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|    Kaart van het stamgebied van het geslacht Nassau. Het Duitse verkeersbureau gaf de kaart halverwege  

de jaren dertig in Nederland uit in verband met verloving en huwelijk van Juliana en Bernhard en het 

40-jarige regeringsjubileum van Wilhelmina. 
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Proloog

et heuvelachtige land ten oosten van de Midden-

Rijn en ten noorden van de Main was in de 12e eeuw 

nog dunbevolkt. De mensen leefden van landbouw 

en veeteelt en soms, zoals bij het plaatsje Siegen, 

van de ijzerwinning. Er waren enige plaatsen van betekenis: 

Dietz, Siegen, Dillenburg, Herborn en Nassau. Dit gebied 

lag in één van de hertogdommen waaruit het oostelijke 

deel van het grote rijk van Karel de Grote (742-814), dat 

inmiddels alleen nog in naam een eenheid vormde, had 

bestaan. Er waren een aantal zich als onafhankelijke staatjes 

gedragende onderdelen: het Paltsgraafschap aan de 

Rijn, de aartsbisdommen Trier, Mainz en Keulen en vele 

hertogdommen en graafschappen waaronder het gebied 

dat later Nassau zou gaan heten.

 De graven en andere hoge edelen betwistten 

elkaar voortdurend de macht en stukken grondgebied. Een 

van de meest succesvolle was Rupert I, graaf van Laurenburg, 

die rond 1100 aan de rechteroever van de Neder-Lahn op 

een heuvel een burcht had gebouwd. Dat gebeurde tegen 

de wil van de keizer van Duitsland, maar die had niet veel in 

te brengen in het versnipperde rijk waarover hij alleen nog 

maar in naam regeerde. Tegenover de burcht Laurenburg 

lag een dorpje, Nassau. Geleidelijk aan, en om onduidelijke 

redenen, gingen de graven de naam van dat dorpje als 

familienaam gebruiken. Na de nodige onderhandelingen 

kreeg in 1160 de toenmalige graaf het kasteel in leen van 

de aartsbisschop van Trier en kort daarna namen de graven 

officieel de geslachtsnaam Nassau aan. Omstreeks 1240 

liet de kleinzoon van Rupert I slot Dillenburg bouwen en hij 

verplaatste zijn hof daarheen. De burcht Laurenburg werd 

niet meer gebruikt, wisselde diverse malen van eigenaar en 

raakte geleidelijk aan in verval. Tegenwoordig zijn restanten 

van de oude burcht nog te bezoeken. Hiervoor is de donjon 

gerestaureerd.

 De graven van Nassau bezaten in de 13e eeuw al 

veel meer gebieden dan alleen de omgeving van hun kasteel, 

bijvoorbeeld de stad Siegen, en later ook Wiesbaden. Vaak 

werden die bezittingen verdeeld wanneer tijdelijk meer dan 

één telg van het geslacht aanspraken kon doen gelden op 

een erfenis. Meestal was zo’n verdeling van tijdelijke aard, 

maar één ervan, in 1255, leidde uiteindelijk tot een definitieve 

opdeling van het geslacht van de Nassaus. Er ontstonden 

twee takken: de Walramse tak die afstamt van Walram II 

en nu nog regeert over het groothertogdom Luxemburg, 

en de Ottoonse tak die afstamt van Otto I en waarvan de 

nakomelingen de voorouders werden van ons vorstenhuis. 

Tot het gebied dat aan Otto werd toebedeeld hoorden 

H
De oorsprong

|    Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg, de eerste Nassau in Nederland. 
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Siegen, Herborn en Dillenburg, maar er waren veel meer 

bezittingen en het gebied werd voortdurend uitgebreid. Zo 

kwam bijvoorbeeld door een politiek huwelijk Dietz erbij. De 

graven van Nassau beheerden sommige van hun gebieden 

als leen van de keizer, bijvoorbeeld Wiesbaden, andere 

waren eigen bezittingen of bezit van een bisschop of een 

hertog voor wie ze het gebied als voogd beheerden. Maar 

geleidelijk aan slaagden de Nassaus erin hun gebieden 

vrijwel geheel tot hun eigendom te maken. 

