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Het vierde nummer van de zevende jaargang van het tijdschrift 'Tilburg' 
bevat bijdragen van de gemeente-archivaris, een inmiddels bekende Ti l 
burgse publicist en een zojuist afgestudeerd historicus. 
Paul van Dun bewerkte een deel van zijn doctoraalscriptie. Hij gaat in 
op een staking die in mei 1908 uitbrak in de weverij van de firma. Wed. 
J.B. de Beer. Van Dun behandelt de partijen die bij het conflict betrok
ken waren en geeft een overzicht van het ontstaan, het verloop en het ein
de van de staking. Op de achtergrond speelt de erkenning van de vakbon
den als onderhandelingspartner een rol, een rond de eeuwwisseling veel 
terugkerend thema. 
Ed Schilders geeft in de vorm van dagboeknotities aan wat er sinds de 
publicatie van het boek 'Moordhoek' gebeurd is. Het boek heeft - zoals 
verwacht - heel wat emoties losgemaakt. Schilders geeft een overzicht 
van nieuwe gegevens, beschuldigingen en halve en hele (on)waarheden 
die hem het afgelopen jaar bereikten over de 'zaak Marietje Kessels'. 
Gerard Steijns, archivaris van de gemeente Tilburg, schrijft in een door 
hemzelf als 'speels' betitelde genealogische bijdrage over Wihem van 
Hessen-Kassei. Van Hessen-Kassei was van 1710 tot 1754 heer van Ti l 
burg en Goirle. In de rij van heren van Tilburg is Van Hessen-Kassei een 
uitzonderlijk geval. Onder de nazaten van deze eigenaar van de heerlijk
heid en het kasteel van Tilburg treffen we verscheidene Europese 
vorstenhuizen aan. Een genealogisch overzicht verduidelijkt dit. 
Tilburg Kort bevat onder meer een bespreking van Rob van Putten van 
het boek over architect Jo Bedeaux en van Jef van Kempen van het boek 
over dichter Anthony Kok. Ronald Peeters tekent voor de inhoudsopga
ve van de jaargangen V I en V I I van 'Tilburg' . 

De redactie 

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Van Raak B. V. en Melis Gieterijen B. V. 
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Moordhoek 

afb. 4 

November 
Telefoon: Ronald Peeters (gemeentearchief, 
medewerker aan Moordhoek met bijzonder 
nieuws. Door de verwikkelingen rond 
Moordhoek kwam Peeters in contact met 
Paul Kessels, kleinzoon van Mathieu en Phi-
lomena Kessels. Paul Kessels achtte het 
gemeente-archief van Tilburg een waardig 
onderkomen voor allerlei paperassen die hij 
nog in bezit had. Over de famihe en de fa
briek vooral. Hij leverde ze af in een grote 
doos. Onderzoek bracht een bijzonder docu
ment aan het licht: een schriftje met daarin 
versjes en liedjes, met kroontjespen en inkt 
(over)geschreven door Maria Kessels. 
Dat het boekje van Marietje was, wordt dui
delijk door de vermelding van haar naam op 
het omslag en op de eerste bladzijde, waar 
ook het jaartal 1898 staat. Op een volgende 
bladzijde staat genoteerd: 'Maria kan beter 
schrijven'. Het was dus blijkbaar een oefen

schrift, iets was bevestigd wordt door de ver
melding op sommige plaatsen van het aantal 
fouten dat bij het overschrijven gemaakt 
werd. De liedjes en versjes die Marietje over
schreef dragen titels als Ter eere van het H. 
Hart, een actueel onderwerp in 1898. Toen 
werd immers de kerk van de Noordhoek in
gewijd en opgedragen aan het Heilig Hart. 
Veel gebedjes die gericht zijn aan Maria; De 
geloovige zielen; een Kerstlied; De Holland-
sche Vlag; en Voor de H. Communie. Het 
volgende is een citaat uit het heilig-Hart-
vers. 
O verberg mij in uw wonden, 
Onze schuilplaats, hoop en vreugd. 
Daarin zal ik sterkte putten 
In den strijd op 't pad der deugd. 
Daarin zal ik veilig wonen. 
Zoo in voorspoed als in nood, 
Daar een gunstig oordeel vinden, 
In het uur van mijnen dood. 

