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Heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak 

Het huidige Stevensweert ontstond in de vroege middeleeuwen op een eiland in de Maas, waarbij de 
oostelijke tak de Oude Maas was. Deze heerlijkheid behoorde aanvankelijk tot het Graafschap Loon en 
sedert 1243 tot Opper-Gelre. Vanaf 1253 behoorde het tot het Ambt Montfort. In 1543 kwam Opper-
Gelre aan de Habsburgse monarchie en werd aldus Spaans Opper-Gelre.  Het oorspronkelijke dorp 
werd in 1633 door de Spaanse veldheer Francisco de Moncada tot een geduchte 
vestingstad omgebouwd. Om het plaatsje werd een aarden vestingwal met zeven bastions en vijf ra 
velijnen aangelegd. 

In 1702 werd Stevensweert door de Staatse belegerd, waarbij het kasteel zwaar beschadigd werd en de 
vesting in Staatse handen kwam. Vanaf 1716 kwam Stevensweert definitief in Staatse handen en ging 
tot Staats-Opper-Gelre behoren. 

Ohé en Laak behoorde oorspronkelijk ook tot Opper-Gelre, dan tot het Ambt Montfort en werd in 1624 een 

zelfstandige heerlijkheid die later samenging met de heerlijkheid Stevensweert, totdat zij na de Franse tijd 

een zelfstandige gemeente gingen vormen. Hoe lang zij onder Stevensweert ressorteerden is niet 

duidelijk, in ieder geval reeds in de eerste helft van de 17e eeuw, toen de heerlijkheid in handen van graaf 

Hendrik van den Bergh was. 

 

De adellijke familie Van den Bergh en het Kasteel Stevensweert 

De woontoren van het kasteel in 

Stevensweert werd gebouwd door de 

Heren van Pietersheim.  

Al in de vroege middeleeuwen kwam het 

gebied tussen Oude- en Nieuwe Maas via 

vererving in het bezit van de adellijke 

familie Van den Bergh. 

Oswald van den Bergh (1508-1546) was 

heer van Stevensweert. Zijn zoon Willem 

van den Bergh (1537-1586) huwde met 

Maria van Nassau, zus van Willem van 

Oranje. Zij bouwden de reeds eerder door 

de Heren van Pietersheim opgerichte 

woontoren uit tot een royale burcht met 

een gracht. Naderhand werd er een 

rondeel aangebouwd van waaraf men een uitstekend uitzicht had over de Maas en op die manier de 

scheepvaart kon controleren. Door het tolrecht kon men, al of niet in natura, tol heffen. Door hun relatie 

met Oranje beleden zij de protestantse godsdienst. 

 

Hendrik van den Bergh (1573-1638) 

Hendrik van den Bergh (Bremen, 1573 – 22 mei 1638), zoon van Willem van den Bergh, heer van 

Stevensweert en markgraaf van Bergen op Zoom, was een Nederlands militair in Spaanse dienst tijdens 

de Tachtigjarige Oorlog. Hij was stadhouder van Spaans Opper-Gelre voor de koning van Spanje en 

opperbevelhebber van de Spaanse Zuidelijke Nederlanden totdat hij door zijn neef Prins Frederik Hendrik 

in 1628/1629 van verraad beticht werd over zijn rol bij de belegering van Den Bosch . 
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Herman Frederik van den Bergh (1600-1669)  

kwam omstreeks 1600 als buiten echtelijke zoon van Graaf Hendrik van den Bergh ter 
wereld, zijn geboorteplaats is niet bekend. Hij werd door zijn vader gewettigd in 1611 en verkreeg in 1618 
door afstand van zijn vader de heerlijkheid Stevensweert. Ook verkreeg hij naderhand de heerlijkheid Ohé 

en Laak. Herman Frederik was de enige zoon van graaf Hendrik die 
volwassen is geworden. Hij werd net als zijn vader militair en nam 
in 1629 als overste-kolonel dienst in het Spaanse leger.  
Hij was toen gelegerd in Roermond, hier heeft hij mogelijk zijn toekomstige 
echtgenote leren kennen, Josina Walburgis van Löwenstein-Wertheim-
Rochefort. Geboren 1615 in België dat destijds bij Habsburgse monarchie 
hoorde) Josina was een stuk jonger dan Herman Frederik.  
 
Op 16 december 1632 trouwde hij in besloten kring met haar. Behalve de 
pastoor waren alleen enkele getuigen bij de plechtigheid aanwezig. Deze 
geheimzinnigheid had te maken met het feit dat Josefine Walborgia reeds 
op 12 jarige leeftijd, tegen haar zin, stiftdame was in de abdij van Thorn en 

ze werd op 15 jarige leeftijd, met toestemming van de toenmalige Z.H de paus tot prinses-abdis 
geïnstalleerd.  
 
Na haar huwelijk keerde zij terug naar Thorn, maar nadat haar vader een jaar later van het huwelijk hoorde, 

heeft hij haar vier jaar lang in een klooster in Rochefort (huidige België) gevangengehouden. Daarna is 

het haar, met behulp van haar echtgenoot, gelukt te ontsnappen en terug te keren naar Thorn. 

Het oorspronkelijke Kasteel Stevensweert kwam binnen de 

vestingwerken van Stevensweert te liggen daarom besloot 

Herman Frederik van den Bergh omstreeks 1632 een nieuw 

kasteel te bouwen langs de rivier de Maas nabij de 

heerlijkheid Ohé en Laak. Hij noemde het kasteel naar zijn 

echtgenote Josina; Walburg. 

Het kasteel bestond uit 3 rechthoekige vleugels, omringd 

door een tuin met entree als een open binnenhof. Mogelijk 

heeft die vleugel ééns uit meer dan een eenvoudige 

rechthoek bestaan. Daarvoor pleit een tekening uit ca. 1740 

waarop de rechthoekige woonvleugel in drie 

aaneengesloten gebouwen lijkt te zijn verdeeld, waarvan het 

middelste dwars op de beide andere lijkt te staan en met een 

driehoekig gedecoreerde voordeur wordt afgesloten.  

