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Slot Dillenburg. 

 

Rupert wordt van 1079-1082 vermeld als voogd te Siegen en was bezitter van delen van de erflanden 

Lipporn/Laurenburg. Hij was waarschijnlijk een leenman van het aartsbisdom Keulen. Mogelijk was Rupert 

reeds graaf van Laurenburg, maar hij wordt niet als zodanig vermeld. 

Misschien was Rupert een zoon van Adelhart, die in 1048 wordt vermeld als voogd te Haiger van de Abdij 

van Worms. Rupert was vermoedelijk de vader van Dudo van Laurenburg. 

Er zijn nog andere personen bekend die, als bezitters van de erflanden van Lipporn/Laurenburg (en dus de 

rechtsvoorgangers van Rupert), vermoedelijk ook tot diens voorouders hebben behoord. De eerste is een 

zekere Drutwin die in 881 als grondbezitter te Prüm wordt vermeld, en die de oudst bekende mogelijke 

stamvader van het huis Nassau is. 

 

Generatie I 
 

 

I. Rupert van Laurenburg,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Dudo van Laurenburg, overleden voor 1124, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Dudo graaf van Laurenburg, zoon van Rupert van Laurenburg (I), hierboven, heer van Miehlen, 

overleden voor 1124, trouwde met Irmgardis (Demudis) van Arnstein, dochter van Lodewijk I 

van Arnstein. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Rupert I van Laurenburg, overleden voor donderdag 13 mei 1154, volgt IIIa, op 

pagina 2. 



  

  

2. Arnold I van Laurenburg, volgt IIIb, op pagina 4. 

3. Demudis gravin van Laurenburg, trouwde met Emico graaf van Dietz, zoon van 

Hendrik I van Dietz. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Dudo graaf van Laurenburg. 

 

 

 
 

De Burcht Laurenburg 

 

Hij wordt beschouwd als de stamvader van het huis Nassau. De koningshuizen van Nederland en 

Luxemburg stammen van hem af. 

Dudo was vermoedelijk een zoon van Rupert van Laurenburg. Hij wordt van 1093-1117 vermeld als Tuto de 

Lurinburg. In een oorkonde uit 1134 (na zijn dood) wordt hij vermeld als graaf van Laurenburg. 

Dudo was heer of voogd van Lipporn en Miehlen an Welterod en daarmee bezitter van grote delen van de 

erflanden Lipporn/Laurenburg. Er zijn nog andere personen bekend die, als bezitters van de erflanden van 

Lipporn/Laurenburg (en dus de rechtsvoorgangers van Dudo), vermoedelijk ook tot diens voorouders 

hebben behoord. De eerste is een zekere Drutwin die in 881 als grondbezitter te Prüm wordt vermeld, en die 

de oudst bekende mogelijke stamvader van het huis Nassau is. 

Dudo bouwde omstreeks 1090 de burcht Laurenburg. Hij stichtte het klooster te Lipporn. 

 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Rupert I van Laurenburg, zoon van Dudo graaf van Laurenburg (II), op pagina 1 (heer van 

Miehlen) en Irmgardis (Demudis) van Arnstein, overleden voor donderdag 13 mei 1154, trouwde 

met Beatrix van Limburg-Arlon, dochter van Walram II graaf van Limburg-Arlon de 



  

  

Heiden) (hertog van Neder-Lotharingen, graaf van Wassenberg, markgraaf van Antwerpen) en 

Jutta van Gelre, geboren omstreeks 1115, gravin uit het Huis Limburg en door huwelijk gravin 

van Laurenburg, overleden (minstens 49 jaar oud) na zondag 12 juli 1164. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Arnold II van Laurenburg, volgt IVa, op pagina 4. 

2. Rupert II van Laurenburg, volgt IVb, op pagina 4. 

3. Walram I van Laurenburg, geboren omstreeks 1146, overleden (ongeveer 51 jaar oud) 

op zondag 1 februari 1198, volgt IVc, op pagina 5. 

4. vermoedelijk Gerard van Laurenburg. In een oorkonde uit 1148 wordt een zekere 

Gerhard van Laurenburg vermeld, deze was zeer wel mogelijk een jongere zoon van 

Rupert I, zijn bloedverwantschap blijkt echter uit geen enkele oorkonde. Van deze 

Gerhard is geen huwelijk vermeld. 

 

Rupert I van Laurenburg. 

 

 

 
 

Gravure uit 1655 van Nassau met het kasteel 

 

 

 

 
 

Klooster Schönau 

 

Rupert wordt tussen 1124 en 1152 vermeld als graaf van Laurenburg. Hij regeerde vermoedelijk samen met 

zijn broer Arnold I.. 

Rupert en Arnold bouwden rond 1124 de Burcht Nassau. Aartsbisschop Adalbert I van Mainz bevestigde de 

stichting van Klooster Schönau door 'cognatus noster comes Ruobertus de Lurenburch' in een oorkonde 

gedateerd 1132, vóór 13 september. Rupert wordt in 1132 vermeld als heer van Miehlen. 

Rupert wordt regelmatig vermeld op hofdagen en rijksdagen van rooms-koning Koenraad III, bijvoorbeeld 

tijdens Kerst 1146 in Speyer, waar Bernard van Clairvaux de kruistocht predikte. Rupert verschijnt vaak als 

getuige in koninklijke oorkonden.. 



  

  

Rupert had weinig geluk in het geschil tussen zijn huis en het bisdom Worms over de soevereiniteit over de 

Burcht Nassau. Hij werd door paus Eugenius III geëxcommuniceerd. 

 

 

Beatrix van Limburg-Arlon. 

Ze was vermoedelijk enige tijd regentes van het graafschap Laurenburg voor haar kleinzoons, de latere 

graven van Nassau. 

Haar afkomst wordt bevestigd door de oorkonde uit 1151 waarin Hendrik van Leyen, de bisschop van Luik, 

de schenkingen van “domina Jutta, nobilissima matrona uxor ducis Walrami de Lemburg” aan de Abdij 

Rolduc bevestigde, in welke oorkonde ook de aanwezigheid bij haar begrafenis in Rolduc wordt vermeld 

van “Arnoldus quoque filius Ruberti comitis de Lunneburg natus ex domina Beatrice filia præfatæ 

dominæ”. 

In een oorkonde uit 1148 wordt een zekere Gerhard van Laurenburg vermeld, deze was zeer wel mogelijk 

een jongere zoon van Rupert I, zijn bloedverwantschap blijkt echter uit geen enkele oorkonde. Van deze 

Gerhard is geen huwelijk vermeld. 

Hillin van Fallemaigne, de aartsbisschop en keurvorst van Trier, legde in een oorkonde gedateerd 1 april 

1158 vast dat kasteel Nassau voorheen behoorde aan het bisdom Worms maar dat “Ruberti et Arnoldi de 

Luremburg” een kasteel hadden gebouwd tegen de wens van de kerk, en dat “postmodum … Beatrix 

comitissa et coheredes eius … filii Ruberti et Arnoldi de Luremburg” verzocht had om bijlegging van het 

geschil waarin bemiddeld werd door “Gerlaci de Isemburch et Everhardi de Burgensheim”. Dit document 

suggereert dat Beatrix haar beide zoons overleefde en dat ze als hoofd van de familie optrad namens haar 

kleinzoons. 

 

 

IIIb. Arnold I graaf van Laurenburg, zoon van Dudo graaf van Laurenburg (II), op pagina 1 (heer van 

Miehlen) en Irmgardis (Demudis) van Arnstein,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Hendrik I van Laurenburg. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Arnold II graaf van Laurenburg, zoon van Rupert I van Laurenburg (IIIa), op pagina 2 en Beatrix 

van Limburg-Arlon (gravin uit het Huis Limburg en door huwelijk gravin van Laurenburg),  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Rupert III van Laurenburg, overleden tussen maandag 23 december 1191 en 

zaterdag 28 december 1191, volgt Va, op pagina 6. 

 

Arnold II graaf van Laurenburg. 

Zijn afkomst wordt bevestigd door de oorkonde uit 1151 waarin Hendrik van Leyen, de bisschop van Luik, 

de schenkingen van “domina Jutta, nobilissima matrona uxor ducis Walrami de Lemburg” aan de Abdij 

Rolduc bevestigde, in welke oorkonde ook de aanwezigheid bij haar begrafenis in Rolduc wordt vermeld 

van “Arnoldus quoque filius Ruberti comitis de Lunneburg natus ex domina Beatrice filia præfatæ 

dominæ”. 

Arnold wordt van 1151–1158 vermeld als graaf van Laurenburg. Hij regeerde samen met zijn broer Rupert II. 

Arnold en Rupert worden, samen met hun moeder, voor het laatst vermeld in een oorkonde gedateerd 1 

april 1158. 

Onzekerheid over echtgenote en kinderen.. 

Door het ontbreken van gegevens is er veel onbekend over de vroege Laurenburgers en Nassaus, inclusief 

de exacte familierelaties. Van Arnold is geen huwelijk vermeld. Hij zou de vader van Rupert III van Nassau 

moeten zijn. 

 

 

IVb. Rupert II graaf van Laurenburg, zoon van Rupert I van Laurenburg (IIIa), op pagina 2 en Beatrix 



  

  

van Limburg-Arlon (gravin uit het Huis Limburg en door huwelijk gravin van Laurenburg),  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Hendrik I van Nassau, van 1160 tot 1167 graaf van Nassau, overleden in 

augustus 1167 in Rome [Lazio, Italië] (pest). 

 

Rupert II graaf van Laurenburg. 

Rupert wordt van 1154-1158 vermeld als graaf van Laurenburg. Hij regeerde samen met zijn broer Arnold II. 

Rupert en Arnold worden, samen met hun moeder, voor het laatst vermeld in een oorkonde gedateerd 1 

april 1158. 

Door het ontbreken van gegevens is er veel onbekend over de vroege Laurenburgers en Nassaus, inclusief 

de exacte familierelaties. Misschien heette de vrouw van Rupert eveneens Beatrix, van hem is echter geen 

huwelijk vermeld. Hij zou als oom van Rupert III heel goed de vader van Walram I kunnen zijn, die dan als 

neef, Herman, de zoon van Rupert III, opvolgde. 

 

 

Hendrik I van Nassau. 

Hendrik was waarschijnlijk een zoon van graaf Rupert II van Laurenburg en een onbekend gebleven vrouw. 

Hij wordt tussen 1160 en 1167 vermeld als graaf van Nassau. Hij regeerde samen met zijn neef Rupert III.. 

Hendrik was in 1161 in het legerkamp van keizer Frederik I 'Barbarossa' Hij was in 1167 commandant van 

een Keulse formatie in Italië.. 

Van Hendrik is geen huwelijk vermeld, waarschijnlijk is hij ook niet gehuwd geweest. 

 

 

IVc. Walram I van Laurenburg, zoon van Rupert I van Laurenburg (IIIa), op pagina 2 en Beatrix van 

Limburg-Arlon (gravin uit het Huis Limburg en door huwelijk gravin van Laurenburg), geboren 

omstreeks 1146, graaf van Laurenburg van 1176 tot 1191 daarna graaf van Nassau, overleden 

(ongeveer 51 jaar oud) op zondag 1 februari 1198, begraven in Arnstein [Bavaria, Duitsland] in 

het klooster, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1170 met 

Kunegonda (Kunigunde) van Spanheim, geboren omstreeks 1150, overleden † 8 november in of 

na 1198, laatst vermeld op 20 maart 1198. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Hendrik II van Nassau, geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

woensdag 25 januari 1251, volgt Vb, op pagina 7. 

2. Rupert IV van Nassau-Laurenberg, geboren omstreeks 1180, overleden (minstens 58 

jaar oud) na zaterdag 1 januari 1239, volgt Vc, op pagina 10. 

3. Beatrix van Nassau-Laurenberg, geboren omstreeks 1180, non in het klooster 

Affoderbach bij Nastätten, overleden (ongeveer 45 jaar oud) omstreeks 1225. 

 

Walram I van Laurenburg. 

Walram wordt tussen 1176 en 1191 vermeld als graaf van Laurenburg en daarna, vanaf 1193, als graaf van 

Nassau. Hij lijkt zijn residentie eerst te hebben gehad op de Burcht Laurenburg, daarom voerde hij 

aanvankelijk de naam graaf van Laurenburg, terwijl in zijn huis de naam Nassau allang werd gebruikt. Nog 

in 1198 zegelde zijn weduwe met het zegel van Walram van Laurenburg. Walram regeerde samen met zijn 

neef Rupert III, en later met diens zoon Herman, die hij uiteindelijk opvolgde. 

Uitbreiding van grondgebied. 

Walram verwierf de mark Herborn, de Kalenberger Zent (inclusief Mengerskirchen, Beilstein en Nenderoth, 

de laatste twee onderdeel van Greifenstein), en het Gericht Heimau (inclusief Driedorf en Löhnberg) als een 

leengoed van het landgraafschap Thüringen. Zodoende wist Walram een verbinding te maken tussen de 

familiebezittingen de voogdij van Weilburg (met zijn talrijke eigendommen en heerlijke rechten in het 

Westerwald en het gebied van de rivier de Dill), de burchten Laurenburg en Nassau aan de rivier de Lahn, 

en de voogdij in het Siegerland (de streek rond de stad Siegen). In dezelfde periode kan ook de 

heerlijkheidWesterwald zijn aangebracht (inclusief Marienberg, Neukirch en Emmerichenhain, nu onderdeel 

van Rennerod). Walram kocht ook de voogdijen van Koblenz en Ems. 

Ten zuiden van zijn bezittingen nam Walram de gedeeltelijke heerschappij van de Einrichgau over, later het 

Vierherrengericht genaamd, met zijn belangrijkste stad Marienfels. Die stad was een deel geweest van het 



  

  

voormalige graafschap Arnstein. De laatste graaf van Arnstein, Lodewijk III, had geen erfgenaam en had 

Kasteel Arnstein omgezet in een klooster: Klooster Arnstein. Bij zijn eigen intrede in het klooster in 1139/40, 

had Lodewijk de controle over Marienfels overgedragen aan zijn neef Reginbold van Isenburg. In 1160 

verkocht Reginbold het aan zijn neven, de graven van Nassau en de graven van Katzenelnbogen. De graven 

van Nassau konden een deel van de erfenis opeisen door het huwelijk van hun voorvader Dudo van 

Laurenburg met een van de zeven dochters van graaf Lodewijk I van Arnstein. 

