De connectie tussen Willem Alexander en Arnold van Stein
Wie ooit een rondleiding heeft gehad op de kasteelruïne van Stein, die kan weten dat er een connectie
is tussen koning Willem Alexander en Maria van Loon van Heinsberg, vrouwe van Stein (1459), die
getrouwd was met Jan, graaf van Nassau-Dillenburg. Jan van Nassau-Dillenburg en Maria van Loon
zijn de overgrootouders van Willem van Oranje. Het spreekt voor zich dat er vanuit hen een connectie is
met Willem Alexander, die in 2017 50 jaar is geworden.

Jan, graaf van Nassau-Dillenburg, en
Maria van Loon van Heinsberg, vrouwe van Stein
In het archief van pater Munsters hebben we correspondentie gevonden van pater Munsters met een
zekere Arnold Berg uit Rendsburg (Dld). Bij de correspondentie treffen we stukken aan waarin de heer
Berg probeert een connectie te maken tussen koningin Beatrix en de eerste heer Arnold van Stein. Die
stukken hebben me geïntrigeerd en hebben me ertoe aangezet op zoek te gaan naar de voorouders
van onze huidige koning Willem Alexander en de eerste heren van Stein. In welke mate is Arnold van
Stein een rechtstreekse voorouder van Willem Alexander? Is er een connectie vast te stellen? Stroomt
er nog een druppel adellijk Steins bloed door onze huidige koning? Volg mee ......
Herman van Elsloo wordt als de stamvader van de Steinse dynastie gerekend. In 1218 neemt hij deel
aan de vijfde kruistocht en hij is betrokken bij de belegering van de stad Damiate in Egypte. In april
1220 is hij terug in zijn heerlijkheid Stein. Zijn zoon Arnold noemt zich als eerste Heer van Stein.
In de periode tot 1390 treden diverse Arnolden op als Heer van Stein. We weten niet of het vijf of zes
Arnolden geweest zijn, omdat we niet exact weten of een van de Arnolden tweemaal achtereen
getrouwd is. Op 24 juni 1268 zegelt een "Arnoldus de Steyne, iunior". Hij is heer van Stein geworden
tussen 21 augustus 1263, de datum dat zijn ouders Arnold en Margaretha nog in leven blijken te zijn, en
1265 als zijn vader blijkt te zijn overleden. In dat laatste jaar is hij getrouwd met Elisabeth van
Valkenburg, de zuster van Walram "de Rosse" van Valkenburg.
Deze Arnold van Stein en Elisabeth van Valkenburg hebben meerdere kinderen.
• De oudste zoon Arnold zal zijn vader opvolgen. Deze Arnold neemt in 1288 deel aan de beroemde
slag van Woeringen en hij wordt tot ridder geslagen. Zijn moed en wapenfeiten zijn bezongen in het
Rijmdicht van Jan van Heelu. Hij trouwt in Holland met Margaretha van Renesse en wordt leenman
van de graaf Floris V. Stein bij Gouda is naar hem vernoemd.
• Dochter Margaretha wordt genoemd als abdis van Herckenrode.
• Dochter Elisabeth, vrouwe van Stein, trouwt met Willem van Horne, heer van Eindhoven en
Cranendonck, zoon van Willem van Horne, heer van Eindhoven en Cranendonck, en Catharina van
Kessel. De lijn gaan we vanuit dit echtpaar vervolgen.
Uit het huwelijk van Willem en Elisabeth wordt geboren Irmgard van Horne, vrouwe van Cranendonck.
Zij is getrouwd met Thomas, heer van Sevenborn, zoon van Nicolaas, heer van Sevenborn, en Alix van
Schleiden. Uit dit huwelijk wordt geboren Elisabeth, vrouwe van Sevenborn en Cranendonck.
Elisabeth is in 1345 getrouwd met Johan van Rodenmachern, heer van Milberg, zoon van Johan van
Rodenmachern, heer van Milberg, en Habele, vrouwe van Mersch. Uit het huwelijk van Johan van
Rodenmachern en Elisabeth wordt geboren Irmgard van Rodenmachern. Zij is getrouwd met Johan van
Rollingen, heer van Bensdorf, zoon van Jacob van Rollingen, heer van Bensdorf, en Agnes van
Sarrebrück, vrouwe van Dagstühl.
Johan van Rollingen en zijn vrouw Irmgard krijgen een zoon, eveneens Johan genaamd. Hij is in 1409
getrouwd met Anna, gravin van Daun-Densborn, dochter van Richard, graaf van Daun-Densborn, en
Anna van Mengen. Ook uit dit huwelijk wordt een zoon Johan geboren, die als titels meekrijgt: graaf van
Daun en Densborn, heer van Bensdorf. Deze Johan trouwt in 1435 met Margaretha van Sierck, dochter
van Arnold van Sierck, graaf van Moncler, heer van Fraunberg, en Elisabeth Bayer van Boppard.