 

 

 

 

 

 

Walburg ca 1740 
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Het huwelijk van Herman Frederik en Josina is kinderloos gebleven. Herman Frederik overleed in 1669 

en werd begraven in de Dominicaner kerk te Maastricht, waar Josina Walburgis hem volgde na haar 

overlijden op 23 dec 1683. Na de sluiting van de Dominicaner kerk in 1805 werd het praalgraf 

overgeplaatst naar de Sint-Servaaskerk te Maastricht. 

 

 

 

De heerlijkheid ging 

na de dood van 

Herman Frederik van 

den Bergh en zijn 

Josina Walburgis, 

over in handen van de 

Philips Willem Frans 

graaf van Limburg 

Stirum, die het 

tenslotte verkocht aan 

generaal Reinhart 

Vincent graaf Van 

Hompesch. 

 

 
  

Graf van Graaf Hendrik van den Bergh en Josina Walburgis van Löwenstein-Wertheim-Rochefort  

in de Sint-Servaaskerk 
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Graaf Reinhart Vincent van Hompesch 

 
 

Reinhart Vincent van Hompesch, geboren als Guliks edelman rond 

1660 in Linnich, als vierde zoon van Johann Dietrich van 

Hompesch zu Rürich en Anna Luise von Katzgen geboren werd, 

stamde uit een reeds in de twaalfde eeuw bekend, van oudsher tot 

de landadel behorend riddermatig geslacht waarvan de naam 

aanvankelijk Hoen zum Pesch luidde. Gulik, hun stamland, maakte 

deel uit van het Westduitse gebied dat al sedert de zestiende eeuw 

zijn jongere zonen zag wegtrekken naar de veel welvarender 

Republiek der Verenigde Nederlanden.  

 

Reinhart Vincent van Hompesch en diens jongere broer Adrian 

Gustav, traden beiden in de traditie van hun familie, in Staatse 

dienst. Adrian Gustav van Hompesch, die in 1712 bij de 

verdediging van Douai sneuvelde, wordt de stamvader van alle 

generaties die na Reinhart Vincent achtereenvolgens op Walburg 

zullen wonen. Daar hun stammoeder, Egeria, barones van Gendt, 

een prinses van Portugal tot moeder had en deze weer een 

achterkleindochter van Willem de Zwijger en Anna van Saksen was, hadden al deze afstammelingen 

vorstelijk bloed in de aderen.  

 

Reinhart Vincent van Hompesch onderhield banden met het stadhouderlijk hof. Al in 1686 wordt hij 

vermeld als Kapitein van de Gardes van Willem III, die sinds 1672 stadhouder en kapitein der Verenigde 

Nederlanden was, en spoedig zou hij tot de kleine kring van diens gunstelingen gaan behoren. Als 

jagermeester speelt hij een rol in het hofleven op het Loo en was zo getuige van de bouw van het nieuwe 

slot aldaar.  

In de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) streed hij zij aan zij met de 
beroemdste veldheren uit zijn tijd, Marlborough, die de politiek van de 
1702 overleden koning-stadhouder voortzette en Eugenius van Savoye, 
die het commando over de Oostenrijkse troepen voerde, tegen de Franse 
troepen onder hun koning Lodewijk XIV. Zijn dapperheid en 
krijgsmanschap vonden internationaal erkenning.  

Door keizer Joseph I van Oostenrijk werd hij tot Luitenant 
Veldmaarschalk benoemd en tot Rijks graaf verheven, terwijl de 
Pruisische koning Frederik aan wiens hof hij als gezant van de Republiek 
verbleef, hem tot Ridder in de orde van de Zwarte Adelaar benoemde. 
Verder was hij Luitenant-Generaal van de Cavalerie van het Staatse 
leger, Gouverneur van Grave en kolonel commandant van de gardes te 
paard. Van de zijde van de Republiek volgde in 1718 zijn benoeming tot 
gouverneur "der Stadt ende Meijerij van ‘s-Hertogenbosch", de 
belangrijkste gouvernementspost in Brabant. 

 

 

 

Familiewapen van Hompesch 
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Graaf Reinhart Vincent van Hompesch kocht het kasteel in 1719 en verbouwde het buitenverblijf drastisch, 

versierd met talrijke schilderijen en portretten, herinnerend aan veldslagen, ten geschenke gedaan door 

Koning Willem III en de keurvorst van Brandenburg Frederik de Grote.  

 

 

Het kasteel werd verder uitgebouwd tot een luxueus verblijf met tuinen en een boerderij, de verbouwing 
koste de graaf 20.000 rijksdaalders.  Een jaar later kocht hij tevens de heerlijkheden Stevensweert en 

Ohé en Laak.  

Volgens de koopakte zou 
de koop zijn geschied om 
de verkoper, die door 
schuldeisers belaagd werd, 
financieel uit de nood te 
helpen; naast dit motief zal 
de statusvermeerdering 
welke aan het bezit van een 
heerlijkheid was verbonden, 
Reinhart Vincent ook niet 
onwelgevallig geweest zijn. 
Het kasteel bestond uit drie 

vleugels, geplaatst in een U-vorm.                            

De graaf hield er een schitterende hofhouding op na 
en verrijkte het kasteel met een prachtige 
paardenstal voor 24 paarden in een van de 2 
zijvleugels (links voor de toren). De paardenkribben 
werden vervaardigd uit artistiek bewerkte 
natuursteen,  glanzend witte tegels, het mooi 
bewerkte plafond rustte op lange houten pilaren.  

Het kasteel had 12 poorten, 52 deuren, 365 ramen 
en de op de natuur afgestemde indeling zou eeuwig 
bestaan moeten blijven.  
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Slechts een generaal van de cavalerie en dat werd 
hij in 1723 kon op het idee komen zo'n bij uitstek 
monumentale en van vele royale ramen voorziene 
vleugel tot de paardenstal en het koetshuis van zijn 
kasteel in te richten. Er was een Blauwe Kamer, een 
Groene Kamer, een kapel met preekstoel 
toegankelijk langs een indrukwekkende draaitrap. 

