
EEN RELÀTiE TUSSEN HET GESLACHT LIPPE DETMOLD EN NEDERLAND 

ÎN VROEGER TIJD 

Bij een onderzoek naar gegevens omtrent de voorouders van de Heer C laus von Arnsberg, kort 

"e leden. kwam aan het l icht, dat een vroeger lid van deze familre afkomstig was uit Amsterdam-I • 

tijde van de ee r s te berichten over het aans taande huwelijk van onze Kroonprinses was dit gegeven 

uit de kwar t iers taa t van de Heer von Arnsberg uiteraard het mees t in te ressan t . 

Het i s bekend, dat de voorzaten van Pr ins Bernhard eveneens nauwe re la t ies hebben gehad met 

bepaalde gebieden in de Nederlanden In onze streek i s zelfs sprake van een unieke s i t ua t i e . Gedu 

rende enige genera t ies werden Ameide en Tienhoven door de graven van der Lippe bestuurd vanui t 

de res ident ie Detmold. Zij bezaten ook het recht van pontveer over de Lek. een nie t onbelangri jke 

oeververbinding tus sen Tienhoven en Jaarsve ld ). Laats tgenoemde heerlijkheid nu behoorde eeuwen 

geleden tot de goederen van de Oranjes ! 

In de 14e eeuw waren Ameide, Tienhoven en Jaarsveld in het bez i t gekomen van het g e s l a c h t 

Vianen. Jan van Vianen verspeelde in 1489 de heerlijkheid Jaarsve ld vanwege zijn s t eun aan F rans 

van Brederode- Floris van Egmond. o.a. heer van I J s se l s t e in . kreeg toen Jaarsve ld in leen van 
9 

'vlaximiliaan. a l s beloning voor zijn hulp aan de landsheer. ) Hoewel Jan van Vianen na vier jaren 

deze heerlijkheid weer terugkreeg, werd F lor i s van Egmond in 1518 toch definitief eigenaar van de 

goederen te Jaarsve ld voor een koopsom van 3000 gulden. Door het huwelijk van Anna van Buren 

(F.gmond) met Willem van Oranje kwam dit bezit, in handen van de Oranjes. Phi l ips Willem was er 

tot 1608 eigenaar van. in welk jaar hij J aa r sve ld verkocht aan de Amsterdamse koopman J a n Michiels 

zoon van Vaerlaer . 

Ameide en Tienhoven kwamen door vererving via de Brederodes aan de graven van Lippe Detmold. 

die hun bez i t a lhier in 172" verkochten, 

J G M Boon 

) Zie ook het artikel:: 'De Westertoren en 't s lot Woerden, e lders in dit numme 

' Opgeheven per 1 januari 1966. 


