Albert Otto Ernst graaf van Limburg Stirum (1803-1858) keldergraf 191, vak B
Advocaat, wethouder en burgemeester van Leiden
Personalia
Geboren: 2 december 1803 te Groningen
Gedoopt: 11 december 1803 te Groningen (Martinikerk)
Zoon van: Otto Ernst Gelder graaf van Limburg Stirum en Maria Albertine van Maneil
Gehuwd met: Francona Diederica van Halteren op 18 augustus 1830 in Leiden
Overleden:12 september 1858
Begraven: 16 september 1858
Samenvatting
De latere burgemeester van Leiden, Albert Otto Ernst graaf van Limburg Stirum,
wordt in 1803 geboren in de stad Groningen. Hij vangt zijn studie rechten aan in
Franeker, maar kiest Leiden om zijn studie af te ronden en er in 1829 te promoveren.
Van Limburg Stirum trouwt in 1830 met de in Leiden geboren Francona Diederica
van Halteren. Samen krijgen ze acht kinderen. In 1843 wordt de graaf, lid van de
Liberalen, wethouder en in 1851 burgemeester van Leiden. Naast zijn loopbaan bij
de gemeente vervult hij een aantal netwerkfuncties als commissaris en regent.
In 1858 overlijdt de 54-jarige burgemeester. Zijn weduwe overlijdt 36 jaar later, in
1894, op 86-jarige leeftijd.
Volledige versie
Albert Otto Ernst van Limburg Stirum wordt op 2 december 1803 geboren in een huis
aan het Martinikerkhof te Groningen en negen dagen later gedoopt in de Martinikerk
aldaar. Albert is het zesde kind van Otto Ernst Gelder Graaf van Limburg Stirum
(1753-1826), heer van Wildenborch, en Maria Albertine Barones van Maneil (17721850). Na Albert worden er nog vier kinderen geboren.

Doopgegevens (uit de ‘Doopklapper’)

Van Limburg Stirum studeert rechten in Franeker en Leiden, waar hij op 13 maart
1829 promoveert. Op 18 augustus 1830 trouwt hij met de in 1808 te Leiden geboren
Francona Diederica van Halteren, dochter van mr. Daniël van Halteren van Vrijenes
en Sluipwijk en Adriana Agatha Cau. Op de huwelijksakte is vermeld dat hij advocaat
is, lid van het Ridderschap der Provincie Vriesland en plaatsvervangend regter bij het
Vredegeregt van het Kanton Leijden no 1, wonende in het Noordeinde wijk 1 nr 211.
Uit het huwelijk worden tussen 1831 en 1846 acht
kinderen geboren, waarvan er twee voor hun 20e jaar
overlijden. Net als hun vader in 1858, worden deze
twee en nog vier andere kinderen begraven op
begraafplaats Groenesteeg.
In het jaar van zijn huwelijk, 1830, doet Van Limburg
Stirum als luitenant der Schutterij dienst als plaatselijk
adjudant. In 1832 wordt hij rentmeester bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland, en in 1840
namens de Liberalen lid van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland.
Portret van de graaf

Ook in 1840 koopt Van Limburg Stirum het kasteel Huys te Warmont, dat tot de
verkoop in 1901 aan Cornelis Hendrik Krantz in handen van de familie Van Limburg
Stirum blijft. Daarnaast heeft Van Limburg Stirum een woning op Rapenburg 35 met
een koetshuis, dat de uitgang aan de Doelensteeg had.

Kasteel Huys te Warmont (tekening, 1726)

De graaf is in 1852 President van het Invalidenhuis. Voorts is hij regent van het
Barth. Willemsz van Assendelfthofje, het Brouchovenhofje en het Sint Janshofje.
Verder is Van Limburg Stirum commissaris van de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij en van de Stadsbank van Lening. Ook is hij president van de
commissie van beheer van het Invalidenhuis.
In 1843 wordt Van Limburg Stirum
wethouder van Leiden. Onder zijn
bewind komt in 1847 de Stedelijke
Gasfabriek tot stand. Op 17 oktober
1851 wordt Van Limburg Stirum
burgemeester van Leiden. Hij zal deze
functie tot zijn dood in 1858 blijven
vervullen. In 1852 wordt de graaf
curator van de Rijksuniversiteit Leiden
en president-curator van het Stedelijk
Gymnasium.
Graaf van Limburg Stirum staat bekend
als een aimabel mens die veel goeds tot
stand heeft gebracht. Het is dan ook
niet vreemd dat hij enkele koninklijke
onderscheidingen ontvangt: in 1853
wordt hij benoemd tot Kamerheer, in
1855 tot Commandeur in de Orde van
den Eikenkroon en in 1857 ontvangt hij
de Orde van de Nederlandsche Leeuw.

Gebrandschilderd raam in het stadhuis van
Leiden met het wapen van de graaf

Albert Otto Ernst Graaf van Limburg Stirum overlijdt op 12 september 1858 in zijn
huis aan het Rapenburg. Als burgemeester wordt hij opgevolgd door Daniël Tieboel
Siegenbeek, die een levensbericht over zijn voorganger als volgt beëindigt:
Nog ééne bijzonderheid rest er, welke ik niet onvermeld mag laten, omdat zij op mij,
die er toevallig op eenigen afstand ooggetuige van was, den diepsten indruk maakte
en zoo welsprekend den adel van zijn hart bewijst.
Op Zondag den 22sten Mei des jaars 1853, had een knaapje met een zijner makkers
spelende het ongeluk, bijna voor de woning van Van Stirum, van den aldaar zeer
steilen kant in het vrij diepe Rapenburg te vallen. Juist kwam ik aan de overzijde dier
gracht, toen het overhaast toesnellen van de weinige personen, die zich in den
omtrek bevonden, en de pogingen ter redding door een der huisgenooten van onzen
Van Stirum, die huiswaarts keerde, met eene haak aangewend, mijne aandacht
trokken. Met onbeschrijfelijken schrik zag ik, hoe de knaap door middel van dien
haak een eind weegs boven water gehaald, dien, welligt door magteloosheid, weder
losliet en andermaal in de diepte verdween, toen op eens Van Stirum, die uit hoofde
van ongesteldheid korten tijd zijne kamer had gehouden, in huisgewaad ter deur

uitsnelde, zonder eenige aarzeling in de gracht sprong, terstond den drenkeling in de
diepte greep en aan de verbaasde en innig geroerde omstanders toereikte, waarna
hij, door medehulp der laatsten, op den wal geklommen onmiddelijk weder in zijne
woning terugkeerde en zich aan de hulde der toeschouwers onttrok. Niet ligt zal ik de
gewaarwordingen vergeten, welke mij op dien stond vervulden, toen de angst, die mij
had aangegrepen, op eenmaal door vreugde en bewondering over den gelukkigen
uitslag van 's mans koen en welberaden gedrag werd vervangen. Voorwaar, wie zoo
toonde onversaagd, geen gevaar ontziende, tot de redding van anderen bereid te
zijn, mag met volle regt den naam van menschenvriend dragen.
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