Walram raakte in 1179 verbonden met keizer Frederik I 'Barbarossa' bij de Vrede van het Rijnland. Hij 

plaatste zijn land onder de directe suzereiniteit van de Duitse koning, in plaats van vazal van de 

aartsbisschop van Trier te blijven. Hij zou een trouw aanhanger van de Hohenstaufen blijven. Walrams 

nauwe banden met het keizerlijke huis werden beloond met de Koningshof Wiesbaden. Tezelfdertijd 

ontving hij ook het jachtrecht in de bossen van de Rheingau (een leengoed van het aartsbisdom Mainz), 

zodat zijn heerschappij zich over de Taunus uitstrekte, zuidwaarts tot de Midden-Rijn. 

Walram had voortdurende vetes met de naburige huizen van Eppstein, Solms en Katzenelnbogen. 

Derde Kruistocht. 

Walram nam, samen met zijn neef Rupert III, deel aan de Derde Kruistocht onder keizer Frederik I 

'Barbarossa'. Waarschijnlijk heeft Walram op de hofdag van Mainz op 27 maart 1188 met de keizer het kruis 

opgenomen. Aan het begin van de tocht werd hem een belangrijke taak opgedragen. Met zijn neef Rupert en 

graaf Hendrik van Diez vormde hij de begeleiding van de in het najaar van 1188 als gezant naar keizer Isaäk 

II Angelos afgevaardigde bisschop Herman II van Münster. De delegatie kwam wel in Constantinopel aan, 

maar werd hier door de Byzantijnse keizer slecht behandeld en in slechte omstandigheden 

gevangengehouden. Ze werden eerst verlost bij het naderen van het kruisleger. Op 28 oktober 1189 sloten 

Walram en zijn lotgenoten zich bij Philippopel weer bij het kruisleger aan. Vanaf die dag verdwijnt hij uit het 

kruisleger. De veronderstelling dat hij aanwezig was bij de oprichting van de Duitse Orde in Akko is, voor 

zover bekend over het verloop daarvan, niet houdbaar. Evenmin is er voldoende bewijs dat hij op dat 

moment, in strijd met zijn kruistochtgelofte, het kruisleger heeft achtergelaten. Het is zeker dat in 1190, 

voordat het nieuws van de dood van de keizer in Duitsland arriveerde, Walram getuige was in een te Keulen 

opgestelde oorkonde van aartsbisschop Filips I van Keulen.. 

Laatste jaren. 

Er is weinig bekend over de daaropvolgende jaren van Walram. Hij wordt soms als getuige vermeld, ook in 

keizerlijke oorkonden, maar over het algemeen lijkt hij ver van de keizer afgestaan te hebben en aan diens 

militaire activiteiten niet deelgenomen te hebben. Walram sloot op 6 november 1195, na bemiddeling en 

goedkeuring van keizer Hendrik VI, met bisschop Hendrik I van Worms het voor zijn huis belangrijke 

verdrag waarin de wederzijdse rechten - de heerlijke rechten van de bisschop en de voogdijrechten van de 

graaf - op het slot, de stad en de heerlijkheid Weilburg vastgelegd werden. Slot en heerlijkheid Weilburg 

verschijnen hier voor de eerste keer als bezit van het Huis Nassau. In de jaren na het verdrag van 6 

november 1195 schijnt Walram aan het keizerlijke hof verbleven te hebben, zo nam hij deel aan de Rijksdag 

van Worms, waar de keizer over een nieuwe kruistocht onderhandelde. Het staat vast dat Walram aan de 

tocht van het Duitse leger in 1197 niet deelnam, meerdere vermeldingen als getuige in oorkonden bewijzen 

dat hij het vaderland niet verliet. 

 

 

Generatie V 
 

 

Va. Rupert III van Laurenburg (de strijdhaftige), zoon van Arnold II graaf van Laurenburg (IVa), op 

pagina 4, graaf van Nassau, overleden tussen maandag 23 december 1191 en 

zaterdag 28 december 1191, trouwde met Elisabeth van Leiningen, dochter van Emich V van 

Leiningen (graaf van Leiningen en Wildgraaf van Baumberg) en Elisabeth van Eberstein, geboren 

in 1150, overleden (ongeveer 80 jaar oud) in 1230. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Herman van Nassau, van 1190 tot 1192 graaf van Nassau. Van 1198 Domheer van Sint 

Pieter te Mainz, ongehuwd overleden. 

2. Lucardis gravin van Nassau, overleden voor 1222, trouwde (1) met Gebhard IV heer 

van Querfurt, burggraaf van Maagdenburg, overleden in 



  

  

Querfurt [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (2) met Herman V graaf van Virneburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Rupert III van Laurenburg (de strijdhaftige). 

Rupert huwde mogelijk eerst met een dochter van Willem van Gleiberg, graaf van Gießen. 

Hij nam deel aan de Derde Kruistocht. Rupert wordt van 1160–1190 vermeld als graaf van Nassau. Hij 

regeerde samen met zijn neef Hendrik I en later met zijn neef Walram I. Hij werd in 1172 voogd van klooster 

Schönau en was vanaf 1182 voogd van Koblenz. Hij wordt Ruoberdus comes genoemd in de inscriptie van 

een circa 1175 gedateerde munt, die Siegen aanduid als civitas. 

Rupert was een loyaal aanhanger van keizer Frederik I Barbarossa en begeleide hem in de Slag bij Tusculum 

in 1167 en de Slag bij Legnano in 1176. Hij nam ook deel aan de rijksoorlog tegen Hendrik de Leeuw in 

1180-1181. 

Rupert nam, samen met zijn neef Walram, deel aan de Derde Kruistocht onder Frederik Barbarossa en 

commandeerde in 1190 de vierde legertroep. Hij werd met Walram als afgezant gezonden naar keizer Isaäk 

II Angelos te Constantinopel, doch gevangengezet en eerst verlost bij het naderen van het keizerlijk 

leger.Rupert overleed waarschijnlijk tijdens deze kruistocht. 

 

 

Herman van Nassau. 

Hij wordt van 1190–1192 vermeld als graaf van Nassau. Hij regeerde samen met Walram I, de neef van zijn 

vader. 

Herman werd in 1192 domheer van de Sint-Pieter te Mainz. Hij is waarschijnlijk niet gehuwd geweest en is 

zonder nageslacht overleden. 

 

 

Vb. Hendrik II graaf van Nassau (de Rijke), zoon van Walram I van Laurenburg (IVc), op pagina 

5 (graaf van Laurenburg van 1176 tot 1191 daarna graaf van Nassau) en Kunegonda (Kunigunde) 

van Spanheim, geboren omstreeks 1180, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

woensdag 25 januari 1251, trouwde (respectievelijk hoogstens 41 en hoogstens 31 jaar 

oud) voor 1221 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Mechteld van Gelre, dochter van Otto 

I graaf van Gelre en Richarda van Beieren, geboren omstreeks 1190, overleden (ongeveer 57 jaar 

oud) omstreeks 1247. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Rupert van Nassau, geboren omstreeks 1220, ridder van de Duitse Orde werd door 

de aartsbisschop van Trier beleend met allodiaal goed in Diez en Ober-Lahnstein, 

overleden (ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 19 september 1247. 

2. Walram II van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1220 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

vrijdag 24 januari 1276, volgt VIa, op pagina 10. 

3. Otto I van Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein, geboren omstreeks 1225, overleden 

(minstens 63 jaar oud) tussen dinsdag 3 mei 1289 en zondag 19 maart 1290, volgt 

VIb, op pagina 13. 

4. Gerhard van Nassau, geboren omstreeks 1230, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

zaterdag 2 mei 1311, begraven in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] voor het 

Sint-Nicolaasaltaar in de Onze Lieve Vrouwe. 

5. Hendrik van Nassau, monnik in Arnstein. 

6. Jan van Nassau, geboren omstreeks 1230, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 

zaterdag 13 juli 1309 in Deventer, volgt VIc, op pagina 15. 

7. Elisabeth van Nassau, geboren in 1225, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

donderdag 6 januari 1295, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 16 jaar 

oud) omstreeks 1246 met Gerhard III graaf van Eppenstein, zoon van Gerhard II van 

Eppenstein-Braunbach, geboren omstreeks 1230 in 

Eppenstein [Steiermark, Oostenrijk], overleden (ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1252. 

Uit dit huwelijk 2 dochters. 



  

  

8. Catharina van Nassau, geboren in 1227, in 1249 abdis van het klooster Altenburg bij 

Wetzlar, overleden (ongeveer 96 jaar oud) op donderdag 27 april 1324. 

9. Jutta van Nassau, geboren omstreeks 1240, overleden (minstens 71 jaar oud) 

na maandag 25 januari 1312, trouwde met Jan I van Cuijk, zoon van Hendrik III van 

Kuyc en Dochter van Perwez, geboren in 1230, heer van Kuyc en Grave 1254-1308, 

heer van Merum en Neerloon, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

vrijdag 13 juli 1308. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

 

Hendrik II graaf van Nassau (de Rijke). 

 

 

 
 

De Burcht Sonnenberg 

 

 

 

 
 

De Burcht Ginsburg 

 

Hij onderscheidde zich met name door zijn ridderlijke en vrome geest. Hij was liefdadig en deed grote 

schenkingen aan de kerk, zodat de kloosters en gebedshuizen in het gebied van het huidige Nassau juist in 

zijn tijd de aanzienlijkste bloei doormaakten. De Duitse Orde mocht zich in de grootste gunst verheugen, die 

hij vooral bij de afstand van de heerschappij door zijn broer, bij diens intrede in de orde, rijkelijk bedacht. 

Hendrik nam deel aan de Zesde Kruistocht. Hij was de bouwheer van de burchten Sonnenberg, Ginsburg en 

Dillenburg. 

Biografie. 

Hendrik II was de oudste zoon van graaf Walram I van Nassau en een zekere Kunigunde, mogelijk een 

dochter van een graaf van Spanheim of een dochter van graaf Poppo II van Ziegenhain. 

Hendrik wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde gedateerd 20 maart 1198, samen met zijn moeder en 



  

  

zijn broer Rupert IV. Deze vermelding betekent dat hij en zijn broer toen meerderjarig waren, dat wil zeggen 

de leeftijd van 12 jaar hadden bereikt. 

Hendrik wordt tussen 1198 en 1247 vermeld als graaf van Nassau. Hij regeerde tot 1230 samen met zijn 

broer Rupert. 

Rijkspolitiek. 

In de politiek van het Heilige Roomse Rijk was Hendrik over het algemeen een loyale aanhanger van de 

Hohenstaufen. Maar tussen 1209 en 1211 steunde hij de rivaal Otto IV van Brunswijk als keizer, voordat hij 

overging naar de kant van keizer Frederik II. Tussen 1212 en 1214 hield hij Frederiks (en zijn eigen) 

tegenstander Diederik II van Wied, de aartsbisschop van Trier, gevangen. 

Hendrik was in 1214 bij keizer Frederik II in Jülich, in 1223 bij diens zoon Hendrik in Worms, en in 1224 in 

Frankfurt. Hendrik nam in 1228 deel aan de Zesde Kruistocht van keizer Frederik II. In 1231 woonde 

Hendrik de Rijksdag van Worms bij en in 1232 was hij bij de keizerlijke vergadering van Frederik II in 

Ravenna. Later ging Hendrik echter over naar het pauselijke kamp, zodat in 1241 door Frederiks zoon 

Koenraad een executiebevel tegen hem uitgevaardigd werd. 

In 1247 steunde hij de verkiezing van tegenkoning Willem II van Holland, die alle keizerlijke bezittingen van 

Hendrik bevestigde en hem het recht gaf om munten te slaan. 

Lokale politiek. 

Hendriks vader, Walram I, had de Koningshof Wiesbaden van keizer Frederik I 'Barbarossa' in leen 

ontvangen. De Nassause bezittingen in dit gebied werden rond 1214 uitgebreid toen Hendrik de rijksvoogdij 

(Reichsvogtei) over Wiesbaden en de omliggende Königssondergau ontving, die hij als leen hield. 

Rond 1200 begonnen Hendrik en zijn broer Rupert met de bouw van de Burcht Sonnenberg op een uitloper 

van de Taunus ten noorden van Wiesbaden. Dit was bedoeld als bescherming tegen de aartsbisschop van 

Mainz en zijn vazallen, de heren van Eppstein, die de landen grenzend aan Wiesbaden bezaten. Maar het 

kapittel van de Sint-Maarten in Mainz (thans: de Dom van Mainz) claimde Sonnenberg als hun bezit. Om dit 

conflict op te lossen betaalde Nassau in 1221 30 mark aan het kapittel om het land van Sonnenberg te 

verkrijgen. Ze werden gedwongen om de soevereiniteit van de aartsbisschop van Mainz over de burcht 

Sonnenberg te erkennen en hielden de burcht als leen van Mainz. 

Tegen het einde van de 12e eeuw was Walram I in staat geweest om zijn macht aan de Niederlahn te 

versterken. Als onderdeel van de nalatenschap van de graven van Arnstein volgde hij hen op als voogdvan 

het aartsbisdom Trier in Koblenz, Pfaffendorf (nu een deel van Koblenz), Niederlahnstein en Humbach 

(Montabaur). De aartsbisschop had rond 1217 Montabaur versterkt om zijn bezittingen op de rechteroever 

van de Rijn tegen Nassau te beschermen. Rond 1230 was de invloed van Trier bij de Rijn en de Lahn 

voldoende versterkt om Nassau te verdrijven uit de meerderheid van de voogdijen van de aartsbisschop. 

In 1224 kreeg Hendrik steun van Engelbert II van Berg, de aartsbisschop van Keulen, die Hendrik tot zijn 

maarschalk en schenk maakte. In ruil voor zijn bescherming tegen de aartsbisschoppen van Mainz en Trier 

moest Hendrik echter de helft van Siegen afstaan aan Keulen. Niet beïnvloed door deze verdeling van de 

heerschappij, behield Nassau echter zijn soevereine rechten in het Siegerland, waar de belangrijke hoge 

jurisdictie (hohe Gerichtsbarkeit) en het jachtrecht (Wildbann) uitdrukkelijk tot 1259 bleven bestaan. 

