
Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 

– aldaar, 26 februari 1726 
Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg 

Max Emanuel en bijgenaamd de Blauwe Keurvorst (naar de kleur van zijn wapenrusting), was van 

1679 tot 1726 keurvorst van Beieren en van 1691 tot 1706 landvoogd van de Spaanse Nederlanden. 

 
Keurvorst van Beieren 

Periode : 1679-1726 

Voorganger: Ferdinand Maria 

Opvolger: Karel I Albert 

Hertog van Luxemburg 

Periode : 1711-1715 

Voorganger: Filips V 

Opvolger: Karel IV 

Landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden 

Periode : 1691-1706 

Voorganger: Francisco Antonio de Agurto 

Opvolger: Eugenius van Savoye 

Vader: Ferdinand Maria van Beieren 

Moeder: Henriëtte Adelheid van Savoye 

In tegenstelling tot zijn vader bemoeide Max Emanuel zich uitdrukkelijk met de Europese politiek. Hij 

was in 1683 aanwezig bij het beleg van Wenen, streed ook daarna aan de zijde van de keizer in de 

Turkenoorlogen en onderscheidde zich in het bijzonder in de Slag bij Mohács (1687). Bij de 

verovering van Belgrado in 1688 raakte hij door een pijl gewond. Hij werd hierop door de keizer tot 

generalissimus benoemd en leidde als zodanig zijn troepen naar Italië, waar hij het beleg van 

Carmagnola meemaakte. In de Negenjarige Oorlog behoorde hij tot de Liga van Augsburg. 



 
Slag bij Mohács 1687 

Hij werd in december 1691 tot Spaans landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden benoemd. Sinds 

maart 1692 verbleef hij daar ook, maar hij liet in de loop der tijd het dagelijks bestuur steeds meer 

over aan Jan van Brouchoven. 

De plotselinge dood van zijn zoon Jozef Ferdinand (1692-1699), die door Karel II van Spanje tot 

erfgenaam was gekozen, maakte een voorlopig einde aan zijn ambitieuze plannen om de 

heerschappij van de Wittelsbachers uit te breiden. Het feit dat Karel vervolgens bij testament Filips V, 

een kleinzoon van Lodewijk XIV, tot erfgenaam benoemde, leidde in 1701 tot de Spaanse 

Successieoorlog. Max Emanuel keerde in dat jaar terug naar Beieren en koos in de oorlog de zijde van 

de Franse koning, daar hij hoopte zo de hem reeds eerder beloofde soevereiniteit over de Zuidelijke 

Nederlanden te verkrijgen en eventueel de Habsburgers van de keizerstroon te kunnen stoten. Na de 

Frans-Beierse nederlaag in de Slag bij Blenheim moest hij in 1704 zijn land echter verlaten. Hij werd 

in 1706 samen met zijn broer Jozef Clemens in de rijksban gedaan. 

Sinds 1704 verbleef hij weer in de Nederlanden, maar de Grote Alliantie bezette in 1706 Vlaanderen 

en in 1709 Henegouwen. Max Emanuel ontving in 1712 van Filips V de soevereiniteit over de niet-

bezette gewesten Luxemburg en Namen. Na de Vrede van Utrecht (1713) en de Vrede van Rastatt 

(1714), waarbij hij deze pas verkregen soevereiniteit afstond aan Oostenrijk, werd hij hersteld op de 

Beierse troon. Na in 1717 de Oostenrijkers tegen de Turken te hebben gesteund, kreeg hij ook zijn 

keurvorstelijke stem terug. 

Zijn eerste huwelijk was op 15 juli 1685 met  Maria Antonia van Oostenrijk. Het werd geen gelukkig 

huwelijk. Uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen voort: 

 Leopold Ferdinand (1689), prins van Beieren, stierf drie dagen na de geboorte 

 Anton (1690), prins van Beieren, stierf nog dezelfde dag 

 Jozef Ferdinand Leopold (1692-1699), keurprins van Beieren, prins van Asturië 



 
Maria Antonia van Oostenrijk 

Hij huwde voor de tweede maal op  2 januari 1695 met Theresia Kunigunde Sobieska. Uit dit huwelijk 

werden tien kinderen geboren, van wie er zes de volwassen leeftijd bereikten: 

 Doodgeboren zoon (1695) 

 Maria Anna Caroline (1696-1750), trad op 29 oktober 1720 als "Therese Emanuele de corde 

Jesu" tot het Münchense clarissenklooster toe 

 Karel Albert (1697-1745), keurvorst van Beieren, Rooms keizer, koning van Bohemen 

 Filips Maurits Maria (1698-1719), daar zijn dood nog niet bekend was nog dagen daarna tot 

bisschop van Paderborn en Münster gekozen 

 Ferdinand Maria Innocentius (1699-1738), keizerlijk veldmaarschalk 

 Clemens August (1700-1761), keurvorst en aartsbisschop van Keulen, prins-bisschop van 

Hildesheim, Münster, Paderborn en Osnabrück 

 Willem (1701-1704), prins van Beieren 

 Aloysius Johan Adolf (1702-1705), prins van Beieren 

 Johan Theodoor (1703-1763), prins-bisschop van Luik, bisschop van Regensburg en Freising 

 Maximiliaan Emanuel Thomas (1704-1709), prins van Beieren 



 
Theresia Kunigunde Sobieska 

 
Huwelijk van Maximiliaan Emanuel, Keurvorst van Beieren en landvoogt der Nederlanden met 

Theresia Kunigunde van Polen 

Hij stierf op 26 februari 1726 en werd opgevolgd door zijn zoon Karel I Albert, die in 1742 zijn droom 

waarmaakte door als Karel VII de keizerstroon te bestijgen. Naast staatsman en militair was hij ook 



verzamelaar van porselein en schilderijen. Hij kocht voor 90.000 Brabantse gulden 101 schilderijen, 

waaronder 12 van Peter Paul Rubens, die de basis voor de collectie van de Alte Pinakothek vormen. 

 
Alte Pinathek in Munchen 

 


