha van Holland, geb. ca. 1055; gest.
Montreuil-sur-Mer 1094; dochter van Floris I graaf van Holland en Gertru-
dis van Saksen;
tr. 2°. (geschaakt 27-10-1091; gehuwd 15-5-1092, welk huwelijk echter door
de paus niet erkend werd; verstoten 2-12-1104) Bertrade de Montfort-
l'Amaury, echtgenote van Foulques IV, graaf van Anjou; dochter van Si-
mon Ier, graaf van Montfort-l'Amaury en Agnès d'Evreux.
Bertrade werd non na 1108 en overleed Fontrevault 14-2-1117.

Uit het eerste huwelijk:

XV. Louis VI Ie Gros, geb. in de herfst van 1081; graaf van Vexin 1092; mede-
koning einde 1098; koning van Frankrijk 1108 (gekroond 3-8); gest. kasteel
Béthizy bij Parijs 1-8-1137; begr. St. Denis;
tr. 1°. 1104 (verstoten 1107) Lucienne de Rochefort, geb. ca. 1088; hertr.
Guichard de Beaujeu; dochter van Guy Ier („Guy Ie Rouge") de Rochefort-.
en-Yveline, sénéchal de France, en van Elisabeth de Crécy-en-Valois.
tr. 2°. Parijs in april of mei 1115 Adelheid van Savoye, geb. 1092; gest.
18-11-1154; begr. Parijs, abdij Montmartre; dochter van Humbert II van
Savoye, graaf van Maurienne, markgraaf van Italië, en van Gisela van
Bourgondië-lvrea.
Adelheid hertrouwde in 1141 Matthieu Ier de Montmorency, connétable de
France, gest. 1160.

Uit het tweede huwelijk waren zes zoons: a. Philippe (welke ongehuwd vóór zijn vader
overleed), b. Louis (welke volgt), c. Henri (welke tot de geestelijke stand toetrad), d.
Robert, van wie in wettige lijn afstammen de geslachten Dreux-Montfort (uitgestorven
in 1469) en Dreux-Bretagne (in wettige lijn uitgestorven in 1514, in onwettige lijn voort-
gezet door de graven van Vertus), e. Philippe, welke tot de geestelijke stand toetrad) en
f. Pierre, van wie het geslacht de Courtenay afstamt (keizers van het Latijnse keizerrijk
1216—1274, uitgestorven 1307; graven van Namen 1216—1229, uitgestorven 1308).

De tweede zoon uit het tweede huwelijk was:

XVI. Louis VII Ie Jeune, geb. ca. 1122; medekoning 25-10-1131; volgt op als ko-
ning van Frankrijk 1-8-1137; hertog van Aquitanië 1137—1154; gest. Parijs
18-9-1180; begr. Barbeau bij Fontainebleau;
tr. 1°. Bordeaux 22-7-1137 (verstoten Beaugency 18-3-1152) Aliénor de

(zie verder pag. 289)
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VERSIE VAN HET GROOT WAPEN BOURBON-PARMA GEVOERD c. 1850 e.v.

Twee maal gedeeld en twee maal doorsneden, gevende negen grote kwartieren, van
welke het vijfde en middelste bedekt is door een middenschild. De kwartieren vertegen-
woordigen de wapens van: I. in goud zes blauwe lelies, 3-2-1 (Farnese-Parma); II. ge-
deeld: 1. in zilver een rood breedarmig ingebogen kruis, gecantonneerd van vier zwarte
adelaars, rood gesnaveld en gepoot, twee aan twee elkander toegewend (Mantua); 2. in
rood een goud gekroonde leeuw, geschuinbalkt van zilver en blauw (Rossi San Secondo);
III. gedeeld: 1. in goud een blauwe grotere koek (bol) beladen met drie gouden lelies,
vergezeld beneden van vijf rode kleinere koeken (bollen), 2-2-1 (Medici-Toscane); 2. in
blauw een zilveren goud gekroonde adelaar (Este-Modena); IV. in goud een goud ge-
kroonde zwarte adelaar, de borst belegd met een rood schildje, beladen met een zilveren
kruis (SavoyeEtrurië); — (V. [overdekt door het middenschild] gedeeld: 1. twee maal
doorsneden: a. in goud een zwarte dubbele adelaar met zilver lint over het onderlichaam
gaande waarop in zwarte letters LIBERTAS (Massa); b. in zilver een rood kruis (Genua);
c. in rood een schuinbalk, geblokt van zilver en blauw in drie rijen (Cibo); 2. doorsneden
van goud op rood met over alles heen een groene doorntak, zonder bladeren doch met
vijf (1-2-2) zilveren vijfbladige rozen met gouden knop bezet (Malaspina), (tezamen Cibo-
Malaspina-Massa-Carrara); — VI. gedeeld: 1. in rood een zilveren dwarsbalk (Oosten-
rijk); 2. zes maal geschuinbalkt van goud en blauw binnen een rode zoom (Oud-Bour-
gondië); VII. twee maal gedeeld en twee maal doorsneden, gevende negen vakken van
beurtelings goud en blauw en in een gouden schildhoofd een zwarte, goud gekroonde
dubbele adelaar, in de rechter klauw een ontbloot zilveren zwaard houdende en in de
linker een gouden scepter (Pallavicini); VIII. gedeeld: 1. in rood een gouden kruis, gecan-
tonneerd van vier gouden griekse hoofdletters B, twee aan twee elkaar toegewend (Con-
statinopel-Byzantium); 2. in zilver een gouden Jeruzalem-kruis (Koninkrijk Jeruzalem);
IX. gevierendeeld: 1 en 4 zes maal gepaald van goud en blauw met over alles heengaan-
de een zilveren golvende dwarsbalk; 2 en 3 in goud drie blauwe hoekige dwarsbalken
(Landi-Piacenza); middenschild (kwartier V overdekkende); het wapen Spanje vlg. Kw. 21
(blz. 317); hartschild: in blauw drie gouden lelies binnen een rode zoom, beladen met
acht zilveren schelpen (Bourbon-Parma).
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GROOT WAPEN van GROOTHERTOGIN CHARLOTTE van LUXEMBURG

Drie maal gedeeld en drie maal doorsneden, gevende zestien kwartieren, van welke
het zesde, zevende, tiende en elfde bedekt worden door een groot middenschild dat vier
kwartdelen telt. De kwartieren vertegenwoordigen de wapens van: I. in blauw bezaaid
met zilveren herkruiste kruisjes met spitse voet, een zilveren leeuw, goud gekroond, ge-
tongd en genageld (Saarbrücken); II. in groen een gouden schuinkruis, gecantonneerd van
4 x 3 gouden kruisjes (Merenberg); III. in goud twee rode gaande leeuwen, boven elkaar
(Weilnau); IV. in goud een zwarte dwarsbalk (Mors); V. in goud een rode aanziende
leeuw, blauw gekroond, getongd en genageld (Katzenelnbogen); VIII. in zwart een zil-
veren dubbele adelaar, rood getongd en goud gesnaveld en gepoot (Saarwerden); IX. in
rood twee gouden gaande leeuwen, blauw getongd en genageld, boven elkaar (Diez);
XII. in goud een rode dwarsbalk (Lahr); XIII. in rood een zilveren dwarsbalk (Vianden);
XIV. in zilver drie zwarte palen (Kirchberg); XV. in rood een gouden aanziende leeuw
(Sayn); XVI. in goud een zwarte leeuw, rood gekroond, getongd en genageld (Mahlberg);
middenschild: gevierendeeld: 1 en 4: in blauw bezaaid met gouden staande blokjes een
gouden leeuw, rood gekroond, getongd en genageld (Nassau); 2 en 3: tien maal gedwars-
balkt van zilver en blauw met over alles heen een rode dubbelstaartige leeuw, goud
gekroond, getongd en genageld (Luxemburg).
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(vervolg van pag. 282)
Poitou, geb. 1122; hertogin van Aquitanië 1137; zij hertr. Poitiers 18-5-1152
Henri II graaf van Anjou en hertog van Normandië, welke in 1154 als
Henry II koning van Engeland wordt; gest. Poitiers 31-3-1204; begr. Fontre-
vault; dochter van Guillaume VIII graaf van Poitou, hertog van Aquitanië
en Eleonore van Chatellerault;
tr. 2°. Orleans tussen Kerstmis 1153 en Pasen 1154 Constance van Castilië,
gest. 4-10-1160; begr. St. Denis; dochter van Alfonso VII koning van
Castilië en León en Berengaria van Barcelona;
tr. 3°. 3-11-1160 Alix de Blois-Champagne, geb. ca. 1140; mede-regentes
1190; gest. Parijs 4-6-1206; begr. Fontigny; dochter van Theobald (IV) II
van Blois, graaf van Champagne en Matlülde van Karinlhië uit het geslacht
Sponheim.

XVII. Philippe II Auguste („Philippe Ie Conquérant"), geb. Gonesse 22-8-1165;
gewijd 1-11-1179 en gekroond 29-3-1180 tot medekoning; volgt op als koning
van Frankrijk 18-9-1180; gest. Mantes 14-7-1223; begr. St. Denis;
tr. 1°. Bapaume 28-4-1180 Isabella van Henegouwen-Vlaanderen, gravin van
Artois, geb. Valenciennes in april 1170; gest. Parijs 15-3-1190; begr. Nötre
Dame aldaar; dochter van Boudewijn V (VIII) van Henegouwen-Vlaanderen
en Margaretha van Vlaanderen uit het huis Elzas;
tr. 2°. Amiens 15-8-1193 (verstoten Compiègne 5-11-1193, weer verenigd
einde 1200) Ingeborg (Isambour) van Denemarken, geb. 1175; gest. Córbeil
29-7-1236; begr. priorij St. Iean-sur-1'Isle bij Corbeil; dochter van Waldemar
I koning van Denemarken en Sofie van Polotz uit het geslacht der Ruri-
kiden;
tr. 3°. in juni 1196 (verstoten 7-9-1200) Agnes van Andechs-Meranië, geb.
ca. 1180; gest. kasteel Poissy 29-7-1201; begr. Poissy; dochter van Berthold
IV graaf van Andechs, markgraaf van Istrië en heer van Meranië en Dalma-
tië, en van Agnes van Wettin-Rochlitz.

Uit het eerste huwelijk:
XVIII. Louis VIII Ie Lion, geb. Parijs 5-9-1187; volgt op als koning van Frankrijk

14-7-1223; tegenkoning (van lan Zonder Land) in Engeland van juni 1216
tot sept. 1217; gest. Montpensier 8-11-1226; begr. St. Denis;
tr. bij Pont-Audemer (Normandië) 23-5-1200 Blanca van Castilië, geb. Palen-
cia (Castilië) in 1188 (vóór 4-3); regentes van Frankrijk gedurende de min-
derjarigheid van haar zoon Louis IX van 1226—1236 en gedurende diens
afwezigheid (7e kruistocht) van 1248—1252; gest. Parijs 27-11-1252; begr.
Maubuisson; dochter van Alfonso VHl van Castilië en Eleonora van Enge-
land.

Van een jongere zoon, Robert Ie Vaillant, stammen af de graven van Artois (tot 1318),
voortgezet als graven van Eu (uitgestorven in 1472); van een derde zoon, Charles
d'Anjou, stammen af de takken Capet-Anjou (uitgestorven in 1399), Capet-Napels (uit-
gestorven in 1414), Capet-Tarente (uitgestorven in 1374) en Capet-Durazzo (in wettige
mannelijke lijn uitgestorven in 1414, in vrouwelijke lijn in 1435, in onwettige lijn moge-
lijk nog voortlevend).

De oudste de vader overlevende zoon was:
XIX. Louis IX (Saint-Louis), geb. Poissy 25-4-1214; volgt op als koning van

Frankrijk 8-11-1226 onder regentschap van zijn moeder; zelfstandig 1236;
gestorven voor-Tunis 25-8-1270; begr. St. Denis; heilig verklaard 1297;
tr. Sens 27-5-1234 Marguerite de Provence, geb. St. Maime bij Forcalquier
in 1221; gest. Parijs 21-12-1295; begr. St. Denis; dochter van Raimond
Berengarius V van Arragon, graaf van Provence en Forcalquier en Beatrix
van Savoye.

Het nageslacht van zijn oudste zoon, koning Philippe III Ie Hardi, bestond in wettige
lijn uit de geslachten: Capet (uitgestorven in mannelijke lijn in 1328, in vrouwelijke lijn
in 1381), Valois (uitgestorven in 1498), (Valois-)Or/éa«^ (uitgestorven in 1575), (Valois-)
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Angoulcme (in wettige mannelijke lijn uitgestorven in 1589, in wettige vrouwelijke lijn
in 1615, in onwettige lijn in 1701), (Valois-)£en7 (uitgestorven in 1435), (Valois-)Bo«r-
gondïé (uitgestorven in wettige mannelijke lijn in 1477, in wettige vrouwelijke lijn in
1482) en (VaIois-)£V/-ewx (uitgestorven in 1441).

In onwettige lijn stammen van de Valois' af het geslacht der hertogen van Longueville
(uitgestorven in 1707, waaruit wederom in onwettige lijn het geslacht De Rothelin, uit-
gestorven in 1818) en het geslacht De Saint-Rémy, uitgestorven in 1925.

Een jongere zoon was: Robert de France [gen. XX].

BOURBON

De nu volgende generatie confronteert ons met een sinds Lodewijk VIII in de Franse
monarchie opgekomen instelling: de apanage. Weliswaar zijn er al wel enkele kleinere
voorbeelden van bekend uit vroeger tijd, maar hij paste dit systematisch toe. De apanage
is een instelling uit het privaatrecht, waarbij de begunstigde afziet van het hem anders
toekomende deel van de erfenis. Dit gebruik werd in het Franse koningschap de mid-
denweg tussen een rechtmatige verdeling van het gehele rijk (volgens het Frankische
principe) en, anderzijds, het streven het koninklijk domein zo goed mogelijk bijeen te
houden. Ook eerder had men reeds uitwegen gezocht om een verdeling te ontgaan: jongere
zoons liet men huwen met rijke erfdochters of toetreden tot de geestelijke stand. Door
op ruime schaal apanages in te stellen handelden Lodewijk VIII en zijn opvolgers als
familie-vader, niet als een door staatkunde geleid vorst. Het creëren van apanages was
een onontkoombaar kwaad, wilde men broederoorlogen voorkomen. Maar herhaaldelijk
gingen de begunstigden en hun nakomelingen toch een eigen politiek voeren, die soms
lijnrecht indruiste tegen die van het hoofd van het geslacht, de Franse koning. Het
sterkste voorbeeld hiervan is wel het in 1362 (opnieuw) ingestelde Bourgondië. De droe-
ve ervaringen, daarmee opgedaan, gaven aanleiding later aan apanages allerlei beper-
kende bepalingen op te leggen, of de verleende goederen bij het uitsterven der zijlinie
in te trekken. Maar ook daarbij bleek, dat het politiek-mogelijke vaak minder is dan het
politiek-wenselijke.

Het voorbeeld-Bourbon, waarlangs ons deze stamreeks voert, is nog een van de ge-
lukkigste. Het eerste geslacht dat over de heerlijkheid (seigneurie) Bourbon had ge-
heerst, was met Archambauld X uitgestorven. Hij liet twee dochters na, die beiden
huwden met leden van het geslacht Capet-Bourgondië. Alleen de jongste, die haar zuster
in het bestuur dezer heerlijkheid opvolgde, liet een erfgenaam na: Beatrix, die in 1272
trouwde met Robert, de zesde zoon van Saint Louis.

Na de dood van zijn schoonmoeder (1283) bestuurde Robert deze toen niet bij het
kroondomein getrokken, maar als apanage weer uitgegeven heerlijkheid samen met zijn
gemalin. Hij nam er wel de naam, maar niet het wapen van aan en behield dus het
lelie-wapen. Dit, maar vooral de trouwe houding welke hij en zijn nakomelingen — af-
gezien van de allerlaatste generatie — steeds tegenover de achtereenvolgens als koning
regerende takken van het vorstenhuis bewaarden, droeg er sterk toe bij dat zij steeds als
leden van het Maison de France erkend bleven.

Van die trouw gaf reeds zijn zoon, Louis Ie Grand [gen. XXI] in het begin der
Honderdjarige Oorlog met Engeland vele blijken: zowel militair als diplomatiek wist hij
vele successen voor de koning te behalen, waarop deze Bourbon tot een hertogdom ver-
hief (1327). Na zijn dood moesten echter de bezittingen van deze tak verdeeld worden.

Het eigenlijke hertogdom Bourbon kwam, met Clermont en de meeste andere bezit-
tingen, aan de oudste zoon (Pierre), wiens zoon (Louis II) door zijn huwelijk met Anne,
dauphine d'Auvergne, het graafschap Forez en de dauphiné d'Auvergne verwierf, als-
mede in 1400 Beaujolais. In de loop van de 15e eeuw bereikten de bezittingen van deze
oudste tak een grote, zij het kortstondige bloei, vooral ook in artistiek opzicht aan het
hof in Moulins en in de abdij van Souvigny. In 1525 werden deze bezittingen echter
door het koninklijk gezag ingetrokken vanwege het verraad van de toenmalige hertog,
de bekende connétable Charles (III) de Bourbon, die zich in dienst van Karel V had
begeven.

Louis' tweede zoon, Jacques [gen. XXII] kreeg bij de deling van 1342 slechts het
graafschap la Marche en de, heerlijkheid Montaigue-en-Combrailles, doch bleef een
trouw aanhanger van zijn koning (Philippe VI), wiens leven hij in de slag bij Poitiers
redde.
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XX. Robert de France, geb. in 1256; graaf van C/er/nonf-en-Beauvaisis maart
1269; heer van Bourbon 1283; chambrier de France; gest. 7-2-1317; begr.
Parijs (Dominicanen);
tr. Clermont-en-Beauvaisis zomer 1272 Béatrice de Bourgogne, erfdochter
van Bourbon, geb. ca. 1257; gest. kasteel Murat 1-10-1310; begr. Cham-
pagne (Allier); erfdochter van Jean de Bourgogne, heer van Charolais (uit
het geslacht Capet-Bourgondië, zie hierboven sub XII ad a.) en Agnès,
erfdochter van Bourbon.