Tijdens zijn regering vocht Hendrik talrijke vetes uit, vooral met de geslachten von Willnsdorf over Siegen, 

en von Merenberg over het Landgericht Rucheslo in de oude Erdehegaue. In het Siegerland bouwde 

Hendrik tijdens zijn regering de Burcht Ginsburg. 

Hendriks broer, Rupert was ridder van de Duitse Orde sinds 1230. Bij zijn dood in 1239 liet Rupert zijn 

erfenis na aan de orde. Hendrik betwiste continue elke verdeling van zijn gebied met de Duitse Orde. 

Hendrik was de voogd van het Sint-Georgeklooster in Limburg an der Lahn tijdens de bouw van de Dom 

van Limburg. In 1239 droeg hij, op verzoek van zijn leenman Frederik vom Hain, de inkomsten uit de 

parochie Netphen over aan het premonstratenzer Klooster Keppel bij Hilchenbach. Hendriks nakomelingen 

namen het beschermheerschap over het klooster over. 

De politiek van Hendrik in de mark Herborn lokte conflicten uit met de lokale aristocratische families. Rond 

1240 bouwde hij Slot Dillenburg om zijn tegenstanders beter te kunnen onderwerpen. Tegen 1248 was de 

eeuwenlang durende Dernbachse Vete reeds begonnen, waarbij ook het landgraafschap Hessen betrokken 

raakte als onderdeel van de Thüringse Successieoorlog, vanwege een door Hendrik begonnen vete met Sofia 

van Thüringen en haar zoon Hendrik I 'het Kind' van Hessen over de mark Herborn, die de relatie tussen 

Nassau en Hessen na zijn dood eeuwenlang belastte. 

De necrologie van Klooster Arnstein registreerde het overleden van 'Henrici comitis de Nassauwe, qui 

contulit nobis ecclesiam in Diffenbach inferiori …' op 26 april. Hendrik wordt nog vermeld in een oorkonde 



  

  

uit 1247 en wordt in een oorkonde van 25 januari 1251 als overleden vermeld. Dat betekent dat hij is 

overleden op 26 april in 1247, 1248, 1249 of 1250. Hij werd opgevolgd door zijn zoons Walram II en Otto I. 

 

 

Gerhard van Nassau. 

" Proost van het kapittel van de Onze Lieve Vrouwe te Aken, vermeld op 21 november 1259, 27 

juni 1298 en 7 april 1312.. 

" Aartsdiaken te Luik 1259-1290 en 1301-1310.. 

" Aartsdiaken van de Ardennen, vermeld in 1262 en 1270.. 

" Proost van het kapittel van de Onze Lieve Vrouwe te Maastricht, vermeld in 1266, 1273 en 1275.. 

" Aartsdiaken van de Kempen na 1274.. 

" Proost van het kapittel van de Sint-Plechelmus te Oldenzaal 1276-1277.. 

" Proost van het kapittel van de Sint-Pieter te Luik in 1278.. 

" Kanunnik van de Sint-Lambertus te Luik.. 

" Proost van het kapittel van de Sint-Walburg te Tiel van 1284 tot 28 april 1303.. 

" Kanunnik van de Sint-Maarten te Mainz in 1301. 

 

 

Vc. Rupert IV graaf van Nassau-Laurenberg, zoon van Walram I van Laurenburg (IVc), op pagina 

5 (graaf van Laurenburg van 1176 tot 1191 daarna graaf van Nassau) en Kunegonda (Kunigunde) 

van Spanheim, geboren omstreeks 1180, graaf van Nassau en later ridder van de Duitse Orde, 

overleden (minstens 58 jaar oud) na zaterdag 1 januari 1239, trouwde (hoogstens 35 jaar 

oud) voor vrijdag 11 december 1215 met Gertruda gravin van Kleeberg, overleden 

omstreeks 1222. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Richarda van Nassau-Laurenberg, overleden in 1231, trouwde met Gerard van 

Nassau-Gelder, overleden in 1229. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Rupert IV graaf van Nassau-Laurenberg. 

Rupert wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde gedateerd 20 maart 1198, samen met zijn moeder en 

zijn broer Hendrik II. Deze vermelding betekent dat hij en zijn broer toen meerderjarig waren, dat wil 

zeggen de leeftijd van 12 jaar hadden bereikt. 

Rupert wordt tussen 1198 en 1230 vermeld als graaf van Nassau. Hij regeerde samen met zijn broer Hendrik. 

Ruperts vader, Walram I, had de Koningshof Wiesbaden van keizer Frederik I 'Barbarossa' in leen 

ontvangen. De Nassause bezittingen in dit gebied werden rond 1214 uitgebreid toen Ruperts broer Hendrik 

de rijksvoogdij (Reichsvogtei) over Wiesbaden en de omliggende Königssondergau ontving, die hij als leen 

hield. 

Rond 1200 begonnen Hendrik en Rupert met de bouw van de Burcht Sonnenberg op een uitloper van de 

Taunus ten noorden van Wiesbaden. Dit was bedoeld als bescherming tegen de aartsbisschop van Mainz en 

zijn vazallen, de heren van Eppstein, die de landen grenzend aan Wiesbaden bezaten. Maar het kapittel van 

de Sint-Maarten in Mainz (thans: de Dom van Mainz) claimde Sonnenberg als hun bezit. Om dit conflict op 

te lossen betaalde Nassau in 1221 30 mark aan het kapittel om het land van Sonnenberg te verkrijgen. Ze 

werden gedwongen om de soevereiniteit van de aartsbisschop van Mainz over de Burcht Sonnenberg te 

erkennen en hielden de burcht als leen van Mainz. 

Rupert wordt in 1230 vermeld als ridder van de Duitse Orde. Bij zijn overlijden liet hij zijn erfenis aan de 

orde na. Dit zou uiteindelijk leiden tot conflicten tussen het Huis Nassau en de Duitse Orde. 

 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Walram II graaf van Nassau-Wiesbaden, zoon van Hendrik II graaf van Nassau (de Rijke) 

(Vb), op pagina 7 en Mechteld van Gelre, geboren omstreeks 1220 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 55 jaar oud) op vrijdag 24 januari 1276, 



  

  

trouwde (beiden hoogstens 30 jaar oud) voor 1250 in 

Katzenelnbogen [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Adelheid van Katzenelnbogen, dochter van 

Diederik IV Graaf van Katzenelnbogen en Hildegarde van Eberstein, geboren omstreeks 1220, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op zondag 22 februari 1288 in 

Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], begraven aldaar Sint-Claraklooster. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Diederik (Dirk) van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1250, sinds 1300 

aartsbisschop en keurvorst van Trier, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op 

woensdag 23 november 1307 in Trier [Calvados, Frankrijk]. 

2. Adolf van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1255, gesneuveld (ongeveer 43 jaar 

oud) op woensdag 2 juli 1298 in Göllheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt VIIa, op 

pagina 16. 

3. Richarda van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1255, non in het klooster 

Sint-Clara in Mainz en later in het klooster Clarenthal bij Wiesbaden, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op dinsdag 28 juli 1311 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], 

begraven in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] in het Sint-Claraklooster. 

4. Mechtilda van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

5. Imagina van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1255, overleden (hoogstens 21 

jaar oud) voor 1276, trouwde met Frederik van Lichtenberg. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

6. Rubert van Nassau-Wiesbaden, overleden op zondag 5 juli 1305. 

7. Walram van Nassau-Wiesbaden, overleden omstreeks 1324, volgt VIIb, op pagina 24. 

 

Walram II graaf van Nassau-Wiesbaden. 

Stamvader van de Walramse linie van het Huis Nasaau. Walram wordt voor het eerst vermeld in een 

oorkonde gedateerd 20 juli 1245. 

Walram volgde vóór 1251 zijn vader op, samen met zijn broer Otto I. Ze verkregen in 1251 van 

rooms-koning Willem stadsrechten voor de plaats Herborn.. 

Walram en Otto verdeelden op op 16 december 1255 hun graafschap met de rivier de Lahn als grens. Het 

verdelingsverdrag staat tegenwoordig bekend als de Prima divisio. Het gebied ten zuiden van de Lahn: de 

heerlijkheden Wiesbaden, Idstein, de ambten Weilburg (met de Wehrholz) en Bleidenstadt, werd 

toegewezen aan Walram. De Burcht Nassau en onderhorigheden (Dreiherrische), de ambten Miehlen en 

Schönau (Klooster Schönau bij Strüth über Nastätten) alsmede het Vierherrengericht, de Burcht Laurenburg, 

de Esterau (dat in gezamenlijk bezit was met de graven van Diez) en de leengoederen in Hessen, bleven 

gezamenlijk bezit. 

Later, wellicht reeds kort na het sluiten van het verdelingsverdrag, toonde Walram zich ontevreden met 

enkele bepalingen uit het verdrag en vocht deze aan. Of hij hierbij al onder invloed van de geestesziekte, 

waaraan hij leed, handelde, is onbekend. Wel zeker is dat hij in een aanval van krankzinnigheid het voor 

hem gemaakte originele exemplaar van het verdelingsverdrag verbrand heeft. 

Walram was opperhofmaarschalk en geheimraad van rooms-koning Rudolf I.. 

Walram verloor verschillende steden, waaronder Niederlahnstein, Pfaffenhofen en Vallendar, aan de 

aartsbisschop van Trier. Hij zette ook de Dernbachse Vetetegen Hessen voort. Hij overleed - naar verluidt in 

geestelijke ontreddering - op 24 januari 1276. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Adolf. 

 

 

Adelheid van Katzenelnbogen. 

 

 



  

  

 
 

Het voormalige Sint-Claraklooster te Mainz 

 

 

 

Diederik (Dirk) van Nassau-Wiesbaden. 

Er wordt aangenomen dat, nadat zijn vader in 1276 overleden was, Diethers moeder en zuster een zeer 

vroom leven geleid hebben in klooster Klarenthal te Wiesbaden. Zijn jongere broer graaf Adolf van 



  

  

Nassauwerd in 1292 tot koning van Duitsland gekozen en sneuvelde in 1298 in de Slag bij Göllheim. 

Diether was sinds 1292 dominicaan te Mainz, en promoveerde tot doctor in de theologie. De Orde van de 

Dominicanen steunde hij later als aartsbisschop steeds energiek. In 1295 kwam Diether in dienst van paus 

Bonifatius VIII. Niet alleen maakte Bonifatius VIII af en toe gebruik van Diether om rooms-koning Adolf te 

beïnvloeden; Diether werd in 1297 door Adolf ook als onderhandelaar naar koning Filips IV "de Schone" van 

Frankrijk gestuurd toen Adolf in verkenning van de toestand van zijn bondgenootschap met koning Eduard 

I van Engeland tot politiek dubbelspel dacht te kunnen komen. 

Ondanks dat het kapittel van de Dom van Trier Hendrik III van Virneburg, de proost van de Dom van 

Keulen, gekozen had, verhief de paus uit politieke overwegingen op 18 januari 1300 Diether tot 

aartsbisschop van Trier. Het was de bedoeling van de paus om tegenover rooms-koning Albrecht I een uit 

familiehaat, wegens de dood van zijn broer Adolf, onverzoenlijke tegenstander aan te stellen. Voor deze 

politiek moest Diether zich opofferen. 

Diether liet in 1300 de burcht Ramstein bouwen en in andere plaatsen kastelen versterken. In hetzelfde jaar 

verleende hij stadsrechten aan Wittlich. In 1302 stichtte hij het Onze Lieve Vrouweklooster in Oberwesel. 

De door rooms-koning Albrecht in 1301 tegen het bondgenootschap van de vier Rijnlandse keurvorsten 

gevoerde zogenaamde toloorlog noodzaakte eerst paltsgraaf Rudolf I van de Palts, en daarna de 

aartsbisschoppen Gerhard II van Mainz en Wigbold I van Keulen tot onderwerping. In november 1302 rukte 

Albrecht ook naar Trier op en dwong de door zijn land verlaten Diether tot een deemoedige vrede.. 

Diethers regering werd gekenmerkt door conflicten met het domkapittel, de clerus en de onderdanen. De 

stad Trier leed onder financiële moeilijkheden, en in andere steden van het keurvorstendom heerste er een 

machtsstrijd tussen de standen. In de lente van 1303 moest Diether de stad Trier na een opstand van de 

gilden volledige vrijheid van het gemeentebestuur toestaan. De inwoners van Koblenz streefden vanaf 1276 

naar meer onafhankelijkheid, stelden zelfs een stadsraad in en verhinderden in 1280 de verdere bouw van de 

stadsmuur en het kasteel. Diether onderwierp de stad na hevige gevechten in 1304 en Koblenz moest in het 

vervolg de stadsraad opgeven. 

Als gevolg van de oorlog met rooms-koning Albrecht was de financiële toestand van Dietrich al zeer slecht, 

nu werd ze nog beduidend slechter. 

Ook in de kerk maakte Diether vijanden. Nadat alle goederen en inkomsten van het aartsbisdom verpand 

waren, confisqueerde hij bezittingen en inkomsten van parochiekerken en liet hij zich in 1303 door het 

domkapittel voor concessies betalen. Toen hij ook relikwieën in privébezit begon te nemen, beklaagden in 

1306 de bestuurders van de Dom, de Sint-Simeon en de Sint-Paulin alsmede het Sint-Maximinklooster zich 

bij paus Clemens V. Deze beval Diether zich tegen de beschuldigingen te verweren, wat hij echter niet deed. 

Ook de pauselijke legaat behandelde hij slecht, waarop excommunicatie en later schorsing volgden. 

Diether stierf voordat hij verdere verzoeken om zich bij de paus te verantwoorden kon inwilligen. Hij liet 

zijn land in grote verwarring en belast met schulden na. Hij werd in de kerk van het Dominicanenklooster 

begraven. Die kerk werd in het jaar 1812 verwoest. 

 

 

VIb. Otto I van Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein, zoon van Hendrik II graaf van Nassau (de 

Rijke) (Vb), op pagina 7 en Mechteld van Gelre, geboren omstreeks 1225, graaf van Nassau, 

stamvader van de Ottoonse linie, overleden (minstens 63 jaar oud) tussen dinsdag 3 mei 1289 en 

zondag 19 maart 1290, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar oud) 

(1) omstreeks 1260 met Agnès gravin van Leiningen-Saarbrücken, geboren omstreeks 1240, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1300, begraven in Altenburg [Thüringen, Duitsland] 

in het klooster. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Hendrik I van Nassau-Dillenburg-Siegen, geboren omstreeks 1270, overleden 

(ongeveer 73 jaar oud) in 1343, volgt VIIc, op pagina 24. 