Willem van Hessen-Kassei 
een vorstelijke heer v a n Tilburg 

drs. G.J.W. Steijns* 

De heren van Tilburg en Goirle vanaf de eerste, Paulus van Haestrecht, tot en met de laatste, 
Diederik Johan van Hogendorp, behoorden bijna zonder uitzondering tot de lagere soms zelfs 
zeer jonge inlandse adel. Met inlands bedoelen we dan zowel de Noordelijke als de Zuidelijke 
Nederlanden en het direct aangrenzende gebied. Op deze regel is een uitzondering, waarop ik 
in deze korte enigszins speels-genealogische bijdrage wil ingaan. 

*) Drs. G.J.W. Steijns 
(1942) is gemeentear
chivaris van Tilburg. 
Hi j publiceerde eerder 
v i j f artikelen in ' T i l 
burg' over met name 
kerkgeschiedenis en 
monumenten. 

Daarvoor wil ik met u in de geest naar het 
hart van het vroegere Duitse Rijk gaan, naar 
het land van Hessen en meer in het bijzonder 
naar de oude universiteitsstad Marburg. In 
die stad is in de oudste gotische kerk van 
Duitsland het graf, althans de sinds de Re
formatie lege reliekschrijn, te bewonderen 
van de daar in 1231 gestorven Heilige Elisa-
beth, de vrouw van landgraaf Lodewijk IV 
van Thüringen, wier dochter Sophie trouwde 
met hertog Hendrik I I van Brabant. Hun 
zoon, ook 'n Hendrik van Brabant, werd als 
erfgenaam van zijn grootvader de stamvader 
van de landgraven van Hessen. Het hoog bo
ven Marburg gelegen fraaie slot, dat groeide 
uit het nederig onderkomen van de vrome en 
liefdadige Elisabeth, is altijd een van hun re
sidenties gebleven, en dan met name van de 
tak Van Hessen-Kassei. De familie is name
lijk in de loop der eeuwen in een aantal tak
ken uiteen gevallen. Dit had mede zijn oor
zaak in het steeds maar groter worden van 
het gebied en het voortdurend verdelen van 

de door politieke omstandigheden of huwe
lijken (wat soms op hetzelfde neerkwam) 
nieuw verworven gebieden onder de talrijke 
erfgenamen. Landgraaf Philips (1504-1567), 
bijgenaamd de Grootmoedige, was de laatste 
die nog in het onverdeelde Hessen heerste. 
Hi j is een belangrijk man geweest in de be
gintijd van de Reformatie, toen de Duitse 
vorsten zeer nadrukkelijk partij trokken en 
ook daadwerkelijk ingrepen in kerkelijke 
aangelegenheden. De geloofsovertuiging van 
de vorst was bepalend voor die van zijn on
derdanen. Op Philips' initiatief had in 1529 
op het Marburger slot een, in zijn effect 
mislukt, gesprek plaats tussen de leiders van 
de Reformatie onder wie Lüther, Melanch-
thon en Zwingli, om te komen tot eenheid 
van opvattingen, met name over het Avond
maal. Philips was de grootvader van moe
ders zijde van Anna van Saksen, de tweede 
vrouw van Willem van Oranje, die met dit 
huwelijk ook bepaald politieke bedoelingen 
heeft gehad. Er bestonden overigens al veel 
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Karl lu'iilvraaf \uii //»•^' nW {1654-1''301 

1 kinderen, waa 

(1673) Moriu-Ainalia Hen, 

111 ^olwussen werden: 

ft A,'((r/(/frrf (16531 

Fredenk I 
Landgraaf van Hessen-Kassei. 

Koning van Zieden (1676-17511 
X 1 (1700) Louise-Doroihea 

Markgravin van Brandenburg 
(1680-1705) 

X 2 (1715) Ulrike-Eleonore 
Prinses van Zweden 

{1688-1741) kinderloos 

I 
Willem IX II) 

Landgraaf van Hessen-Kassei. 
Keurvorst van Hessen (1743-1821) 

X (1764) Carolina 
Prinses van Denemarken 

(1747-1820) 

milem II 
Keurvorst van Hessen 

(1777-1847) 
K (1797) Augusta 

Prinses van Pruissen (1780-1841) 

Maria 
Prinses van Hessen (1804-1888) 

X {mS) Bernhard II 
Hertog van Saksen-Meiningen 

(1800-1862) 

Ce}rg II 
Hertog van Saksen-Meiningen 

(1826-1914) 
>( (1858) Feodora 

Prinses van Hohenlohe-Langenberg 
(1839-1872) I 

Fredenk 
Prins van Saksen-Meiningen 

(1861-1914) 
X (1882) Adelheid 

Gravin van Lippe-Biester/eld 
(1870-1948) 