Vanuit de familie van Rollingen gaat de lijn over in de familie van Runkel. Uit het huwelijk van Johan van
Rollingen en Margaretha van Sierck wordt dochter Irmgard geboren. In 1470 trouwt zij met Wilhelm van
Runkel, zoon van Diederik, graaf van Runkel, en Anestasia, gravin van Isenburg-Wied. In 1475 wordt uit
dit huwelijk geboren Anestasia van Runkel. Zij trouwt met Heinrich, graaf van Waldeck-Wildungen, zoon
van Philip, graaf van Waldeck-Wildungen, en Johanna van Nassau-Dillenburg.
Uit het huwelijk van Heinrich, graaf van Waldeck-Wildungen, en
zijn vrouw Anestasia wordt in 1493 een zoon geboren: Philip,
graaf van Waldeck-Wildungen. Hij is achtereenvolgens
getrouwd met Margaretha Cirksena, Catharina van HatzfeldtWildenburg en Jutta van Isenburg-Grenzau. Uit dit laatste
huwelijk wordt dochter Magdalena van Waldeck-Wildungen
geboren. Magdalena is geboren op 9 september 1558 in
Siegen in Nordrhein-Westfalen. Zij is in 1573 getrouwd met
Philips Lodewijk, graaf van Hanau-Münzenberg, met wie ze vier
kinderen heeft. Zij is in 1581 hertrouwd met Johan, graaf van
Nassau-Siegen. Deze Johan is op 7 juni 1561 in Dillenburg in
Hessen geboren en is een zoon van Jan VI (de Oude) van
Nassau-Dillenburg en Elisabeth van Leuchtenburg. Hij is een
kleinzoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg, en
Juliana van Stolberg.

Johan, graaf van Nassau-Siegen
(1561-1623)

Johan, graaf van Nassau-Siegen, en Magdalena hebben samen tien kinderen. Hun dochter Elisabeth is
geboren op 8 november 1584 in Dillenburg, Hessen. Zij trouwt in 1604 met Christiaan, graaf van
Waldeck-Wildungen, zoon van Josias, graaf van Waldeck-Eisenberg, en Maria van Barby-Mühlingen.
Uit dit huwelijk wordt op 25 november 1613 in Alt-Wildungen, Hessen, geboren Philip Theodor, graaf
van Waldeck-Wildungen. Deze Philip Theodor trouwt in 1634 met Anna Catharina van SaynWittgenstein, dochter van Lodewijk II, graaf van Sayn-Wittgenstein, en Elisabeth Juliana van SolmsBraunfels.
We doorlopen nu een aantal generaties in de mannelijke lijn.
• Uit het huwelijk van Philip Theodor, graaf van Waldeck-Wildungen, en Anna Catharina van SaynWittgenstein wordt op 29 juli 1635 geboren zoon Christiaan Lodewijk, graaf van WaldeckWildungen. Hij trouwt in 1658 met Anna Elisabeth von Rappoltstein, dochter van Georg Frederik
von Rappoltstein, heer van Hohenack, en Elisabeth Charlotte von Solms-Sonnewalde-Pouch. Uit
dit huwelijk worden veertien kinderen geboren. Christiaan Lodewijk hertrouwt in 1680 met
Johannetta van Nassau-Idsteun en krijgt met haar ook nog eens elf kinderen.
• Als veertiende kind uit het 1e huwelijk van Christiaan Lodewijk met Anna Elisabeth wordt op 27
november 1676 in Bad Arolsen geboren Frederik Anton Ulrich, graaf van Waldeck-Pyrmont. Deze
graaf wordt in 1712 in Waldeck door keizer Karel VI in de erfelijke vorstenstand verheven. Op 25
oktober 1700 trouwt hij met Louise van Zweibrücken-Birkenfeld, dochter van Christiaan II van PaltsBirkenfeld-Bischweiler en Katharina Agatha von Rappoltstein. Uit dit huwelijk worden elf kinderen
geboren.