2. Mechtilde van Nassau, geboren omstreeks 1270, overleden (hoogstens 49 jaar oud) 

voor 1319, trouwde (beiden ongeveer 19 jaar oud) omstreeks 1289 met Gerhard heer 

van Schöneck, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 46 jaar oud) 

omstreeks 1316. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johan graaf van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1270, ongehuwd overleden 

(ongeveer 58 jaar oud) op dinsdag 10 augustus 1328 in 

Hermannstein [Hessen, Duitsland]. 



  

  

4. Emico I van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 63 jaar 

oud) op maandag 7 juni 1334, volgt VIId, op pagina 25. 

5. Otto van Nassau, domheer te Worms 1294, overleden op zondag 3 september 1302. 

6. Gertrudis van Nassau, abdis van Klooster Altenberg van 1324 tot 1333, overleden op 

woensdag 19 september 1359. 

7. Agnes gravin van Nassau, geboren omstreeks 1280, en gravin van Isenburg Arenfels. 

ALF meldt deze Agnes als dochter van Otto I, met jaartal 1311. DEK meldt Agnes ook, 

maar als gravin van Isenburg-Arenfels, ovl. vóór 1311, overleden (hoogstens 70 jaar 

oud) voor 1350, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1300 met Gottfried 

I graaf van Dietz, geboren omstreeks 1280, overleden (ongeveer 68 jaar oud) 

omstreeks 1348. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

Otto I van Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein. 

Hij wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1247. 

Otto volgde vóór 1251 zijn vader op, samen met zijn broer Walram II. Ze verkregen in 1251 van 

rooms-koning Willem stadsrechten voor de plaats Herborn. 

Walram en Otto verdeelden op 16 december 1255 hun graafschap met de rivier de Lahn als grens. Het 

verdelingsverdrag staat tegenwoordig bekend als de Prima divisio. Het gebied ten noorden van de Lahn: de 

heerlijkheden Siegen, Dillenburg, Herborn, Tringenstein, Neukirch en Emmerichenhain, een deel van de 

Kalenberger Zen (ambt Kalenberg) en de proosdijen Dietkirchen en (Bad) Ems, werd toegewezen aan Otto. 

De Burcht Nassau en onderhorigheden (Dreiherrische), de ambten Miehlen en Schönau (Klooster Schönau 

bij Strüth über Nastätten) alsmede het Vierherrengericht, de Burcht Laurenburg, de Esterau (dat in 

gezamenlijk bezit was met de graven van Diez) en de leengoederen in Hessen, bleven gezamenlijk bezit.. 

De bescherming en handhaving van zijn rechten in zijn land was voor Otto niet altijd gemakkelijk, vooral 

niet in een tijd waarin de macht van de opperste beschermheer in het rijk diep gezonken was. Geschillen met 

de heren van Westerburg en de graven van Sayn over prerogatieven in het Westerwald, en met de heren van 

Greifenstein en de heren van Dernbach over verschillende landsheerlijke bevoegdheden, leidde veelvuldig 

tot vetes en strijd. De details van het verloop van deze vetes zijn niet bekend. In zijn strijd met de 

aartsbisschop van Trier verloor Otto de voogdijen over Koblenz en Bad Ems. 

Onduidelijk blijft ook Otto's relatie met Siegfried van Westerburg, de aartsbisschop van Keulen. Otto sloot 

op 8 april in 1277 een verbond met verscheidende heren in Westfalen om oorlog tegen de aartsbisschop te 

voeren. Maar Otto was een bondgenoot van de aartsbisschop in de Limburgse Successieoorlog. 

Het streven van Otto om de rijke schenkingen van zijn vader aan de Duitse Orde te verminderen of deze 

althans niet conform de wens van de orde te vermeerderen zorgde ervoor dat hij in 1285 als berover van de 

goederen van de orde werd aangeduid, in de ban werd geslagen, en zijn land onder interdict werd gelegd, 

totdat het jaar daarop het geschil geschikt werd.. 

Otto stichtte vóór 1287 de kapel te Feldbach. ?Ottho comes de Nassawen … cum uxore nostra Agnete nec 

non Henrico nostro primogenito? bevestigden de schenking van ?bonorum in Hasilbach et Aldindorph? aan 

Klooster Altenberg bij Wetzlar door ?matrem nostram Methildim comitissam bone mem … cum sorore 

nostra Katherina ibidem locata? in een oorkonde gedateerd 3 mei 1289. Dit is de laatste vermelding van Otto, 

in een oorkonde gedateerd 19 maart 1290 wordt hij als overleden aangemerkt. Hij werd begraven in Klooster 

Altenberg. Hij werd opgevolgd door zijn zoons Hendrik, Emico en Johan. 

 

 

Johan graaf van Nassau-Dillenburg. 

Graaf van Nassau-Dillenburg. 

Johan volgde in 1290 zijn vader op samen met zijn broers Hendrik en Emico. Het graafschap werd na een 

lang geschil in 1303 onder de drie overlevende broers verdeeld. Johan verkreeg Dillenburg, de mark 

Herborn, de Kalenberger Zent en het ambt Löhnberg. Hij droeg reeds in 1306, met toestemming van 

landgraafHendrik I van Hessen, zijn bezittingen in leen aan zijn oudste broer Hendrik over, met de 

voorwaarde dat zijn deelgraafschap bij zijn dood aan zijn broer zou toevallen. Johan verwierf in 1307 de 

bezittingen van de Duitse Orde in Mengerskirchen. 

Op 8 november 1308 lukte het Johan het gebied van het bisdom Worms binnen de Kalenberger Zent als 

leengoed aan zich te brengen. Daar waren tot dan de heren van Hachenburg-Greifenstein en de heren van 

Merenberg voogden van het bisdom Worms geweest, die nu door Johan uit hun rechten en bezittingen 



  

  

aldaar gedrongen werden. Kort daarna, op 31 maart 1310, verkocht de laatste mannelijke telg uit het huis 

Merenberg, Hartrad VII († 1328), zijn aandeel in de Kalenberger Zent aan Johan, met inbegrip van het 

Gericht in der Halle te Nenderoth en het ambt Heimau. De schoonzoon van de laatste heer van 

Hachenburg-Greifenstein, graaf Engelbert I van Sayn kwam op 3 mei 1325 tot een vergelijk met Johan over 

de Wormse achterlenen. Johan beleende hem, met toestemming van zijn broer Hendrik, zu Mannlehen nach 

Wormser Lehnsrecht, met de voormalige Greifensteinse lenen op het grondgebied van de graafschappen 

Diez en Solms, terwijl Engelbert ten gunste van de graaf afstand deed van zijn mannen in de Kalenberger 

Zent en de mark Herborn, en burchtman te Beilstein werd. 

Zoals ook zijn vader, was Johan in een lange en verbitterde vete met de plaatselijke adel verwikkeld - tegen 

wie hij zijn leenhoogheid probeerde af te dwingen -, vooral met de heren van Dernbach en van Bicken, tegen 

wie hij de al sinds ongeveer 1230 lopende Dernbachse Vete om de suprematie in de mark Herborn 

voortzette. Daarbij raakten hij en zijn broer Hendrik in zware twisten met de landgraven van Hessen 

verwikkeld, die als leenheren de plaatselijke landadelondersteunde tegen de ambities van de Nassaus en die 

al in het jaar 1309 de Dernbachse erven hun kasteel Dernbach hadden verkocht. Echter, ook Johan nam deel 

aan het op 26 juni 1312 gesloten vergelijk tussen landgraaf Otto I van Hessen enerzijds en de graven 

Hendrik, Emico en Johan van Nassau anderzijds, waarin beide partijen zich verplichten om geen kastelen 

meer tegen elkaar te bouwen, en de Nassaus toegaven dat zij de rechten van de heren van Dernbach en van 

Wilnsdorf, die zij ten tijde van graaf Otto I van Nassau bezeten hadden, niet mochten inperken. 

In het conflict tussen Frederik "de Schone" van Oostenrijk en Lodewijk de Beier stond Johan met zijn broers 

aan de zijde van de eerste.. 

Johan verkreeg in 1321 van koning Lodewijk de Beier stadsrechten voor de plaatsen Beilstein, Löhnberg en 

Mengerskirchen. Hij kocht in 1326 de stad en het kasteel Katzenelnbogen dat hij in 1327 overdroeg aan 

Gerlach I van Nassau. 

Mainzer-Nassaus legercommandant. 

Toen Matthias von Buchegg, de aartsbisschop en keurvorst van Mainz, in 1324 zijn vete met Otto I van 

Hessen forceerde, verzekerde hij zich eerst van talrijke bondgenoten onder de Midden-Hessische en 

Wetterause grafelijke en adellijke families, waaronder ook de Nassaus. Johan werd op 24 maart 1327 

aangesteld als Feldhauptmann. Hij commandeerde de Mainzer-Nassause troepen, die in hetzelfde jaar in de 

Slag bij Seibertshausen in het Gladenbacher Bergland een landgrafelijk leger versloegen. Hoewel Otto I van 

Hessen in januari 1328 stierf, zette zijn zoon Hendrik II "de IJzeren" de oorlog voort. Op 10 augustus 1328 

bracht Hendrik "de IJzeren" bij Hermannstein vlak bij Wetzlar het Mainzer-Nassause leger onder Johan bij 

een zware nederlaag toe. Dit en de vier weken daaropvolgende dood van aartsbisschop Matthias leidde tot 

het einde van de vete. 

Johan sneuvelde in deze Slag bij Hermannstein. Hij was ongehuwd en zijn nalatenschap viel toe aan zijn 

broer Hendrik. Het testament van Johannes comes de Nassawe, gedateerd 4 maart 1324, schonk bezittingen 

voor de anniversaria van patris nostri Ottonis quondam comitis, matrisque nostre Agnetis sue collateralis 

nec non fratris nostri Ottonis pie Mem, met toestemming van Heinrici comitis nostri germani. Met Johan 

stierf de eerste en alleen uit hem bestaande lijn Nassau-Dillenburg uit. 

 

 

 Otto I van Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein, Buitenechtelijke relatie (2) na 1270 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Hendrik van Nassau, overleden voor 1314, volgt VIIe, op pagina 27. 

 

VIc. Jan van Nassau, zoon van Hendrik II graaf van Nassau (de Rijke) (Vb), op pagina 7 en Mechteld 

van Gelre, geboren omstreeks 1230, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1309 in 

Deventer, Buitenechtelijke relatie voor 1309 met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 4 kinderen: 

1. Jan van Nassau, gesneuveld op zondag 4 juni 1352 in Zwolle voor de 

Nordenberghepoort, trouwde (1) met Frieda van Apeldoorn, overleden op 

zaterdag 4 juli 1350. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (2) met 

Ermgard ter Oy. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Jacob van Nassau, overleden na 1340, volgt VIIf, op pagina 27. 

3. Otto van Nassau. 



  

  

4. Mechteld van Nassau, overleden in 1350 in Deventer, trouwde met J. Vrijherte. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Jan van Nassau. 

Biografie. 

Jan wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1247. Van 1262 tot 1265 was hij aartsdiaken van de 

Condroz. 

Elect van Utrecht. 

Onder invloed van zijn neef graaf Otto II van Gelre werd Jan in 1267 tot opvolger van Hendrik van Vianden 

gekozen als bisschop van het Sticht Utrecht. Omdat paus Clemens IV (op instigatie van de aartsbisschop van 

Keulen) het met deze keuze niet eens was, werd Jan nooit tot bisschop gewijd en bleef hij elect. 

Door het overlijden van Otto II van Gelre in 1271 ontviel Jan zijn belangrijkste steun.. 

Bestuur van het Sticht Utrecht. 

Jan liet zich weinig gelegen liggen aan zijn geestelijke functies, en ook zijn landsheerlijk bestuur faalde door 

zijn zwakke politiek en slecht financieel beheer. Tijdens zijn bewind nam de invloed van het graafschap 

Holland in het Sticht sterk toe. 

In het westen van het Sticht streefden de heren van Amstel en de heren van Woerden naar een autonome 

positie tussen Holland en het Sticht, ze aanvaardden opportunistisch iedere hulp. In 1274 zag Gijsbrecht IV 

van Amstel in de opstand van de Kennemers, Waterlanders en Westfriezen een kans om definitief met Jan af 

te rekenen. Hij plaatste zich aan het hoofd van de opstandelingen en trok met hen naar Utrecht, waar ze 

ambachtsgilden aan de macht brachten. Daarna trokken de opstandelingen zich terug. Jan was naar 

Deventer gevlucht en kon pas in 1276 naar de stad Utrecht terugkeren, nadat Zweder van Beusichem deze 

had terugveroverd op de ambachtsgilden. 

Ondertussen was Jan echter zo met schulden belast geraakt dat hij de burchten Vreeland, Montfoort en Ter 

Horst - die eigenlijk de grenzen van het Sticht moesten verdedigen - moest verpanden aan zijn leenmannen, 

Vreeland aan Gijsbrecht IV van Amstel, Montfoort aan Herman VI van Woerden, en Ter Horst aan Jan I van 

Cuijk. Dit maakte de elect machteloos en hij had dringend geld nodig. Hij roofde daarom in 1278 uit het 

dominicanerklooster in Utrecht de opbrengst van de tiendenvoor de kruistocht, hetgeen hem de 

eeuwigdurende haat van de kerkelijke autoriteiten opleverde. 

Graaf Floris V van Holland leende Jan in 1279 geld om het gestolen geld terug te betalen, maar vroeg - en 

kreeg - als tegenprestatie alle inkomsten van het Nedersticht in onderpand. Daarna ging Floris V de heren 

van Amstel en van Woerden bestrijden, belegerde Vreeland, en nam Gijsbrecht IV van Amstel en zijn broer 

gevangen. De Amstelse en Woerdense goederen werden voorgoed bij Holland ingelijfd, Jan kon slechts 

machteloos toezien. Jan behield wel enige macht in het Oversticht omdat graaf Reinoud I van Gelre zich 

vooral bezighield met de Limburgse Successieoorlog. 

Feitelijk werd Utrecht geheel bestuurd door Holland, lange tijd in de persoon van de edelman Nicolaas van 

Cats. Jan probeerde zich met behulp van de IJsselsteden (de hanzesteden Doesburg, Zutphen, Deventer, 

Hattem en Zwolle) nog aan de greep van Holland te bevrijden (1283-1284), maar tevergeefs. 