XXI. Louis de Bourbon, geb. 1279; bijgenaamd „Le Grand" en „Le Boiteux";
grand chambrier de France 1308; heer van Bourbon na de dood van zijn
moeder in 1310; graaf van Clermont na de dood van zijn vader in 1317;
verheven tot (eerste) hertog van Bourbon en pair van Frankrijk, bovendien
graaf van la Marche, waartegenover hij echter Clermont aan de koning
moet afstaan 27-12-1327; wederom beleend met het (dan tot pairie verhe-
ven) graafschap Clermont 1331; gest. 22-1-1341; begr. Parijs (Jacobijnen);
tr. Pontoise in september 1310 Maria van Henegouwen (uit het geslacht
Avesnes), gest. kasteel Murat 28-8-1354; begr. Champaigne; dochter van
Jan II graaf van Henegouwen en (sinds 1299) Holland en Philippine van
Luxemburg.

Uit de oudste zoon uit dit huwelijk, Pierre Ier de Bourbon, stammen:
a. het geslacht der hertogen van Bourbon, in wettige lijn uitgestorven in 1488 (in on-

wettige lijn voortgezet door de tak Bourbon-Lavedari), waarna de bezitingen over-
gaan aan Bourbon-Montpensier I;

b. het geslacht Bourbon-Beaujeu (uitgestorven in 1521);
c. het geslacht Bourbon-Busset, afstammend van Louis de Bourbon (vorst-bisschop van

Luik 1456—1482). Dit geslacht bloeit nog in verschillende takken; tot een daarvan
behoort de moeder van Z.K.H. Prins Charles Hugues de Bourbon-Parme;

d. het geslacht Bourbon-Montpensier 1, in mannelijke lijn uitgestorven in 1527 met het
sneuvelen van de toen in Spaanse dienst strijdende connétable Charles III de Bour-
bon, in vrouwelijke lijn in 1561.

Een jongere zoon was:

XXII. Jacques Ier de Bourbon, geb. ca. 1321; graaf van La Marche (1342) en
Ponthieu (1346—1360); capitaine général du Languedoc 15-6-1349; conné-
table de France 1354—'56; gestorven Lyon 6-4-1362 (als gevolg van een
gevecht bij Brignais op 2-4); begr. Lyon (Dominicanen);
tr. in 1335 Jeanne de Blois, gest. 15-8-1371; erfdochter van Condé, Caren-
cy, Leuze, Buquoi en Aubigni; dochter van Hugues VI graaf van Chatillon-
St. Pol en Jeanne d'Argies.

Van een jongere zoon, Jacques, stamt de linie Bourbon-Preaux, uitgestorven in 1422.

De oudste zoon was: Jean Ier, graaf van Vendöme [gen. XXIII].

VENDOME

Vendöme, thans hoofdstad van het departement Loir-et-Cher, is van oorsprong een
Keltische nederzetting. Tegen het einde van de 10e eeuw vormde Vendöme met on-
middellijke omgeving een eigen graafschap, waar wij leden van het geslacht der graven
van Anjou als graaf aantreffen. Zij waren het ook die er de beroemde abdij de la
Trinité stichtten. Door huwelijk kwam dit graafschap aan de linie Bourbon-la Marche.

Na de dood van Jean Ier werden de bezittingen van deze tak nogmaals verdeeld: de
oudste (Jacques II) kreeg de graafschappen la Marche en Castres en de heerlijkheden
Montaigue en Bellac (deze goederen vererfden via zijn enige gehuwde dochter reeds in
de volgende generatie aan de Armagnac's), de tweede (Louis; gen. XXIV) kreeg Ven-
döme en de derde (Jean) Carency.

Vendöme vererfde vervolgens steeds van vader op zoon tot aan Henri IV [gen.
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XXIX] die de laatste was die de titel ervan voerde. In de burgeroorlogen die Frankrijk
in het laatst der 16e eeuw teisterden, wist de (katholieke) Ligue de stad in te nemen
(1586). Henri IV moest zijn voorvaderlijk erfdeel gewapenderhand heroveren, waarna
hij het kasteel liet ontmantelen; sedertdien zijn er dus nog slechts ruïnes van over, ook
van de slotkerk, de collegiale Saint-Georges, waarin verscheidene zijner voorvaderen
begraven waren. Later schonk hij Vendöme aan zijn natuurlijke zoon César [zie sub
XXIX].

XXIII. Jean Ier de Bourbon, graaf van la Marche 1361; graaf van Vendöme en
Castres 1374; heer van Lezignem-en-Narbonnais, Epernon, Bréhencourt,
Thail, Quillebeuf, enz.; lieutenant général pour Ie roi en Limousin 1366;
gest. 11-6-1393; begr. Vendöme;
tr. Parijs 28-9-1364 Cathérine de Vendöme, bestuurderes van het graafschap
Vendöme na de dood van haar gemaal; gest. 1-4-1412; begr. Vendöme;
dochter van Jean VI graaf van Vendöme en heer van Castres („lean de
Preuilly") en Jeanne de Ponthieu-Aumale.

Van de derde zoon, Jean, stamt de linie Bourbon-Carency af, uitgestorven in 1515.

De tweede zoon was:

XXIV. Louis de Bourbon, geb. ca. 1376; medebestuurder van het graafschap Ven-
döme sinds ongeveer 1402; door koop heer van Montdoubleau 1406; grand
chambellan de France 1408; graaf van Vendöme en Chartres 1412; grand
maitre de France 15-11-1414; gouverneur van Champagne, Brie en Picardië;
gest. Tours 21-12-1446; begr. Vendöme;
tr. 1°. 21-12-1414 Blanche de Roucy, gest. 21-8-1421; begr. Vendöme, doch-
ter van Hugues II graaf van Roucy en Blanche de Coucy;
tr. 2°. Rennes 24-8-1424 Jeanne de Laval, gest. kasteel Lavardain 18-12-
1468; begr. Vendöme; dochter van Jean de Montfort, heer van Kergolay,
enz. (sinds 1412 als Guy Xlll heer van Laval) en Anne, erfdochter van
Laval, Vitre, Gavre, Aquigny, Chatillon, Aubigne, enz.

XXV. Jean II de Bourbon, geb. ca. 1426; als Jean VII graaf van Vendöme 1446;
gest. kasteel Lavardain 6-1-1478; begr. Vendöme;
tr. Angers 9-11-1454 Isabelle de Beauveau, geb. ca. 1436; gest. 1475; begr.
Vendöme; erfdochter van Champigny en la Roche-sur-Yon; dochter van
Louis heer van Beauveau, sénéchal d'Anjou, en Marguerite de Chambley.

Van een jongere zoon, Louis, stamt het geslacht Bourbon-Montpensier II af, uitge-
storven in 1693. Tot deze tak behoorde ook Charlotte de Bourbon-Monpensier, derde
gemalin van Willem de Zwijger, herhaaldelijk voormoeder van H.M. de Koningin.

De oudste zoon was:

XXVI. Francois de Bourbon, geb. 1470; graaf van Vendöme 1478; graaf van St.
Pol, Marie en Soissons 1487; gest. Vercelli 2-10-1495; begr. Vendöme;
tr. kasteel La Fère 8-9-1487 Maria van Luxemburg, gravin van St. Pol,
Ligny en Enghien; erfdochter van de graafschappen St. Pol, Marie en Sois-
sons, het burggraafschap Meaux en de heerlijkheden La Fère, Gravelines,
enz.; weduwe van de op 30-1-1486 gestorven Jacob van Savoye, graaf van
Romont; gest. kasteel La Fère-en-Tardenois 1-4-1547; begr. Vendöme; doch-
ter van Peter 11 graaf van Luxemburg en St. Pol (en sinds 1476 van Soissons,
Enghien en Marie) en Margaretha van Savoye.

Van een jongere zoon, Franfois, stamt het in mannelijke lijn reeds in 1546, in vrou-
welijke lijn in 1601 uitgestorven geslacht Bourbon-St. Pol af, dat zich op grond van
een erf-huwelijk ook Estouteville noemt.

De oudste zoon was:

XXVII. Charles de Bourbon, geb. Vendöme 2-6-1489; graaf van Vendöme, Soissons
en Condé, heer van La Flèche, enz. onder regentschap van zijn moeder 1495;
verheven (als Charles Ier) tot hertog van Vendöme en pair van Frankrijk

292



februari 1515; gouverneur van Valois 1515; van Parijs, het Ile-de-France
en Picardië 1524; door de koningin-moeder benoemd tot chef des conseils
na de gevangenname van de koning (Francois Ier) in de slag bij Pavia 1525;
onder de naam Charles IV hoofd van het huis Bourbon en „premier prince
du sang" na de dood van hertog Charles III, connétable de France (zonder
echter in het bezit gesteld te worden van de bezittingen van diens linie) 1527;
gest. Amiens 25-3-1537; begr. Vendöme;
tr. 1°. Chateaudun 18-5-1513 Frangoise d'Alengon, hertogin van Beaumont,
geb. in 1491; gest. kasteel La Flèche 14-9-1550; begr. Vendöme; weduwe
van de 12-2-1512 gestorven Francois II d'Orléans, hertog van Longueville;
dochter van René hertog van Alengon en Margaretha van Lotharingen.

Van een jongere zoon, Louis, stammen af de geslachten Condé (in mannelijke lijn
uitgestorven in 1804 met de fusilering van de hertog van Enghien, in vrouwelijke lijn
in 1824) en Conti, uitgestorven in 1814.

De oudste zoon was: Antoine de Bourbon [gen. XXVIII].

NAVARRA

Dat na het sneuvelen van de connétable Charles III de Bourbon diens voormalige
goederen bij het kroondomein werden ingelijfd en niet aan de jongere linie Bourbon-
Vendöme werden geschonken, is uit een oogpunt van centralisatie-politiek zeer wel
begrijpelijk: het gevaar van het vormen van een vrijwel onafhankelijke „staat" midden
in Frankrijk was maar al te reëel. Het doet echter wel wat vreemd aan te constateren,
dat de „premier prince du sang" praktisch alleen het kleine graafschap Vendöme bezat.

De volgende generatie brengt echter een enorm dynastiek huwelijk: Antoine de Bour-
bon [gen. XXVIII] huwde met Jeanne d'Albret, die onafhankelijk koningin van Navarra
en souverein burggravin van Béarn was, maar daarenboven erfgename van het grootste
complex toen nog niet bij het kroondomein getrokken lenen: van vaderszijde het her-
togdom Albret, de graafschappen Périgord, Foix, Bigorre en het burggraafschap Limo-
ges, van moederszijde de erfenis der Armagnac's!

Navarra was eertijds een Iberisch koninkrijk, dat in het westelijke deel der Pyreneeën
was gelegen; voor een klein deel ten noorden daarvan (Neder-Navarra), doch voor het
grootste deel ten zuiden van dit gebergte (Opper-Navarra). Reeds in de vroege Middel-
eeuwen was deze streek steeds in verzet tegen de omringende, vaak veel grotere volken:
eerst tegen de Wisi-Goten, later tegen de Islamieten en de Franken. Aan het verzet tegen
deze laatsten is de herinnering verbonden van de slag bij Roncevaux (778), die uitgangs-
punt werd voor het Roelandslied.

Karel de Grote onderwierp dit gebied in 806 en maakte er een deel van de Spaanse
Mark van, maar weldra namen de Basken de strijd weer op, zowel tegen de Franken
als tegen de Mohammedanen, waarbij zij zich herhaaldelijk met de ene partij tegen de
andere verbonden.

Reeds vroeg (met zekerheid sinds 905) treffen we er een inheemse dynastie aan, die
omstreeks 1030 zelfs de leiding wist te nemen in de Reconquista, het christelijk tegen-
offensief op het Iberisch schiereiland. Kort daarop werd het rijk echter verdeeld en in
1234 stierf de dynastie in mannelijke lijn uit. In 250 jaar tijds ging Navarra toen
zes keer in andere geslachten over, hetgeen vaak gepaard ging met strijd tussen de di-
verse pretendenten, waardoor de inwendige kracht van dit land natuurlijk verzwakte.
Dit was vooral het geval bij de laatste dezer dynastiewisselingen, toen Jean d'Albret
huwde met de erfgename van het koninkrijk Navarra, Cathérine de Foix (1484). De
bevolking voelde zich toen meer tot Castilië aangetrokken en het was zodoende voor
koning Ferdinand de Katholieke van Arragon en Castilië vrij eenvoudig om Opper-
Navarra te bezetten (1485). In 1512 lijfde hij het bij zijn landen in.

Pogingen van Henri II d'Albret (koning van Navarra 1517—1555) het tijdens zijn
vader verloren gegane Opper-Navarra te herwinnen, mislukten. Thans is dit gebied een
Spaanse provincie (10.506 km2). Het erfdeel dat zijn dochter Jeanne d'Albret in haar
huwelijk met Antoine de Bourbon meebracht bleef dus beperkt tot het zeer kleine Neder-
Navarra. Hun zoon Henri IV [gen. XXIX] verenigde Neder-Navarra in een soort perso-
nele unie met de Franse kroon, zodat de Franse koningen zich tot het einde van het
ancien régime „roi de France et de Navarre" bleven noemen. Neder-Navarra en het (in
1434 daarmee verenigd geraakte) souvereine burggraafschap Bearn (van welk gebied
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de titel van vicomte door Henri IV als laatste gevoerd werd, daarna niet meer) vorm-
den toen een eigen gouvernement.

Sedert de Franse Revolutie behoort dit gebied tot het departement Basses-Pyrenées,
waarvan de grenzen (behoudens in het uiterste westen) samenvallen met de oude grenzen
van Neder-Navarra en Béarn.

Van minder hoge titel, maar bij elkaar aanmerkelijk belangrijker waren de vele Fran-
se lenen, die Jeanne d'Albret in haar verenigde. Het is hier niet de plaats om op die
interessante, maar ingewikkelde vererving in te gaan, temeer daar reeds haar zoon,
Henri IV, deze gebieden vrijwel alle met het kroongebied verenigde (1607), waarna zij
uit de geschiedenis verdwenen. Voor één complex wil ik echter een uitzondering maken,
n.l. de erfenis der Armagnac's. De opkomst van de graven van Armagnac in het zuiden
van Frankrijk werd eigenlijk veroorzaakt door de omstandigheid, dat zij voor een deel
hunner gebieden leenman van de Engelse koning waren, voor een deel van de Franse.
Zij konden die twee toen gemakkelijk tegen elkaar uitspelen en slaagden er in de 14e
eeuw in, zich vrijwel onafhankelijk te maken. Hoewel hun dit herhaaldelijk door de
Franse koning verboden werd, tituleerden zij zich „comte par la grace de Dieu". Pracht-
lievend als zij waren hielden zij er voor de graaf en diens gemalin afzonderlijke, uitge-
breide hofhoudingen op na, vormden zij een eigen staatsorganisatie met kanselier, séné-
chal, rekenkamer, enz., lieten zij zich „consul" of zelfs „rex" noemen en bij hun ambts-
aanvaarding zalven en kronen!

Zij begaven zich in de grote politiek, waarin zij — zoals genoegzaam bekend mag
worden verondersteld — rivaliseerden met de Bourgondiërs. Toen echter het Franse
koningschap sterker werd, ondergingen zij hetzelfde lot: in 1473 werd Jean V d'Armag-
nac vermoord en greep de Franse koning in bij de volgende verleningen van dit landen-
complex. Toen in 1525 Marguerite de Valois weduwe werd van graaf Charles II
d'Armagnac beschouwde haar broer, koning Francois Ier, haar als erfgenaam, zodat
deze landen door haar aan haar tweede echtgenoot, Henri II d'Albret, kwamen.

XXVIII. Antoine de Bourbon, geb. kasteel La Fère-en-Tardenois 22-4-1518; hertog
van Vendöme en gouverneur van Picardië 1537; na de dood van zijn schoon-
vader (1555) koning van Navarra, hertog van Albret, enz., alsmede gouver-
neur et amiral de Guyenne; leider der Hugenoten 1557; wordt weer katho-
liek en lieutenant-genéral du royaume 1561; gest. te Andelys als gevolg van
bij het beleg van Rouaan opgelopen verwondingen 17-11-1562;
tr. Moulins 20-10-1548 Jeanne III d'Albret, geb. Pau 7-1-1528; van 1555—
1562 naast haar gemaal, van 1562 tot haar dood alleen koningin van Navar-
ra, burggravin van Béarn, hertogin van Albret, gravin van Périgord, Foix,
Bigorre, Armagnac en Rouergue; gest. Parijs 9-6-1572; begr. Vendöme;
gescheiden echtgenote van Wilhelm I. hertog van Kleef-Gulik-Berg; erf-
dochter van Henri II d'Albret, heer, later hertog van Albret, graaf van
Périgord en Castres, (als Henri Ier) koning van Navarra, souverein burg-
graaf van Béarn, graaf van Foix en Bigorre, en van Marguerite d'Orléans,
hertogin van Berry (uit het huis Valois-Angoulême; zuster van koning
Francois Ier van Frankrijk en dientengevolge genaamd „de France"), erfge-
name van Armagnac en Rouergue.

FRANKRIJK

De volgende generatie van deze stamreeks voert ons weer terug naar de Franse troon.
Toen Henri de Navarra in 1572 huwde met de jongste dochter van Catharine de' Medici,
was niet te voorzien, dat hij 17 jaar later zou opvolgen. Maar toen in 1574 koning
Karel IX zonder wettig nageslacht en in 1584 de ook uit onze vaderlandse geschiedenis
bekende hertog van Anjou ongehuwd was gestorven, was hij de wettige opvolger van
de toen regerende, maar kinderloze koning Henri III. Naar salisch erfrecht toch was hij,
in mannelijke lijn in de tiende graad, afstammeling van Saint-Louis. Zijn aanspraken
riepen echter in het toen door godsdienstoorlogen verscheurde Frankrijk veel tegenstand
op, vooral van de stad Parijs. Dat de katholieke partij der Guises openlijk Spaanse steun
kreeg, bleek voor hem diplomatiek een voordeel: des te gemakkelijker kon hij nu als de
„nationale" kandidaat voor de troon gelden.