I 
George 

Prins van Saksen-Meiningen 
(1892-1946) 

K (1919) Clara-Maria Crav n Kor//om) 

I 
Regina 

m Saksen-Meiningen 
(1925) 

(1951) Otto 
van Oostenrijk (1912) 

Karei Thomas 
Aansheriog van Oostenrijk, 

er/prins (1961) 

Sophie-Charlotte 
prinses van Hessen-Kassei 

(1679-1749) 
X (1704) Frederik-Willem 
Hertog van Mecklenburg 

(1675-1713) 

Karl 
Prins van Hessen-Kassei 

(1718-1719) 

WILLEM VIII 
LANDGRAAF VAS HESSEN-KASSEL. 

HEER VAN TILBURG EN GOIRLE i\6&2-\160) 
\) Doroihea-Wilhelmina 

Hertogin van Saksen-Zeitz (1691-1743) 

Frederik II 
Landgraaf van Hessen-Kassei 

{1720-1785) 
1 (1740) Maria 

Prinses van Groot-Brittannie 
(1723-1772) 

K 2 (1773) Philippine 
Markgravin van Brandenburg-

Schwedt (1745-1800) 

Maria-Amalia 
Prinses van Hessen-Kassei 

(1721-1744) 
verloofd mci (vóór huwelijk ge

storven): Karl Markgraaf van 
Brandenburg-Schwedi (1705-1762) 

Fredenk 
Prins van Hessen-Kassei 

(1747-1837) 
X (1786) Carolina-Polyxena 
rslin van Nassau-Saarbrücken-

Usingen (1762-1823) 

Augusta 
Prinses van Hessen-Kassei 

(1797-1889) 
X (1818) Adolf 

Prins van Grooi-Brittannie 
(1774-1850) I 

Mary 
Prinses van Groot-Brittannie 

(1833-1897) 
X (1866) Frans van Wurttemberg. 

Hertog van Teek (1837-1900) 

Willem 
Prins van Hessen-Kassei-
Rumpenheim (1787-1867) 

X (1810) Charloite 
Prinses van Denemarken 

(1789-1824) 

'i}ari 
Prins van Hessen-Kassei 

(1744-1836) 
X (1766) Louise Prinses van 

Denemarken (1750-1831) 

Louise 
Prinses van Hessen-Kassei 

(1789-1867) 
X (1810) Willem 

Hertog van Sleeswijk-Holstein-
Beck (1785-1831) 

Louise Prinses van Hessen-Kassei (1817-1898) 
X (1842) Christiaan IX Koning van DenemarkenllSlS-]90f>) 

Maria Prinses van Hessen-Kassei (1814-1895) 
V 11832) Frederik Vorst van Anhali-Dessau (1799-186 

Alexandra 
Prinses van Denemarken 

(1844-1925) 
X (1863) Eduard 

Koning van Groot-Brin 
(1841-1910) 

Frederik VIII 
Koning van Denemarken 

(1843-1918) 
X (1869) Louise 

Prinses van Zweden (1851-1926) 

Adelheid ' 
Prinses van Anhalt-Dessau (1833-1916) 

X (1851) Adol/ 
Vorst van Nassau- Weilburg 

Groothertog van Luxemburg (1817-1905) 

Mary 
Hertogin van Teek 

(1867-1953) 

George V 
(1893)A:on/ns van Groot-

Bril tannie 
(1865-1936) 

1 
Maud 

Prinses van 
Grooi-Briiiannii 

(1869-1938) 

George VI 
Koning van Groot-Britiannie 

(1895-1952) 
X (1923) Lady Elisabeth 

Bowes Lion {WXi) 

ElisaLth II 
Koningin van Grooi-Briitannie 

(1925) 
X (1947) Philip Mounibatien 

Prins van Griekenland 
Hertog van Edinburg (1921) I 

Charles 
Hertog van Cornwall. 