Uiteindelijk werd hij in december 1290 door paus Nicolaas IV afgezet. Jan vestigde zich in Deventer, waar hij 

op 13 juli 1309 overleed. Hij werd begraven in de Lebuïnuskerk.. 

Financiering Dom van Utrecht. 

Jan nam in 1288 verschillende maatregelen om de bouw van de Domkerk te financieren. Hij beschouwde 

zich om die reden als de werkelijke stichter van de Utrechtse kathedraal. Ironisch is het dat juist op het 

Domplein een groot standbeeld staat van naamgenoot graaf Jan van Nassau, één der belangrijkste oprichters 

van de Unie van Utrecht, die echter niets met de Domkerk van doen had. 

 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Adolf van Nassau-Wiesbaden, zoon van Walram II graaf van Nassau-Wiesbaden (VIa), op 

pagina 10 en Adelheid van Katzenelnbogen, geboren omstreeks 1255, graaf van Nassau, Rooms 

Koning 1292, gesneuveld (ongeveer 43 jaar oud) op woensdag 2 juli 1298 in 

Göllheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], begraven in Speyer [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 



  

  

trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 1275 met Imagina van 

Ysenburg-Limburg, geboren omstreeks 1260, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

donderdag 28 september 1313. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Hendrik van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

2. Adelheid van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1280, eerste non in het 

Sint-Claraklooster te Mainz en na 1311 abdis van Klooster Klarenthal, overleden 

(ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 7 juni 1338 in Clarenthal [Hessen, Duitsland], 

begraven aldaar. 

3. Rupert V van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1280, graaf van Nassau, 

gesneuveld (ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 2 december 1304 in de Bohemen, 

begraven in Praag [PR, Czech Republic], trouwde (ongeveer 11 jaar oud) op 

maandag 30 juni 1292 met Agnes van Bohemen. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Imagina van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

5. Mechtilda van Nassau-Wiesbaden, geboren voor 1280, overleden (minstens 42 jaar 

oud) op zaterdag 19 juni 1323 in Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], 

begraven in Clarenthal [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk minstens 14 en 

19 jaar oud) op woensdag 1 september 1294 in Neurenberg [Bavaria, Duitsland] met 

Rudolf I van de Palts (de Stamelaar), zoon van Lodewijk II van Beieren (de 

Strenge) (van 1253 tot 1255 hertog van Beieren en van 1253 tot 1294 paltsgraaf aan de 

Rijn.) en Mathilde van Habsburg (regentes van Beieren gedurende de minderjarigheid 

van haar zoon), geboren op donderdag 4 oktober 1274 in 

Bazel [Basel Landschaft, Zwitserland], van 1294 tot 1317 hertog van Opper-Beieren en 

Paltsgraaf aan de Rijn, overleden (44 jaar oud) op zaterdag 12 augustus 1319. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

6. Gerlach van Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg, geboren omstreeks 1285, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 7 januari 1361, volgt VIIIa, op pagina 

27. 

7. Adolf van Nassau-Wiesbaden, geboren in 1292, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 

1294. 

8. Walram III van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1294, ongehuwd overleden 

(ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1324. 

 

Adolf van Nassau-Wiesbaden. 

 

 



  

  

 
 

Hij was een middelgrote man, behendig en aimabel, gewend om wapens te hanteren en moedig tot op het 

punt van onbezonnenheid, en uitzonderlijk opgeleid voor zijn stand. Hij sprak naast Duits, ook Frans en 

Latijn, wat toen nog zeldzaam was onder Duitse edelen. Hij was van 1292 tot 1298 koning van Duitsland 

(Rooms-koning) en van 1294 tot 1298 landgraaf van Thüringen. Hij was de eerste geestelijk en lichamelijk 

gezonde heerser van het Heilige Roomse Rijk die door de keurvorsten werd afgezet zonder eerst door de 

paus in de ban te zijn gedaan. 

Graaf van Nassau. 

Adolf was in 1273 opperschenker van de aartsbisschop van Keulen. In 1276 volgde hij zijn vader op als graaf 

van Nassau. Rond 1280 was hij verwikkeld in de Nassause-Eppsteinse Vete, waarin de heren van Eppstein 

de stad Wiesbaden en Kasteel Sonnenberg verwoestten. Na drie jaar kwam er in 1283 een schikking tot 

stand. Wiesbaden en Kasteel Sonnenberg werden weer opgebouwd. Sonnenberg werd naast Idstein de 

residentie van Adolf. Voor Idstein verkreeg Adolf in 1287 stadsrechten en bouwde hij vestingwerken. 

Door bemiddeling van zijn oom Everhard I van Katzenelnbogen kwam Adolf naar het hof van 

rooms-koning Rudolf I, in wiens omgeving zijn aanwezigheid meerdere keren bevestigd is. Rudolf beleende 

Adolf in 1286 met het ambt van burchthoofdman op de Burcht Kalsmunt in Wetzlar. Een jaar later werd 

Adolf beleend met het ambt van burchthoofdman op de Burcht Gutenfels bij Kaub; daardoor werd hij ook 

leenman van de paltsgraven aan de Rijn. Hij commandeerde in 1288 het leger van de aartsbisschop van 

Keulen in de Slag bij Woeringen. 

Adolf was bijna veertig toen hij tot koning van Duitsland werd gekozen. Zijn politieke activiteiten waren tot 

dan toe beperkt gebleven tot zijn rol als bondgenoot van de aartsbisschop van Keulen. Adolf had geen eigen 



  

  

kanselarij, maar kende vanwege zijn relaties met de aartsbisschoppen van Keulen en Mainz wel de politieke 

verhoudingen in het gebied van de Midden-Rijn en Mainz. Hij sprak naast Duits, ook Frans en Latijn, wat 

toen nog zeldzaam was onder Duitse edelen. 

Na de verkiezing tot rooms-koning was Adolf nog slechts zelden in zijn stamland. De regering daar had hij 

aan zijn burchtmannen overgedragen. Tot de belangrijkste gebeurtenissen behoorde op 17 januari 1294 de 

aankoop van de heerlijkheid Weilburg voor 400 pond heller van het bisdom Worms. De plaats Weilburg 

verleende hij op 29 december 1295 stadsrechten. Verder stichtte hij op 29 september 1296 Klooster 

Klarenthal. 

Verkiezing tot koning van Duitsland. 

Vorstenalliantie ten gunste van Adolf. 

De voorganger van Adolf, rooms-koning Rudolf I van Habsburg, slaagde er niet in koning Wenceslaus II 

van Bohemen te overtuigen om in te stemmen met de verkiezing van zijn zoon Albrecht als zijn opvolger als 

heerser van het Heilige Roomse Rijk. Na de dood van Rudolf bleven de bezwaren van Wenceslaus en de 

andere keurvorsten tegen Albrecht bestaan. Alleen paltsgraaf Lodewijk II "de Strenge" beloofde Albrecht 

hem te kiezen. De wrok tegen Albrecht ging, volgens een bron uit de 14e eeuw, zo ver, dat de aartsbisschop 

van Keulen, Siegfried van Westerburg, de afwijzing van het principe van erfopvolging aan de orde stelde, 

door te beargumenteren dat het onjuist was als de zoon de troon van zijn vader erfde. 

Verder kwamen Wenceslaus en Siegfried met Gerhard II van Eppstein, de aartsbisschop van Mainz, overeen 

dat een toekomstige koning hoofdzakelijk hun belangen zou moeten dienen. Wenceslaus slaagde erin ook de 

Brandenburgse en Saksische keurvorsten aan zijn zijde te krijgen. De hertog van Saksen verplichte zich op 29 

november 1291 schriftelijk dat hij net zo zou stemmen als Wenceslaus. De markgraaf van Brandenburg is 

wellicht een soortgelijke verbintenis aangegaan. De paltsgraaf en de aartsbisschop van Trier bogen daarop 

voor de meerderheid van het keurvorstencollege. 

Verkiezingsbeloften van Adolf. 

Daarop heeft de aartsbisschop van Keulen het keurvorstencollege Adolf van Nassau als koning voorgesteld. 

Deze verklaarde in het geval hij gekozen zou worden bereid te zijn om omvangrijke concessies aan de 

keurvorsten te doen en hun politieke eisen te volgen. 

Een paar dagen voor de verkiezing, op 27 april 1292, liet de aartsbisschop van Keulen als eerste een 

oorkonde opstellen, waarin Adolf hem in het geval van zijn verkiezing een lange lijst van 

eigendomsbevestigingen, verpandingen van rijkssteden en rijksburchten en een bedrag van 25.000 mark in 

zilver beloofde. Bovendien beloofde Adolf de hulp tegen specifiek vermelde tegenstanders, maar ook 

algemene bijstand; bovendien zou hij geen vijand van de aartsbisschop opnemen in zijn raad. Na de 

verkiezing moest Adolf de aartsbisschop voldoende zekerheid voor de nakoming van de beloften geven, 

anders zou hij zijn troon kwijtraken. De laatste clausule bewijst dat aan het einde van de dertiende eeuw de 

kroning van de koning nog steeds erg belangrijk was als een constituerend moment van de heerschappij. 

Want Adolf beloofde de aartsbisschop pas om zijn kroning te vragen, wanneer hij de beloofde zekerheden 

overlegd had. 

De andere keurvorsten lieten zich door Adolf soortgelijke concessies doen, maar pas na de verkiezingen. De 

meest vergaande waren de concessies aan de Boheemse koning Wenceslaus van 30 juni 1292. Adolf beloofde 

Wenceslaus, de Habsburger Albrecht, de twee hertogdommen Oostenrijk en Stiermarken weer te ontnemen. 

Dit zou op dezelfde manier moeten gebeuren als de vorige koning Rudolf van de Boheemse koning Ottokar 

II, de vader van Wenceslaus, rijksgebieden had afgenomen. Albrecht moest eerst voor een proces worden 

opgeroepen. Als hij niet zou buigen, moesten de beslissingen van de rechtbank binnen een jaar met geweld 

worden uitgevoerd. Wenceslaus zou daarna de voormalige territoria van zijn vader terugkrijgen. 

Als onderdeel van de verkiezingsbeloften van Adolf en ter bevestiging van zijn alliantie met Wenceslaus 

werd een huwelijksovereenkomst gesloten tussen Adolfs zoon Rupert met Wenceslaus's nog in de 

kinderleeftijd zijnde dochter Agnes. De nog jonge Agnes werd in 1296 overgedragen aan Rupert, maar stierf 

kort daarna. 

Aan aartsbisschop Gerhard II van Mainz werden de rijkssteden Mühlhausen en Nordhausen overgedragen, 

wat overeenkwam met de belangen van de Mainz in de regio Thüringen. Bovendien ontving de 

aartsbisschop financiële voordelen. Net als zijn collega in Keulen verbood ook de keurvorst van Mainz dat 

hem onaangename personen in Adolfs raad opgenomen zouden worden. 

In vergelijking met de voordelen van de keurvorsten van Mainz, Keulen en Bohemen, waren de schenkingen 

aan de paltsgraaf en de aartsbisschop van Trier bescheidener. 

Op 5 mei 1292 kwam het in Frankfurt am Main tot Adolfs verkiezing en op 24 juni in Aken tot de kroning. 



  

  

Zijn macht was echter vanaf het begin beperkt vanwege de gemaakte toezeggingen. 

Heerschappij als koning. 

Verbreking van verkiezingsbeloften. 

Zoals afgesproken met de aartsbisschop van Keulen, bleef Adolf na zijn verkiezing vier maanden in diens 

domein. De aartsbisschop verwachtte dat de koning de resultaten van de Slag bij Woeringen uit 1288 zou 

herzien. Hij hoopte meer invloed in de stad Keulen te verkrijgen. Ondanks de krappe beperkingen bevrijdde 

Adolf zich snel van de keurvorsten en sloot hij allianties met hun tegenstanders. Hij bevestigde bijvoorbeeld 

de rechten van edelen en de stad Keulen, die zich tegen hun landsheergekeerd hadden, en breidde deze 

rechten zelfs uit. 

Ook de beloften met betrekking tot de hertogdommen Oostenrijk en Stiermarken verbrak Adolf zeer snel. 

Albrecht vermeed als een slimme diplomaat een geschil met de nieuwe koning en werd in november 1292, 

als tegenprestatie voor de teruggave van de rijksregalia, die hij nog van zijn vader in bezit had, formeel 

beleend met Oostenrijk, Stiermarken, de Windische Mark en de heerlijkheid Pordenone. De beschikking over 

de prestigieuze regalia en relikwieën van het rijk was een extra en belangrijke indicatie van de legitimiteit 

van de heerschappij van de koning, maar geen dwingende voorwaarde. Met elke nieuwe opgestelde 

oorkonde schoof Adolf wat verder van zijn beloften af, zonder dat hij van openlijke contractbreuk kon 

worden beschuldigd. 

Ook verder handelde Adolf als een zelfverzekerde heerser. Zijn hof had aantrekkingskracht voor allen die 

bescherming zochten tegen de machtiger wordende territoriale heersers van het rijk. Hij hield talrijke 

hofdagen, vernieuwde aan het begin van zijn regering de landvrede van Rudolf I voor nog eens tien jaar en 

stichtte minstens twee regionale landvredes. 

Adolf gebruikte het leenwezen als een van zijn belangrijkste regeringsinstrumenten. Hij eiste van de 

kerkelijke rijksvorsten betaling voor de belening met regalia, en verhoogde die eisen tot het uiterste. 

Tijdgenoten zagen deze benadering als simonistische neigingen. De tegenwoordige historici zien het echter 

als een meer innovatieve mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, zoals ook andere 

West-Europese koningen deden. Ook het herstel en het beheer van het rijksgoed was belangrijk voor hem. 

Zo lukte het hem om door een bekwame huwelijkspolitiek voormalig rijksgoed weer onder de 

beschikkingsmacht van het rijk te brengen. 

Toen na de dood van paltsgraaf Lodewijk II "de Strenge" Adolfs dochter Mechtild diens zoon Rudolf I "de 

Stamelaar" trouwde, had Adolf de eerste van de seculiere keurvorsten en rivalen van de aartsbisschop van 

Mainz als bondgenoot en met hem, aangezien hertog Otto III van Neder-Beieren een oude tegenstander van 

de Habsburgers was, beide Beierse hertogen aan zijn zijde. 