Door nogmaals tot het katholicisme over te gaan (de woorden „Paris vaut bien une
messe" zijn apocrief) wist hij echter ook de hoofdstad voor zich te winnen, waarna zijn
regering een aanvang kon nemen.
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XXIX. Henri de Bourbon, geb. Pau 13-12-1553; prins van Béarn, prins van Viane,
hertog van Beaumont (Maine); wordt calvinist 1559; gouverneur et amiral
de Guyenne 1561; na het overlijden van zijn vader hertog van Vendöme
1562; door zijn moeder aangesteld tot leider der Hugenoten 1569; na het
overlijden van zijn moeder (9-6-1572) onder de naam Henri II koning van
Navarra, als Henri III hertog van Albret, enz.; bekeert zich tijdens de Parijse
Bloedbruiloft tot het katholicisme; verblijft nadien feitelijk als gevangene
aan het Franse hof; weet te ontvluchten, wordt weer calvinist en treedt
weer op als leider der Hugenoten 1576; onder de naam Henri IV koning van
Frankrijk en van Navarra na het uitsterven van het huis Valois in 1589;
wordt teneinde erkenning van dit koningschap te verkrijgen weer katholiek
St. Denis 25-7-1593; gekroond Chartres 27-2-1594; vermoord te Parijs 14-5-
1610; begr. St. Denis;
tr. 1°. Parijs 18-8-1572 (dit kinderloos gebleven huwelijk door echtscheiding

. ontbonden 17-12-1599) Marguerite de France, hertogin van Valois, geb.
kasteel St. Germain-en-Laye 14-5-1553; gest. Parijs 27-3-1615; begr. St.
Denis; dochter van Henri II, koning van Frankrijk en van Catharina de'
Medici;
tr. 2°. per procuratie Florence 5-10 en in persoon Lyon 27-12-1600 Maria
de' Medici, groothertogelijk prinses van Toscane, geb. Florence 26-4-1573;
gekroond tot koningin van Frankrijk 13-5-1610; regentes van Frankrijk en
Navarra van 14-5-1610 tot aan de meerderjarigheidsverklaring van haar
zoon 2-10-1614; intrigeert nadien nog herhaaldelijk tegen haar zoon; moet
in februari 1631 dientengevolge naar Brussel vluchten; begeeft zich in 1638
via de Republiek naar Londen en in 1641 naar Keulen; gest. Keulen 3-7-
1642; dochter van Francesco I de' Medici, groothertog van Toscane, en
Johanna, aartshertogin van Oostenrijk (huis Habsburg).

Van een gelegitimeerde bastaard, César, stamt het in 1727 uitgestorven geslacht
Bourbon-V'endome af.

Uit het tweede huwelijk waren twee zoons, waarvan de jongste (Gaston) vier dochters
had (Bourbon-Orléans I; uitgestorven in 1721), alsmede een bastaard, stamvader der
graven van Charny (uitgestorven in 1740).

De oudste zoon uit het tweede huwelijk was:

XXX. Louis XIII de France, geb. Fontainebleau 27-9-1601; koning van Frankrijk
en van Navarra onder regentschap van zijn moeder 1610; zelfstandig 2-10-
1614; bijgenaamd „Ie Juste"; gest. kasteel St. Germain-en-Laye 14-5-1643;
begr. St. Denis;
tr. per procuratie Burgos 18-10 en in persoon Bordeaux 25-11-1615 Anna
Maria Mauritia, prinses van Habsburg en Spanje, infante van Spanje („Anne
d'Autriche"), geb. Valladolid 22-9-1601; regentes 1643—1651; gest. Parijs
(Louvre) 20-1-1666; begr. St. Denis; oudste dochter van Felipe III, koning
van Spanje en der Indien en Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk (huis
Habsburg).

Van de jongere zoon uit dit huwelijk, Philippe, stamt het nog bloeiende huis Bourbon-
Orléans II af, waartoe ook de huidige (Orleanistische) pretendent voor de Franse troon,
de graaf van Parijs, behoort. In onwettige lijn stamt van dit huis Orléans ook het geslacht
Henrion de Staal Magnoncourt de Tracy, hetwelk ca. 1880 nog bloeide.

De oudste zoon was:

XXXI. Louis XIV de France, geb. St. Germain-en-Laye 5-9-1638, bijgenaamd
„Dieudonné" (1638); koning van Frankrijk en van Navarra onder regent-
schap van zijn moeder 1643; zelfstandig 7-9-1651; regeert als absoluut vorst
sinds 10-3-1661; bijgenaamd ,Le Roi-Soleil" (1679) en „Le Grand" (1680);
gest. Versailles 1-9-1715; begr. St. Denis;
tr. 1°. (contract Fazanten-eiland in de Bidassoa 7-11-1659 na verkregen
pauselijke dispensatie) per procuratie Fontarabia en Fontainebleau 3-6 en
in persoon St. Jean-de-Luz 9-6-1660 Maria Theresia, prinses van Habsburg

(zie verder pag. 300)
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premier prince
du Sang (1527)

z.v. Francois
de Bourbon, gr.
v. Vendöme, en

Maria van
Luxemburg-

St. Pol.
• Vendöme

2-6-1489

t Amiens

25-3-1537

V/2

FRANCOISE
VAN

ALENCON

d.v. René, her-
tog v. Alenjon,
en Margaretha
v. Lotharingen-

Vaudémont

•

1491

t k. La Flèche

14-9-1550

Chateaudun
18-5-1513

1V/1

ANTON
DE BOURBON

hertog v. Vendöme (1537),
koning v. Navarra (1555)

• La Fère 22-4-1518
t Andelys 17-11-1562

V/3

HENDRIK II
VAN ALBRET

koning v. Na-
varra en gr. v.

Foix (1517), hr.
(1522) en hertog
(1550) v. Albret

z.v. Jean d'Al-
bret, koning v.
Navarra, en
Cathériné de

Foix

• Sanguessa

18-4-1503

t Pau

25-5-1555

V/4

MARCARETIIA
VAN ANGOU-

LEME

d.v. Charles,
gr. v. Angou-

lême, en Louise
van Savoye

*

11-4-1492

t
21-12-1549

cc 1527

rv/2
JOIIANNA III
VAN ALBRET

koningin van Navarra (1555)

• Pau 7-1-1528
t Parijs 9-6-1572

oo Moulins 20-10-1548

HI/1
HENDRIK VAN BOURBON

hertog v. Vendöme (1562), koning van Navarra en hertog van
Albret (1572), als Henri IV koning van Frankrijk (1589;

gekroond 1594)

* Pau 13-12-1553
t (vermoord) Parijs 14-5-1610

co Lyon

n/i

V/5

COS1MO I
DE' MEDICI

hertog (1537)
en groothertog

(1569) van
Florence

z.v. Giovanni
delle Bande

Nere de' Medi-
ci, en Maria

Salviati

• Florence

11-6-1519

t Villa di Cas-
tello b. Florence

21-4-1574

V/6

ELEONORA
ALVAREZ DE

TOLEÜO

d.v. Pedro v.
Toledo, markgr.
van Villafranca,
vice-koning van
Napels, en Ma-
ria v. Ossorio
•

ca. 1522

t Pisa

18-12-1562

1 0 Florence
°° 29-3-1539

IV/3

PRANCESCO l
DE' MEDICI

groothertog v. Florence (1574)

• Florence 25-3-1541
t Florence 19-10-1587

V/7

FERDINAND I
v. HABSBURU

stadhouder v.h.
H.R. Rijk

(1519), aarts-
hertog v. Oos-
tenrijk (1521),
kon. v. Bohe-

men en Honga-
rije (1527),

Rooms-koning
'1531); keizer

(1556)
z.v. Philips de

Schone van
Habsburg, en
Johanna de

Waanzinnige
van Arragon
« Alcala de

Henares
10-3-1503
t Wenen

25-7-1564

V/8

ANNA
v. HONGARIJE

d.v. Wladislaus
II, koning van
Hongarije, en
Anna de Foix

*Ofcn

23-6-1503

t Praag

27-1-1547

Linz
°° 25-5-1521

IV/4

.lOIIANNA VAN
HABSBURG-OOSTENRJJK

• Praag 24-1-1547
t Florence 10-4-1578

oo 1° Florence 18-12-1565

III/2
MARIA DE' MEDICI

regentes van Frankrijk (14-5-1610—2-10-1614)

* Florence 26-4-1573
t Keulen 3-7-1642

J7-12-1600

LODEWIJK XIII
koning van Frankrijk en van Navarra (1610)

* Fontaineblau 27-9-1601 t St. Germain-en-Laye 14-5-1643

i

co Bordeaux (

LODEWIJK
KONING VAN FRANKRIJK ,

tr. 1° St. Jean-de-Luz 9-6-1660 MARIA THERESIA VAN HABSBURG-SPANJE, * Madrid *
en Elisabeth

tr. 2°. Versailles 12-6-1684 FRANCOISE d'AUBIGNE, Niort 8-9-1635, t St. Cyr 17-4-1719,

* Saint Germain-en-Laye 5-9-1638
de Surineau, en

Samenstelling: v. E.
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V/9

KAKEL V
V. HABSItUltG

heer der Neder-
landen (1506;

1515), koning v.
Spanje (1516),
Rooms-koning
1519; keizer
(gekr. 1531)

abdiceert 1555
en 1556

z.v. Philips de
Schone van

Habsburg, en
Johanna de
Waanzinnige
van Arragon

* Gent

24-2-1500

t San Yusie

21-9-1558

V/10

ISAI1KI.1A
v. PORTUGAL

d.v. Emma-
nuel I de Grote,
koning v. Por-

tugal, en Maria
van Arragon

* Lissabon

4-10-1503

t Toledo

1-5-1539

Sevilla
10-3-1526

IV/5

FILIPS 11
VAN IIABSBUUG-SPANJE

heer der Nederlanden (1555—
1581), koning v. Spanje (1556),

koning v. Portugal (1580)
• Valladolid 21-5-1527
t Escorial 13-9-1598

V/11

MAX1-
MIL1AANII

v. HAIiSBURG

koning van Bo-
hemen(1562),
Rooms-koning
(1562), koning
v. Hongarije
(1563), keizer

(1564)

z.v. Ferdinand I
v. Habsburg-

Oostenrijk, en
Anna van
Hongarije

• Wenen

1-8-1527

t Regensburg

12-10-157b

V/12

MARIA
v. HABSHUKG

d.v. Karel V
van Habsburg,

en Isabella
van Portugal

* Madrid

21-6-1528

t Madrid

26-2-1603

Valladolid
13-9-1548

IV/6

ANNA VAN
HABSBURG-OOSTENRUK

•Cigales 2-11-1549
t Madrid 26-10-1580

oo 4° Segovia 12-11-1570

III/3
FILIPS III VAN HABSBURG-SPANJE

koning van Spanje

* Madrid
t Madrid

en Portugal (1598)

14-4-1578
31-3-1621

oo Valencia

n/2 —
ANNA MARIA MAURITIA

regentes van Frankrijk

* Valladolid 22-9-1601
2 5 - 1 1 - 1 6 1 5

XIV
EN VAN NAVARRA (1643)

V/13

FEKIIINAX» I
v. HABSBURG

stadhouder v.h.
H.R. Rijk

(1519), aarts-
hertog v. Oos-
tenrijk (1521),
kon. v. Bohe-
men en Hon-
garije (1527),

Rooms-koning
(1531); keizer

(1556)
z.v. Philips de

Schone van
Habsburg, en

Johanna de
Waanzinnige
van Arragon
• Alcala de

Henares
10-3-1503

t Wenen

25-7-1564

V/14

ANNA
v. HONGARIJE

d.v. Wladislaus
II, koning van
Hongarije, en
Anna de Foix

• Ofen

23-6-1503

t Praag

27-1-1547

Linz
25-5-1521

IV/7

KAREL VAN
HABSBURG-OOSTENHIJK

aartshertog v. Oostenrijk,
Stiermarken, Karinthiè' en Krain

• Wenen 3-6-1540
t Graz 10-7-1590

oo Wenen

1U/4

V/15

ALBRKCIIT IV
v. WITTELS-

BACH

hertog van
Beieren (1550)

z.v. Wilhelm
IV, hertog v.

München, en
Jacoba Maria

v. Baden

• München

29-2-1528

t München

24-10-1579

V/16

ANNA
v. HABSBURG

d.v. Ferdinand
I v. Habsburg-
Oostenrijk, en

Anna van
Hongarije

• Praag

7-7-1528

t München

16-10-1590

Regensburg
°° 4-7-1546

IV/8

MARIA
VAN BEIEREN

• München 21-3-1551
t Graz 29-4-1608

26-8-1571

MARGARETHA VAN HABSBURG-OOSTENRIJK

* Graz 25-12-1584
t Escorial

18-4-1599
3-10-1611

VAN HABSBURG-SPANJE
(14-5-1643—7-9-1651)

t Parijs 20-1-1666

20-9-1638, f Versailles 30-7-1683, d. v. Filips IV van Habsburg-Spanje, koning van Spanje,
van Frankrijk.
markiezin van Maintenon (1688), weduwe van Paul Scarron, d.v. Constant d'Aubigné, baron
Jeannc de Cardillac.

t Versailles 1-9-1715
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Louis duc de Bourgogne
(Ie Petit Dauphin)

1682—1712
co 1697

Marie Adelaïde van Savoye
1685—1712

Lode wyk
XV

v. Frankrijk
1710—1774

co 1725
Maria

Lescynska
1703—1768

Louise Elisa- LoiJis,
beth van dauphin van
Frankrijk Frankrijk

1727—1759 1729—1765
co 1739 co 1747

Filips van Maria
Parma Josefa

van Saksen
(zie rechts) 1731—1767

1
Maria
Anna

v. Spanje
1718—1781

co 1729
Josef I

v. Portugal
1714—1777

Mai ia
van

Portugal
1734—1816

co 1760
Peter III,
tit.-koning

van Portugal
1717—1786

T—5 "f— -••

LODEWUK xrv i VAN
1638—1715

co 1660
Maria Theresia van

Louis

Marii

Ferdiiland I
der Beide

Siciliën
1751—1825

co 1768
Marie

Amelie van
Oostenrijk

1752—1814

1638—1683

FRANKRIJK

(buitenechtelijke verhouding)
Spanje

A

Ie Grand Dauphin jOJL,
1661—1711

co 1680
mjun

i Anna van Beieren
1660—1690

Kare1 III
van Spanje
1716—1788

co 1738
Maria

Amelia
v. Saksen

1724—1760

Marie Louise
van

Spanje
1745—1792

co 1765
keizer

Leopold II
v. Habsburg
1747—1792

_A_ A

A
« O

Philippe duc d'Anjou v ~f /
(koning Filips V van Spanje)

1683—1746
co 1714

Elisabeth v. Toscane
1692—1766

1
Filips van

Parma
1720—1765

co 1739
Louise

Elisabeth
v. Frankryk

(zie links)
1
1

1 1
Karel IV co Maria Ferdinand I

van 1765 Louisa van
Spanje

1748—1819

. J

v. Parma Parma
1751—1819 1751—1802

co 1769
Amelia

van
Oostenrijk
1746—1804

1

Mai•ia
Antonia

v. Spanje
1729—1785

co 1750
Victor

Amadeus III
v. Sardinië
1726—1796

1

Francoise
Athénais de

Rochechouart
(marquise de
Montespan)
1641—1707

|1
Francoise

Marie
„légitimée de

France"
i /LTJ i "740

co 1692
Filips van
Orleans

1674—1723
j1

Charlotte van
Orleans

1700—1761
oo 1720

Frans III
v. Este-
Modena

1698 1780
1

Hercules III
Kinaldo v.

Este-Modena
1727—1803

co 1741
Maria

Theresia
Cibo

hertogin v.
Massa

179S 170fli / £.j i i y\j

1
]VI 31*13

Beafiïce v.
^t^%*UU B^W V •

Esfe-lModen3• J U * » JH r M.^J%M^* KM44

1750—1829
co 1771

Ferdinand
v. Oostenrijk

hertr. v.
Modena

1754—1806
.. 1



Karel X
van

Frankrijk
1757—1836

co 1773

Maria
Theresia van

Sardinië
(zie rechts)

Karel Ferdinand
hertog van

Berry
1778—1820

Joban VII
van

Portugal
1767—1826

Frans I
der Beide
Siciliën

1777—1830

1797
Marie

Clementine
v. Oostenrijk
1777—1801

Carolina
van

Spanje
1775—1830

Maria
Louise

van Spanje
1782—1824

- oc —Lodewijk I
1795 van

Pamia
1773—1801

oo
1790

co Caroline Miguel
1816 der Beide van

Siciliën Portugal
1798—1870 1802—1866

co 1851
Adelheid

van Löwenstein-Wertheim
Rosenberg
1831—1909

Louise van Artois — oo
1819—1864 1845

Robert I x Maria
van 1884 Antonia

Bourbon-
Parma

1848—1907

van
Portugal

1862—1959

Felix
pr. van

Bourbon-Parma
* 1893

1919

Karel
Lodewijk

van Parma
1799—1883

Maria Anna
van Portugal
1861—1942

co 1893
Willem

gr.hert. v.
Luxemburg
1852—1912

I
Charlotte
gr.hert. v.

Luxemburg
* 1896

JEAN
GR.HERT. V. LUXEMBURG

* 1921

Maria
Theresia

v. Sardinië
1756—1805

oo 1773
Karel X

v. Frankrijk
(zie links)

Victor
Emanuel I

van Sardinië
1759—1824

1789

Maria
Theresia

v. Oostenrijk-
Este

1773—1832

oo
1820

Maria
Theresia

v. Sardinië
1803—1879

Karel III van Parma
1823—1854

De twintigvoudige afstamming
van de Zonnekoning

Samenstelling: v. E.



