
Karel III Filips van de Palts: Neuburg, 4 november 1661 - 

Mannheim, 31 december 1742 
Karel III Filips van de Palts was, als paltsgraaf van de Rijn, keurvorst van het Rooms-Duitse 

Rijk. Andere titels waren prins van Palts-Neuburg, hertog van Gulik, hertog van Berg, en in de 

Nederlanden graaf van Megen, heer van Ravenstein en heer van Wijnendale. Hij regeerde 

van 1716 tot zijn dood in 1742. 

 
Keurvorst van de Palts 

Periode: 1716-1742 

Voorganger: Johan Willem 

Opvolger: Karel Theodoor 

Karel Filips was een telg uit het adellijk geslacht Wittelsbach, meer bepaald in de linie van 

Palts-Neuburg. In zijn jonge jaren was Karel Filips niet voorbestemd om het prinsdom Palts-

Neuburg te besturen. Vandaar werd hij kanunnik in Keulen, Salzburg en Mainz, evenwel 

zonder priesterwijding. Hij was vervolgens in dienst van de Rooms-Duitse keizers Leopold I 

en Karel VI.  

  
Keizer Leopold I en Keizer Karel VI 

Eerst vocht hij als veldmaarschalk tijdens de Turkenoorlogen in Hongarije en nadien trad hij 

op als gouverneur in Innsbrück, waar hij de Habsburgers vertegenwoordigde in Voor-

Oostenrijk. Door zijn nauwe contacten met het Oostenrijkse hof van keizer Leopold I, werd 

hij ook benoemd tot ridder in de Orde van Malta. 



Karel Filips huwde driemaal en had zes kinderen. 

- Een eerste keer op 10. august 1688 in Berlin met Prinses Luise Charlotte Radziwill.  

 
Luise Charlotte Radziwill 

Met haar kreeg hij vier kinderen: 

 Leopoldine Eleonore Josephine (1689–1693) 

 Maria Anna (1690–1692) 

 Elisabeth Auguste Sophie (1693–1728) ∞ Joseph Karl van Pfalz-Sulzbach (1694–1729) 

 Zoon (*/† 1695) 

- Een tweede huwelijk op 15 december 1701 in Krakau PrinsesTheresa Katharina Lubomirska 

Met haar kreeg hij twee kinderen: 

 Theophile Elisabeth Franziska (1703–1705) 

 Anna Elisabeth Theophile (1709–1712) 

- Zijn laatste huwelijk vond plaats in 1729 met gravin Violante Maria Theresa von Thurn en 

Taxis . 

In 1716 stierf zijn broer, Johan Willem, de regerende vorst van Palts-Neuburg. Karel Filips 

volgde hem op in al zijn vorstendommen. 

 
Johan Willem van de Palts 

Zijn residentiesteden als keurvorst waren achtereenvolgens: 

 Innsbrück (1716-1717). In Innsbrück rondde hij zijn post van Oostenrijks gouverneur 

af en liet zich daar inlichten over zijn nieuwe vorstendommen. 



 Neuburg aan de Donau (1717-1718), toen hoofdplaats van het prinsdom Palts-

Neuburg, vandaag gelegen in het Beierse Oberpfalz. Hij liet de Heilige Geestkerk in 

Neuburg bouwen. Ondanks de praal en pracht van het hofleven in Neuburg verkoos 

hij te verhuizen naar de Keurpalts aan de Rijn, kennelijk om politieke redenen. 

 Heidelberg aan de Neckar gelegen (1718-1720). Tijdens de Negenjarige Oorlog waren 

steden in de Palts zoals Heidelberg en Mannheim in puin gelegd door de Fransen. De 

heropbouw stelde financiële problemen. Karel Filips meende dat het vernielde slot 

van Heidelberg in zijn glorie moest hersteld worden, in overeenkomst met zijn rang 

als keurvorst. In Heidelberg ondervond Karel Filips een ander probleem: hij kon er 

zijn katholieke godsdienst niet opleggen aan de lutherse gemeente, zelfs niet met zijn 

compromis van simultaneum mixtum. 

 Mannheim (1720-1742). Karel Filips verlegde zijn residentiestad definitief naar 

Mannheim. Daar liet hij een barokke paleis bouwen, alsook een Jezuïetenkerk met 

Jezuïetencollege. In Ravenstein liet hij de Sint-Luciakerk bouwen. Aan het nieuw 

ingerichte hertogelijk hof in Mannheim groeide zijn troonopvolger op, zijn kleinneef 

Karel Theodoor. 

 
Kasteel der prinsen van Palts-Neuburg aan de Donau 

 
Het door de Fransen vernielde kasteel van Heidelberg in de Keurpalts 



 
Het nieuwe paleis van Mannheim in zijn nieuwe residentiestad 

Tijdens de keizersverkiezing van 1742 in het Rooms-Duitse Rijk koos Karel Filips voor de 

kandidaat van het Huis Wittelsbach, Karel VII Albrecht, en dit in volle Oostenrijkse 

successieoorlog.  

 

 
Keizer Karel VII Albrecht 

Dit was een stem tegen zijn oude werkgever, de Habsburgers, met hun eigen kandidaat 

Frans Stefan.  

 
Keizer Frans I Stefan 

Karel Filips stierf nog in hetzelfde jaar. Met Karel Filips stierf de linie van Palts-Neuburg in 

mannelijke lijn uit; noch hij noch zijn broers hadden wettelijke mannelijke nakomelingen. 

Zijn vorstendommen gingen over naar de linie van Palts-Sulzbach, namelijk naar zijn 

kleinneef Karel Theodoor. Deze werd de nieuwe keurvorst van de Palts en later ook nog 

keurvorst van Beieren. 



 
Karel Theodoor van Beieren 

De territoria van Karel Filips in de Nederlanden waren ministaatjes. Nochtans voerde hij de 

Contra-reformatie door in deze katholieke enclaves, en dit in een breder politiek kader van 

de Wittelsbach, lees onder Beierse katholieke invloed. 

Karel Filips ligt, samen met zijn derde vrouw, begraven in de hofkerk van zijn kasteel in 

Mannheim. 

 
Hof(slot)kerk (Mannheim) 

 
Graf van Karel Filips 

 



 
Wapen van de bouwheer van de Slotkerk aan het rugpositief van het orgel 


