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Activiteit:  Lezing: Graaf Johan Baptist 'de dolle graaf' 

 Wanneer: 24 januari 2019, aanvang 20:00u 

Locatie: Zaal 'De Pub' St. Janstraat 48, Ottersum 

 

 

          

Gennep, 6 januari 2019 

 

Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers en andere belangstellenden, 

 

Op 24 januari houdt Drs. Herman Jan van Cuijk voor de Kring Maas en Niers een lezing over 

Graaf Johan Baptist van den Bergh Hohenzollern Sigmaringen, soeverein heer van de 

heerlijkheden Boxmeer, Sint Anthonis en HalfSambeek. Hij werd in 1728 in ’s-Heerenberg 

geboren en overleed in 1781 in gevangenschap  te Haigerloch. Hij leefde in een decor van 

tegenstellingen waarin hij, eerst vechtend tegen een overmacht en later berustend, zijn lot 

aanvaardde. Zonder echter, tot aan zijn eenzame dood toe, zijn rechten te willen opgeven. 

70 jaar na zijn sterven werd hij ‘dol’ verklaard: laatste laster van zijn jaloerse chanteurs. 

 

Tijdens de lezing komen o.a. de volgende aspecten uit het leven van deze beruchte en dwaze 

graaf aan de orde: 

• De strijd van de grootmachten onderling; de Oostenrijkse Successieoorlog (1740 – 1748). 

• De zevenjarige oorlog; Oostenrijk bezet Oppergelre en Land van Kleef. 

• De Maas als grensrivier. Staats (protestants) Land van Cuijk en souvereine enclave 

(katholiek) Boxmeer. 

• De familiestrijd en een weinig succesvol huwelijk. 

• De culturele verschillen tussen de hof- en landadel. Bestuurlijke interne Boxmeerse 

machtsstrijd. 

 

Kunst- en cultuursocioloog de heer Herman Jan van Cuijk is behalve juwelier en zilverexpert 

auteur van diverse boeken met historische onderwerpen uit het land van Cuijk en Boxmeer. 

Zijn laatste boek (2016) ‘Het merckwaerdige leven van een dolle graef’ is het thema van deze 

lezing. Zijn voordracht wordt aangevuld met interessant beeldmateriaal. 



 

Wij zien u graag op 24 januari bij deze eerste lezing in het nieuwe jaar. Ook andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. De entree bedraagt voor niet-leden € 3,00 per persoon. 

 

Met vriendelijke groet, 

het bestuur van de Kring Maas en Niers 

 

 

 