links: Frederik Anton Ulrich, graaf van Waldeck-Pyrmont (1676-1728)
rechts: zoon Karel August Friedrich, vorst van Waldeck en Pyrmont (1704-1763)
•

Op 24 september 1704 wordt als tweede zoon geboren Karel August Friedrich, vorst van Waldeck
en graaf van Pyrmont. Na de dood van zijn vader en zijn oudste broer Christiaan Philips wordt hij
in 1728 vorst van Waldeck en Pyrmont. Hij is legeraanvoerder in Nederlandse dienst gedurende de

•

•

•

Oostenrijkse Successieoorlog. Hij trouwt in 1741 met Christiane Henriette van BirkenfeldBischweiler, dochter van Christian von Zweibrücken-Birkenfeld en Caroline van NassauSaarbrücken.
Op 6 mei 1747 wordt uit dit huwelijk te Bad Arolsen zoon George geboren. Hij is van 1805 tot 1813
graaf van Pyrmont en van 1812 tot 1813 vorst van Waldeck. In 1805 ontvangt hij van zijn oudere
broer Frederik Karel August het graafschap Pyrmont, waardoor Waldeck-Pyrmont wordt opgesplitst.
Het graafschap wordt echter wel verheven tot vorstendom. Bij Frederiks kinderloze dood
in 1812 valt echter ook Waldeck aan George toe, waardoor het weer één wordt. Dan neemt hij de
titel aan "Fürst zu Waldeck und Fürst zu Pyrmont und Rappoltstein”. Hij is getrouwd met Albertine
Charlottte Augusta, dochter van August II van Schwarzburg-Ebeleben en Christine Elisabeth
Albertine van Anhalt-Bernburg. Hij sterft in 1813 en wordt opgevolgd door zijn zoon George Frederik
Hendrik.
George Frederik Hendrik van Waldeck-Pyrmont, vorst van Waldeck-Pyrmont, is geboren op 20
september 1789 en is van 1813 tot 1845 regerend vorst van Waldeck en Pyrmont. Hij trouwt in
1823 met Emma, dochter van Victor II van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym en Amalie van
Nassau-Weilburg. Uit dit huwelijk wordt geboren:
George Victor van Waldeck-Pyrmont, vorst van Waldeck-Pyrmont., geboren te Arolsen op 14
januari 1831. Hij trouwt in 1853 met Helena Wilhelmina Henriëtte Pauline Marianne, prinses van
Nassau-Weilburg. Samen krijgen ze zeven kinderen, waaronder Emma (zie verder). George Victor
sterft in 1893 en wordt opgevolgd door zijn oudste zoon Frederik Adolf Herman, die de
laatste regerende vorst zal zijn.