(vervolg van pag. 295)
en van Spanje, infante van Spanje, geb. Madrid 20-9-1638; gest. Versailles
30-7-1683; begr. St. Denis; dochter van Felipe IV, koning van Spanje en der
Indien en van Elisabeth de France (dochter van Henri IV en Maria de' Me-
dici);
tr. 2" . (in het geheim) Versailles 12-6-1684 Francoise d'Aubigné, markiezin
van Maintenon (sinds 1688), geb. Niort 8-9-1635; gest. St. Cyr 17-4-1719;
weduwe van de 14-10-1660 gestorven letterkundige Paul Scarron; dochter
van Constant d'Aubigné, baron de Surineau en Jeanne de Cardillac.

Van gelegitimeerde bastaarden stammen af de takken Bourbon-Maine (uitgestorven
in 1775) en Bourbon-Pentlüèvre (uitgestorven in 1821).

Uit het eerste huwelijk:
XXXII. Louis, fils ainé de France, dauphin de Viennois, dit de France, geb. Fon-

tainebleau 1-11-1661; bijgenaamd „Monsieur Ie Dauphin", ook wel „Mon-
seigneur", eerst na zijn dood bijgenaamd „Ie Grand Dauphin"; bevelhebber
van het Rijnleger in 1688 en 1690; opperbevelhebber in Vlaanderen in 1694
en 1709; gest. kasteel Meudon 14-4-1711; begr. St. Denis;
tr. 1°. per procuratie München 28-1 en in persoon Chalons 7-3-1680 Marie
Anne Victoire Chrestienne Josèphe Bénédictine Rosalie Pétronille prinses
van Beieren, paltsgravin aan de Rijn, geb. München 17-11-1660; bijgenaamd
„la Dauphine de Bavière", ook wel „la Grande Dauphine"; gest. Versailles
20-4-1690; begr. St. Denis; dochter van Ferdinand Maria Franz Ignatz Wolf-
gang, keurvorst van Beieren en Adelheid Hcnriette Maria, prinses van Savoye.
tr. 2° . (morganatisch) ca. 1691/5 Emilie de Joly de Chouin, gest. Parijs
1732, dochter van Guillaume-Claude de Joly, chevalier, baron van Chouin,
van Langres en van Chaillouvre, baljuw van Bresse, gouverneur van Bourg,
en diens tweede echtgenote Anne-Clémence-Bonne de Grolée de Mépieu.

Van de oudste zoon uit het eerste huwelijk (Louis, duc de Bourgogne, bijgenaamd
„Ie Petit Dauphin") stammen de latere Franse koningen uit het geslacht Bourbon af,
regerend over Frankrijk tot 1792 en van 1814 tot 183O2), in wettige lijn uitgestorven in
18833) met de graaf van Chambord. In onwettige lijn uit deze Bourbons de geslachten
De Vintimille (uitgest. 1864), de Narbonne-Lara (uitgest. 1856), Cadet de Gassicourt
(nog bloeiend), Oreille de Carrière en Delaroche (beide omstreeks 1880 nog bloeiend).

Een jongere zoon uit het eerste huwelijk was: Philippe fils de France [gen. XXXIII] .

SPANJE

Hoewel in de loop van de 17e eeuw de inwendige kracht van Spanje sterk was ver-
minderd, besloeg het Spaanse imperium nog steeds een enorme oppervlakte. In Europa
behoorden ook Zuid-Italië („Napels"), Sicilië, Sardinië, het hertogdom Milaan en de
Zuidelijke Nederlanden tot de Spaanse monarchie. Groter en belangrijker was echter
het koloniale gebied van Spanje: diverse delen van Afrika, eilandengroepen in de Stille
Oceaan (o.a. de Philippijnen) en last not least het Amerikaanse continent van Mexico
tot Chili! Nog steeds kon van het Spaanse imperium, als in de tijd van Karel V, gezegd
worden dat de zon er niet in onderging.

Al tientallen jaren hield de Europese diplomatie rekening met de mogelijkheid van
een uitsterven van de Habsburgers in Spanje. Pas in de laatste levensjaren van de zieke-
lijke en kinderloze koning Karel II bereikte de Europese diplomatie echter haar grootste
activiteit in deze. De in 1688 door Lodewijk XIV ontketende agressie-oorlog werd door
de daaraan deelnemende staten in 1697 (vrede van Rijswijk) voornamelijk beëindigd,
om de handen vrij te hebben voor de in verband met de Spaanse erfenis te verwachten
complicaties. Want dat deze zouden komen, was te voorzien.

2) Naar legitimistische opvattingen regeerden de Bourbon's, zij het tijdelijk in balling-
schap, ook over Frankrijk in de jaren 1792—1814 en na 1830.

3) De vraag in hoeverre men de nakomelingen van Naundorff als Bourbon's mag
beschouwen, zij hier in het midden gelaten. Hetzelfde geldt voor het geslacht Freeman.
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De voornaamste kandidaten voor deze erfenis waren Lodewijk XIV en keizer Leo-
pold I; beiden waren gehuwd geweest met zusters van Karel II en waren via hun
moeders tevens zijn neef. Aan de respectieve waarde hunner aanspraken zij hier thans
voorbijgegaan, evenals aan die van verscheidene andere kandidaten die zich aanmeld-
den. Maar afgezien van de diverse kandidaten kon het toch ook Groot-Brittannië en de
Republiek niet onverschillig zijn aan wie de Spaanse erfenis toeviel: Engeland had
reeds aanzienlijke handelsbelangen in de zwak-bestuurde Zuidamerikaanse koloniën
weten te verwerven, de Republiek was bevreesd voor haar handel op de Levant wan-
neer de Middellandse Zee een Franse binnenzee zou worden en voor haar eigen veilig-
heid wanneer de Zuidelijke Nederlanden Frans gebied zouden worden. Vandaar dat
de Zeemogendheden aanvankelijk de kandidatuur van een aanmerkelijk zwakkere pre-
tendent steunden (het zoontje van de keurvorst van Beieren) en na diens onverwachte
dood aanstuurden op een verdeling van deze enorme erfenis. Zowel Frankrijk als Oos-
tenrijk zou dan een deel krijgen, waarmee het Europese evenwicht zou zijn bewaard.

Karel II en de leidende Spaanse politici waren echter allerminst bereid, hun staat te
laten verdelen. Deels door omkoperijen, deels doordat de Franse partij zich aanmerkelijk
terughoudender gedroeg dan de Oostenrijkse, was de algemene stemming in Spanje
sterk voor een Franse kandidaat geporteerd, b.v. voor de tweede kleinzoon van Lode-
wijk XIV, de hertog van Anjou. Op 2 oktober wijzigde Karel II zijn testament in die
zin, waarna hij op 1 november stierf.

Op 9 november bereikte het nieuws van zijn sterven het Franse hof, tegelijk met de
bepalingen van zijn laatste testament: de hertog van Anjou werd als erfgenaam aange-
wezen, de Spaanse erfenis zou onder geen voorwaarde verdeeld mogen worden en de
Spaanse en Franse kronen zouden onverenigbaar zijn. Wat zou Lodewijk XIV doen?
Indien hij de bepalingen van dit testament voor zijn kleinzoon aanvaardde, betekende
dit oorlog met de keizer en vermoedelijk ook met Engeland en Nederland; wanneer
hij ze verwierp zou alles aan de volgende kandidaat, een Oostenrijkse aartshertog, gaan
en zou Frankrijk weer, als ten tijde van Karel V, geheel door Habsburg omsingeld zijn.

Toen twee dagen later een nieuwe brief uit Madrid het Franse hof bereikte, waarin
erop werd aangedrongen dat de hertog van Anjou met spoed zou vertrekken, gaf Lo-
dewijk XIV aan de Spaanse afgezant, Casteldosrios, zijn routine-antwoord voor moei-
lijke gevallen: „Je verrai", waarop deze later tot de hovelingen verongelijkt zei: „Je
n'eusse jamais cru qu'en offrant vingt-deux royaumes on me répondit „je verrai" "4).

Na een week van beraadslagen viel echter de beslissing: Lodewijk XIV accepteerde
voor zijn kleinzoon de bepalingen van het testament. Op 16 november zwaaiden in
Versailles de deuren van het Cabinet du Conseil naar de Spiegelzaal open en annon-
ceerde Lodewijk zijn kleinzoon aan de verzamelde hovelingen: „Messieurs, voila Ie
roi d'Espagne".

De teerling was geworpen. Want dat de bepaling omtrent de onverenigbaarheid van
de Franse en Spaanse tronen een dode letter moest blijven, werd weldra duidelijk:
enkele dagen later berichtte Ie Mercure reeds „II n'y a plus de Pyrenées" en op 4 de-
cember liet Lodewijk zich door „de koning van Spanje" belasten met het bestuur der
Zuidelijke Nederlanden. Franse ambtenaren overstroomden Spanje, Franse troepen
België. Bovendien liet Lodewijk de opvolgingsrechten van de duc d'Anjou op de Franse
troon nadrukkelijk registreren door het parlement van Parijs.

4) De verklaring voor de uitdrukking „22 koninkrijken" in deze anekdote is te vinden
door de officiële titulatuur der Spaanse koningen na te gaan. Als korte titel („titulo
pequeno") gebruikten zij de formule „koning van Spanje en der Indien" („Hispanarium
et Indiarum rex"), die ook in deze stamreeks is aangehouden. Hun uitgebreide titulatuur
(„titulo grande") luidde echter: „Zijne Katholieke Majesteit, koning van Castilië, Arra-
„gon, Leon, Beide Siciliën, Jeruzalem, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicië,
„Mallorca, Minorca, Sevilla, Sardinië, Cordova, Corsica, Murcia, Jaén, de Algarven,
„Algeciras, Gibraltar, de Canarische eilanden, der westelijke en oostelijke Indien, van
„het vasteland en de eilanden der oceanen; aartshertog van Oostenrijk; hertog van
„Bourgondië, Brabant, Milaan; graaf van Habsburg, Vlaanderen, Tirol en Barcelona;
„hertog van Athene en Neopatria; heer van Biscaye en Molina, markgraaf van Oristan
„en Gozianos, enz. enz.".

Deze titulatuur bleef in gebruik tot aan de val der Spaanse monarchie in 1931. Een
sterk (en bewust nagestreefd!) contrast met dergelijke, ook van andere landen bekende
uitgebreide titulaturen is het simpele „roi de France" (later uitgebreid tot „roi de France
et de Navarre") der Franse koningen.
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Het woord was weldra aan de wapenen. De uiterst bloedige Spaanse Successie-oorlog
die nu begon werd in de jaren 1713—'14 afgesloten door diverse vredesverdragen,
waarvan dat te Utrecht het belangrijkste was: de Spaanse erfenis werd verdeeld (Spanje
en de koloniën aan de hertog van Anjou; de overige Spaanse bezittingen in Europa aan
Oostenrijk) en nadrukkelijk werd vastgelegd, dat de Franse en Spaanse troon inderdaad
onverenigbaar zouden zijn. De tijd van de Franse hegemonie was voorbij, die van de
Britse evenwichtspolitiek begon.

XXXIII. Philippe fils de France, geb. Versailles 19-12-1683, hertog van Anjou; als
Felipe V tot koning van Spanje en der Indien geproclameerd te Versailles
16-11-1700 ter opvolging van zijn oudoom Carlos II (huis Habsburg); ridder
Gulden Vlies 1700, eerste souverein hoofd der Orde van het Gulden Vlies
van het huis Bourbon 1701; doet voor zichzelf en al zijn afstammelingen af-
stand van de rechten op de Franse troon bij het verdrag van Utrecht 5-11-
1712; draagt bij de vrede van Utrecht (11-4-1713) de Zuidelijke Nederlan-
den, Napels, Milaan en Sardinië aan Oostenrijk, Gibraltar en Minorca aan
Engeland en Sicilië aan Savoye over, echter onder behoud van de titels
dezer gebieden; doet in een vlaag van zwaarmoedigheid afstand van de
regering ten bate van zijn oudste zoon uit zijn eerste huwelijk (1724), doch
herneemt na diens sterven in datzelfde jaar de regering; gest. Madrid (Buen
Retiro) 9-7-1746; begr. San Ildefonso;
tr. 1°. per procuratie Turijn 11-9 en in persoon Figueras (Catalonië) 3-11-
1701 Maria Luisa Gabriela, prinses van Savoye, geb. Turijn 17-9-1688;
gest. Madrid 14-2-1714; dochter van Vittorio Amadeo II, hertog van Savoye,
vorst van Piemont, koning van Cyprus (van 1713—1718 koning van Sicilië
en sinds 1718 koning van Sardinië) en van Marie Anne prinses van Bourbon-
Orléans;
tr. 2". per procuratie Parma 16-9 en in persoon Guadalajara 24-12-1714
Elisabeth prinses van Parma (uit het geslacht Farnese), geb. Parma 25-10-
1692; gest. Aranjuez 11-7-1766; begr. San Ildefonso; dochter van Odoardo
II Farnese, erf prins van Parma en Dorothea Sophia van Beieren, paltsgravin
van Neuburg.

Van de oudste zoon uit het tweede huwelijk, Carlos, stammen af:

a. de in Spanje tot 1808, van 1814—1868 en van 1875—1931 regerende tak(ken) der
Bourbons, waarvan pretendent zijn prins Juan, graaf van Barcelona (*1913) en diens
zoon prins Juan Carlos, vorst van Asturië (*1913). Bovendien heeft een oudere
broeder van prins Juan, n.l. prins Jaime (*I9O8) enkele jaren geleden zijn rechten
in dit opzicht hernomen, sinds kort (evenals zijn broeder en neef) mede ten opzichte
van de Franse troon, zulks onder verwerping van het hierboven genoemde verdrag
van Utrecht;

b. de in Spanje niet regerende („Carlistische") lak, in 1936 in mannelijke lijn uitge-
storven;

c. de op grond van een morganatisch huwelijk van de troonsopvolging in Spanje uit-
gesloten tak der hertogen van Sevilla;

d. de nog bloeiende tak Bourbon-Beide Siciliën, in Napels regerend tot 1806 en van
1815—1860, sedert een aantal jaren zich zowel voor de troon van het koninkrijk der
Beide Siciliën, als voor die van Spanje en die van Frankrijk pretendent stellend;

e. de nog bloeiende tak (met recht van troonsopvolging) van de infant Gabriël.

De jongste zoon uit het tweede huwelijk was: Don Filippo di Borbone [gen. XXXIV].

PARMA, P1ACENZA EN GUASTALLA

Nauwelijks was bij de vrede van Utrecht een zeker Europees evenwicht geschapen, of
dit dreigde al weer verstoord te worden. In december 1714 hertrouwde Filips V van
Spanje namelijk, en wel met de eerzuchtige Elisabeth Farnese. Toen in de jaren hierna
uit dit huwelijk twee zoons werden geboren (Don Carlos in 1716 en Don Felipe in
1720) wenste de moeder voor deze kinderen een reële politieke post. Uit het eerste
huwelijk van Filips V waren namelijk ook twee zoons geboren, zodat een opvolging in
Spanje op dat moment nog uitgesloten moest worden geacht. Zij ontwikkelde toen,
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ijverig gesteund door haar landsman Alberoni, een heel net van intrigues, waarbij zij
in de eerste plaats het oog liet vallen op de hertogdommen Parma en Piacenza, waar
haar geslacht dreigde uit te sterven.

In de 14e eeuw waren deze Noorditaliaanse stadsrepublieken, na een zeer wissel-
vallige geschiedenis, aan Milaan gekomen. Zij bleven hiermee verenigd, totdat paus
Julius II op het congres van Mantua Milaan aan de Sforza's gaf, doch Parma en Pia-
cenza bij zijn Kerkelijke Staat inlijfde (1513). In 1545 maakte paus Paulus III er een
erfelijk hertogdom van, waarmee hij zijn zoon Pierluigi Farnese beleende. Van dil
moment af verliep het politieke leven van Parma-Piacenza, afgezien van enkele korte
oorlogs-interrupties, zeer rustig. De Farnese's regeerden er tot 1731, toen hun geslacht
met de kinderloze hertogen Francesco (reg. 1694—1727) en diens broer Francesco
Antonio (reg. 1727—1731) uitstierf. Daar dit al jaren te voorzien was, maakte Elisabeth
als dochter van hun (niet geregeerd hebbende) halfbroer Odoardo II, voor haar zoons
aanspraak op dit gebied.

Aantrekkelijker vanwege de grotere omvang, maar juridisch nog moeilijker te ver-
dedigen, was haar aanspraak op Toscane, waar de Medici in deze zelfde jaren op uit-
sterven stonden. Elisabeth maakte hierop aanspraak als enige gehuwde bet-achterklein-
dochter (!) van Cosimo II.

Deze aanspraken riepen de nodige complicaties op. Bij de vrede van Utrecht waren
de Spaanse bezittingen in Italië aan Oostenrijk gekomen, dat in deze jaren bovendien
krachtig de idee van een Duits keizerrijk handhaafde, ook in Noord-Italië. Dat nu
voor Spaanse infanten aanspraak werd gemaakt op de „keizerlijke lenen" Parma en
Toscane, scheen dus de oude toestand van een „Spaans" Italië te gaan terugbrengen.

Het was echter vooral de wijze waarop van Spaanse zijde de zaak werd aangevat,
die duidelijk maakte dat het hier inderdaad om veel méér ging, n.l. om een terugwinning
van de invloed in geheel Italië en daarmee een omverwerpen van de vrede van Utrecht.
Tegenover Alberoni's agressie (bezetting van Sardinië in 1717 en van Sicilië in 1718)
vormde zich een Quadruple Alliantie ter handhaving van de vrede van Utrecht: Groot-
Brittannië, Frankrijk, de Republiek en Oostenrijk bewerkten de voor Spanje nog zeer
voordelige vrede van Madrid (1720), waarbij Don Carlos de opvolging te zijner tijd in
Parma-Piacenza werd toegezegd, terwijl Oostenrijk het arme Sardinië aan de hertog
van Savoye gaf (deze noemde zich sedertdien tot 1860 toe koning van Sardinië) in ruil
voor het rijkere Sicilië. Savoye kon dus het gelag betalen.