Verbond met Engeland. 

In 1294 stond zijn heerschappij op zijn hoogtepunt. Adolf sloot een verbond met koning Eduard I van 

Engeland tegen Frankrijk en ontving hiervoor 60.000 pond sterling, wat overeenkwam met 90.000 

goudmarken. Het als huurlingenverbond geïnterpreteerde verdrag en het feit dat Adolf zijn verplichtingen 

niet nakwam, beschadigde zijn aanzien, maar had in eerste instantie geen gevolgen. 

Het verdrag werd voorafgegaan door pogingen van Frankrijk om het hertogdom Bourgondië en het 

graafschap Vlaanderen te veroveren. Als voortzetting van de Vlaams-Henegouwse Successieoorlog 

probeerde de Franse koning Filips IV "de Schone" Frankrijk uit te breiden met Vlaanderen. Graaf Gwijde van 

Dampierre bemiddelde daarom de alliantie tussen Eduard I en Adolf voor zijn bescherming. Adolf liet in het 

rijk troepen werven voor een oorlog tegen Frankrijk. Paus Bonifatius VIII echter beval vrede in 1295 en 

bedreigde Adolf met excommunicatie voor het geval er oorlog uitbrak. 

Politiek in Thüringen. 

Weinig later greep Adolf in het door oorlog ontwrichte Thüringen in, waarbij hij het landgraafschap van 

Albrecht de Ontaarde kocht. Adolf gebruikte de gevechten die tussen Albrecht en zijn zonen Frederik en 

Diezmann uitgebroken waren. De aankoop deed hij in zijn hoedanigheid van koning en waarschijnlijk met 

de hulp van betalingen uit Engeland. Juridisch gezien was dit toegestaan omdat Adolf de leenman ertoe 

bracht om afstand te doen van zijn leengoed en het land terug te geven aan het rijk. Bovendien trok hij het 

markgraafschap Meißen als rijksleen in, omdat dit na het uitsterven van een zijlinie van Huis Wettin in 

letterlijke zin heerloos was en door een zoon van Albrecht de Ontaarde bezet was. 

Deze aankoop en de inbeslagname van de Mark Meißen raakten echter wel de belangen van vier 

keurvorsten. Zo kon de aartsbisschop van Mainz geldend maken dat een deel van Thüringen geen rijksleen 

was, maar een kerkleen van Mainz. Bohemen kon over de machtstoename van de koning aan zijn 

noordgrens ook niet enthousiast zijn, vooral omdat Adolf Wenceslaus II de belening met de Mark Meißen 



  

  

toegezegd had. Ook hoopten alle keurvorsten van de onrust in Thüringen te profiteren. Naast de 

ogenschijnlijke terugkeer van rijkslenen naar het rijk is het ook niet uit te sluiten dat Adolf probeerde een, zij 

het een kleine, Hausmacht op te bouwen. 

Voorlopig slaagde Adolf erin om zijn aanwinsten diplomatiek veilig te stellen en de markgraaf van 

Brandenburg van actief handelen te weerhouden en de aartsbisschop van Mainz en de hertog van Saksen tot 

het tolereren van de aankoop te bewegen. Twee bloedige veldtochten waren nodig om de overnames veilig 

te stellen, een landvrede verzekerde de verworvenheden. Twee jaar later, in de zomer van 1296, kondigde 

Adolf op de uitnodiging voor een hofdag trots aan dat hij het bezit van het rijk door zijn maatregelen 

aanzienlijk had vergroot. 

Afzetting en dood. 

Vorstenalliantie tegen Adolf. 

Aanleiding voor het conflict met de keurvorsten was de eerder door Adolf gevoerde politiek in Thüringen. 

Met Pinksteren 1297 sloten de markgraaf van Brandenburg, de hertog van Saksen en de koning van 

Bohemen zich aaneen om hun belangen door te drijven. De aartsbisschop van Mainz stond dicht bij deze 

groep. 

In februari 1298 werd de situatie voor Adolf bedreigend omdat Wenceslaus II en Albrecht van Oostenrijk 

hun jarenlange geschillen over Oostenrijk en Stiermarken bijlegden en afspraken maakten voor het geval dat 

Adolf afgezet, en Albrecht in zijn plaats zou worden verkozen. Misschien was er bij de kroning van 

Wenceslaus tot koning van Bohemen op 2 juni 1297 al een bijeenkomst van de keurvorsten. In januari 1298 

werd Albrecht van Oostenrijk door de aartsbisschop van Mainz voor een rijksgerechtshof opgeroepen, om 

Albrecht en Adolf tot een compromis te dwingen. Dat lukte echter niet; het kwam zelfs tot gevechten tussen 

de twee in het Oberrheintal, die echter geen beslissing brachten. In mei 1298 dagvaardde de aartsbisschop 

van Mainz de koning voor de rechtbank om het geschil daar te regelen. Echter, als strijdende partij kon de 

koning niet tegelijkertijd rechter zijn; aan de andere kant moest hij deze dagvaarding als provocatie 

opvatten, omdat Albrecht tegen hem, de rechtmatige koning, de wapens opgenomen had. De eerste 

bijeenkomst op 1 mei en een volgende op 15 juni waarop de geschillen beslecht zouden worden, kwamen 

dienovereenkomstig niet tot stand. 

Een ontmoeting tussen de aartsbisschop van Mainz, de hertog van Saksen en de markgraaf van Brandenburg 

op 23 juni 1298 leidde vervolgens tot een rechtszaak tegen de koning zelf. De aartsbisschop van Keulen en de 

koning van Bohemen hadden de aartsbisschop van Mainz eerder gemachtigd om namens hen op te treden. 

In dit geval werd Adolf beschuldigd van talloze misdaden, waaronder de voortdurende schending van de 

landvrede in Thüringen en het verbreken van beloften aan de aartsbisschop van Mainz. Adolf werd zijn 

ambt onwaardig en zijn koninklijke waardigheid verloren verklaard. 

Juridische uitvluchten. 

Opmerkelijk genoeg werd Adolf niet door de paus geëxcommuniceerd voordat hij werd afgezet. De paus 

was waarschijnlijk niet eens betrokken bij de afzettingsprocedure. De vorsten probeerden wel hun 

argumenten op dezelfde manier te formuleren als paus Innocentius IV bij de afzetting van keizer Frederik II, 

toch was het verloop voor die tijd ongehoord. Want Adolf was door de verkiezing en de kroning naar het 

begrip van de tijdgenoten door God als heerser gekozen, en de vorsten verbraken hun eed waarin ze trouw 

aan de koning hadden gezworen. Daarom duiken in de lijst met beschuldigingen ook zo op het eerste 

gezicht eigenaardige vergrijpen op als de ontheiliging van hosties en de simonistische afpersing van 

fondsen. Verder was er geen rechtsgeldige regeling voor het rijk voor de afzetting van de koning. Daarom 

beriepen de vorsten zich op hun kiesrecht, waaruit ze ook het recht om een koning af te zetten afleidde. Deze 

redenering was in zoverre problematisch omdat er met de afzetting van Frederik II reeds een precedent 

bestond. Volgens deze kerkrechtelijke regeling was echter alleen de paus tot afzetting bevoegd. 

Verkiezing van Albrecht en dood van Adolf. 

In aansluiting op de afzetting werd Albrecht van Oostenrijk tot nieuwe koning gekozen. Hoe de verkiezing 

is verlopen, kan vandaag niet meer exact worden opgehelderd, omdat de kroniekschrijvers er nauwelijks iets 

over vertellen. De vraag is bijvoorbeeld of Albrecht de verkiezing eigenlijk niet wilde accepteren, zoals hij 

later beweerde tegen paus Bonifatius VIII. 

De afzetting van Adolf was één ding, de uitvoering van de beslissing tegen Adolf was een andere. Maar het 

conflict tussen koning Adolf en de vorstelijke oppositie werd al snel op het slagveld beslist. Op 2 juli 1298 

troffen de legers van Adolf en Albrecht elkaar in de Slag bij Göllheim. Na zware aanvallen sneuvelde Adolf 

samen met zijn standaarddrager en een paar getrouwen. Als gevolg hiervan vluchtte zijn leger. 

Na zijn dood. 



  

  

Albrecht verbood de volgelingen van Adolf om de gesneuvelde koning in de Dom van Speyer bij te zetten. 

Daarom werd Adolf eerst in het cisterciënzer Klooster Rosenthal nabij Göllheim bijgezet. Bij de plek van zijn 

dood in Göllheim herinnert een door zijn weduwe Imagina opgericht Koningskruis aan hem. Het is het 

oudste wegkruis in de Palts. Op 29 augustus 1309 liet koning Hendrik VII de kist van Adolf overbrengen 

naar de Dom van Speyer. Hier werd hij begraven naast Albrecht, die in 1308 het slachtoffer was geworden 

van een moordaanslag. 

In 1824 schonk hertog Willem van Nassau een monumentaal grafmonument voor zijn voorvader in het koor 

van de Dom, dat nu in de vestibule is geplaatst. Het toont koning Adolf in harnas, geknield in gebed. Het 

ontwerp van het monument werd opgedragen aan Leo von Klenze, het ontwerp werd uitgevoerd door de 

beeldhouwer Landolin Ohmacht. In een nis van de vestibule staat ook een groot standbeeld van Adolf van 

Nassau, in 1858 gemaakt door de beeldhouwer Anton Dominik Fernkorn. 

In 1841 liet hertog Adolf van Nassau door de Düsseldorfse schilder Heinrich Mücke een portret van koning 

Adolf maken, dat in 1843 werd opgehangen in de Keizerzaal in de Römer in Frankfurt am Main. Het portret 

toont koning Adolf met borstharnas en witte mantel. Op zijn hoofd draagt hij een ijzeren kroon met 

"impliciete Pickelhaube", in zijn rechterhand houdt hij een zwaard, in zijn linkerhand een schild met een 

adelaar. Naast de naam in het onderschrift toont de afbeelding het Latijnse gezegde Praestat vir sine pecunia 

quam pecunia sine viro (Beter een man zonder geld dan geld zonder een man). Het portret is een 

geïdealiseerde voorstelling door de kunstenaar in de geest van het historicisme, die niet was gebaseerd op 

eerdere portretten. Heinrich Mücke had geen eigentijdse afbeeldingen van de koning tot zijn beschikking, 

andere afbeeldingen, bijvoorbeeld de aan Georg Friedrich Christian Seekatz toegeschrevene, verwierp hij als 

te middelmatig. 

 

 

Rupert V van Nassau-Wiesbaden. 

Omdat hij in 1292 een oorkonde heeft opgesteld waarin een schenking van zijn grootmoeder Machteld van 

Gelre en Zutphen aan Klooster Altenberg bij Wetzlar wordt bevestigd, moet hij op dat moment reeds 

meerderjarig (d.w.z. ten minste 12 jaar oud) zijn geweest. 

Als onderdeel van de verkiezingsbeloften van de nieuwgekozen rooms-koning Adolf van Nassau en ter 

bevestiging van zijn alliantie met koning Wenceslaus II van Bohemen werd er op 30 juni 1292 een 

huwelijksovereenkomst voor Rupert gesloten met Wenceslaus's nog in de kinderleeftijd zijnde dochter 

Agnes van Bohemen. De nog jonge Agnes werd in 1296 overgedragen aan Rupert, maar stierf kort daarna. 

Rupert streed op 2 juli 1298 in de Slag bij Göllheim, waarbij zijn vader sneuvelde. Rupert zelf werd 

gevangengenomen door de aartsbisschop van Mainz, Gerhard II van Eppstein. Ruperts moeder Imagina 

vroeg de nieuwe koning Albrecht I in de herfst van 1298 op de hofdag in Neurenberg om de vrijlating van 

haar zoon, en in 1299 werd hij door de aartsbisschop vrijgelaten. 

Rupert volgde zijn vader op als graaf van Nassau samen met zijn broer Gerlach I. In Idstein zette hij de 

bouw van stadsmuren voort. Hij steunde koning Wenceslaus II van Bohemen in diens ruzie met 

rooms-koning Albrecht I. 

Omdat hij in 1292 een oorkonde heeft opgesteld waarin een schenking van zijn grootmoeder Machteld van 

Gelre en Zutphen aan Klooster Altenberg bij Wetzlar wordt bevestigd, moet hij op dat moment reeds 

meerderjarig (d.w.z. ten minste 12 jaar oud) zijn geweest. 

Als onderdeel van de verkiezingsbeloften van de nieuwgekozen rooms-koning Adolf van Nassau en ter 

bevestiging van zijn alliantie met koning Wenceslaus II van Bohemen werd er op 30 juni 1292 een 

huwelijksovereenkomst voor Rupert gesloten met Wenceslaus's nog in de kinderleeftijd zijnde dochter 

Agnes van Bohemen. De nog jonge Agnes werd in 1296 overgedragen aan Rupert, maar stierf kort daarna. 

 

 

Mechtilda van Nassau-Wiesbaden. 

 

 



  

  

 
 

De graftombe van Mechtild van Nassau in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden, tekening door Heinrich Dors 

 

Mechtild overleed op 19 juni 1323 in Heidelberg. Ze werd begraven in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden. 

Haar lichaam werd overeenkomstig haar verzoek naar het door haar vader gestichte klooster overgebracht.. 

Graftombe. 

