
IBeschrijving der origineele zegelstempels,
op het Rijks-Archief in de provincia

Limburg beruatende,
door J08. M. H. Everllen.

13. Magdalena van Egmond, priMM t.'an Chimay, vrou
106 tian Weert, Nederloeert en Wessem, (1629 - 1663).

Een ruitenscbild, gedeeld. I rechts. gevierendeeld
met eeo hartschild. van keel, heladeo met dria mispel
bloomeD van goud, doorboord '1M bet veld en gepunt
van sinopel (Arenberg); I en 4, zesmaal gedwarsbalkt van
zUver eo keel (Or01J,J 2 en 3 geviereodeeld: a eo el) in
azuur drie leJi~n var.; goud (Frallkrijk), b en c etfeo keel
(Albret) ; hartsehild, effen hermel\,j[l (Brelagne), II. gevie-.
rcndeeld; 1 eo 4 gedeeJd, a) gekeperd van goud en keel
van twaalf:::ltukken (Egmond), b) in zUver twee beurwlings
geka,lJteoldedwarsbalken ,'an keel (Arkel), 2 en 3 het ge
deelde blazoon van Gelder-GuZik, a) rechts in azuur een
links geweode, klimmende, ge~roonde en van keel ge
tongde leeuw van gaud met gespleten staart, links in gaud
eeo rechts g~keerrle, ..an keel getongde en geklauwde
klimmeode loeuw van sabel; over alles heen oen gavie
rendeeld hartscbiJd, I en ~, in zilver Ben leeuw van sabel,

;geklauwd en getonga van keel (Fiennes), 2 en 3, in keel
:oooe achtpuntige star van zUver (Baux); het gehoola
Ischild gedekt door oone kroon met vtif Deurons.

Omschrifl:.: Madel. cl'Egmond. Pro de Ch;may et au
Saint Emp. Dnae de Weert. Nederweert. Wisse. Midd.
5 c.M.

N. B. De stempel in koper is zaer froai en fljn ge
soedeo.

Wij lezen io de Chroniek van de heerlijkheid Weer~

door den heer A. J. Flamellt in de PubUcatifJns de la So
ciete' Jiistorique et archiologique du duche de Limbourg,
t. XXIX uitgegeveo, op bldz. 136 v., dat Magdalena
vau Egmond gohuwd was met Alexandre de Ligne, ge
naamd Croy, p:ins van Chimay, geb. 1590, won van
Karel, prins van Areoberg, dio door zljne vrouw, Anna
van Croy, hertog van Aerschot was. Het schijotect ter,
zoo zogt de heer Flament, ndat Alexander's vrouw, Mag
dalena van Egmond feit.eluk de drie beerlijkbeden be
stuurde en zeker trad zij oa zijn dm 16 Aug. 1629 (bij
soeuvelde voor Wesel), als bestuurster op. Alexander
had 15 Febr. 1620 leenhulde gedaan". Magdalena had
verscbillende processen t.e vooren over het be7Jt der heer·
lijkheid. 1'1 1649 namen deze processen eon eiode en
werd Magdalena door het hot te Roermond in het gelijk
gesteld. Den 1 Juli 1630 bad zij de h~rliJkheid in lean
verheven. Zij overleed den 7 Nov. 1668. .Reeds v66r baar
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dood, den 6 Juli 1663, werd zij io het bezit der hoer
lijkneid opgevoJgd door haar kleiozoon Ernest Alexander
Dominique d'Areoborg de Croy Chimay, zooo van Philippe
d'Arenberg, Magdalena's tweedeo zoon.
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