Uit gastenboeken bleek dat het op kasteel Walburg 
een komen en gaan was van bekende 
persoonlijkheden. Koninklijke gasten zoals Willem V, 
Prins van Oranje en Anna van Brunswick-
Wolfenbütel, erfprinses van Groot-Brittannië. 

 

 

Bij de Maas was de bleek voor het kostbare linnengoed, in de 
ijskelder werden ijsblokken die in de winter uit de bevroren 

Maas gehaald werden bewaard. 

 

 

 

Kort na zijn komst liet Reinhart Vincent in 1722 de Hompesche molen bouwen, die een symbool van zijn 
macht werd.  Vanaf de oprijlaan had de graaf een onbelemmerd uitzicht op de door hem gebouwde molen.  

Door de bevolking te verplichten haar graan op zijn molen te doen malen, maakte hij de mensen wier 
boerenbestaan dagelijks draaide om brood, meel en graan, aan hem onderhorig en verschafte hij zich 

naast pachten en andere 
revenuen nogmaals een bron 
van niet aflatende inkomsten.  

Dit optreden evenals zijn beleid 
inzake het aanleggen van 
nieuwe wegen waarbij hij de 
bevolking tot het verrichten van 
hand- en spandiensten dwong, 
stuitten op weerstand maar wie 
serieus verzet bood, werd voor 
de rechter gedaagd. Hoewel het 
optreden van de graaf daar 
omstandig werd bestreden, 
werd deze in het gelijk gesteld.  

 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/maasvallei/monument/de-hompesche-molen?gclid=EAIaIQobChMIzvCBw6Si3gIV1OJ3Ch1oDA4REAAYASAAEgJkJvD_BwE
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Ondanks zijn drukke werkzaamheden als gouverneur in 's Hertogenbosch en als militair verbleef hij 
herhaaldelijk telkens met permissie van de Staat op zijn buitenverblijf. Ambtelijke correspondentie, die 
hem per koerier placht te worden nagezonden, kon hij ook op Walburg met zijn privésecretaris en 
zaakwaarnemer aldaar afdoen.  

Trouwe gasten op Walburg waren, ook als Reinhart 
Vincent afwezig was, de drie kinderen van zijn in 1712 
gesneuvelde broer Adrian Gustav. Hun moeder, Egeria 
van Gendt, was hertrouwd en woonde elders.             

  

 

De namen van de kinderen waren; Willem, 
Eleonora en Emanuel. Reinhart Vincent van 
Hompesch is waarschijnlijk hun voogd geweest. 

 

Twee jaar later wordt op Walburg de bruiloft gevierd van nicht Eleonora met Frederik Johan Sigismund, 
baron van Heiden, heer van Ootmarsum. 

Op het Huis Ootmarsum werd op 6 maart 1731 hun zoon, Sigismund Vincent Lodewijk Gustaaf van 
Heiden geboren. Hij gaat een grote rol spelen in de toekomstplannen van Reinhart Vincent van Hompesch 
met Walburg. Zijn vader Frederik was heer van Huis 
en Hof aldaar, was voorts landdrost te Twente en 
bekleedde nog vele andere functies, die nadien ook 
door zijn zoon Sigismund zijn bekleed en die het 
beiden moeilijk zullen hebben gemaakt wat langer op 
Walburg te verblijven.  

In elk geval moet 
Frederiks vrouw Eleonora 
met haar kinderen in de 
periode van 1734 t/m 1740 
geregeld op Walburg zijn 
geweest. 

 

 

 

 

Eleonora 
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De tijd daartoe gekomen achtend, 
laat Reinhart Vincent van Hompesch 
op 2 november 1731 te Walburg zijn 
testament opmaken (Testament Reinhart 

Vincent van Hompesch zie bijlage 2) om het 
enige dagen later met de schout en 
schepenen van zijn heerlijkheden te 
verzegelen, waarna hij testament en 
bijbehorende stukken op 2 februari 
1732 door zijn aangetrouwde neef 
Frederik van Heiden, in wie hij 
blijkbaar veel vertrouwen stelt, bij de 

Weeskamer te Delft bezorgen.  

Moeilijkheden bij de afwikkeling van 
zijn nalatenschap voorziende, heeft 
hij deze instelling aangewezen als 

executeur testamentair. 

Nog in september 1732 leidt hij als opperbevelhebber omvangrijke legeroefeningen op de heidevelden 
bij Oosterhout en dat in stromende regen. Het vergt te veel van hem; desondanks reist hij nog naar 's-
Gravenhage en 's Hertogenbosch. Hij voelt zich die laatste maanden ziek en afgeleefd. Ongeveer twee 
maanden later ontvangt hij het overlijdensbericht van zijn broer Adam Lodewijk heer tot Hemmers Bach, 
dat hem tot de reis doet besluiten die zijn laatste zal worden.    

Begin januari 1733 reisde Reinhart Vincent van Hompesch waarschijnlijk vanuit zijn kasteel Walburg naar 
Linnich in Gulik om daar de begrafenis van zijn broer, bij te wonen. Daar aangekomen liep hij een 
longontsteking op waaraan hij 16 dagen later, 26 januari 1733 op kasteel Hemmers Bach overleed. 
Overeenkomstig zijn wens werd hij in de kerk van de Evangelische Gemeinde te Linnich, tevens zijn 
geboorteplaats, bijgezet. 

Graaf Reinhart Vincent van Hompesch, stierf kinderloos en hij liet een groot deel van zijn bezittingen na 
aan Sigismund Vincent Lodewijk Gustaaf van Heiden (1731-1790), de twee jarige zoon van zijn nicht 
Eleonora Henriëtte Maurice barones Van Hompesch en Frederik Johan Sigismund van Heiden, heer van 
Ootmarsum. De naam en titel van Sigismund wordt dan: Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk Graaf 
Van Heiden Hompesch Tot Ootmarsum (1731-1790). 