Prins van Wj/ej(l948) 

Karei 

(1896) Pri"^ 
Denemarken 

t^Haakon VIII) 
Koning van Noorwegen 

{1872-1957) 

Ingeborg 
1 Denemarken (1878-1951 

X (1897) Karei 
an Zweden (1861-1951) 

Ofav V Koning van Noorwegen (1903) x (1929) Martha Prinses van Zweden (1901-1954) 
Asirid 

Prinses van Zweden (1905-1935) 
X (1926) Leopold III 

Koning der Belgen (1901-1985) 

Boude wijn 
Koning der Belgen 0930) 

X (1960) Dona Fahiola Mora y 
Aragon (1928) 

Harald 
m Noorwegen (1937) 

Ali 
Prins van Luik (1934) 

X (1959) Donna Paola Ruffo di 
Calabria (1937) I 

Philips 
Hertog van Saksen-Coburg. 
er/prins van België (1960) 

Josephine Charlotte 
Prinses van België 

(1927) 

Willem IV Alexander 
Groothertog van Luxemburg 

(1852-1912) 
X (1893) Maria-Anna 

Prinses van Braganfa (1861-1* 

Charlotte 
Groothertogin van Luxemburg 

(1896-1985) 
X (1919) Felix 

Prins van Bourbon Parma 
(1893-1970) 

X (1953) Groothertog 
van Luxemburg 

Prins v.Bourbon-
Parmtj (1921) 

Hendrik 
Prins van Bourbon-Parma 

er/prins van Luxemburg (1955 

eerder familierelaties tussen de huizen Hes
sen en Nassau en er zouden er nog talloze 
volgen. 
Na de dood van Landgraaf Philips ontston
den door erfdelingen en verzoeningen na ru
zies in de landgrafelij ke familie in de loop 
van de ti jd regerende takken in Darmstadt 
(later de groothertogen van Hessen und bei 
Rhein, waaruit de laatste tsarina van Rus
land stamde), in Kassei (later te beginnen 
met de kleinzoon van de heer van Tilburg, 
Keurvorsten van Hessen), in Rheinfels-
Rothenburg, in PhiUpsthal en in Homburg. 
Uit een morganatisch huwelijk van Alexan
der van Hessen und bei Rhein stamt de fami
lie Von Battenberg, die door huwelijken met 
leden van het Engelse koningshuis onder de 

naam Mountbatten daar vrijwel in is opge
gaan. 
Een rechtstreekse nazaat van de Heilige Eli
sabeth in de dertiende generatie was Willem 
V I l l van Hessen-Kassei. Deze vorst, die van 
1751 tot 1760 landgraaf was, is de door ons 
bedoelde uitzondering in de Tilburgse heer
lijkheid. 
Hoe is dat zo gekomen? 

De landgraven van Hessen-Kassei hadden 
aan het eind van de 17e eeuw een lucratieve 
methode ontwikkeld om de staatskas te vul
len. Zij vroegen geen hoge belastingen van 
hun onderdanen, maar lieten deze lijfelijk 
het vaderland dienen in goed geoefende le
gers, die echter niet ingezet werden voor de 
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Marie-Louise Prinses van Hessen-Kassei (1688-I76Ï) 
K (1709) Johan Willem Friso Graaf van Nassau-Dietz. Prins van Oranje (1687-1711) 

Willem ly Prins van Oranje-Nassau. Erfstadhouder van de Nederlanden (1711-1751)1 n Oranje-Nassau. Erfstadhouder v 
X (1734) Anna Prinses van Croot-Briiia 

Maximiliaan Prins van Hessen-KasseUm9-1753) 
X (1720) Charloite-Erederica Prinses van Hessen-Darmsiadi (1689-1777) 

Willem V Baiavus Prins van Oranje-Nassau. Erfstadhouder van 
de Nederlanden (1744-1806) x (1767) Wilhelmina Prinses van Pruissen (1751-1820) | 

Willem I Koning der Nederlanden (1772-1843) 
X (1791) Wilhelmina Prinses van Pruissen (1774-1837) 

Willem tl Koning der Nederlanden (1792-1849) 
X (1816) Anna Paulowna Grootvorstin van Rusland (1795-1865) 

Willem III Koning der Nederlanden (1817-1890) 
X (1879) Emma Prinses van Waldeck-Pyrmont (1885-1934) 

Wilhelmina Koningin der Nederlanden (I880.1%2) 
X (1901) Hendrik Hertog van Mecklenhurg-Schwerin (1876-1934) 

Juliana Koningin der Nederlanden (1909) 
X (1937) Bernhard Prins van Lippe-Biester/eld (1911) 

Beatrix Koningin der Nederlanden (1938) 
X (1966) Claus Jonkheer van Amsberg (1926) 

Willem-Alexander Prins der Nederlanden (l%7) 

Waldemar 
Prins van Denemarken 

(1858-1939) 
X (1885) l^arie 

Prinses van Bourbon-Orleans 
(1865-1919) 