De graftombe van Mechtild bevond zich midden in het koor voor het altaar. Op een met kwatrijnen 

versierde sokkel bevond zich de grafplaat in reliëf met de afbeelding van de overledene in eigentijdse 

gewaden en sluier met een kroon. Haar hoofd rustte op een kussen, haar handen waren in gebed gevouwen 

en aan de voeten van de figuur lag een leeuw. De van binnenuit te lezen inscriptie begon aan het hoofd van 

de figuur en liep met de klok mee de plaatraad zonder lijnen om; ze werd aan de voorheen zuidelijke en 

oostelijke zijden van de tombeafdekking vervolgens in tegengestelde richtingen voortgezet. Wapenschilden 

zijn niet overgeleverd. De inscriptie luidt: "+ ANNO · D(OMI)N/I · M° · CCC · XXVIII · I(N) · DIE · 

SA(N)CTORV(M) · GER/VASII · ET · PRO/TASII · O(BIIT) · ILLVSTRISSIMA · D(OMI)NA · MEZZA · 

DVCISSA · / D(OMI)NI · ADOLFI · REVGN · ROMANORV(M) · MATER · D(OMI)NOINORV(M) · DVCVM 

/ BAWARIE". Het jaar 1328 in de inscriptie wordt door twee auteurs onafhankelijk van elkaar overgeleverd, 

en stond dus op het monument. Mogelijk gebruikte men het jaar van de overbrenging naar het klooster in 

plaats van het overlijdensjaar. Denkbaar is ook dat het actuele jaar, dus het jaar van maken, abusievelijk op 

de tombe is geschreven. In het eerste geval kan de inscriptie ook later zijn aangebracht. De graftombe werd 

in 1632 of 1650 uit de tot ruïne vervallen kloosterkerk overgebracht naar de Mauritiuskerk in Wiesbaden. Die 

kerk werd in 1850 door brand verwoest, de graftombe ging daarbij verloren. Van de graftombe resteert nog 

slechts een tekening van Heinrich Dors uit zijn in 1632 gepubliceerde Epitaphienbuch. 

 

 

 
 

De graftombe van Mechtild van Nassau in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden, tekening door Heinrich Dors 

 

 

 

Rudolf I van de Palts (de Stamelaar). 

Rudolf was in de twisten binnen het huis Wittelsbach verwikkeld. Reeds vroeg lag hij in conflict met zijn 

broer, de latere keizer Lodewijk IV. In de Slag bij Göllheim vocht Rudolf aan de verliezende kant van zijn 

schoonvader Adolf van Nassau. Bij de verkiezing van zijn oom Albrecht behoorde Rudolf samen met de 

Rijnse Keurvorsten tot de hem afwijzende minderheid. Met een belegering van Heidelberg bedwong 



  

  

Albrecht in 1301 Rudolf, waarop ook de resterende oppositie tegen de koning instortte. 

In 1310 nam Rudolf aan de Italiëveldtocht van Hendrik VII deel, maar brak deze vroegtijdig af. In 1314 lag 

hij opnieuw in conflict met zijn broer Lodewijk en ondersteunde in datzelfde jaar zelfs Habsburger Frederik 

de Schone, tegenstander van het huis Wittelsbach. Kort daarop begon Lodewijk IV echter in de Palts en in 

Beieren een militair offensief. 

In 1317 gaf Rudolf na een reeks van nederlagen in zijn uitzichtloos geworden positie de gezamenlijke 

heerschappij-aanspraak op. In 1329 gaf Lodewijk in het Huisverdrag van Pavia de Palts terug aan de 

nakomelingen van Rudolf. Daardoor splitste de dynastie van de Wittelsbachers zich in een oudere tak van 

de Palts en een jongere tak van Beieren. Deze laatste stierf in 1777 in mannelijke lijn uit en werd door de 

nakomelingen van Rudolf geërfd. 

 

 

VIIb. Walram van Nassau-Wiesbaden, zoon van Walram II graaf van Nassau-Wiesbaden (VIa), op 

pagina 10 en Adelheid van Katzenelnbogen, overleden omstreeks 1324, trouwde met Anna van 

Norenberch. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Philips van Nassau-Wiesbaden, door keijzer Adolf benoemd tot krijgsoverste in 

Meissen. 

 

VIIc. Hendrik I van Nassau-Dillenburg-Siegen, zoon van Otto I van 

Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein (VIb), op pagina 13 (graaf van Nassau, stamvader van de 

Ottoonse linie) en Agnès gravin van Leiningen-Saarbrücken, geboren omstreeks 1270, graaf van 

Nassau-Siegen Gimberg, Haiger en Westerwald 1303, Molsberg en Dillenburg 1328, 

legeraanvoerder onder Rooms-koning Adolf van Nassau 1294-97, tevens diens stadhouder in 

Thüringen, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in 1343, trouwde (respectievelijk hoogstens 32 en 

ongeveer 22 jaar oud) voor 1302 met Adelheid van Heinsberg-Blankenberg, dochter van Dirk I 

van Spanheim en Johanna van Leuven-Gaasbeek (vrouwe van Gaasbeek 1285), geboren 

voor 1280, overleden (minstens 62 jaar oud) na dinsdag 21 mei 1343. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Otto II van Nassau-Dillenburg-Siegen, geboren omstreeks 1305, gesneuveld (45 jaar 

oud) eind december 1350, volgt VIIIb, op pagina 33. 

2. Agnes van Nassau-Siegen, geboren omstreeks 1305, overleden (ongeveer 50 jaar oud) 

omstreeks 1355, trouwde (beiden ongeveer 19 jaar oud) omstreeks 1324 met Gerlach 

II van Limburg-Isenburg, geboren omstreeks 1305, heer van Limburg aan de Lahn, 

overleden (ongeveer 49 jaar oud) op maandag 14 april 1355. Uit dit huwelijk 3 

kinderen. 

3. Hendrik I van Nassau-Beilstein, geboren voor 1307, overleden (minstens 70 jaar oud) 

op dinsdag 24 februari 1378, volgt VIIIc, op pagina 34. 

 

Hendrik I van Nassau-Dillenburg-Siegen. 

Hendrik volgde in 1290 zijn vader op samen met zijn broers Emico en Johan. 

Hendrik was een bondgenoot van zijn neef rooms-koning Adolf van Nassau en was in 1294, 1295 en 1297 

bevelhebber van het rijksleger tegen landgraaf Albrecht de Ontaarde van Thüringen. In 1297-1298 was 

Hendrik plaatsvervanger van de koning en stadhouder van het markgraafschap Meißen en het land Pleißen. 

Op 26 februari 1298 verpandde koning Adolf zijn neven Hendrik en Emico voor 1000 mark Keulse 

penningen de ijzer- en zilvermijn Ratzenscheid bij Wilnsdorf in het Siegerland en de overige groeven in hun 

gebied waar zilver gewonnen kon worden. Daarmee werd de grondslag gelegd voor de Bergregal (de 

rechten op de bodemschatten in hun gebied) van de graven van Nassau. Aan de zijde van koning Adolf 

vochten Hendrik en Emico op 2 juli 1298 in de Slag bij Göllheim, waarbij Adolf sneuvelde. 

Graaf van Nassau-Siegen. 

Het graafschap Nassau werd na een lang geschil in 1303 onder de drie overlevende broers verdeeld. 

Hendrik verkreeg Siegen, Ginsburg, Haiger en de heerlijkheid Westerwald. Later verkreeg hij de voogdij 

Krombach en het recht op het Gericht Selbach im Freien Grund.. 

In een oorkonde gedateerd 28 februari 1305 bereikten "Henricus comes de Nassauwe" en "fratri nostro 

Emichoni comiti ibidem … eius … conjugi … Anne" overeenstemming over de verdeling van de erfenis van 



  

  

"auum nostrum Emichonem comitem de Liningen et ex morte Emichonis filii sui comitis ibidem nostri 

avunculi".. 

Hendrik kocht in 1309 de geslachten von Wilnsdorf en vom Haim uit en maakte hen tot leenmannen van 

Nassau. Hij verkreeg in 1311 de helft en twee jaar later geheel Molsberg, verwierf in 1314 de proosdij 

Eibelshausen en verwierf tot slot het ambt Ebersbach.. 

In het conflict tussen Frederik "de Schone" van Oostenrijk en Lodewijk de Beier stond Hendrik met zijn 

broers aan de zijde van de eerste.. 

Na het sneuvelen van zijn broer Johan in de Slag bij Hermannstein bij Wetzlar in 1328 erfde Hendrik al diens 

bezittingen (het graafschap Nassau-Dillenburg) omdat zijn andere broer Emico afzag van zijn deel van de 

erfenis. 

 

 

VIId. Emico I graaf van Nassau-Hadamar, zoon van Otto I van Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein 

(VIb), op pagina 13 (graaf van Nassau, stamvader van de Ottoonse linie) en Agnès gravin van 

Leiningen-Saarbrücken, geboren omstreeks 1270, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op 

maandag 7 juni 1334, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) op 

zondag 28 augustus 1295 met Anna van Hohenzollern, dochter van Frederik III van 

Hohenzollern (burggraaf van Neurenberg, markgraaf en keurvorst van Brandenburg) en Helena 

van Saksen, geboren omstreeks 1275, overleden (minstens 80 jaar oud) tussen 1355 en 1357. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Frederik van Nassau-Hadamar, priester in Nassau 1307 en domheer te Mainz 1328, 

overleden op vrijdag 6 april 1314 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

2. Anna van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 29 jaar 

oud) omstreeks 1329, trouwde (respectievelijk ongeveer 12 en ongeveer 22 jaar 

oud) omstreeks 1312 met Kuno II van Falkenstein-Bolanden, geboren 

omstreeks 1290, overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1334. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

3. Judith (Jutta) van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1302, overleden (hoogstens 

68 jaar oud) voor zaterdag 10 november 1370, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1320 met haar neef Gerhard IV van Dietz, zoon van 

Gottfried I graaf van Dietz en Agnes gravin van Nassau (en gravin van Isenburg 

Arenfels), geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 43 jaar oud) op 

donderdag 17 oktober 1343. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

4. Johan van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1305, overleden (minstens 59 jaar 

oud) tussen maandag 12 november 1364 en zondag 20 januari 1365, volgt VIIId, op 

pagina 35. 

5. Emico II van Nassau-Hadamar, ongehuwd overleden op donderdag 1 maart 1359, 

trouwde met zijn nicht Anna van Dietz, dochter van Gottfried I graaf van Dietz en 

Agnes gravin van Nassau (en gravin van Isenburg Arenfels), geboren omstreeks 1300, 

overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1350. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

6. Agnes van Nassau-Hadamar, non in klooster Altenberg bij Wetzlar 1328. 

7. Helena van Nassau-Hadamar, non in klooster Altenberg bij Wetzlar 1332. 

8. Margaretha van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1308, overleden (ongeveer 61 

jaar oud) op dinsdag 30 januari 1370, trouwde (respectievelijk ongeveer 12 en 

ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1320 met Rudolf II graaf van Zollern-Hohenberg, 

geboren omstreeks 1300, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op 

zaterdag 26 februari 1335. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Emico I graaf van Nassau-Hadamar. 

Graaf van Nassau. 

Emico volgde in 1290 zijn vader op samen met zijn broers Hendrik en Johan.. 

Op 26 februari 1298 verpandde rooms-koning Adolf van Nassau zijn neven Hendrik en Emico voor 1000 

mark Keulse penningen de ijzer- en zilvermijnRatzenscheid bij Wilnsdorf in het Siegerland en de overige 

groeven in hun gebied waar zilver gewonnen kon worden. Daarmee werd de grondslag gelegd voor de 



  

  

Bergregal (de rechten op de bodemschatten in hun gebied) van de graven van Nassau. Aan de zijde van 

koning Adolf vochten Emico en Hendrik op 2 juli 1298 in de Slag bij Göllheim, waarbij Adolf sneuvelde. 

In 1299 verwierf Emico aanzienlijke bezittingen in de omgeving van Neurenberg, toen rooms-koning 

Albrecht I hem en zijn vrouw Anna de burcht Kammerstein, Schwabach, Altdorf bei Nürnberg, en de burcht 

en de plaats Kornburg verpandde. Reeds op 30 januari 1299 had koning Albrecht in een oorkonde 

vastgelegd dat hij Emico en zijn vrouw 400 mark zilver Neurenbergs gewicht schuldig was. Emico liet 

Schwabach met een muur, gracht en palissaden versterken en verleende de plaats in 1303 marktrecht. 

Graaf van Nassau-Hadamar. 

In een oorkonde gedateerd 28 februari 1305 bereikten "Henricus comes de Nassauwe" en "fratri nostro 

Emichoni comiti ibidem … eius … conjugi … Anne" overeenstemming over de verdeling van de erfenis van 

"auum nostrum Emichonem comitem de Liningen et ex morte Emichonis filii sui comitis ibidem nostri 

avunculi".. 

Emico's residentie was eerst het Junkernschloss in Driedorf, en in 1305 wist hij van rooms-koning Albrecht I 

de verlening van stadsrechten voor het bij het slot gelegen dorp Driedorf te verkrijgen. Weliswaar was het 

bezit van Driedorf omstreden, omdat het een leen van het landgraafschap Hessen was en tussen de 

landgraven en het huis Nassau de tussen 1230 en 1333 meermaals opvlammende zware Dernbachse Vete 

uitgevochten werd. Nog in 1290 was het de heren van Greifenstein als medebezitters van Driedorf met 

Hessische hulp gelukt om Hendrik en Emico van Nassau tot afbraak van twee burchten bij Driedorf te 

dwingen; maar dit te Wetzlar gesloten verdrag bezegelde ook het afzienbare einde van de Greifensteinse 

weerstand tegen de Nassause expansie in het oostelijke deel van het Westerwald. Pas in 1316 kon Emico het 

Greifensteinse deel van Driedorf voor 250 mark verwerven. 

In het conflict tussen Frederik "de Schone" van Oostenrijk en Lodewijk de Beier stond Emico met zijn broers 

aan de zijde van de eerste. 

Op 18 december 1320 kocht Emico de Musterhof met omvangrijke landerijen op de linkeroever van de 

Elbbach tegenover Hadamar van het cisterciënzer klooster Eberbach. Het klooster verkocht aan Emico 

tegelijkertijd ook de Sint-Ägidiuskerk, maar behield zijn bezittingen in Niederhadamar, Faulbach en 

Niederzeuzheim. Emico liet de hof met een ten zuiden daarvan liggende hof tot het waterslot Hadamar 

uitbouwen en verlegde zijn residentie daarheen. In 1324 verleende koning Lodewijk de Beier de plaatsen 

Hadamar en Ems het Frankfurtse stadsrecht. Daarna versterkte Emico het rond zijn slot ontstane deel van 

Hadamar, inclusief het slot, met een stadsmuur en grachten. 

De wisseling van zijn residentie naar Hadamar diende vermoedelijk voor een betere waarborg van Emico's 

belangen in het graafschap Diez en de continue overname van bezittingen en rechten van het in neergang 

zijnde huis Diez. Sinds 1317 voerde Emico het regentschap voor graaf Godfried van Diez, wiens slechte 

financiële gedrag de ondergang van zijn graafschap inleidde. Bij de onderhandelingen voor het huwelijk van 

zijn dochter Jutta in 1324 met graaf Gerhard VI van Diez, de zoon van Godfried, verlangde Emico verdere 

voogdijrechten over het graafschap Diez, die bij de graven van Nassau reeds aanzienlijke schulden hadden. 