Hoewel Reinhart Vincent zijn neef Willem Vincent van Hompesch, die hij 
een verkwister vond, bij diens huwelijk een bedrag van ƒ 150.000,- had 
toegezegd, ging de rest van zijn bijna ƒ 900.000,- tellend vermogen dus over 
in handen van de familie Van Heiden. Deze erfstelling in strijd met de 
heersende opvatting dat bezit binnen de familie moet blijven, leidde binnen 
de familie Van Hompesch tot grote animositeit en daaraan kon niet afdoen 
dat Reinhart Vincent bepaald had dat zijn erfgenaam de naam Hompesch 
aan de zijne zou toevoegen en ook diens wapen en titel zou moeten voeren. 

In dezelfde periode zijn vijf kinderen van Eleonora gestorven en begraven 
zoals blijkt uit de begraafboeken van de Nederlands Hervormde Kerk te 
Stevensweert, het laatste kind stierf in mei 1740. Eleonora is op 18 augustus 
1740 gestorven en begraven in de Waalse kerk te Maastricht. Na de dood 
van hun moeder zal de opvoeding van Sigismund en zijn één jaar jongere 
broertje in handen van gouverneurs en gouvernantes zijn gekomen, waarna 
hij zijn jeugd, zoals destijds in gegoede kringen gebruikelijk was, met een buitenlandse reis zal hebben  
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afgerond. Zo zal hij in Straatsburg zijn gekomen, waar hij ongeveer twee jaar rechten studeerde, een 
studie onontbeerlijk voor iemand die als hij bestuurlijke functies ambieerde. 

Vervolgens keerde Sigismund naar Ootmarsum terug om daar in 1752 met Anna Sophia Dorothea 
Riedesel, barones van Eisenbach en Hermannsborg in het huwelijk te treden. Het echtpaar kreeg vier 

kinderen.     

Daar Sigismund in diezelfde tijd bij bijzondere volmacht de 
bevoegdheid had verkregen om namens zijn vader, die tot drost van 
Twente benoemd was, op te treden bij het beheer van de 
familiebezittingen in de provincie Drenthe, zal zijn werkterrein van 
meet af aan meer in het oosten des lands dan in het zuiden hebben 
gelegen temeer omdat zijn bezittingen in Stevensweert en Ohé en 
Laak ingevolge het testament van zijn oudoom Reinard Vincent van 
Hompesch tot in 1758 onder het bewind van de Weeskamer te Delft 
dienden te blijven. 

Toch waren Sigismund en Anna, zij echter meer dan hij, geregeld op 
Walburg waar ook de oudste drie van hun zeven kinderen geboren 
werden. Ook Sigismund stond hoog in de gunst bij het stadhouderlijk 
hof. Evenals zijn vader vervulde ook hij  (zij het een generatie later)  
dezelfde ambten. In 1755 werd hij als edelman toegelaten tot de 
Ridderschap van Overijssel waardoor hij zitting kreeg in de Staten van 
Overijssel. In 1764 werd hij benoemd tot commissaris-deciseur te 
Maastricht, een deels rechterlijke deels bestuurlijke functie; in 1769 
volgde hij zijn dat jaar overleden vader op als drost van Twente, terwijl 
hij in 1787 tevens drost van Salland werd. 

Sigismund van Heiden Hompesch, was een hooghartig aristocraat. "Autoritair, eerzuchtig en begaafd met 
een scherp verstand", hij was gevreesd bij boeren en huislieden en gehaat vanwege het vorderen van 
herendiensten. Hij heeft zijn taak als grondbezitter en lokale landheer van het begin af aan met een aan 
despotisme grenzende onverbiddelijkheid vervuld. Hij beschouwt zichzelf als een strenge, maar volgens 

oeroude feodale gebruiken tot die strengheid gerechtigde, heer.  

Sigismund gedraagt zich als een vorst; Jachtvergunningen, schoutsbenoemingen en opvolging in 
ambtelijke functies (zaken waarover officieel de stadhouder te beslissen had) worden volgens zijn inzicht 
afgehandeld. In geloofskwesties is hij onverdraagzaam en met name rooms-katholieken weert hij uit 
functies van enige betekenis. Men gehoorzaamt en vleit hem uit angst of eigen belang. Om zijn tirannieke 
optreden, zijn macht en zijn omvangrijke postuur wordt hij "de Kolos" genoemd. Zijn zwaarlijvigheid dankt 
hij aan te overdadig tafelen. Door deze levenswijze liep hij reeds voor zijn veertigste jicht en zwelling der 
gewrichten op hetgeen niet alleen lopen maar ook schrijven tot een kwelling maakte. 

Door zijn optreden maakte hij zich vele vijanden en zo kon het gebeuren dat er in 1781 een aanslag op 
hem werd gepleegd. Op weg naar zijn landgoed Ootmarsum wordt er vanuit een hinderlaag met scherp 
op hem geschoten. Het portierraam is aan diggelen en het binnenwerk van de koets beschadigd, maar 
Sigismund zelf is ongedeerd. 

Gedurende de bijna veertig jaren dat Sigismund en zijn echtgenote Anna als heer en vrouwe van Walburg 
de scepter zwaaiden, hebben vele vrienden en familieleden van hun gastvrijheid genoten. Het was er de 
tijd voor; versterkte burchten en kastelen werden tot geriefelijker landhuizen verbouwd. Men kreeg meer 
oog voor natuur en buitenleven. Fraai aangelegde parken lokten de mensen naar buiten. De conversatie, 

veelal doorspekt met Franse uitdrukkingen, was het geijkte middel tot communiceren. 

Anna SD Riedesel 1727-1803 
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Er waren jachtpartijen (zelfs Anna had een geweer) maar er werd ook gekaart, gemusiceerd en gedanst.  
Sigismund, die de laatste Heer van Huis Ootmarsum was, stierf te Ootmarsum op 5 juni 1790, in zijn tuin.  

Ook te Stevensweert, Ohé en Laak en Walburg zal Sigismund een streng heer zijn geweest, maar omdat 
hij hier niet zo vaak was, zal dat wat minder aan het licht zijn getreden. Nog enkele jaren voor zijn dood 
was hij benoemd tot commandeur der Duitse Orde, een uit de Middeleeuwen stammende geestelijke 
ridderlijke orde, die in hoog aanzien stond.  