Thyra 
Prinses van Denemarken 

(1853-1933) 
X (1878) Ernst-August 

Hertog van Cumberland 
Koning van Wonnove/-(1845-1923) 

Willem Prins van Denemarken (1845-1913) 
( ^ George U Koning van Griekenland 

X (1867) Olga Grootvorstin van ffuj/ond (1851 -1926) 

Dagmar 
Prinses van Denemarken 

(1847-1928) 
X (1866) Alexander III 

Tiaar van Rusland 
(1845-1894) 

Chnstaan X 
Koning van Denemarken 

(1870-1947) 
X (1898) Alexandrine 

Hertogin van Mecklenburg 
(1879-1952) 

Frederik IX 
Koning van Denemarken 

(1899-1972) 
X (1935) Ingrid 

Prinses van Zweden (1910) 

tingin van Denemarken (1940) 
X (1967) Henri 

ia/ de Laborde de Monipezat 
11967) 

I 
Frederik 

inns van Denemarken (1968) 

Margaretha 
Prinses van Denemarken (1895) 

X (1921) René 
Prins van Bourbon-Parma 

(1894-1962) 

Helena 
Prinses van Griekenland 

(1896-1982) 
X (1921) Carol II 

Koning van Roemenie 
(1893-1953) 

Anne Michael 
Prinses van Bourbon- x (1948) Koning van Roemenie 

Parma (1923) (1921) 

Anne-Marie Constaniijn II 
Prinses van Denemarken x (1964) Koning van Griekenland 

(1940) 

I 
Paul 

van Griekenland 
(1967) 

Ernst-A ugust 
Hertog van Brunswijk (1887-1953) 

X (1913) Victoria-Louise 
Prinses van Pruissen (1882- ) 

Frederica-Louisa Paul I 
Prinses van Brunswijk x (1938) Koning van Griekenland 

11917-1981) (1901-1964) 

Sophia 
Prinses van Griekenland (1938) 

X (1962) Juan-Carlos I 
Koning van Spanje (1938) 

Philips 
Prins van Bourbon, 

er/prins van Spanje (1968) 

Constaniijn I 
Koning van Griekenland 

(1868-1923) 
X (1889) Sophie 

Prinses van Pruissen 
(1870-1932) 

Alexander 
Prins van Griekenland 

(1893-1920) 
X (1919) Aspasia Manos 

(1896-1972) 

Alexandra 
Prinses van Griekenland 

(1921) 
X 0944) Peier II 

Koning van Joegoslavië 
(1923|1970) 

Alexander Karageorgievic 
er/prins van Joegoslavië (1945) 

Prins van Griekenland 
(1882-1944) 

X (1903) Alice 
Prinses van Battenberg 

(1885-1969) 

Philips 
Prins van Griekenland 

(Mountbatten) 
Hertog van Edinburg 

Zie links I 

Nicolaas II 
Txaar van Rusland 

(1868-1918) 
X (1894) Alice 

(Alexandra) Prinses van 
Hessen u.b.Rhein 

(1872-1918) 

Alexej Nicolajewitsch 
Grootvorst van Rusland 

(1904-1918) 

verdediging of vergroting van het eigen 
grondgebied. Nee, zij werden door hun vorst 
door middel van 'subsidie-verdragen' ver
huurd aan de elkaar beoorlogende Europese 
mogendheden, zoals de Republiek der Vere
nigde Nederlanden. Zo kon het gebeuren, 
dat de jonge Willem van Hessen-Kassei, die 
als zevende zoon in eigen land toch geen toe
komst leek te hebben, als luitenant-generaal 
van een export-leger in onze streken terecht 
kwam, in 1712 tot gouverneur van Breda en 
later als zodanig in Maastricht benoemd 
werd, en een belangrijke militaire en politie
ke adviseur werd van de zoon van zijn zus 
Marie-Louise, onze stadhouder Willem IV . 
Toevallig stonden in die t i jd het kasteel en de 
heerlijkheid van Tilburg te koop. De familie 

Schetz-Van Grobbendonk was door allerlei 
omstandigheden gedwongen om zich ervan 
te ontdoen. 
Willem van Hessen-Kassei, die kennelijk in 
de buurt van zijn werk een onderkomen 
zocht, werd in 1710 voor 127.500 gulden de 
nieuwe eigenaar. Tot 1754 is hij heer van Ti l 
burg gebleven. 
Toen verkocht hij de heerlijkheid met een 
aanzienlijke winst, voor 165.000 toenmalige 
guldens aan Gijsbert van Hogendorp. Met de 
opbrengst heeft hij schijnt het in Kassei Slot 
Wilhelmsthal gebouwd. Hi j verbleef toen 
immers al sinds 25 jaren niet meer in de Ne
derlanden. Het lot had namelijk gewild, dat 
nadat van zijn zes oudere broers er vi jf jong 
waren gestorven, de enig overgebleven broer 
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afb. I Willem van 
Hessen-Kassei, heer van 
Tilburg en Goirle van 
1710 tot 1754. Naar een 
gravure van J. Houbra-
ken (Amsterdam 1755). 