Spanje was nu echter politiek geïsoleerd. Om daaraan te ontkomen, bewerkte Eli-
sabeth een verzoening met Wenen. Daar stond men in deze jaren voor een analoge
situatie als tegen 1700 in Madrid. Nu was het de Oostenrijkse tak der Habsburgers die
in mannelijke lijn op uitsterven stond (de regerende keizer, Karel VI, had slechts twee
dochters waarvan de oudste Maria Theresia was), en evenals indertijd Madrid, wilde
nu ook Wenen het Oostenrijks-Habsburgse landenconglomeraat zoveel mogelijk bijeen
houden. De keizer had daartoe de z.g. Pragmatieke Sanctie opgesteld, die aan Maria
Theresia de opvolging in haar landen moest verzekeren, en probeerde nu van alle be-
langrijke Europese mogendheden de ondertekening dier akte ter verkrijgen. Deze be-
dongen echter steeds nieuwe concessies voor hun handtekening. Zo ook Spanje: in 1731
verkreeg het de toezegging van Wenen, dat Don Carlos in Parma zou mogen opvolgen
(reeds het volgend jaar stierf de laatste Farnese, zodat hij inderdaad kon gaan regeren)
en dat hij rechten op de opvolging in Toscane zou kunnen doen gelden. Toen in 1733
Oostenrijk gemengd werd in de opvolgingsoorlog om Polen, schaarde Spanje zich echter
aan de zijde van Oostenrijks vijanden, in de hoop op nog meer winst in Italië. Deze
„realpolitische" speculatie werd met succes beloond: Don Carlos veroverde Napels en
Sicilië, welke gebieden aan hem werden toegekend bij de voorlopige (1735) en defini-
tieve (1738) vrede van Wenen.

Deze vrede van Wenen had veel weg van een politiek stuivertje-wisselen: Don Carlos
kreeg Napels en gaf Parma aan de keizer, Toskane kwam aan hertog Frans Stefanus
van Lotharingen (de verloofde van Maria Theresia), Frans Stefanus gaf Lotharingen
aan Stanislaus Lescinsky, die Polen gaf aan August III van Saksen. . . .

In 1740 stierf Karel VI en onmiddellijk zag Maria Theresia zich, ondanks de zo
plechtig en tegen zo hoge prijzen ondertekende Pragmatieke Sanctie, door vijanden
omringd. In de Oostenrijkse Successie-oorlog die toen begon (1740—1748) was het
aandeel van Spanje niet groot. Bij de vrede van Aken (1748) wist Elisabeth nu echter
ook voor haar tweede zoon, Don Felipe, een gebied te verkrijgen, n.l. Parma-Piacenza.
Echter niet Toscane, doch als kleine compensatie voegde Oostenrijk toen het kleine
hertogdom Guastalla (in 1746 bij het uitsterven der Gonzaga's, die het sinds 1667 had-
den bezeten, ingenomen) eraan toe.
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Elisabeth Farnese zag dus haar streven na jaren met succes bekroond: haar oudste
zoon koning van Napels, haar tweede zoon hertog van Parma. Maar nog hoger zou
haar geluk stijgen, toen in 1759 ook de jongste zoon uit het eerste huwelijk van haar
gemaal stierf: Carlos volgde toen (als Carlos IV) in Spanje op en gaf Napels aan zijn
jongste zoon (Ferdinand IV), stamvader van de tak Bourbon-Beide Siciliën. Ja zelfs
beleefde zij nog het Bourbons familieverdrag van 1761: een „eeuwigdurend" aanvallend
en verdedigend verbond tussen de vier Bourbon-rijken: Frankrijk, Spanje, Napels en
Parma. De eeuwenlange strijd der Bourbons om de Habsburgse omsingeling te door-
breken was door haar zoons gewonnen!

Parma-Piacenza-Guastalla genoot onder de hertogen Filips [gen. XXXIV] en diens
zoon Ferdinand [gen. XXXV] een tijd van rustige voorspoed.

Maar met het binnenvallen van de Franse Revolutie-legers in de Povlakte (1795)
naderde het einde van de zelfstandigheid van het hertogdom Parma met rasse schreden,
al wist hertog Ferdinand in theorie het bestuur erover nog te behouden, door tijdig met
de Franse Republiek vrede te sluiten (9-5-1796). Wel moest hij erin berusten, dat het
blijvend door Franse troepen werd bezet en moest hij bij de vrede van Campo Formio
(17-10-1797) het ten noorden van de Po gelegen gedeelte van zijn gebied, alsmede Gua-
stalla, afstaan aan de Cisalpijnse Republiek, een Franse vazalstaat.

Bij de vrede van Lunéville (9-2-1801) werd bepaald, dat Parma na zijn dood bij de
Franse Republiek zou worden ingelijfd. Als vergoeding voor het verlies van zijn op-
volgingsrecht werd aan zijn zoon [Lodewijk; gen. XXXVI] het groothertogdom Toscane
onder de benaming „koninkrijk Etrurië" geschonken (verdrag van Aranjuez, 21-3-1801).

XXXIV. Don Filippo di Borbone, geb. Madrid 15-3-1720, infant van Spanje; ridder
Gulden Vlies (Sp. tak) 29-5-1733; grootadmiraal van Spanje 14-3-1737; door
aankoop graaf van Chinchón 1738; op grond van de bepalingen van de
vrede van Aken (18-10-1748) hertog van Parma (regeringsaanvaarding
aldaar 10-2-1749), Piacenza (12-2-1749) en Guastalla (12-3-1749); gest.
Alessandria 18-7-1765; begr. Parma (Capucijnerkerk);
tr. per procuratie Versailles 26-8 en in persoon Alcala de Henares 25-10-
1739 Louise Elisabeth de France, prinses van Frankrijk, geb. Versailles

Bij nevenstaande kaart.

In het laatst van de 18e eeuw bestond Noord-Italië (afgezien van een aantal kleine
enclaves, die om der wille van de duidelijkheid zijn weggelaten) uit het koninkrijk Sardi-
nië, de republiek Genua, de tot de Oostenrijkse monarchie behorende hertogdommen
Mantua en Milaan, de republiek. Venetië, het hertogdom Modena, de republiek Lucca,
het groothertogdom Toscane (sinds 1738 een Oostenrijkse secundogenituur), de Stato
degli Presidii (ressorterend onder het gewoonlijk „Napels" genoemde Zuiditaliaanse ko-
ninkrijk der Beide Siciliën) en tenslotte de beide hertogdommen Parma en Piacenza,
waarover van 1732—'35 en sinds 1748/9 de Bourbon's regeerden. Zij regeerden sinds
laatstgenoemd jaar ook over het met een G. aangeduide Guastalla, waartoe sinds 1708
ook de ten noorden van de Po gelegen vorstendommen Sabioneda en Bozzolo behoor-
den. Dit in genoemde jaren door de Bourbon's bestuurde complex is schuin gearceerd.

Nadat door Napoleon Parma-Piacenza aan deze Bourbon's ontnomen was, regeerden
zij van 1801 tot 1807 over het door hem gevormde „koninkrijk Etrurië", bestaande uit
het vroegere groothertogdom Toscane en de Stato degli Presidii [zie gen. XXXVI en
XXXVII, alsmede de daaraan voorafgaande aantekening]. Dit gebied is verticaal ge-
arceerd.

Het Wener Congres herstelde in het algemeen de 18e-eeuwse grenzen, doch Genua
werd bij Sardinië gevoegd, Modena en Toscane werden Oostenrijkse secundogenituren
en uit Milaan, Mantua en Venetië werd het z.g. „Lombardo-Venetiaanse koninkrijk"
gevormd, dat in personele unie met Oostenrijk werd verbonden. Van 1817 tot 1847
regeerden de Bourbon's toen over het tot hertogdom verheven Lucca (horizontaal ge-
arceerd). Na de dood van ex-keizerin Marie Louise konden zij terugkeren naar Parma,
dat toen het gebied der 18e-eeuwse hertogdommen Parma en Piacenza besloeg, zonder
Guastalla, Sabioneda en Bozzolo, doch vermeerderd met het voordien Toscaanse Pontre-
moli (op het kaartje met P. aangegeven).

Door de Italiaanse eenwording in de jaren 1859—'60 gingen al deze staten op in het
koninkrijk Italië.
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14-8-1727; bijgenaamd Madame Première, vervolgens Madame en tenslotte
Madame Infante; gest. Versailles 6-12-1759; begr. St. Denis; dochter van
Louis XV, koning van Frankrijk en van Navarra en van Maria Charlotte
Sofie Félicité Lescynska, prinses van Polen.

XXXV. Don Ferdinando Maria Filippo Lodovico Sebastiano Francesco Giaccomo
di Borbone, geb. Parma 20-1-1751; ridder Gulden Vlies (Sp. tak) 1751
(1772); volgt op als hertog van Parma, Piacenza en Guastalla 18-7-1765;
infant van Spanje 1765; gest. abdij Fontevivo 9-10-1802; begr. aldaar;
tr. per procuratie Wenen 27-6 en in persoon Colorno 19-7-1769 Maria
Amelia Josepha Johanna Antonia, aartsherlogin van Oostenrijk, geb. Wenen
26-2-1746; gest. Praag 18-6-1804; dochter van Franz Stephan, hertog van
Lotharingen (1729—1735), groothertog van Toscane (sinds 1737), mede-
regent over de Oostenrijkse erflanden (1740) en als Franz 1. sinds 1745
keizer des H.R. Rijks, en van Maria Theresia Walpurga, koningin van Hon-
garije en Bohemen, keizerin des H.R. Rijks, aartshertogin van Oostenrijk,
enz.

ETRURIE

Het mag wel de ironie der geschiedenis heten, dat de opvolging in Toscane, waar
Elisabeth Farnese zo voor geijverd had, verwezenlijkt werd door een gril van Napoleon.
Met de aanvaarding van deze opvolging was trouwens een berusten in de afstand van
Parma verbonden.

Het „koninkrijk Etrurië" (26.500 km2 groot, met een bevolking van 1,7 miljoen in-
woners) werd geschapen bij de vrede van Lunéville (1801) door samenvoeging van het
sedert 1737 Oostenrijkse groothertogdom Toscane en de kleine Stato degli Presidii, be-
staande uit het eiland Elba en enkele kustplaatsen langs de Toscaanse kust. Dit
nieuwbakken koninkrijk met zijn aan de Oudheid ontleende naam heeft slechts kort
bestaan, want het streven van Napoleon om, eventueel via familieleden, alle Europese
staten geheel van Frankrijk afhankelijk te maken, leidde zes jaar later al weer tot wijzi-
gingen; bij het verdrag van Fontainebleau (27-11-1807) moest de „koningin-regentes",
Maria Luisa van Spanje, berusten in de inlijving van Etrurië bij het Franse keizerrijk
tegen de (nimmer nagenkomen) belofte tot stichting van een koninkrijk „Noord-
Lusitanië".

In 1809 werd Napoleons zuster Elise regentes van dit gebied (zie hierna onder Lucca).
Na de val van Napoleon keerde de Oostenrijkse aartshertog, die tot 1799 over Toscane
geregeerd had, hier weer terug (sept. 1814; gesanctioneerd door het Wener Congres
in 1815).

LUCCA

Lucca is een oorspronkelijk Etruskische nederzetting. Na de val van het Westromeinse
Rijk kwam het herhaaldelijk in andere handen, totdat het in 1370 voorgoed onafhan-
kelijk werd. Gesteund door Genua wist dit oligarchisch bestuurde stadsrepubliekje zich
tegenover het nabijgelegen en zoveel sterkere Florence te handhaven.

Op 15 januari 1799 werd het door de Fransen veroverd, die de republiek Lucca een
nieuwe grondwet opdrongen. In 1805 schonk Napoleon dit gebied aan zijn oudste zuster,
Maria Anna („Elise"), sinds 1797 gehuwd met Pasquale („Félix") Bacciocchi. Tevoren
was zij reeds vorstin van het nog veel kleinere Piombino; in 1806 kreeg zij er nog Mas-
sa en Carrara bij, terwijl zij in 1809 bovendien regentes van Toscane werd. Zij ver-
plaatste toen haar residentie naar Florence. In 1814 werd Lucca eerst door de Napoli-
tanen, vervolgens door de Oostenrijkers bezet.

Bij de vele regelingen die na de val van Napoleon gemaakt moesten worden, rees
ook het probleem hoe de ex-koning van Etrurië Karel van Bourbon [gen. XXXVII]
aan een gebied te helpen. In Toscane was de Oostenrijkse aartshertog Ferdinand III al
weer als groothertog teruggekeerd, terwijl Parma-Piacenza voor de duur van haar leven
werd bestemd als hertogdom voor keizerin Marie-Louise de (tweede) echtgenote van
Napoleon.

Toen werd het hertogdom Lucca aangewezen als gebied voor deze tak der Bourbon's.
Eerst zou Marie Luisa, de ex-koningin van Etrurië, er regeren; vervolgens haar zoon
Karel; een en ander totdat keizerin Marie Louise gestorven zou zijn, waarop deze
Bourbon's dan weer naar Parma zouden terugkeren; Lucca zou dan aan Toscane ko-
men. Dit alles werd geregeld bij de verdragen van Frankfurt (20-7-1819), Florence
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(28-11-1844) en Parijs (10-6-1847). Aldus is, in grote trekken, ook geschied. Kort voor
Karet in Parma-Piacenza zou opvolgen verkocht hij Lucca echter (het hertogdom was
1493 km2 groot, iets meer dus dan de provincie Utrecht) aan Toscane, welke lotge-
vallen het nadien deelde.

XXXVI. Lodovico I di Borbone, geb. Piacenza 5-7-1773, erfprins van Parma, infant
van Spanje en ridder Gulden Vlies (Sp. tak) 1773; door Napoleon bij de
vrede van Lunéville aangesteld tot koning van Etrurïé als schadeloosstelling
voor het na de dood van zijn vader bij Frankrijk in te lijven Parma (9-2-
1801); als zodanig door Joachim Murat geproclameerd 28-7-1801; aanvaardt
de regering 12-8-1801; gest. Florence 27-5-1803; aanvankelijk begraven te
Florence (San Lorenzo), doch in 1808 overgebracht naar het Escorial;
tr. San Ildefonso 25-8-1795 Dofia Maria Luisa Josefina Antonieta de
Borbón y Borbón, geb. San Ildefonso 6-7-1782, infante van Spanje; regentes
van Etrurïé na de dood van haar gemaal voor haar zoontje Lodoviio II
tot het verdrag van Fontainebleau (27-10-1807), waarna zij op 10-12-1807
bij proclamatie de inwoners van hun eed van trouw ontslaat; regerend
hertogin van Lucca sinds 22-11-1817; gest. Rome 13-3-1824; dochter van
Carlos IV Antonio Pascual Francisco lavier Juan Nepomuceno José
januario Serafin Diego de Borbón y Sajonia, koning van Spanje en der
Indien, en van Dofia Maria Luisa Teresa de Borbón y Borbón, prinses van
Parma, infante van Spanje.

XXXVII. Don Carlo Lodovico Ferdinando di Borbone, geb. Madrid 22-12-1799; her-
tog van Parma, Piacenza en Guastalla, infant van Spanje en ridder Gulden
Vlies (Sp. tak) 1799, koninklijk prins van Etrurië 1801, als Lodovico II
koning van Etrurië onder regentschap van zijn moeder van 27-5-1803 tot
10-12-1807; als Carlo Lodovico hertog van Lucca ter opvolging van zijn
moeder 13-3-1824; verkoopt dit gebied aan Toscane 5-10-1847; volgt op
grond van diverse internationale verdragen ex-keizerin Marie Louise bij
haar dood op als Carlo II hertog van Parma, Piacenza en Guastalla 17-12-
1847; staat Guastalla aan Modena af 8-1-1848; wordt door revolutie ge-
dwongen een regentschap in te stellen 20-3-1848 (welk regentschap door
een provisioneel bewind wordt vervangen op 9-4 van dat jaar); verlaat het
land 19-4-1848 en abdiceert te Weisstropp (Saksen) 14-3-1849; noemt zich
sedertdien graaf van Villafranca; gest. Nice 17-4-1883;
tr. Turijn (per procuratie 15-8 en in persoon) 5-9-1820 Maria Teresa Ferdi-
nanda Felicia Gaetana Pia di Savoia, prinses van Sardinië, geb. Rome
19-9-1803; gest. San Martino bij Lucca 16-7-1879; dochter van Vittorio
Emanuelle 1 Gaetano di Savoia, koning van Sardinië, en Maria Theresia
Johanna Josefa aartshertogin van Oostenrijk.

PARMA, PIACENZA EN GEANNEXEERDE STATEN

De terugkeer van de Bourbons naar Parma-Piacenza in 1847 was eigenlijk de laatste
verwerkelijking van de vele regelingen van het Wener Congres, dat zoveel mogelijk
overal de legitieme heersers wilde herstellen. Nu was het uiteraard niet mogelijk, de
achttiende eeuw gehéél te herstellen, en ook in het geval van Parma-Piacenza waren
er kleine modificaties nodig. De belangrijkste daarvan was, dat Guastalla aan Modena
werd afgestaan (zie hierboven, gen. XXXVII). Maar er waren meer grenscorrecties
nodig: Modena verkreeg ook Fivizzano, maar gaf daarvoor de districten Villafranca,
Freschietto, Castevoli en Malazzo aan Parma. Van Lucca (inmiddels bij Toscane ge-
voegd) kreeg Parma Montignoso, Minucciano, Galliano en Castiglione; van Toscane:
Pontremoli, Bagnano, Filatierra, Groppoli en Lusuoli. Deze kleine toevoegingen werden
in de officiële titulatuur aangeduid als „geannexeerde staten".