Bij zijn overlijden waren er naast zijn vrouw nog twee dochters en een zoon in leven, te weten:  

• Frederique Eleonore Charlotte, geboren 31 juli 1754 (+1804) en vijf dagen later gedoopt te 
Stevensweert. Zij trouwde in 1773 te Ootmarsum met Johan Conrad von Riedesel d’ Eisenbach, 
een van oorsprong Duits geslacht uit Hessen. Walburg zou in hun bezit komen. 

• Anne Willem Karel, geboren 15 september 1755  (+1807) op Walburg. Hij bracht het tot Luitenant-
Kolonel in Staatse dienst en gecommitteerde ter Admiraliteit te Amsterdam maar leefde zo verkwistend 
dat hij, naar wij later zullen zien, zijn aanspraken op Walburg als enige zoon en stamhouder van het 
geslacht Van Heiden-Hompesch verspeelde. 

• Charlotta Constantia Sophia, gedoopt te 's Gravenhage, 17 mei 1765. Zij was lang, bij haar moeder 
en trouwde op latere leeftijd met Charles Saucerotte, een majoor in Franse dienst. 

Wilhelmina Carolina Dorothea Van Heiden Hompesch is geboren in 1758 en was reeds voor haar vader 
in 1789 overleden. Zij was gehuwd met een graaf Van Rechteren Limpurg en liet een dochtertje achter 
genaamd Dorothea Van Rechteren Limpurg (*1885 +1950). Na de dood van haar moeder ging 
Dorothea bij haar grootmoeder op Walburg wonen. Ook haar vader graaf Van Rechteren Limpurg, die 
kolonel in Engelse dienst en later in Hollandse dienst, was, moet bij tijd en wijle op Walburg hebben 
vertoefd. Hij overleed daar en werd op 20 september 1814, evenals Wilhelmina te Stevensweert begraven. 

In 1789 hadden Sigismund en zijn vrouw Anna een testament gemaakt waarin zij over en weer de 
langstlevende van hun beiden als erfgenaam hadden aangewezen en elkaar hadden gemachtigd om ten 
behoeve van hun kinderen vrijelijk over de nalatenschap te beschikken. Ten uitvoerlegging van dit 
testament, waarvan het kernpunt was dat Walburg met aanhorigheden aan de oudste dochter Frederique 
met haar man zou worden toebedeeld, stuitte op bezwaren van de schuldeisers o.a. die van hun zoon 
Anne Willem Karel wiens schulden zij om erger te voorkomen herhaaldelijk hadden overgenomen, 

daarover jaarlijks rente betalende, doch waarvan nu aflossing werd geëist.  

Om te voorkomen dat land van Walburg via gedwongen verkoop in handen van derden zou komen, kwam 
Johan Conrad Riedesel d’ Eisenbach namens zijn vrouw Frederique met zijn schoonmoeder overeen 
dat zij Walburg met bijbehorende gronden aan hem zou verkopen voor ƒ 180.000,- met dien verstande 
dat hij de op Walburg drukkende schuldenlast van ƒ 63.389,- voor zijn rekening zal nemen en bovendien 
op de koopsom in mindering zal mogen brengen ƒ 26.611,- zijnde het nog niet uitgekeerde deel van de 
bruidsschat van zijn vrouw alsmede een bedrag van ƒ 21.000,-  dat hij nog van zijn schoonmoeder te goed 
had. Deze regeling, welke wegens het dalen van de grondopbrengsten nog met toestemming van alle 
erfgenamen ten gunste van de koper moet gewijzigd zijn, gaat vergezeld van een rekening en 
verantwoording van de gedurende de periode van 1792 tot 1802 verrichte afbetalingen. 

Dit alles is te vinden in een akte, opgemaakt en ondertekend te Walburg door J.C. Riedesel op 18 
september 1802, met als opschrift  "La position actuelle dans laquelle je me trouve avec ma belle-mère a 

l'egard de la posession de la terre de Walbourg". (zie bijlage 1) 
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In april 1792 toog Johan Conrad Riedesel naar Venlo waar hij voor het Hollands leenhof van Gelderland 
met de heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak werd beleend. Veel profijt heeft hij van zijn heerlijke 
rechten niet gehad. Als militair in Brunswijkse dienst en aldaar met zijn gezin woonachtig, stond het hem 
niet vrij zich metterwoon op Walburg te vestigen. Bovendien waren er de tijden niet naar. De in Frankrijk 
uitgebroken revolutie moest van adel en heerlijkheden niets hebben en de jonge Franse republiek dreigde 
onze streken binnen te vallen.  

Mede uit angst voor deze dreiging verliet Anna Sophia Dorothea Riedesel,  die na de dood van haar 
man Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk Graaf Van Heiden Hompesch op Walburg was blijven 
komen, samen met haar jongste dochter Charlotta Constantia Sophia omstreeks einde 1792 voorgoed 
deze streek om zich op haar bezitting te Ootmarsum te vestigen.  

Zilver van Walburg werd haar per kistje nagezonden. Enkele jaren later gingen moeder en dochter te 
Brunswijk wonen waar Anna in 1803 kwam te sterven na een zeer uitvoerig testament te hebben gemaakt. 
Bij het opmaken daarvan werd zij geassisteerd door de rechtsgeleerde mr. Willem Bilderdijk, een 
pleitbezorger van vele Oranjegezinden die, evenals stadhouder Willem V en zijn gezin, tijdelijk in Brunswijk 
verbleef en die ook toen al als dichter bekendheid genoot. (Testament Anna Sophia Dorothea Riedesel, zie bijlage 1) 

Walburg was nu in handen gekomen van Johann Conrad von Riedesel zu Eisenbach (1742-1812), 

luitenant-generaal, erfmaarschalk van Hessen en zijn vrouw   Friederike Eleonore Louise Charlotte 

des H.R. Rijksgravin von Heiden-Rompesch (1754-1804). Zij lieten grote vernieuwingen aanbrengen 
in het kasteel Walburg.  