 In de 14e eeuw breidden de Nassaus vooral door 

huwelijken hun bezittingen uit naar steden en gebieden in 

de Nederlanden. Het belangrijkste van die huwelijken werd 

in 1403 gesloten tussen graaf Engelbrecht I (ca. 1370-1442) 

en de rijke erfdochter van Polanen, Johanna (1392-1445). 

Engelbrecht gaf een carrière in de kerk op voor dit huwelijk 

– hij was domproost in Münster – aangezien zijn twee ou-

dere broers geen kinderen hadden. Hierdoor dreigde het 

geslacht Nassau uit te sterven. De Polanens waren rijke 

geldschieters. Zij hadden zich in de 14e eeuw, tijdens de 

periode waarin het Bourgondische Rijk werd gesticht in de 

Lage Landen, door aankoop en giften in het bezit gesteld 

van een groot aantal heerlijkheden en landgoederen waar-

onder Breda en de Lek. Erfdochter Johanna bracht door 

haar huwelijk met Engelbrecht dus vele bezittingen in, 

die verspreid gelegen lagen in Holland, Zeeland, Brabant, 

Henegouwen en Utrecht. Dat vormde de basis voor de 

rijkdom van het geslacht Oranje-Nassau.

 De bezittingen van de graven van de Ottoonse tak 

lagen zo ver uiteen dat een nieuwe verdeling voor de hand 

lag. Engelbrecht I bleef voornamelijk in de Nederlanden 

wonen, met name in Breda waar hij zijn residentie had. Zijn 

broer Jan II verbleef vooral op het stamslot, de Dillenburg. 

Hoewel de band tussen deze twee takken van het geslacht 

nog lange tijd zeer nauw zou blijven, was hierdoor toch 

steeds meer sprake van een Nederlandse en een Duitse 

tak van de Nassaus. Die takken verschilden qua positie en  

rijkdom zeer van elkaar. De graven van de Duitse tak re-

geer den min of meer als zelfstandige vorsten. Ze waren  

echter niet rijk, want hun gebieden leverden maar weinig 

op. De Nederlandse Nassaus hadden weliswaar uitgebreide 

bezittingen in de Lage Landen, waaronder grote en wel-

varende steden, maar ze regeerden daar niet over. De reden 

hiervan is, dat ze onderhorig waren aan de vorsten van  

de gewesten waarin die bezittingen lagen. Zij waren niet 

meer dan hoge edelen.

 De Nederlandse Nassaus speelden echter wel een 

belangrijke rol bij de opbouw van het Bourgondische Rijk 

en een aantal van hen werd opgenomen in de Orde van het 

Gulden Vlies. Deze eer was alleen voorbehouden aan de 

hoogste en trouwste edelen van het land. De kleinzoon van 

Engelbrecht I, Engelbrecht II (1451-1504) werd de belang-

rijkste medewerker van Karel de Stoute en van diens 

schoonzoon Maximiliaan van Oostenrijk en díens zoon 

Philips de Schone. Toen Engelbrecht II kinderloos overleed, 

werd zijn neef Hendrik III van Nassau, de oudste zoon van 

Engelbrechts broer Jan V (1455-1516), zijn erfgenaam. Een 

andere zoon van Jan V, Willem van Nassau bijgenaamd ‘de 

Rijke’, erfde de Duitse bezittingen van de Nassaus. 