Lang heeft dit (tweede) bewind der Bourbon's over Parma niet meer geduurd. Wel
wist Oostenrijk ha de revolutiejaren 1848 en 1849 hier overal zijn invloed te herstellen
en de in die jaren verjaagde vorsten terug te brengen op hun tronen, maar tien jaar
later werden al deze reactionaire regeringen verjaagd door de liberalistisch-nationalis-
tische eenheidsbeweging van Italië, die overal de overhand verkreeg na de (zij het ook
voortijdig beëindigde) oorlog van Sardinië en Frankrijk tegen Oostenrijk. Ook het her-
togdom Parma ging op in het koninkrijk Italië.
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XXXVIII. Ferdinando Carlo 111 Maria Guiseppe Vittorio Baldassarre di Borbone, geb.
Lucca 14-1-1823; infant van Spanje, ridder van het Gulden Vlies (Sp. tak)
1823; volgt vanuit Londen zijn vader op als hertog van Parma, Piacenza
en geannexeerde staten 14-3-1849; doet zijn intrede in Parma 25-8-1849 en
aanvaardt de regering 27-8-1849; overleden te Parma 27-3-1854 aan de
gevolgen van een de voorgaande dag op hem gepleegde aanslag;
tr. Frohsdorf 10-11-1845 Louise Marie Thérèse van Artois, prinses van
Frankrijk, geb. Parijs 21-9-1819; bijgenaamd „Mademoiselle", na de abdi-
catie van haar grootvader in 1830 gravin van Rosny, treedt als regentes over
Parma enz. op voor haar zoontje 1854; verklaarde zich neutraal in de oor-
log van 1859 tussen Sardinië en Frankrijk en Oostenrijk, doch werd na de
slag bij Magenta genoodzaakt het land te verlaten (dat zich hierna met
Modena en de Romagna tot het gouvernement Emilia formeerde, hetwelk
zich in maart 1860 na volksstemming bij het koninkrijk Sardinië aansloot);
vestigt zich op het kasteel Wartegg (kanton Sankt-Gallen); gest. Venetië 1-2-
1864; dochter van Charles Ferdinand de Bourbon-Artois, hertog van Bcrry
en van Maria Caroline Ferdinanda Louisa di Borbone, prinses der Beide
Siciliën.

XXXIX. Roberto 1 Carlo Luigi Maria di Borbone, geb. Florence 9-7-1848; infant
van Spanje, erfprins van Parma; volgt zijn vader (onder regentschap van
zijn moeder) op als hertog van Parma, Piacenza en geannexeerde staten
27-3-1854; ridder Gulden Vlies (Sp. tak) 1854; verdreven op 9-6-1859; na de
dood van zijn moeder opgevoed door zijn oom, de graaf van Chambord,
van wie hij bij diens dood in 1883 o.a. het gelijknamige kasteel erfde; gest.
Pianore bij Viareggio 16-11-1907; begr. aldaar;
tr. 1°. Rome (Sixt. kapel) 5-4-1869 Donna Maria Pia delle Grazie di Bor-
bone, prinses der Beide Siciliën, geb. Gaeta 2-8-1849; gest. Biarritz 29-9-
1882; begr. Glashütte bij Mönichkirchen; dochter van Ferdinando II Carlo,
koning der Beide Siciliën en Maria Theresia Isabella, aartshertogin van
Oostenrijk;
tr. 2°. kasteel Fischhorn 15-10-1884 Maria Antonia Adelaide Camila Caro-
lina Eulaïia Leopoldina Sophia Inès Francisca de Asis e de Paula Micaela
Gabriela Rafaela Gonzaga Gregoria Bernardina Benedictina Andrea de
Braganca, infante van Portugal, geb. Bronnbach 28-11-1862; gest. kasteel
Berg (Luxemburg) 14-5-1959; dochter van Dom Miguel 1 Maria do Patro-
cfnio Joao Carlos Francisco de Asis Xavier Paula Pedro de Alcantara
António Rafael Gabriel Joaquim José Gonzaga Evaristo de Braganca, ko-
ning van Portugal en diens tweede echtgenote Sophie Amelia Adelheid Luise
Johanna Leopoldine prinses van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Uit het tweede huwelijk zes zoons en zes dochters, waarvan als derde zoon5):

XL. Z.K.H. Félix Marie Vincent de Bourbon de Parme, prins van Bourbon-Parma,
geb. Schwarzau am Steinfelde 28-9-1893; prins van Luxemburg en Nassau
5-11-1919; generaal-inspecteur van het Groothertogelijk Luxemburgse leger,
president van het Rode Kruis van Luxemburg, erebaljuw en ere-grootkruis
van de Souvereine Orde van Malta, enz.;

5) De tweede zoon uit dit tweede huwelijk is:
XLa. Z.K.H. Francois Xavier Charles Marie Anne Joseph de Bourbon, prins van

Bourbon-Parma, geb. Camaiore (prov. Lucca) 25-5-1889;
tr. kasteel Lignières (Cher) 12-11-1927 Marie Madeleine Yvonne, gravin van
Bourbon-Busset, geb. Parijs 25-3-1898, dochter van Marie Louis Gabriel Ceorges,
graaf van Bourbon-Busset en Marie Joséphine Jeanne de Kerret.

XLIa. Z.K.H. Charles Hugues Xavier Marie Sixte Louis Robert Jean Georges Benoit
Michel de Bourbon, prins van Bourbon-Parma, geb. Parijs 8-4-1930;
tr. Rome 29-4-1964 H.K.H. Irene Emma Elisabeth, prinses der Nederlanden,
prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, geb. Soestdijk 5-8-1939,
dochter van Z.K.H. Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel
Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe-Biesterfeld, en H.M.
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, koningin der Nederlanden, prinses van
Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, enz., enz.
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tr. Luxemburg 6-11-1919 H.K.H. Charlotte Adelgunde Elisabeth Maria Wil-
helmine van AfaMa«(-Weilburg), groothertogin van Luxemburg, hertogin van
Nassau, prinses van Bourbon van Parma (paltsgravin aan de Rijn, gravin van
Sayn, Königstein, Katzenelnbogen en Diez, burggravin van Hammerstein,
vrouwe van Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg en Eppstein;
grootmeesteres van de Luxemburgse Orden van de Éikenkroon, van Adolf
van Nassau en van de Gouden Leeuw van Nassau, dame-eregrootkruis van
de Souvereine Orde van Malta; geb. kasteel Berg 23-1-1896; groothertogin
van Luxemburg ter opvolging van haar op 9-1-1919 geabdiceerde zuster
Marie Adelaïde, dochter van Wilhelm Alexander van Nassau, groothertog
van Luxemburg, enz., en Dona Maria Ana do Carmo Henrique Teresa
Adelaide Joana Carolina Inès Sofia Eulaïia Leopoldina Isabel Bernardina
Micaela Gabriela Rafaela Francisca de Asis e de Paula Inacia Gonzaga de
Braganca, infante van Portugal.

LUXEMBURG
De eerste maal dat wij de naam Luxemburg in de geschiedenis vermeld vinden, is

in het jaar 963. Toen verwierf namelijk graaf Siegfried van de Ardennen deze strategisch
gelegen plek door een goederenruil met de abdij van St. Maximin te Trier. Deze sterkte
werd geleidelijk het middelpunt van een groot landencomplex dat zich tot ver buiten
de grenzen van het huidige groothertogdom uitstrekte. Ook doordat leden der achter-
eenvolgens over Luxemburg regerende dynastieën tot koning van Bohemen of van Hon-
garije, tot markgraaf van Brandenburg en zelfs tot Duits keizer opgeklommen, zijn de
Middeleeuwen (vooral de 14e en begin 15e eeuw) de bloeitijd van Luxemburg.

In 1443 wist echter hertog Filips de Goede van Bourgondië dit hertogdom te verwer-
ven. Eeuwenlang kende het daarna geen eigen staatkundig bestaan: Spaans tot 1714,
Oostenrijks tot 1794 en vervolgens Frans tot 1815. Door het Wener Congres werd het
in personele unie met het Koninkrijk der Nederlanden verenigd als schadeloosstelling
voor koning Willem I voor zijn toen niet gerestitueerde bezittingen in Duitsland. Daar
Luxemburg toen nog uitsluitend opvolging in mannelijke lijn kende, trad bij het over-
lijden van Willem III het Nassause erfverdrag van 1783 in werking zodat de Walramse
linie hier toen opvolgde. Daar groothertog Willem (reg.: 1905—1912) uitsluitend doch-
ters had werd echter in 1907 de successiewet gewijzigd, waardoor nadien ook opvolging
in vrouwelijke lijn mogelijk werd. Mede daardoor is thans dan dus de dynastie der Bour-
bon's in Luxemburg regerend geworden.

XLI. Z.K.H. Jean Benott Guillaume Robert Antoine Louis Marie Adolphe Mare
d'Aviano de Bourbon de Parme, geb. kasteel Berg 5-1-1921, erfgroothertog
van Luxemburg, hertog van Nassau, prins van Bourbon van Parma. enz. enz.;
grootkruis van de Luxemburgse Orden van de Éikenkroon en van de Gouden
Leeuw van Nassau, baljuw en ere-grootkruis der Souvereine Orde van Malta;
stadhouder (lieutenant-représentant) van Luxemburg 2-5-1961, als zodanig
beëdigd 4-5-1961; groothertog van Luxemburg ter opvolging van zijn moe-
der en beëdigd als zodanig 12-11-1964;
tr. Luxemburg 9-4-1953 H.K.H. Joséphine Charlotte Ingeborg Elisabeth
Marie José Marguerite Astrid prinses van België, geb. Brussel 11-10-1927,
dochter van Z.M. Léopold UI Charles Albert Meinrad Hubertus Marie
Miguel, koning der Belgen en van Astrid Sophie Louise Thyra prinses van
Zweden.

Uit dit huwelijk:
1. H.K.H. Marie Astrid Caroline Léopoldine Wilhelmine Ingeborg Antoinette

Elisabeth Anne, prinses van Luxemburg, van Nassau en van Bourbon
van Parma, geb. kasteel Betzdorf 17-2-1954.

2. Z.K.H. Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, prins van Luxem-
burg, van Nassau en van Bourbon van Parma, geb. kasteel Betzdorf
16-4-1955.

3. Z.K.H. Jean Félix Marie Guillaume, prins van Luxemburg, van Nassau
en van Bourbon van Parma, geb. kasteel Betzdorf 15-5-1957.

4. H.K.H. Marguerite Antonia Marie Félicité, prinses van Luxemburg, van
Nassau en van Bourbon van Parma, tweeling met voorgaande.

5. Z.K.H. Guillaume Marie Louis Christian, prins van Luxemburg, van
Nassau en van Bourbon van Parma, geb. kasteel Betzdorf 1-5-1963.

H. H. W. VAN EIJK.
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Emilie, prinses van
Hohenlohe-Langenburg

1793—1859
co 1816

Friedrich, graaf van
Castell-Castell

1791—1875

Adelheid, gravin van
Castell-Castell

1818—1900
co 1839

Julius, graaf en edele heer
van Lippe-Biesterfeld

1812—1884

Ernst, graaf en edele heer
van Lippe-Biesterfeld

1842—1904
co 1869

Karoline, gravin van
Wartensleben
1844—1905

Carl Ludwig, 3e vorst van
Hohenlohe-Langenburg

1762—1825
co 1789
Ainalie,

gravin van Solms-Baruth
1768—1847

Agnes, prinses van
Hohenlohe-Langenburg

1804—1835
co 1829

Constantin, erfprins van Lö-
wenstein-Wertheim-Rosenberg

1802—1838

Adelheid, prinses van Löwen-
stein-Wertheim-Rosenberg

1831—1909
co 1851

Miguel van Braganca,
koning van Portugal

1802—1866

De naaste verwantschap van het geslacht

BOURBON-P ARMA

met de koninklijke huizen van Nederland en België

Samenstelling : v. E.

Maria Antonia van Braganca,
infante van Portugal

1862—1959
co 1884

Roberto I di Borbone,
hertog van Parma

1848—1907

Maria Anna van Braganca,
infante van Portugal

1861—1942
co 1893

Willem, hertog van Nassau,
groothertog van Luxemburg

1852—1912

Maria Josepha van Braganca,
infante van Portugal

1857—1943
co 1874

Karl Theodor, hertog
in Beieren
1839—1909



Bernhard, prins
van Lippe
1872—1934

co 1909
Armgard v. Cramm,

prinses van Lippe-Biesterfeld
* 1883

Bernhard, prins van
Lippe-Biesterfeld, prins

der Nederlanden
* 1911

oo 1937

Xavier, prins van
Bourbon-Parma

* 1889
co 1927

Félix, prins van Bourbon- Charlotte, hertogin van
Parma, prins van Luxemburg Nassau, groothertogin van

* 1893 °° Luxemburg
1919 * 1896

Juliana, koningin
der Nederlanden

* 1909

Irene, prinses
der Nederlanden

* 1939

Marie-Madeleine, gravin
van Bourbon-Busset

* 1898

Elisabeth, hertogin
in Beieren

* 1876
co 1900

Albert I, koning der
Belgen

1875—1934

Leopold III, koning der
Belgen
* 1901
co 1926

Astrid, prinses
van Zweden
1905—1935

1964
Hugues, prins van

Bourbon-Parma

* 1930

Jean, prins van Bourbon-
Parma, groothertog

van Luxemburg
* 1921

OO

1953
Joséphine-
Charlotte,

prinses van
België

' * 1927

Boudewijn,
koning der

Belgen

* 1930



BERNINI: LODEWIJK XIV (1665)

In 1665 vertoefde de beroemde Italaanse barok-kunstenaar Giovanni Lorenzo Ber-
nini verscheidene maanden in Parijs, om in opdracht van de koning ontwerpen voor
de vernieuwing van het Louvre uit te werken. Over dit Parijse verblijf bezitten wij een
zeer gedetailleerd dagboek van de hem toen als kamerheer toegevoegde sr. de Chantelou,
waarin wij ook over dit portret ingelicht worden. Volgens Bernini dient het hoofd-accent
bij een vorstenportret op de waardigheid, de verhevenheid te liggen, al dient er wel
een zekere mate van gelijkenis in het portret voor te komen. In deze marmerbuste komt
het zelfbewustzijn van de jonge absolute monarch sterk naar voren; de indruk van be-
weeglijkheid wordt versterkt door de breed uitwaaiende draperie. Typerend voor de
barok-beeldhouwkunst is in dit portret vooral de bewerking van het haar en de jabot.
Deze buste bevindt zich momenteel in de salon de Diane van het paleis te Versailles.
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BESCHRIJVING DER WAPENS VAN DE 16 BET-OVERGROOT-
OUDERS VAN Z.K.H. GROOTHERTOG JEAN VAN LUXEMBURG

[pag. 284 t/m 287]
N.B. De Vorsten, Prinsen en Prinsessen der verschillende Iberische en Italiaanse staten bezigden

tijdens hun leven dikwijls verschillende wapens, al naar gelang de herhaalde wijzigingen in de politieke
constellatie, het belang om diverse pretenties te benadrukken of de wenselijkheid om de steeds gecom-
pliceerder wordende wapens te moderniseren. De hieronder te beschrijven wapens werden verkoren uit
een groot arsenaal van soms sterk gevarieerde wapenschilden. Van Keizer/Koning Joao VI (Kw. 20 en
28) worden diens beide wapens als Keizer van Brazilië en als Koning van Portugal gebracht, terwijl ook
van zijn gemalin, Infante Carlota (Kw. 21 en 29) twee verschillende wapens worden gepubliceerd.
(Men vergelijke voor de historische en genealogische samenhang van het onderstaande ook de Pauselijke
afstammingslijnen op pag. 318/319).

Kw. 16
ETRURIE-LUCCA-PARMA (HUIS BOURBON, INFANTES van SPANJE): Gevieren-
deeld: kw. I. in goud zes blauwe lelies, 3-2-1 (Farnese, stamhuis der Hertogen van
Parma en Piacenza, dat in Pietro Aloisio Farnese anno 1545 door diens vader Paus
Paulus III tot de erfelijke hertogelijke waardigheid verheven werd); kw. II. gedeeld in
drieën: 1. in goud een rode leeuw, blauw gekroond, getongd en genageld (Habsburg,
stamhuis der voormalige Duitse Keizers); 2. in rood een zilveren dwarsbalk (Oostenrijk,
Aartshertogdom, stambezit der Habsburgers); 3. in goud een rode schuinbalk, beladen
met 3 zilveren geknotte adelaartjes (Lotharingen, stamhuis der toenmalige Duitse Kei-
zers). Dit Habsburgs-Oostenrijks-Lotharingse kwartier werd aan het Parmesaanse wapen
toegevoegd door het huwelijk van Hertog Ferdinando van (Bourbon-) Parma (1751—
1802) met Amelie Aartshertogin van Oostenrijk (1746—1804), de dochter van Franz I
van Lotharingen, Duits Keizer en Maria Theresia van Habsburg-Oostenrijk, Keizerin en
Koningin van Bohemen-Hongarije *). kw. III. in zilver een rood breedarmig ingebogen
kruis, gecantonneerd van 4 zwarte adelaars, rood gesnaveld en gepoot, twee aan twee
elkander toegewend (Mantua, verheven tot Markgraafschap anno 1433 door Keizer
Sigismund en tot Hertogdom anno 1530 door Keizer Karel V), het kruis belegd met een
groot middenschild, twee maal gedeeld en twee maal doorsneden, gevende negen kwar-
tieren met de blazoenen van 1. in rood een gouden dubbelkoppige Bijz. Keizerlijk ge-
kroonde adelaar met neergeslagen vlucht (Keizerrijk Byzantium), 2. in rood een gouden
leeuw (Lombardije), 3. acht maal gedwarsbalkt van goud en zwart (Gonzaga, stamwapen
der markgraven en hertogen van Mantua), 4. in rood een gouden kruis, gecantonneerd
van vier Griekse hoofdletters B, twee aan twee elkander toegewend, de initialen vor-
mende van BaaiXevg BaaiXewv Baotlovwv BaaiXovai [de Koning der
Koningen, Koninklijk heersende over alle Koningen] (Constantinopel), 5. in goud vier
rode palen (Aragon), 6. gedeeld: I. van zilver met een rood schildhoofd (Montferrat),
II. in rood een zilveren dwarsbalk (Oostmark), 7. tien maal gedwarsbalkt van goud en
zwart met over alles heen de groene ruitkrans (Saksen), 8. in blauw bezaaid met gouden
herkruiste kruisjes met spitse voet, twee ruggelings geplaatste barbelen (Bar), 9. in zilver
een gouden Jeruzalem-kruis (Jeruzalem).