Koning Willem III en Emma.
En zo komen we bij vier generaties vrouwen
• Emma. Voluit: Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Waldeck-Pyrmont, geboren te
Arolsen op 2 augustus 1858. Ze is getrouwd met Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, koning
Willem III der Nederlanden, zoon van koning Willem II en Anna Pawlowna, grootvorstin van
Rusland. Emma is de tweede echtgenote van koning Willem III en is koningin-regentes der
Nederlanden van 1890 tot 1898.
• Uit het huwelijk van Willem III en Emma wordt op 31 augustus 1880 geboren Wilhelmina Helena
Pauline Maria, prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962), prinses van Oranje-Nassau en
hertogin van Mecklenburg (1901-1962). Zij is van 23 november 1890 tot 4 september 1948 koningin
der Nederlanden. Zij trouwt in 1901 met haar achterneef Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, prins der
Nederlanden, hertog van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), zoon van groothertog Frederik Frans
van Mecklenburg-Schwerin en Marie van Schwarzburg-Rudolstadt. Uit dit huwelijk:
• Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau,
hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe-Biesterfeld. Zij is geboren te op 30 april 1909. Van 4
september 1948 tot en met 30 april 1980 is zij koningin der Nederlanden. Zij is op 7 januari 1937
getrouwd met Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, prins der
Nederlanden, prins van Lippe-Biesterfeld, zoon van Bernhard zur Lippe en Armgard von Cramm.
Met hem krijgt ze vier dochters.
• Beatrix Wilhelmina Armgard, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van
Lippe-Biesterfeld. Zij is geboren op 31 januari 1938. Ze is van 30 april 1980 tot en met 30 april
2013 koningin der Nederlanden. Ze is op 10 maart 1966 getrouwd met Claus George Willem Otto
Frederik Geert, prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg, geboren op 6 september 1926, zoon
van Claus Felix Friedrich Leopold Gabriel Archim Julius August von Amsberg en Gösta Julie
Adelheid Marion Matrie, Freiin von dem Bussche-Haddenhausen. Uit dit huwelijk worden drie zonen
geboren. De oudste:

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau,
jonkheer van Amsberg. Geboren op 27 april 1967 en sinds 30 april 2013 koning der Nederlanden. Op 2
februari 2002 is hij getrouwd met de Argentijnse Máxima Zorreguieta, dochter van Jorge Zorreguieta en
Maria del Carmen Cerruti. Uit dit huwelijk zijn drie dochters geboren.
En zo hebben we de connectie compleet. In rechte lijn, via de man of via de vrouw, 24 generaties,
gerekend vanaf Arnold van Stein en Elisabeth van Valkenburg. Ik durf met dit overzicht te beweren dat
door de aderen van onze koning Willem Alexander nog steeds bloed stroomt van onze eerste Heren
van Stein. Mocht u twijfels hebben, dan raad ik u aan zelf de zoektocht te gaan doorlopen.

Kasteel en ruïne Cranendonck
Nota Bene: Willem Alexander heeft een reeks van titels. Twee van zijn titels zijn Baron van
Cranendonck en Baron van Eindhoven. Gaan we in de 23e generatie terug naar Elisabeth, vrouwe van
Stein, dan zien we, dat zij trouwt met Willem van Horne, heer van Eindhoven en Cranendonck. Dit
vraagt een kleine toelichting.
Begin dertiende eeuw erft Engelbert van Horne van zijn neef de edelman Dirk van Altena, de goederen
in de omgeving van Maarheeze. Vermoedelijk is het deze Engelbert die tussen Maarheeze en
Soerendonk een kasteel laat bouwen. De zoon van Engelbert van Horne is Willem, die zich als eerste
zich 'Heer van Cranendunc' noemde. Hij is tevens Heer van Eindhoven. Zijn zoon Willem trouwt met
Elisabeth, vrouwe van Stein. Het geslacht Van Cranendonk, een zijtak dus van de Van Hornes, sterft in
mannelijke lijn uit in het midden van de veertiende eeuw. Hierop volgen als bezitters van de heerlijkheid
de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmond. In 1484
worden de bezittingen verkocht aan Frederik van Egmond, graaf van Buren. De familie Van Egmond
woont zelden op het kasteel en laten het beheer over aan de drost. In 1548 laat Maximiliaan van
Egmond de heerlijkheid na aan zijn dochter Anna, die getrouwd is met Willem van Oranje. Hierdoor
komen de bezittingen in handen van de Oranjes en zo komt het dat de titel Baron van Cranendonk tot
een van de vele titels van Willem Alexander Koning der Nederlanden is gaan behoren. In 1672 wordt
het kasteel bezet door de Fransen en bij hun aftocht in 1673 hebben zij het kasteel opgeblazen. In 1820
zijn deze Oranjegoederen als kroondomein verkocht en is Cranendonck in particuliere handen
gekomen.
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