Hun zoon de baron Carl Philipp Ferdinand Hermann baron von Riedesel d' Eisenbach, heer van 

Stevensweert, Ohé en Laak (1775-1853), ritmeester, lid van de ridderschap en van provinciale staten van 

Limburg heeft dermate veel verbeterd aan Walburg dat dit kasteel kon doorgaan voor een der meest 

aangename zomerverblijven der provincie. Carl Philip is in 1805 op 29 jarige leeftijd, getrouwd met 

Charlotta Louisa Wilhelmina Henriëtta des H.R. Rijksgravin von Hompesch 1768-1836 en na het 

overlijden van Charlotta is hij op 65 jarige leeftijd in 1837 hertrouwd met Josephine Françoise 

Charlotte des vicomtes de Riccé (1802-1875) 

Zij kregen op 2 maart 1840 een dochter Amailie Dorothea Jeanne Hermine Frederica barones von 

Riedesel d'Eisenbach (1840-1910), geboren op kasteel Walburg Ohé en Laak. Zij is de  laatste telg van 

de Nederlandse adellijke tak. 

Amailie Dorothea Jeanne Hermine Frederica barones von Riedesel d'Eisenbach trouwde op 28 

november 1859 met Adolph Marie Carl Franz graaf von Hompesch-Rürich (1834-1893), kamerheer 

i.b.d. van koning Willem III en lid van de familie von Hompesch-Rürich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Walburg 1822 
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Het echtpaar kreeg drie kinderen:  
 
Carla Josephine Hermine Eleonora Amalie Adolphine gravin von Hompesch-Rürich (1861-1918) 
Vincent Lodewijk Hermann Gustav Joseph Carel Graf von Hompesch-Rürich (1862-1867) 
Renée Eleonora Frédérique Amalie Josephine Françoise gravin von Hompesch-Rürich (1864-1932) 
 
Carla Josephine Hermine Eleonora Amalie Adolphine trouwde in 1885 met Ulysses Dirckinck von 
Holmfeld en woonde sindsdien op kasteel Obbicht. Het enige zoontje, Vincent, stierf op 5-jarige leeftijd en 
werd begraven op het familiekerkhof te Stevensweert (naast de Protestantse Kerk).  
 
Renée Eleonora Frédérique Amalie Josephine Françoise gravin von Hompesch-Rürich bleef achter 
op kasteel Walburg. Haar vader Adolph Marie Carl Franz graaf von Hompesch-Rürich stierf in 1893 en 
haar moeder Amailie Dorothea Jeanne Hermine Frederica barones von Riedesel d'Eisenbach in 1910 
beiden werden eveneens begraven in Stevensweert.  
 
Renée Eleonora Frédérique Amalie Josephine Françoise gravin von Hompesch-Rürich huwde in 
1914 op 50-jarige leeftijd met de 60-jarige luitenant-generaal Adriaan 
van Seters.  
Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd het kasteel in de 18e -
eeuwse stijl gerestaureerd. Het echtpaar woonde enkele jaren op kasteel 
Walburg maar kwam toen tot het besluit om het kasteel met omliggend 
terrein te verkopen.  
In 1917 werd het kasteel verkocht aan Math. Vencken uit Grevenbicht, 
maar de Freule Renée kreeg spijt van de verkoop en wilde het kasteel 
weer terug kopen. Vencken  ontving als compensatie voor het terug 
verkopen veertig duizend gulden. In 1918 werd het kasteel Walburg 
voorgoed aan de Math. Vencken verkocht. De eeuwen oude bomen 
werden direct gekapt en verkocht om de kosten van de koop te dekken. 
 
Na de verkoop verliet René en Adriaan in april 1919 definitief Walburg  
om naar Ginneken bij Breda in een villa te gaan wonen waar ze beiden 
zijn overleden en begraven. 
In 1924 werd het kasteel verwaarloosd achtergelaten en verviel het 
geheel al snel in een ruïne. Stenen en hout werden er weg gesloopt voor 
de bouw van woningen en boerderijen in de omgeving. Twee vleugels 
van het kasteel, waaronder het hoofdgebouw, werden tot aan de grond toe afgebroken. Het boerderij-
gedeelte bleef nog enkele jaren in functie maar verviel na de Tweede Wereldoorlog al snel tot een ruïne. 
Voordat in 1991 de funderingen werden verwijderd, verrichtte het museum opgravingen om de juiste 
ligging van het gebouw vast te leggen. In 1992 verdwenen de laatste resten van deze eens zo fraai 
aangelegde lusthof. 
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Bijlage 1 

Testament van Anna Sophia Dorothea Riedesel 

La position actuelle dans laquelle je me trouve avec ma belle-mère a l'egard de la 
posession de la terre de Walbourg.   

De huidige positie waarin ik mij bevind bij mijn schoonmoeder met betrekking tot het bezit van het land Walbourg. 

In het testament wijst Anna Sophia Dorothea Riedesel als haar erfgenamen aan haar 
dochters Fréderique en Charlotte, haar kleindochter Dorothea van Rechteren Limpurg 
en haar kleindochter Anne van Heiden-Hompesch, deze in plaats van haar vader, die 
van het erfgenaam schap werd uitgesloten. Kennelijk met het oog daarop laat zij in het 
testament weten "onder haar erfgenamen niet alleen billijke gelijkmatigheid te willen 
betrachten maar ook m.b.t. haar zoon uit moederlijke zorg te zijnen beste" te willen 
handelen. Daartoe vermaakt zij aan deze kleindochter Anne van Heiden-Hompesch het 
goed Ootmarsum onder voorwaarde dat uit de opbrengst bij eventuele verkoop van dat 
goed de schulden die haar zoon gedurende 15 jaar lang op zijn ouders heeft afgeschoven 
en waarover deze sinds 1786 een jaarlijkse rente hebben betaald, zullen worden afgelost 
evenals ook de door haar voorgeschoten educatie-kosten van kleindochter Anne. Deze 
zal voorts het vruchtgebruik van haar erfportie levenslang aan haar vader hebben uit 
te keren.  