Frederik prinsgemaal en troonopvolger in 
Zweden was geworden. Daardoor moest 
Willem na de dood van zijn vader in 1730 het 
regentschap in Kassei gaan waarnemen. 
Toen de Zweedse broer in 1751 ook kinder
loos stierf, volgde hij hem als Landgraaf 
Willem V I I I op. Hij is daar in Hessen een 
verlicht en bewonderd bestuurder geweest, 
die zoals toen bij Rococo-vorsten gebruike
lijk was, de kunst zeer bevorderde. In tegen
stelling echter tot zijn fluitspelende tijdge
noot Frederik I I van Pruisen of de Oosten
rijkse Habsburgers hield hij absoluut niet 
van muziek. Wél van schilderkunst! Zi jn ver
zameling Hollandse meesters, opgebouwd in 
en ook nog na zijn Staatse t i jd , vormt nog 
steeds de kern van het bezit van het museum 
van Kassei. 

Deze stad verfraaide hij met vele bouwwer
ken. Ook in Tilburg hadden we van die ar
chitectonische hobby profijt kunnen hebben, 
ware het niet, dat de grootse plannen van ar
chitect Robert de Cotte voor de verbouwing 
van het uitgeleefde middeleeuwse kasteel 
waarschijnlijk uiteindelijk door Willems ver
trek niet door zijn gegaan. Wél werd al in 
1712 in zijn opdracht een deel van de woeste 
gronden van de gemeente aan de huidige Bre
daseweg omgetoverd tot een comfortabel 
jachtpark, de nog bestaande Oude Warande. 
Het beheer van zijn goederen en de huishou
ding van de heerlijkheid vergden uiteraard 
een behoorlijke administratie. Er dienden 
door het dorpsbestuur en de rentmeesters zo
als bijvoorbeeld Jan Anthony van Spaen
donck beslissingen genomen te worden in 

overeenstemming met de wensen van de ze
ker na 1730 voortdurend afwezige heer. Zo 
ontstonden er een drukke correspondentie en 
verslaglegging tussen Tilburg en Kassei. En 
zo kon het dus ook gebeuren, dat er in het 
huidige staatsarchief van Hessen, dat geves
tigd is in Marburg, heel wat bronnen voor de 
geschiedenis van onze stad in de 18e eeuw be
rusten. Jaren geleden hebben we daar al ko
pieën van laten maken, die met name ijverig 
bestudeerd zijn toen onlangs het kasteel werd 
opgegraven. De originelen blijven natuurlijk 
waar ze thuis horen, in het archief van Wi l 
lem, wiens portret met volledige titulatuur 
hierbij wordt afgebeeld: 'Willem V I I I , door 
Gods genade landgraaf van Hessen, vorst 
van Hersfeld, graaf van Katzenellnbogen, 
heer van Ziegenhain, Nidda, Schaumburg en 
Hanau, geboren 21 maart 1682'. Hi j stierf 
op 1 februari 1760 en liet maar één zoon na, 
die op zijn beurt echter vele nakomelingen 
kreeg, zodat zowat alle nog regerende 
vorsten, troonopvolgers en troonpretenden
ten van verdwenen monarchieën in Europa 
van hem afstammen. Dat geldt overigens 
merkwaardigerwijs niet voor het Nederland
se vorstenhuis. Willem van Hessen-Kassei 
was zelf driemaal achter-achter-kleinzoon 
van dochters van Willem van Oranje, maar 
voorzover ik heb kunnen nagaan had hij 
geen nakomelingen, die dit Oranje-bloed 
weer terug naar de bron hebben doen vloei
en. Dat was uiteraard wel via zijn zus Marie-
Louise het geval. Zij werd de legendarische 
'Marijke Meu' , de stammoeder van onze 
tweede generatie Stadhouders en de latere 
Koningen en Koninginnen der Nederlanden. 
Het genealogisch overzicht moet verder voor 
zich spreken! 
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