Het Mantua-kwartierwapen werd aan het Parmesaanse schild toegevoegd, toen in 1748 de Duitse
Keizer het kleine hertogdom Guastalla aan Parma schonk. Guastalla had toebehoord aan het geslacht
Gonzaga, welks oudste lijn als Hertog in Mantua regeerde, terwijl een jongere linie Guastalla bezat. Bij
uitsterven deze jongere tak der Gonzaga's verviel het hertogdom aan de Keizer, die al eerder Mantua
aan zich getrokken had, toen de laatste Hertog van Mantua, door partij te kiezen voor Frankrijk tegen
het Rijk, zijn land moest ontvluchten en in de Rijksban gedaan, weldra zonder wettige nakomelingen
stierf (1708). Het negen kwartieren tellende middenschild symboliseert de al dan niet rechtmatige preten-
ties die Mantua, sedert 1536 door Keizer Karel V tevens beleend met het Markgraafschap Montferrat
(in 1573 tot Hertogdom verheven) meende te hebben. Frederik II Gonzaga sinds 1519 Markies en
sedert 1530 Hertog van Mantua huwde Margaretha de erfgename van het Markiezaat Montferrat, door
wie dit Markgraafschap aan Mantua toeviel. Zij bracht haar man door afstamming, verwantschappen en
erfopvolgingen — door anderen ten rechte of ten onrechte betwist — aanspraken aan op waardigheden
en titels met de daaraan verbonden eigendom van uitgestrekte rijken en gebieden, wier feitelijk bezit
door machtsverschuivingen reeds lang verloren waren gegaan. Al deze pretensiën, gesymboliseerd in haar
wapen en dat harer voorvaderen werden overgenomen door haar gemaal en diens regerende nazaten en
gevoegd bij zijn eigen familie-emblemen in het grote middenschild, hierboven reeds beschreven.

Margaretha van Montferrat behoorde tot het geslacht der Palaeologen dat de laatste keizersdynastie
aan Byzantium schonk (kwartier Byzantium). Haar stamvader was Andronikos II Palaeogos, Keizer van
Byzantium 1282—1328. Deze had o.m. twee zonen van wie Konstantinos (ex Anna van Hongarije) door
zijn zoon Andronikos III de Keizerlijke lijn voortzette. Als laatste Keizer sneuvelde tegen de Turken
diens achterkleinzoon Konstantinos IX anno 1453. Zijn nicht Zoe (Sophia), de dochter van zijn jongste
broer Thomas, Vorst van Achaie, trouwde 1472 Iwan Basilowitch (Johannes Basilides) Czaar Aller
Russen, uit de stam Rurik, die zich opwierp als opvolger van de Byzantijnse Keizers, waarin zijn opvol-

•) Dit „nieuw" Oostenrijkse kwartier verving wel het „oud" Oostenrijker kwartier (gedeeld: I. Oos-
tenrijk; II. Oud-Bourgondië) dat sedert de inhuwelijking van Landvoogdes Margeretha v. Oostenrijk het
Parmesaanse wapen verrijkte.
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gers hem volgden. De Byzantijnse gouden dubbele adelaar in rood veld werd met veranderde kleuren
(zwart op goud) het Russische Keizerlijke embleem. Andronikos' II tweede zoon, Theodoros Palaeologos
(geboren uit Jolantha van Montferrat, zuster en erfgename van de laatste „echte" markgraaf Johannes
van Montferrat) werd in 1305 de eerste van het tweede geslacht der markiezen van Montferrat. De
oudste Montferrats pretenderen in rechte lijn af te stammen van Wittekind de Grote, Hertog van Saksen
(t 807) (kwartieren Saksen en Montferrat). Jolantha van Montferrat's stamreeks vervolgende ontmoeten
wij een Markgraaf Bonifacius die in 1202 Constantinopel veroverde (kwartier Constantinopel dat tevens
als residentie van Byzantium in het wapen voorkomt). Deze had een schoonzuster Sibylla, een schoon-
dochter Isabella en een schoonzoon Henricus die resp. dochters van en zelf Koning van Jeruzalem
waren, terwijl een neef oomzegger en een behuwd kleinzoon eveneens het Jeruzalemse Koningschap
bezaten (kwartier Jeruzalem).

Ook in ander heraldisch opzicht is deze Bonifacius interessant. Het Montferrat kwartier is gedeeld
met een schild van rood beladen met een zilveren dwarsbalk (Oostmark/Oostenrijk). De moeder van
Mkgf. Bonifacius, Judith, was de jongste dochter van de later (1485) heilig verklaarde Leopold IV,
Graaf van de Oostmark (uit de prae-Habsburg tijd!), t '136 en van Agnes, dochter van Keizer Hendrik
IV. Dit wapen en trouwens ook dat van Saksen zijn later met terugwerkende kracht toebedeeld aan
deze zeer vroege voorvaderen, die in een tijd leefden toen nog geen sprake was van heraldiek. Over
het ontstaan van het Oostmarkse, later als Oostenrijks wapen overgenomen blazoen bestaat een
legende. Bij de belegering van Akka (Ptolemaïs) streed behalve Richard Leeuwenhart en Frederik van
Barbarossa, ook onder de eersten de Hertog van de Oostmark Leopold 11 (achterkleinzoon van voor-
noemde markgraaf St. Leopoldus). Dusdanig vele verwondingen liep deze dapper strijdende hertog op
tegen de zich fanatiek teweer stellende vijand, dat zijn gehele rusting rood gekleurd van het bloed
was, met uitzondering van de plek waar de gordel over zijn middel liep. En aan deze bloedige gebeur-
tenis zou het te danken zijn geweest dat zijn hertogelijk geslacht en deszelfs marke — doch nu weldra
vanwege de deftigheid en aanzien „rijk" geheten — een wapenschild verwierf: bloedrood met een
blanke middenbaan of in heraldische termen: in een rood veld een zilveren dwarsbalk.

Terugkerende tot bovenvermelde Margaretha Palaeologos-Montferrat treffen wij in haar stamreeks nog
aan beovergrootvader Theodorus II Palaeologos, Markgraaf van Montferrat, die Johanna, dochter van
Hertog Robert van Bar tot vrouw had (kwartier Bar), terwijl zijn moeder Isabella van Aragon was,
een dochter van Jacobus III, Koning van de Balearen (kwartier Aragon).

Kw. IV. in goud een blauwe grotere koek (bol) beladen met drie gouden lelies (in
1509 door Kg. Louis XII van Frankrijk geschonken aan het Medici-wapen), vergezeld
beneden van vijf rode kleinere koeken (bollen), 2-2-1 (Medici-Toscane).

De hertogen van Parma uit het Bourbon-Spaanse Huis maken zeer moeilijk te verdedigen aanspraken
op Toscane, dat in 1737 bij uitsterven van de mannelijke lijn der Medici dynastie aan Keizer Franz I
was gekomen tegen de afstand van zijn stamhertogdom Lotharingen aan Frankrijk. De Florentijnse
Medici's waren in Alessandro (een natuurlijke zoon van Paus Clemens VII of p.p. van Lorenzo de Me-
dici, Hertog van Urbino) tot Hertog van hun stad verheven door Keizer Karel V, anno 1531. Hij
werd opgevolgd door zijn verre neef Cosimo I. Paus Pius V verhief Cosimo tot Groot-Hertog van
Toscane in 1569 tegen betaling van zeer veel gelds. Isabella (Elisabeth) Farnese, de Koningmaakster,
pretendeerde Toscane als „enige gehuwde bet-achterkleindochter" van Cosimo II, de kleinzoon van
eerder vermelde Cosimo I. Haar zoon Filippo voegde dit pretensie-wapen aan het zijne toe.

Als middenschild voeren de Bourbonse Parma's, als infantes van Spanje: gevieren-
deeld: I. en IV. in rood een gouden kasteel (burchttoren) voor Castilië, II. en III. in zil-
ver een rode goud gekroonde leeuw voor Leon. Het hartschild tenslotte: in blauw drie
gouden lelies en op een rode schildzoom acht (3-2-3) zilveren schelpen, wapen van de lijn
Bourbon-Parma, gesticht door Filippo (Felipe, Philippe) (1720—1765), zevende zoon van
Felipe V, (van Bourbon) Koning van Spanje (en van Isabella Farnese), uit het hertogelijke
huis Anjou dat tot wapen had in blauw drie gouden lelies binnen een effen rode schild-
zoom.

Door het opnemen van de schelpen op de zoom differentieerden de Bourbon-Parma's hun wapen, als
jongeren, van het blazoen van de oudere Bourbon-Anjou stam, die eerder als jongere op zijn beurt, zijn
wapen door de effen rode zoom gedifferentieerd ontving van de oudste (koninklijke) Franse lijn, die
het volle wapen had: in blauw drie gouden lelies. Dit wapen werd gebezigd in het begin van de
XVe eeuw als eerste door Koning Karel VI (1368—1422). Het drie-leliën wapen is een vereenvoudiging
van het oorspronkelijke Franse wapen dat voor het eerst in 1223 door Koning Lodewijk VIII (1187—
1226) gevoerd werd en een blauw schild vertoonde bezaaid met gouden lelies.

Deze „lelie" is door de eeuwen heen „het" symbool voor Frankrijk geweest en dikwijls voor alles wat
„frans" is. Dusdanig is de vereenzelviging lelie = frans, dat het huidige egypto-arabische woord voor
een francaise, „francissiyat" is, hetgeen betekent: (franse) lelie. Met deze lelie maakten de Nijldelta
bewoners voor het eerst met bewondering kennis toen Koning Lodewijk IX „de Heilige" (St. Louis) na
de slag bij Mansourah in 1249 tijdens één zijner Kruistochten, als gevangene het kamp van zijn over-
winnaar werd binnengeleid, gekleed in een prachtige lange sleepmantel van hemelsblauwe kleur bezaaid
met gouden (geborduurde) lelies en sedertdien is de arabische taal verrijkt met een woord dat het
begrip „frans" aanduidt door de heraldische lelie! Overigens is het bijzonder merkwaardig dat deze zgn.
lelie, geenszins een lelie voorstelt, doch een ietwat gestyleerde verbeelding is van de „lis-bloem" (tegen-
woordig wel „iris" geheten). En dubbel interessant is het te weten dat het juist de Fransen zijn, die als
enigen hun eigen heraldische figuur bij uitnemendheid, het symbool van Frankrijk, terecht „fleur-de-lys"
noemen.

Kw. 17

SAVOYE-SARDINIE: Gevierendeeld: 1. opnieuw gevierendeeld: 1. in zilver een gouden
Jeruzalem-kruis (Koninkrijk Jeruzalem); 2. gekwartilleerd: a. en d. in blauw een zilveren
kruis (Cyprus), b. en c. acht maal gedwarsbalkt van zilver en blauw met over alles heen
een rode goud gekroonde leeuw (Lusignan); 3. in goud een rode goud gekroonde leeuw
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(Armenië); 4. in zilver een rode leeuw, goud gekroond en genageld, blauw getond
(Luxemburg).

Deze vier kwartieren vormen tezamen het „grote" wapen van de Koningen van Cyprus uit het Huis
Lusignan-Luxemburg, dat vele Koningen van Jeruzalem aan Palestina geschonken heeft en rechtmatige
pretenties deed gelden op Armenië, dat lsabella, erfdochter van Koning Livonus (Leo) van Armenië,
haar man Amalrik.van Lusignan, Vorst van Tyros aanbracht. Anna van Lusignan (f 1462), dochter van
de Cyprische Koning Janus II, trouwde Hertog Lodewijk de Savoye (1402—1465), de zoon van Paus
Felix V, die als Graaf van Savoye door Keizer Sigismund in 1416 tot Hertog verheven, na het overlijden
van zijn gemalin Maria van Bourgondië in de geestelijke stand trad en anno 1439 tot de hoogste waar-
digheid in de R.K. Kerk geroepen werd. Het Savoyaards-Lusignan-Cyprische ouderpaar had 13 kinde-
ren van wie zoon' Philippe het geslacht voortzette in de Savoye en Hemours linies, terwijl de nakome-
lingschap van zijn oudste broer Amadeo in derde generatie uitstierf na verwerving van de aanspraken
op het Koninkrijk Cyprus in 1485 van Philippe's tweede broer Ludovico, sedert 1459 Koning van Cyprus
en sinds 1463 te Rome als balling verblijvende en van diens vrouw en nicht Charlotte van Lusignan,
Koningin van Cyprus vanwege haar vader Koning Johannes III. Cyprus ging verloren aan een usurpator,
bastaardzoon van laatstgenoemde, vervolgens aan Venetië en tenslotte in 1572 aan de Turken. De
Savoyaardse hertogen, nazaten van Philippe, namen in hun titel de pretenties op het Cyprische Ko-
ninkrijk over van hun uitstervende neven van de Amadeo stam, terwijl ook het wapen vermeerderd
werd met de Cyprische kwartieren. Toen in 1720 het onaanzienlijke Sardinië door Oostenrijk aan Sa-
voye werd geschonken in ruil voor het veel rijkere Sicilië, verhieven de Hertogen van Savoye zich op
grond van hun titel van Koning van Cyprus tot Koningen van Sardinië.

Het tweede grote kwartier geeft gedeeld: I. in rood een zilver omgewend steigerend
paard (Nedersaksen); II. tien maal gedwarsbalkt van zwart en goud met over alles heen
een gebogen groene ruitkrans (Oppersaksen) en in een ingedreven en ingebogen punt van
zilver 3 (1-2) rode meerbladen (Engern), tezamen aanduidende de afkomst van de
Graven en Hertogen van Savoye uit Wigbert, Hertog der Saksen te Engern en van West-
falen, de zoon van Wittekind de Grote. Kwartier III. opnieuw gevierendeeld: 1. in zwart
een zilveren, goud gekroonde leeuw (Aosta); 2. in zilver een rood kruis (Genua); 3. in
zilver bezaaid met zwarte staande blokjes, een zwarte, rood gekroonde, genagelde en
getongde leeuw (Chablais); 4. in zilver een rode, goud gekroonde adelaar staande op
drie groene bergjes, naast elkaar en aaneengesloten, los in het veld staande (Nizza).

Deze vier kwartieren vertegenwoordigen min of meer de oudste bezittingen der Graven van Savoye,
al is het niet altijd duidelijk wanneer en op welke wijze zij die landen verwierven. Al zeer vroeg treffen
wij een Graaf Amadeus IV vermeld, die c. 1245 de hertogelijke titel van Chablais verkreeg. Het Graaf-
schap Nizza, dat zich in 1388 vrijwillig onder Savoye geschikt zou hebben ging in 1860 verloren aan
Frankrijk.

Kwartier IV. opnieuw gevierendeeld: 1. in rood een zilveren kruis met een blauwe
barensteel gaande over de bovenarm van het kruis (Piemont); 2. van zilver met een rood
schildhoofd (Montferrat); 3. geschaakt van goud en blauw in drie verticale en drie hori-
zontale rijen gevende negen vakken (Génève); 4. van zilver met een blauw schildhoofd
(Saluzzo).

De eerste relaties van Savoye met Piemont dateren reeds uit de dertiende eeuw, toen Graaf Thomas II
Rijksstedehouder in Lombardije en Piemont werd. Sedert dien werden zijn nazaten ermede beleend en
zelfs ontving Ludovico van Savoye (t 1418) van de Keizer de verheffing tot Rijksvorst van Piemont.
De broer van zijn vrouw en nicht Bona, Amadeus VI11, sedert 1416 de eerste Hertog van Savoye en
later Paus Felix V (1439), erfde Piemont sedert wien het ononderbroken deel heeft uitgemaakt van de
bezittingen der Hertogen van Savoye, Koningen van Sardinië en tenslotte Koningen van Italië. Het mar-
kiezaat Saluzzo kwam aan Savoye na ruil met Frankrijk dat het landschap Bresse ontving. Het Montfer-
rat kwartier vertegenwoordigt de grote twistappel tussen Savoye en Mantua. Het Markgraafschap Mont-
ferrat bracht erfdochter Margarethe Palaeologos haar man, Frederik II Gonzaga van Mantua, ten hu-
welijk. In 1536 beleende Keizer Karel V hem ermede. In 1573 werd het zelfs tot een hertogdom verheven
(zie hierboven bij het wapenkwartier Mantua in het grote wapen Farnese-Parma). Na vele twisten kwam
het ten dele aan Savoye (1631) dat het in 1708 geheel verwierf als leen des Keizers, die Mantua en Mont-
ferrat aan zich getrokken had na vlucht en verbanning van de laatste Hertog van Mantua en Montferrat,
Carlo IV, die in de oorlogen van de Fransen tegen het Rijk, de partij der eersten gekozen had.

Savoye leidde zijn aanspraken op Montferrat af van het huwelijk in 1330 gesloten tussen Jolantha
Palaeologos (dochter van Theodoros I Markgraaf van Montferrat en Argentina Spinola) en Graaf
Aymon van Savoye, uit wie alle latere Savoyaards afstammen, vervolgens van de echtverbintenis tussen
hun achterkleindochter Johanna Posthuma van Savoye met Markies Johannes Jacobus van Montferrat
(1411) en tenslotte van het huwelijk in 1485 voltrokken tussen de kleindochter van laatstgenoemden,
Bianca (dochter van de laatste Markgraaf van Montferrat, oudste lijn, Johannes IV en wederom een
prinses van Savoye, Margaretha, Ludovicodr.) met Hertog Carlo I van Savoye.