Mocht deze met de getroffen regeling geen genoegen nemen, dan zal hij slechts zijn 
legitieme portie ontvangen waarbij door hem zal moeten worden ingebracht al wat nu 
aan zijn dochter is uitgekeerd en al wat hij nog aan zijn moeder verschuldigd is. Dochter 
Fréderique wordt herinnerd aan haar inbrengplicht wegens overbedeling bij de verkoop 
van Walburg. Zij mag voorts het zilver dat zij van haar moeder in leen heeft, behouden 
als dank voor het woongenot van een huis in Brunswijk, haar tijdelijk ten gebruiken 
afgestaan, en ontvangt bovendien 100 dukaten ter vergoeding van mogelijke schade aan 
dat huis. 

Kleindochter Dorothea van Rechteren Limpurg krijgt ƒ 2000,- benevens de inkomsten 
uit een haar toekomende te schenken deel over de jaren 1791-1794 welke erflaatster voor 
zichzelf heeft moeten aanwenden. Omdat Dorothea's in 1789 overleden moeder maar 
weinig van het ouderlijk meubilair heeft ontvangen, zullen haar broer en zusters hun 
nichtje Van Rechteren ieder ƒ 100,- moeten uitkeren. 

Dochter Charlotta Constantia Sophia Van Heiden Hompesch krijgt ƒ 5000,- en wegens 
"alle haar aanhoudende zorgen, diensten en oppassingen mij bewezen" nogmaals ƒ 5000,-
, alsmede een huis te Brunswijk ter gelegenheid van haar huwelijk als voorschot op haar 
erfdeel door haar moeder gekocht. 

Aan elk van haar drie kleindochters, die naar haar genoemd zijn, legateert zij ƒ 1000,- 
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Vervolgens zijn er een aantal legaten waarbij zij naast geldbedragen haar meubilaire 
en andere goederen aan voornoemde en andere familieleden, aan een weeshuis, aan 
getrouwen en aan dienstpersoneel vermaakt en met name aan de oude bedienden in 
Walburg, die nog in leven zijn, het voortbestaan van hun respectieve pensioenen toezegt.  

Ook is er een legaat waarbij aan de oudste dochter Riedesel het portret van haar vader 
in medaillon wordt vermaakt en de wens wordt uitgesproken, dat ten koste van de 
gemene boedel bij dit portret zal worden gevoegd een kopie van het portret van haar 
(Anna) zelf, dat zij aan haar jongste dochter geschonken heeft. In elk geval is het haar 
bedoeling geweest dat portretten van haar en haar man in handen van haar oudste 
dochter zouden komen en deze via haar kleinzoon, die op Walburg zou gaan wonen, ook 
daar terecht zijn gekomen. 

Arme Willem Karel heeft de testamenten van zijn ouders wel aangevochten, doch daar 
hij al in 1807 overleed, zullen zijn argumenten hun kracht verloren hebben. De 
afwikkeling van de nalatenschap van Sigismund en Anna heeft mede door de rumoerige 
tijden en de langdurige afwezigheid van de familie op Walburg, vele jaren in beslag 
heeft genomen en heel wat voeten in de aarde heeft gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eiland in de Maas en kasteel Walburg 

15 van 17                                                                                                                                               Samengesteld door Thieu Vogels 
 

 

Bijlage 2 

Testament Reinhart Vincent Graaf van HOMPESCH 

Op 2 februari 1733, kort na het overlijden van Reinhart Vincent, verschijnt diens neef 
Vincent Willem op Walburg om er bij officiële akte van dat overlijden kennis te geven. 
Al jaren heeft hij op de erfenis van zijn oom geaasd en in het vooruitzicht daarop schuld 
op schuld gehoopt, tot grote ergernis van zijn oom, die daarom anders beschikt had. 

Toen het testament op 9 maart 1733 in aanwezigheid van enige nabestaanden te Delft 
geopend werd, bleek het de voor Vincent Willem ongunstige bepaling te bevatten van 
niet meer uit de boedel te mogen ontvangen dan hem bij zijn in 1727 gesloten huwelijk 
onderhands door zijn oom als huwelijksgift is beloofd en .... Niet dan nadat te dezer zake 
orde op zaken zal zijn gesteld (het bedrag dat beloofd was 50.000 gld? -stond kennelijk 
niet tussen partijen vast); voorts moet een door oom aan Vincent Willem geleend bedrag 
van 7800 gld in de boedel worden gestort evenals een aan hem door zijn oom gegeven 
voorschot van zes maanden bij de overdracht van een compagnie gardes te paard (het 
zal hier een voorschot betroffen hebben op het loon van de gardes die de heren op hun 
reizen begeleidden). 

Het zou tot 1761 duren voordat Vincent Willem tegen betaling van een fors bedrag uit 
de boedel kon worden gekocht en aan deze geschilpunten een einde kwam. Hij was zo 
boos over het testament dat hij een hekeldicht op zijn oom, die hem vroeger toch 
herhaaldelijk geholpen had, schreef. Het testament bevatte voorts de navolgende 
legaten: 

Aan de armen en de behoeftige gereformeerde gemeentes in het land van Gulik en 
speciaal de gereformeerde gemeente te Linnich in welke kerk hij begraven wil worden, 
moet 50.000 gld Hollands ter verdeling gegeven worden waarvan 5000 gld moet dienen 
tot onderhoud van die kerk en de bijbehorende school. 

Aan broer Adam Lodewijk, heer tot Hemmers Bach, wordt kasteel Hemmers Bach dat 
Reinhart Vincent in 1715 van deze broer voor 3000 Duitse rijksdaalders kocht, 
gelegateerd zonder dat de koopprijs behoeft te worden terugbetaald (daar deze broer, 
die steeds op dat kasteel was blijven wonen, er vlak voor Reinhart Vincent overleed, 
kwam dit legaat te vervallen). 