 In dit boek worden in 50 vensters de belangrijkste 

en interessantste personen van het geslacht Nassau en 

Oranje-Nassau besproken. Het is niet mogelijk hen allemaal 

aan de orde te laten komen. Cijfers tussen haakjes geven 

het nummer aan van het venster waarin de genoemde 

persoon wordt beschreven. Uit het huwelijk tussen  

Hendrik III (1) en zijn tweede vrouw Claudia van Châlon, 

werd een zoon geboren. Deze zoon, René, erfde in 1530 

van zijn kinderloos gestorven oom Philibert van Châlon het 

prinsdom Orange. René nam hierna de familienaam van  

zijn oom over en liet zich vanaf dat moment René van  

Châlon noemen. Toen hij eveneens kinderloos overleed,  

Engelbrecht II, graaf van Nassau, door ‘de Meester der Vorsten- 

portretten’, 1487.   |    Rijksmuseum, Amsterdam
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liet hij op zijn beurt alles na aan zijn neef Willem van Nassau 

(de latere Willem van Oranje). Wij zullen daarom Hendrik 

III in deel I van dit boek als eerste van de Nederlandse  

Nassaus bespreken. Hierna volgen de opeenvolgende 

leden van de Nederlandse tak Oranje-Nassau en een 

aantal van hun echtgenotes, vanaf Willem van Oranje (2) 
tot en met koning-stadhouder Willem III (13). In deel II 

worden de Duitse en Friese tak van het geslacht Nassau 

beschreven, beginnend bij stamvader Willem de Rijke (15) 
tot en met stadhouder Willem V (26) en zijn echtgenote 

Wilhelmina van Pruisen (27). De koningen en koninginnen 

van Nederland komen in deel III, de Oranjemonarchie, aan 

de orde. Tevens worden in dit deel hun partners en een 

aantal van hun kinderen besproken.

 Het zal de lezer in dit korte overzicht misschien op-

vallen hoe vaak iemand van de families Nassau en Oranje- 

Nassau zonder wettige nakomelingen overleed, zo dat over-

name van gebieden en titels een complexe mengeling is 

van erfenissen in rechte lijn en overname door een andere 

tak van de families. Wat betreft de Nederlandse tak begon 

het met René van Châlon, prins van Orange, wiens bezittin-

gen overgingen op zijn neef Willem van Nassau, die daar-

door het prinsdom Orange verwierf. Willems erfgenaam 

was zijn oudste zoon Filips Willem (7) die kinderloos over-

leed. Daarna was het Maurits  (8) die geen wettige nako- 

melingen had en alles naliet aan zijn halfbroer Frederik 
Hendrik (9). Diens zoon Willem II (11) had wel een zoon 

en erfgenaam (Willem III), maar díe overleed weer zon - 

der kinderen. Om deze reden gingen alle bezittingen van 

de Oranjes over op de Friese tak, die voortkwam uit de 

Duitse tak van het geslacht Nassau. De Friese stadhouder  

Johan Willem Friso (24) was door koning-stadhouder Wil-

lem III aangewezen als zijn erfgenaam. Wat de Duitse tak 

betreft liet Jan de Oude (16) weliswaar aan vijf zoons elk 

een deel van zijn bezittingen na, maar vier van die vijf takken 

stierven uit, zodat alle bezittingen van de Duitse Nassaus 

uiteindelijk in 1743 terechtkwamen bij de nakomelingen van 

Johan Willem Friso. Deze afstammelingen zitten sinds 1815 

op de Nederlandse troon.

Grafmonument voor Engelbrecht II in de Grote of Onze Lieve Vrouwe 

Kerk te Breda. In tegenstelling tot Engelbrecht II liggen Hendrik III 

en René van Châlon wel onder dit monument begraven.   

|    Foto: G. Lanting
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Hendrik III
Claudia van Châlon
René van Châlon

14 8 3  –  15 3 8

endrik III, graaf van Nassau werd op 12 januari 1483 

geboren in Siegen als oudste zoon van graaf Jan V 

van Nassau-Dillenburg. Hendrik III werd in 1499 als 

16-jarige naar Breda gehaald. Een jaar later werd hij naar 

Mechelen gestuurd. Daar kreeg hij zijn verdere opvoeding 

aan het hof van Margaretha van Oostenrijk, de dochter 

van keizer Maximiliaan I (1459-1519). Klaargestoomd voor 

zijn taak startte hij in 1502 zijn diplomatieke carrière voor 

Philips de Schone. Zijn eerste bestuurlijke ervaring deed 

hij op als stadhouder van het graafschap Vianden, één van 

de bezittingen van zijn oom Engelbrecht II. Toen Philips 

in 1506 onverwacht overleed, werd deze opgevolgd door 

Karel V, zijn minderjarige zoon.