Dergelijke verbintenissen vormen steeds het begin van aanspraken volgens erkend of niet erkend erf-
recht op bezittingen van de familie van aangehuwden. Wij zien zulks ook geschieden met Génève, waar
al heel vroeg (begin van de 13e eeuw) een Thomas I Graaf van Savoye de erfdochter van Graaf Wil-
lem I van Génève huwde, terwijl zijn betovergrootvader Amadeus II (t 1095) hem reeds was voorge-
gaan door een Geneefse te trouwen, nl. Johanna, Graaf Geroldsdr. Hoewel de Savoyaardse pretenties
op Génève even talrijk als aanvechtbaar schijnen, verdedigden zij deze door de eeuwen heen met kracht
en wisselend succes. Als uiterlijk bewijs van hun aanspraken namen zij het Geneefse blazoen in hun
grote wapen op.

Ten besluite vertegenwoordigt de zwarte adelaar op goud in de ingedreven punt van
het grote schild het Graafschap Maurienne dat van ouds met Savoye verbonden is ge-
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weest. Het middenschild draagt het wapen van Sardinië: in zilver een rood kruis, gecan-
tonneerd van vier zwarte morenkoppen met zilveren haarband.

Dit Sardijnse wapen dateert uit de tijd dat Koning Jacobus I (1204—76) van Aragon het eiland van
de Paus in leen ontving, die het onttrokken had aan het wanbeheer van Genua en Pisa, die Sardinië op
de Saracenen veroverd hadden. Het zou een oud Aragonees wapen zijn uit de prae-heraldische tijd ge-
voerd door Koning Pedro I, heerser over Navarra en Aragon (t 1104), die aan zijn blanke schild met
rood St. George kruis, de vier morenkoppen toevoegde, van de vier vorsten door hem verslagen en
gedood bij het beleg van Huesca in 1096.

Het hartschild: in goud een, zwarte goud gekroonde adelaar, de borst beladen met een
rood schildje met zilveren kruis, stelt het wapen voor van Savoye, Hertogelijke lijn.

Kw. 18

BOURBON-ARTOIS, HERTOG van BERRY: in blauw drie gouden lelies binnen een
rode uitgeschulpte zoom.

Kw. 19

BEIDE SICILIEN: Gedeeld in drieën: /. gevierendeeld: 1. en 4: in goud zes blauwe
lelies, 3-2-1 (Farnese-Parma); 2 en 3. gedeeld: 1. in rood een zilveren dwarsbalk (Oosten-
rijk); 2. zes maal geschuinbalkt van goud en blauw binnen een rode zoom (Oud Bour-
gondië); hartschild: in zilver vijf blauwe schildjes (1-3-1) elk beladen met vijf zilveren
bolletjes (2-1-2) binnen een rode zoom beladen met zeven gouden burchttorens (kastelen),
(3-2-2) (Portugal); //. doorsneden: A: gevierendeeld: /. opnieuw gevierendeeld: 1. en 4.
in rood een gouden burchttoren (kasteel) (Castilië); 2. en 3. in zilver een rode, goud
gekroonde leeuw (Leon); 2. gedeeld: I. in goud vier rode palen (Aragon); II. schuin ge-
vierendeeld: 1. en 4. in goud vier rode palen, 2. en 3. in zilver twee zwarte adelaars (Si-
cilië onder Aragonees bewind) en in een ingedreven en ingebogen schildpunt (tussen kw. 1
en 2) van zilver een groene, rood geopende, groengesteelde en dubbel gebladerde
granaatappel (Granada); 3. in rood een zilveren dwarsbalk (Oostenrijk); 4. blauw be-
zaaid met gouden lelies, binnen een zoom geblokt van zilver en rood (Nieuw Bourgondië);
B. gevierendeeld: 1. links ingebogen geschuind: I. zes maal geschuinbalkt van goud en
blauw binnen een rode zoom (Oud Bourgondië); II. in goud een zwarte leeuw (Vlaande-
ren); 2. rechts ingebogen geschuind: I. in zilver een goud gekroonde, gesnavelde en
gepote rode adelaar, de vleugels beladen met een gouden klaverstengel (Tyrol);
II. in zwart een gouden leeuw (Brabant); 3. blauw bezaaid met gouden lelies en in het
hoofd een rode barensteel met drie hangers gaande over alles heen (Napels, onder be-
wind van Bourbon-Oud Anjou); 4. in zilver een gouden Jeruzalem kruis (Kon. Jeruzalem);
///. in goud een grotere blauwe koek (bol) beladen met drie gouden lelies, vergezeld be-
neden van vijf rode koeken (bollen) 2-2-1 (Medici-Toscane). Hartschild: in blauw drie
gouden lelies binnen een rode zoom (Nieuw Anjou).

Voor Parma en Oostenrijk, zie kw.st.wapen 16. Het Oud-Bourgondische wapen, welks bestaan eigen-
lijk eindigde met de overgang der landen van de laatste Hertog van Bourgondië uit de oude Robert-
stam (gesticht in 1032), Philippe, anno 1361 aan Frankrijk en aan zijn verre neef uit de Franse Valois
lijn, Philips „de Stoute", ging het toch als kwartier over naar het blazoen van de nieuwe Bourgondische
Hertog ter aanduiding van de continuïteit van de regering. Deze nieuwe Bourgondiërs voegden vele
andere kwartieren toe aan hun wapen, die landen vertegenwoordigden hun aangebracht door de rijke
erfdochter Margaretha van Vlaanderen, Mechelen, Antwerpen etc. die voornoemde Philips de Stoute in
1369 trouwde. Later kwamen Brabant, Limburg etc. aan diens nazaten, waardoor opnieuw kwartieren
in het wapenschild werden opgenomen. Al deze wapens gingen over op Oostenrijk, toen Keizer Maximi-
liaan I met Maria van Bourgondië, de erfgename van deze landen (1477) huwde. Wij vinden deze
terug in het tweede grote deelkwartier van het wapen der Beide Siciliën. In het Farnese-Parma deel
werd slechts het Oud-Bourgondië wapen bij dat van Oostenrijk gevoegd als „pars pro toto". Het Portu-
gese hartschild is een echt pretentiewapen, dat Alexander Farnese, 3e Hertog van Parma, de beroemde
veldheer en Gouveneur der Nederlanden bezigde om zijn aanspraken op Portugal te vertonen wegens
zijn huwelijk met Maria v. Guimaranes, Infante van Portugal (1566), dochter van Hertog Duarte, zoon
van Koning Alfonso VI van Portugal. Steeds hebben de Parma's dat pretentiewapen gevoerd en wel in
de oudste lijn. Toen, zoals reeds eerder uiteengezet, Parma aan de jongste zoon van Koning Philips V
van Spanje (Huis Bourbon) en Elisabeth Farnese, Prinses van Parma, kwam, verdween het Portugal
hartschild uit zijn wapen, maar zijn neef, die Koning van Napels werd (zie pag. 304) behield de pre-
tentie op Portugal.

Het tweede grote deelkwartier bevat behalve de reeds vermelde Oostenrijks-Bourgondische wapens
ook de wapens Castilië, Leon en Granada, alsmede Aragon en Sicilië. De Aragonen kwamen op de
troon van Sicilië in Pedro III „de Grote", sedert 1276 Koning van Aragon en anno 1282 Koning van
Sicilië (Siciliaanse VesDer!) door zijn gemalin Constantia, de dochter van Koning Manfred van Sicilië,
de onechte zoon van Keizer Frederik II. De zwarte adelaar op zilver (niet goud!) moet het wapen ge-
weest ziin van Manfred, de bastaard-zoon van Keizer Frederik II, Koning van Jeruzalem, aan wie als
laatste Koning van de oude en wettige stam Sicilië ontnomen was door de Anjou's met steun van de
Paus. Na verdrijving van de laatsten door Pedro III van Aragon, de man van Manfred's enige dochter
Constantia, werd het oud-Siciliaanse wapen gecombineerd met dat van de nieuwe Aragonese macht-
hebbers tot het schuingevierendeelde wapen zoals hier afgebeeld.
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Sicilië bleef sedert dien verbonden aan Aragon en vervolgens aan Spanje, totdat het na de vrede van
Utrecht aan Oostenrijk kwam om weer in Spaanse handen te vallen in 1735/38, zij het met meer auto-
nomie dan voorheen. Na de Franse tijd herleefde Sicilië, nu verbonden met Napels, als Beide Siciliën en
als zelfstandige Koninkrijken tot hun opgaan in het nieuwe gevormde Italië in 1860. De vereniging van
Castilië en Leon kwam tot stand door het huwelijk van Sanctia erfdochter van Leon met Koning Fer-
dinand I van Castilië (1037). Ferdinand Koning van Aragon (1479) en lsabella Koningin van Castilië
en Leon (1474), de beide Katholieke Vorsten brachten hun rijken tezamen en hun erfdochter Johanna („de
Waanzinnige") bracht deze haar man, Philips (,,de Schone") van Oostenrijk aan, de enige zoon van
Keizer Maximiliaan 1 en Maria van Bourgondië. Al hun wapens Castilië, Leon, Aragon, Sicilië, Oosten-
rijk, Nieuw-Bourgondië, Oud-Bourgondië, Vlaanderen, Brabant en Antwerpen, een potpourri van histo-
risch-heraldische emblemen, vullen dit tweede grote deelkwartier van het hier besproken wapen, nog
vermeerderd met het wapen Bourbon-Anjou van Charles van Bourbon, Hertog van Anjou, Graaf van
Maine en de Provence, tiende zoon van Koning Lodewijk VIII van Frankrijk, tot Koning van Napels
en Sicilië gekroond door Paus Clemens IV in 1266. De wettige erfgenaam dier beide koninkrijken, de
jonge Konradin uit het Zwabische Keizershuis, werd door hem gevangen genomen en vermoord (1268).
Zelf verloor hij Sicilië in 1282 bij de zgn. (bloedige) Siciliaanse Vesper aan Aragon, na zich anno 1277
tot Koning van Jeruzalem te hebben doen kronen, waarmede ook dit wapen zijn intrede deed in dit
heraldisch complex. Het derde grote deelkwartier bevat het wapen der Medici, Groothertogen van Tos-
cane. Dit pretentiewapen kwam op dezelfde wijze in het Napolitaans-Siciliaanse wapen als geschiedde bij
het Parmessaanse wapen (zie Etrurië-Lucca-Parma, Kw. 16).

Kw. 20

PORTUGAL: in zilver vijf blauwe schildjes (1-3-1), elk beladen met vijf zilveren
bolletjes (2-1-2) binnen een rode zoom beladen met zeven gouden burchttorens (kastelen),
3-2-2.

De in kruisvorm geplaatste vijf schildjes zouden duiden op de vijf Morenvorsten door Koning Alfonso
I van Portugal anno 1139 verslagen in zijn strijd tot bescherming van het Christendom, terwijl de vijf
zilveren bolletjes volgens oude heraldici de vijf wonden van Christus zouden symboliseren. De rode
zoom beladen met de gouden kastelen herinneren aan het huwelijk (1256) van Koning Alfonso III van Por
tugal met Beatriz van Castilië, de dochter van Koning Alfonso X „de Wijze", Rooms Koning, en van
diens bijzit Maria de Guzman.

Kw. 21

BOURBON-SPANJE: gevierendeeld: I. opnieuw gevierendeeld: 1. en 4. in rood een
gouden burchttoren (kasteel) (Castilië); 2. en 3. in zilver een rode, goud gekroonde leeuw
(Leon); II. gedeeld: 1. in goud vier rode palen (Aragon).

Over het ontstaan van het Aragon-wapen met de vier palen zegt de legende dat eens één der meest
illustere voorvaderen van de graven van Barcelona, van de Provence en van de Koningen van Aragon,
Godfried de Harige, zwaar gewond in de strijd tegen de Noormannen met bloed overdekt voor zijn
Heer, Koning Karel de Kale verscheen, die zijn vier vingers in het bloed van zijn trouwe en dappere
vazal doopte en met deze het effen gouden schild van Godfried van boven naar beneden overtrok met
vier bloedrode strepen of palen. Si non e vero . . .

2. schuin gevierendeeld: 1. en 4. in goud vier rode palen; 2. en 3. in zilver twee zwarte
adelaars, elkander toegewend (Sicilië); en in een ingedreven en ingebogen punt van zilver
een groene, rood geopende, groen gesteelde en dubbel-gebladerde granaatappel (Grana-
da), welks wapen na de zege van 1492 door Ferdinand de Katholieke behaald op Mo-
hammed Baobdil, die een einde maakte aan de Moorse overheersing van het Iberische
schiereiland, aan het groot Spaanse wapen werd toegevoegd; III. doorsneden: a. in rood
een zilveren dwarsbalk (Oostenrijk); b. zes maal geschuinbalkt van goud en blauw binnen
een rode zoom (Oud-Bourgondië); IV. doorsneden: a. van blauw bezaaid met gouden
lelies, binnen een zoom geblokt van zilver en rood (Nieuw-Bourgondië); b. in zwart een
gouden leeuw (Brabant); en in een ingedreven en ingebogen punt, gedeeld: I. in goud
een zwarte leeuw (Vlaanderen); II. in zilver een goud gekroonde, gesnavelde en gepote
rode adelaar, de vleugels beladen met een gouden klaverstengel (Tyrol); hartschild:
blauw met drie gouden lelies binnen een rode zoom (Nieuw-Anjou). Voor de geschiede-
nis van dit wapen, zie hierboven kw. 19: Beide Siciliën.

Kw. 22 en 30

LÖWENSTEIN-WERTHEIM-ROSENBERG: twee maal gedeeld en twee maal door-
sneden, gevende negen kwartieren, van welke het middelste (5e) overdekt is door een
groot hartschild: schuin-geruit van zilver en blauw (Beijeren); kw. 1. in zilver een rode,
goud gekroonde gaande leeuw, de rechter voorpoot opgeheven en met de drie andere
steunende op drie van vier aaneengesloten spitse gouden bergtoppen, naast elkaar, ko-
mende uit de snijlijn (Löwenstein); kw. 2. in goud een omgewende zwarte leeuw, rood ge-
tongd en genageld (Königstein); 3. doorsneden: a. in goud een halve zwarte adelaar rus-
tende op de snijlijn; b. in blauw drie gouden rozen (Wertheim); kw. 4. in zilver twee
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rode dwarsbalken (Breuberg); kw. 6. in rood drie zilveren rotspunten, naast elkaar en
komende uit de snijlijn (Rothenfels); kw. 7. in blauw een gouden spuitende fontein met
twee bassins (Abdij Bronnbach); kw. 8. doorsneden: a. in zilver een rode roos, goud
gekopt en groen gepunt; b. geschaakt van zilver en rood in twee horizontale en vijf
verticale rijen, gevende 10 vakken (Rosenberg); in blauw een vliegende havik van natuur-
lijke kleur (Habichtsheim).

Kw. 23 en 31

HOHENLOHE-LANGENBURG: zie Gens Nostra, jrg. 19, no. 9, september 1964,
blz. 232.

Kw. 24

HERTOGDOM NASSAU: zie Gens Nostra, jrg. 19, no. 9, september 1964, blz. 234.

Kw. 25

SAKSEN-HILDBURGHAUSEN: gevierendeeld: I. in blauw een omgewende goud
gekroonde en genagelde leeuw, van rood en zilver acht maal gedwarsbalkt (Thüringen),
II. in goud een zwarte leeuw, rood getongd en genageld (Meissen), III. in goud een
zwarte hen, rood gekamd en geleld staande op een groene drieberg, die van de beneden-
rand uitgaat (Henneberg); IV. in goud twee blauwe palen (Landsberg); hartschild: tien
maal gedwarsbalkt van zwart en goud met een groene ruitkrans over alles heen (Saksen).

Kw. 26

ANHALT: zie Gens Nostra, jrg. 19, no. 9, september 1964,. blz. 236.

Kw. 27

HESSEN-KASSEL: zie Gens Nostra, jrg. 19, no. 9, september 1964, blz. 228,

Kw. 28

BRAZILIË (KEIZERRIJK): in groen een brede blauwe, zilver gezoomde cirkel bela-
den met achttien zilveren vijfpuntige sterren [het aantal der provincies (staten) van het
rijk, toentertijd, symboliserende], waarbinnen een verkort rood kruis, de uiteinden breed
en gescherpt uitlopende, beladen met een verkort smal zilveren kruis (Kruis der Orde
van Jezus Christus van de Heilige Stoel, Portugal en Brazilië); het kruis in het hart
beladen met een forse gouden sfeer (dit oude nautische instrument is bedoeld als her-
innering aan de vermaarde Prins Hendrik „de Zeevaarder" van Portugal (1394—1460),
die de zeelieden, ontdekkers en stichters van het grote koloniale rijk inspireerde).

Kw. 29

SPANJE, HUIS BOURBON-ANJOU ex MATRE FARNESE-PARMA; (Groot wa-
pen): twee maal gedeeld en twee maal doorsneden, gevende negen kwartieren, waarvan
het vijfde wordt ingenomen door een middenschild met hartschild: I. Aragon; II. gedeeld:
1. Beide Siciliën onder Aragonees bewind; 2. Oostenrijk; III. Nieuw-Bourgondië; IV.
Farnese-Parma; V. (Middenschild): gekwartileerd: 1. en 4. Castilië; 2. en 3. Leon en in
een ingedreven punt: Granada; hartschild: Bourbon-(Nieuw) Anjou; VI. Medici-Toscane;
VII. Oud-Bourgondië; VIII. ingenomen door een grote ingebogen, ingedreven punt,
gedeeld: 1. Vlaanderen; 2. Tyrol; IX. Brabant (zie voor beschrijvingen historie kw. 16,
19 en 21).

A.R.K.
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