Nicht Eleonora krijgt 15.000 gld Hollands, maar mag er niet van genieten dan na de 
dood van haar mannelijke en vervolgens vrouwelijke-erfgenamen en zo zij ook geen 
erfgename nalaat, zal het legaat weer aan de erfgenaam van Reinhart Vincent komen 
(Eleonora had er dus zelf niets aan en kon er slechts een van haar erven mee gelukkig 
maken). 
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Neef Emanuël, luitenant in het regiment gardes dragonders, krijgt 4% interest van 1000 
gld Hollands per jaar onder de voorwaarde dat hij jaarlijks aan executeurs zal 
overleggen een "attestatie van zijn reguliere en godsdienstige conduite", afgegeven door 
de commanderend generaal en de gereformeerde predikant van zijn verblijfplaats, en 
wel tot hij 25 jaar zal worden, waarna hij de hoofdsom van 1000 gld zal ontvangen 
Emanuël ontleent deze voornaam aan zijn overgrootvader, Emanuël, prins van 
Portugal, die meermalen van geloof wisselde, iets waarvan een rechtzinnig man als 
Reinhart Vincent niets moest hebben). 

Cousijn van Hompesch tot Bolheim krijgt 8000 gld Hollands ter reparatie en opbouw 
van huis Bolheim, waarbij Reinhart Vincents grafelijk wapen ter memorie in het 
frontispice moet worden aangebracht .... Maar het legaat mag pas worden uitgekeerd 
als cousijn trouwt en voor wettig nageslacht heeft gezorgd! 

Neef Johan Wilhelm van Hompesch tot Rürich (de weer katholiek geworden tak) die 
door het voeren van onbezonnen processen tegen zijn broer en zusters "buiten staat van 
subsistentie" dreigde te raken, krijgt als het zover zou komen 400 gld per jaar "tot zijn 
nodig onderhout" (kort na het overlijden van Reinhart Vincent wist deze neef, met op 
valse gronden verkregen toestemming van het Hof te Venlo, de door de Weeskamer 
gelaste inventarisatie van de boedel op Walburg te stagneren, waarop die instelling zich 
tot de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden richtte met het verzoek dit onwettig 
ingrijpen ongedaan te maken). 

Na nog enkele andere neven en nichten met een legaat te hebben bedacht, wijst Reinhart 
Vincent tot universeel erfgenaam van alle nagelaten goederen aan Sigismund Vincent 
Ludwig Gustav van Heiden, de oudste zoon van zijn nicht Eleonora, onder de 
voorwaarden dat hij de erfenis niet zal mogen aanvaarden vóór hij de leeftijd van 25 
jaar zal hebben bereikt, dat hij de gereformeerde godsdienst zal zijn toegedaan en dat 
hij “van onberispelijke levenswandel zal zijn”. Bovendien zal hij de naam en het wapen 
van Reinhart Vincent dienen aan te nemen.   Ook Eleonora en haar beide broers erven 
wapen en titel. 

De heren van de Weeskamer te Delft, die als executeurs zijn aangesteld, moeten niet 
alleen ieder “doen genieten" wat hem krachtens het testament toekomt en Sigismund 
uitkeren wat hij tot hij 25 jaar geworden is telkens nodig heeft, neen zij moeten het 
nagelaten vermogen ongeacht het voorts bepaalde, 25 jaar lang blijven beheren. Zij 
mogen daartoe administrateurs aanstellen en de assistentie van Frederik van Heiden, 
de vader en voogd van de erfgenaam, inroepen. 

Alle meubelen en het huisraad, zich bevindend in het gouvernementshuis te 's-
Hertogenbosch of in het Oude Hof te ‘s Gravenhage, zullen moeten worden verkocht en 
de opbrengst moet aan de protestantse kerken resp. armen worden gegeven. Ook het 
zilveren vaatwerk, de juwelen, het porselein, de koets en paarden en alles wat tot de 
equipage behoort, moet worden verkocht en de opbrengst ervan dient in de boedel te 
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worden gebracht.  Een uitzondering vormen de meubelen en het huisraad van Walburg: 
dat alles moet daar blijven tot Sigismund 25 jaar is geworden. Tenslotte wordt ook het 
personeel bedacht: alle domestieken krijgen naast hun loon tot de sterfdag nog een half 
jaar loon.    

Kamerdienaar Chr. Schulze, die hem jarenlang trouw heeft gediend, krijgt zijn klederen 
(linnen en wollen) en alle lijfgoederen maar een derde deel of de tegenwaarde ervan 
moet worden gegeven aan de lijfknecht Huthon Gilles.  Kamerdienaar Schulze krijgt 
voorts een paard met pistolen, zadel en toom voor zijn dienst als trompetter en 50 
rijksdaalders jaarlijks uit de boedel en, zo hij zijn plaats als trompetter mocht verliezen, 
dan dienen hem tot zijn dood per jaar 100 rijksdaalders te worden uitgekeerd. 

In voormeld minutieus uitgewerkt testament leren wij Reinhart Vincent, die zich als 
krijgsman, diplomaat en bestuurder roem, aanzien en fortuin had weten te verwerven, 
nader kennen als een groot weldoener van de gereformeerde kerk en haar armen 
enerzijds en anderzijds als een nauwgezet hoeder van zijn familieleden wier wel en wee 
hem ter harte ging doch wier doen en laten hem vaak te denken gaf.  Nog eenmaal wilde 
hij zijn familie helpen doch hij kon daarbij niet nalaten aan de betrokkenen 
voorwaarden te stellen die hun lang, ja soms wel meer dan een kwart eeuw, de macht 
van zijn uiterste wil deden voelen. 
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❖ Oordeelk, beschrijv. van de veldslagen en beleger. van Prins Eugenius van Savoyen, den Hertog van Marlborough en den Prins van Oranje, 2 dl. fol. 
's Hage 1729; Europ. Merc., Julij-Dec. 1732, bl. 147, Julij-Dec. 1744, bl 27; Wagenaar, Vad. Hist., D. XVIII. bl. 489, 490, D. XIX. bl. 80, 456; van Wijn, 
Bijv. en Nalez. op Wagenaar, D. XVII. bl. 51, D. XVIII, bl. 96, 97, 104, 
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❖ Paringet 105; D. XIX, bl. 46; Bosscha, Neêrl. Heldend. te Land, D. II. bl. 332, 350, 359, 384, 536; Paringet, Mem. Beschrijv. van de stad Grave, bl. 
386; van Nuijssenburg, Beschrijv. van Geertruidenberg, bl. 183. 
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