 Met de uitvoering van het regentschap over Karel 

V werd zijn tante Margaretha van Oostenrijk belast. Zij was 

de zuster van Karels vader Philips de Schone en was ook 

bekend onder de naam Margaretha van Savoye. Gelijktijdig 

werd een voogdijraad benoemd om haar in die taak bij te 

staan. Een van de voornaamste leden van deze voogdijraad 

was Hendrik III van Nassau. Hierdoor was Hendrik direct 

betrokken bij de opvoeding van de jonge Karel. Hij zou 

hem tot zijn meerderjarigheid, in 1515, in die rol bijstaan. 

Nadat de voogdijraad was opgeheven werd Hendrik nog 

hetzelfde jaar benoemd tot stadhouder van Holland, Zee-

land en West-Friesland en voerde hij in die functie het 

dagelijks bestuur over deze gebieden. Het is de verdienste 

van Hendrik III dat Karel V in 1519 tot Keizer van het Heilige 

Roomse Rijk werd gekozen en direct die titel mocht dragen, 

ook al zou het tot 1530 duren voor hij als zodanig door Paus 

Clemens werd gekroond.

 De belangrijkste vertrouweling van Karel V was 

graaf Hendrik. Dit blijkt onder meer uit het feit dat zij tussen 

1522 en 1530 dezelfde hofl eden in dienst hadden, ofwel 

deels een gezamenlijke hofhouding voerden. Verder blijkt 

het belang van Hendrik voor Karel uit het feit dat hij in 1530 

bij de kroning van Karel V tot keizer in de optocht als eerste 

achter hem reed en ook tijdens de kroning onmiddellijk 

achter hem stond. Na zijn terugkeer in 1530 in Breda 

trok Hendrik III zich terug uit de Europese politiek. Voor 

belangrijke bestuursfuncties werd hij gepasseerd. Alleen 

de functie van opperjachtmeester van Brabant viel hem 

nog ten deel. Hij overleed op 14 september 1538 en werd 

begraven in de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda. 

 Hendrik trouwde drie keer. Zijn eerste huwelijk op 3 

augustus 1503 met Françoise van Savoye was gearrangeerd 

door zijn oom Engelbrecht II en had de instemming van 

de Franse koning. Françoise was de dochter van de graaf 

van Romont. Door dit huwelijk werd hij opgenomen in de 

Graaf Hendrik III van Nassau verbond door zijn huwelijk 

met Claudia van Châlon de bezittingen van de Neder-

landse Nassaus met die van de Châlons. Hun zoon René 

stierf kinderloos en liet alles na aan zijn neef Willem van 

Nassau, de latere Willem van Oranje.

H
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  Hendrik III
 12-01-1483 geboren in Siegen

 31-05-1504 erft de Nederlandse bezittingen van Engelbrecht II

 03-08-1503 trouwt met Françoise, hertogin van Savoye

 05-1515 trouwt met Claudia van Châlon

 27-06-1524 trouwt met Mencia de Mendoza y Fonseca

 14-09-1538 overlijdt in Breda
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René van Châlon, door Jan van Scorel, 1542.  |  Rijksmuseum, Amsterdam

Graaf Hendrik III van Nassau, door Jan Gossart, circa 1516.  |  Kimbell Art Museum, Texas

René van Châlon, door Jan van Scorel, 1542. |  Rijksmuseum, Amsterdam