In datzelfde jaar verleende koning Lodewijk de Beier de plaats Diez stadsrechten. Toen in 1332 het 

regentschap voor Godfried na 15 jaar door een verdrag beëindigd werd, droegen de graven van Diez de 

grafelijke rechten over Hadamar en een pandschap over het dorp Dehrn aan Emico over. 

Na het sneuvelen van zijn broer Johan in de Slag bij Hermannstein bij Wetzlar in 1328 zag Emico af van zijn 

deel van de erfenis (het graafschap Nassau-Dillenburg) ten gunste van zijn oudere broer Hendrik.. 

Op 4 april 1334, twee maanden voor zijn overlijden, droeg Emico de burcht en de hof te Hadamar in leen op 

aan Boudewijn van Luxemburg, de aartsbisschop en keurvorst van Trier en kreeg het van deze terug. De 

necrologie van de Abdij van Arnstein registreerde het overlijden van "Emichonis comitis de Nassawe" op 7 

juni 1334 alsmede zijn schenking. 

 

 

Emico II van Nassau-Hadamar. 

Emico was eerst geestelijke en was domheer te Mainz 1328-1357, domheer te Keulen sinds 1329, domheer te 

Worms sinds 1332 en domkoster sinds 1334, en provoost van de Sint-Jan te Mainz 1334-1342. Hij verliet de 

geestelijke stand, vermoedelijk - als men rekening houdt met zijn latere houding - in onvrede en met een 

levenslange vijandschap tegen de geestelijkheid, en werd in 1337 door zijn broer Johan als mederegent 

aangesteld. In hetzelfde jaar verwierf Emico bezit van zijn zwager graaf Gerhard VI van Diez (gehuwd met 

zijn zuster Jutta). Emico verbleef overigens meestal op de van zijn moeder Anna geërfde bezittingen in 

Kammerstein in Franken. 



  

  

Emico legde het klooster Eberbach in Eltville aanzienlijke heffingen op over de bezittingen die het klooster in 

Nassau-Hadamar had, ondanks dat zijn broer Johan sinds 1353 beschermheer van het klooster was. 

Hetzelfde deed Emico bij de bezittingen van het Sint-Claraklooster te Neurenberg (waar zijn zuster 

Margaretha non was) en de Sint-Kastorbasiliek te Koblenz. 

Eind 1350 of begin 1351 namen Emico en zijn broer Johan aan de zijde van hun neef Otto II van 

Nassau-Siegen deel aan diens vete met de broers Godfried en Wilderik III van Walderdorff, waarbij Otto zijn 

leven verloor.. 

"Emiche Greve zu Nassauwe" kwam tot overeenstemming met "Johans unseris Bruders" over hun erfenis in 

een oorkonde gedateerd 22 juni 1352, in aanwezigheid van "unse … Muter Frauwen Anne Grevinnen zu 

Nassowe … unsen … Ohem Johans Burgreve zu Nurinberg". Het testament van "Emche Grafe, Graf zu 

Nazzaw", gedateerd 19/20 februari 1359, benoemd "unserm Bruder Grafen Johans Grafen zw Nazzaw" als 

erfgenaam. Emico overleed op 1 maart 1359 en werd opgevolgd door zijn broer Johan. 

 

 

Anna van Dietz. 

Volgens Isenburg AF IV.19 (Dietz) is zij eenmaal gehuwd geweest, met Sifrid van Runkel. Bij Isenburg AF 

IV.25 (Runkel-Westerburg) wordt vermeld dat zij na de dood van Sifrid van Runkel huwde met Emico II van 

Nassau Hadamar, overl. 1359. Dit laatste huwelijk wordt niet vermeld bij Dek, Vorstenhuis Nassau. 

 

 

VIIe. Hendrik van Nassau, zoon van Otto I van Nassau-Siegen-Dillenburg-Beilstein (VIb), op pagina 

13 (graaf van Nassau, stamvader van de Ottoonse linie) en een onbekende minnares, overleden 

voor 1314,  

 Hij krijgt een zoon: 

1. Arnold van Nassau. 

 

VIIf. Jacob van Nassau, zoon van Jan van Nassau (VIc), op pagina 15 en een onbekende minnares, 

overleden na 1340, Buitenechtelijke relatie met Nenta. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Everhard van Nassau, Kanunnik te Deventer in 1350, Vicaris in de Sint Lebuinuskerk, 

overleden op woensdag 7 december 1391. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Gerlach graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg, zoon van Adolf van Nassau-Wiesbaden 

(VIIa), op pagina 16 (graaf van Nassau, Rooms Koning 1292) en Imagina van Ysenburg-Limburg, 

geboren omstreeks 1285, overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 7 januari 1361, trouwde 

(beiden ongeveer 21 jaar oud) (1) op vrijdag 24 december 1306 in München [Bavaria, Duitsland] 

met Agnes van Hessen, dochter van Hendrik van Hessen (de Jongere) en Agnes van Beieren, 

geboren omstreeks 1285, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op zondag 13 januari 1332, begraven in 

Klooster Klarenthal. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren in 1307, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op woensdag 17 januari 1370 in Idstein [Hessen, Duitsland], volgt IXa, op pagina 

38. 

2. Johan I van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1309, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op vrijdag 20 september 1371 in Weilburg [Hessen, Duitsland], volgt IXb, op 

pagina 43. 

3. Adelheid van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1311, overleden (ongeveer 34 

jaar oud) op woensdag 4 augustus 1345, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 

ongeveer 18 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1329 met Ulrich III van Hanau, zoon van 

Ulrich van Hanau en Agnes van Hohenlohe, geboren omstreeks 1310, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1370. Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

4. Agnes van Nassau-Wiesbaden. 

5. Elisabeth van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1318, overleden (ongeveer 39 

jaar oud) omstreeks 1357, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1335 met Ludwig Crato van Hohenlohe-Uffenheim, geboren 

omstreeks 1315, overleden (ongeveer 42 jaar oud) omstreeks 1357. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

6. Maria van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1320, overleden (ongeveer 46 jaar 

oud) omstreeks 1366, trouwde met Koenraad VI van Weinsberg. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

7. Gerlach van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1322, aartsbisschop van Mainz, 

overleden (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 12 februari 1371 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland]. 

 

Gerlach graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg. 

 

 

 
 

Na de dood van Gerlachs vader in 1298 kon Gerhard II van Eppstein, de aartsbisschop en keurvorst van 

Mainz, samen met zijn familieleden de heren van Eppstein, Kasteel Sonnenberg innemen en zwaar 

verwoesten. Gerlach, op dat moment nog een kind, kon gered worden. 

Gerlach volgde zijn vader op als graaf van Nassau samen met zijn broer Rupert. Omdat Gerlach toen nog 

een kind was, zal hij de regering pas gevoerd hebben nadat Rupert in 1304 in Bohemen sneuvelde. Volgens 

oorkonden regeerde Gerlach tussen 1312-1316 samen met zijn broer Walram. 

Gerlach was een vastberaden man, die zich verzoende met de vroegere tegenstanders van zijn vader en de 

reputatie van zijn huis na diens dood herstelde. In de politiek had hij meer geluk dan zijn vader en kon hij 

het bezit van zijn huis gestaag uitbreiden. Reeds op 29 augustus 1309 slaagde hij erin het lichaam van zijn 



  

  

vader naar de Dom van Speyer over te laten brengen. In dit verband liet hij op diens sterfplaats bij Göllheim 

het Koningskruis plaatsen. Het is het oudste wegkruis in de Palts. 

Rijkspolitiek. 

Gerlach stond dicht bij het Huis Luxemburg en Hendrik VII en vergezelde Hendrik in 1312 bij diens 

keizerskroning in Italië. In 1310 vergezelde hij Hendriks zoon Johan, later koning van Bohemen, naar Praag. 

Na de dood van Hendrik koos Gerlach partij voor de Habsburger Frederik de Schone, de zoon van Albrecht 

I van Oostenrijk, de voormalige vijand van Gerlachs vader. In 1318 hield hij als verdediger van Wiesbaden 

stand tegen de belegering van Lodewijk de Beier. Daarna ontving hij als beloning zijn eigen munt. 

Pas in 1322, na de Slag bij Mühldorf, erkende Gerlach Frederiks tegenstander Lodewijk de Beier als koning 

van Duitsland. Reeds in de Beierse Broederoorlog had Gerlach Lodewijks broer Rudolf I van de Palts 

gesteund en zich voor een landvrede ingezet. Rudolf was gehuwd met Gerlachs zuster Mechtild. 

Na 1322 verzoende Gerlach zich met Lodewijk. In 1326 werd hij keizerlijk landvoogd van de Wetterau. In 

1336 ontving hij de Biebricher Fährte als keizerlijk leengoed. In 1338 bezocht Lodewijk hem in zijn residentie 

Kasteel Sonnenberg en in datzelfde jaar was hij keizerlijke gezant naar de paus in Avignon. 

Als een aanhanger van keizer Karel IV verscheen Gerlach in diens gevolg. Gerlachs tweede vrouw, Irmgard 

van Hohenlohe, verzocht in 1351 van Karel IV stadsrechten voor Sonnenberg, die haar werden toegekend. 

Lokale politiek. 

Gerlach stond de leengoederen in Hessen, die volgens de Prima divisio gezamenlijke bezit van de Walramse 

en Ottoonse Linie gebleven waren, af aan de Ottoonse Linie. In 1319 stond hij Kasteel Frauenstein af aan het 

aartsbisdom Mainz. Gerlach verwierf in 1326 de heerlijkheid Neuweilnau (en onderhorigheden waaronder, 

gedeeltelijk, Eisenbach) en in 1327 het kasteel en de stad Katzenelnbogen van Johan van Nassau-Dillenburg. 

Hij kocht in 1344 een deel van kasteel en heerlijkheid Löhnberg van de Ottoonse Linie. 

Gerlach was de bouwheer van de kerk te Idstein. Deze kerk heet sinds 1817 Uniekerk. 

Gerlach had vetes met Keur-Mainz, Keur-Trier en ook met de graven van Katzenelnbogen, hoewel hij een 

bloedverwant van deze laatsten was (zijn grootmoeder was een zuster van graaf Diederik V van 

Katzenelnbogen). 

Gerlach droeg in 1344 zijn macht over aan de twee oudste zoons uit zijn eerste huwelijk, hij bleef echter heer 

van Sonnenberg. Reeds in 1355 gingen Adolf en Johan over tot een verdeling van hun bezittingen. De 

halfbroers van Adolf en Johan, Kraft en Rupert, verkregen bij die verdeling Kasteel Sonnenberg en regeerden 

sindsdien samen als graven van Nassau-Sonnenberg. 

Gerlach werd begraven in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden. Het grafmonument voor Gerlach en zijn eerste 

echtgenote werd in 1632 of 1650 uit de tot ruïne vervallen kloosterkerk overgebracht naar de Mauritiuskerk 

in Wiesbaden. Die kerk werd in 1850 door brand verwoest, het grafmonument ging daarbij verloren. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Gerlach van Nassau-Wiesbaden. 

Al op 14-jarige leeftijd ontving hij van paus Benedictus XII een beneficie als domheer in Mainz. Tussen 1340 

en 1344 studeerde hij aan de Universiteit van Bologna. In 1345 werd hij decaan van de Dom van Mainz.. 

Aartsbisschop-keurvorst van Mainz. 

Paus Clemens VI zette op 7 april 1346 Hendrik III van Virneburg, de aartsbisschop van Mainz, af, in het 

kader van de geschillen tussen keizer Lodewijk de Beier en de curie. Op 26 april 1346 volgde in Avignon 

Gerlachs bisschopswijding en werd hij aangesteld als Hendriks opvolger. Gerlach steunde Boudewijn van 

Luxemburg, de aartsbisschop en keurvorst van Keurvorstendom Trier, en hielp Karel IV op 11 juli 1346 om 

tot tegen-koning te worden gekozen. Aangezien noch Lodewijk de Beier van zijn koningschap noch Hendrik 

III van zijn aartsbisdom af wilden zien, gingen de geschillen om het aartsbisdom Mainz en de Duitse 

koningstroon verder. 

Gerlach assisteerde op 26 november 1346 bij Karels kroning in Bonn en ontving daar de regalia van zijn 

aartsbisdom. Maar in het bezit van zijn aartsbisdom komen, lukte niet zo snel. Hoewel Gerlach in het 

Domkapittel partijgangers had, handhaafde Hendrik III zich, omdat deze de sterke plaatsen in bezit had. De 

ziel van het verzet tegen Gerlach was - de later tot administrator van het aartsbisdom benoemde - Koenraad 

II van Falkenstein. Gerlach verbleef daarom meestal in het land van zijn vader, tot de dood van Lodewijk de 

Beier in 1347 zijn vooruitzichten verhoogde. Gerlach verwierp een hem aangeboden overeenkomst, die hem 

het aartsbisdom verzekerde na de dood van Hendrik III, en ging naar Karel IV, die toen naar de Rijn 

opgetrokken was. Maar een sterke ondersteuning vond hij bij deze, die zijn krachten tegen Beieren in stand 

wilde houden, niet. Karel IV ging bij zijn intocht in Mainz in januari 1348 zelfs de verplichting aan Gerlach 

niet in de stad te brengen. Toch bleef Gerlach in het vervolg in het gezelschap van Karel IV. In 1348 

verscheen hij herhaaldelijk als getuige bij belangrijke handelingen in Praag, en eveneens woonde hij de 

vredesonderhandelingen met Beieren in Passau bij. Het jaar daarop kwam hij met Karel IV naar de Rijksdag, 



  

  

die tegen Günther XXI van Schwarzburg te Spiers bijeengeroepen werd, en op dat moment, in april 1349, 

bereikte Karel IV eindelijk dat de stad Mainz Gerlach erkende als aartsbisschop. Maar het bezit van het 

aartsbisdom werd nog steeds bestreden en de koning liet het na Gerlach verdere ondersteuning te verlenen. 

Daarom zocht Gerlach andere ondersteuning, zonder daarbij met Karel IV te breken.. 

Gerlach verenigde zich in februari 1351 met paltsgraaf Rudolf II tot een gemeenschappelijk optreden bij een 

eventuele nieuwe koningsverkiezing (tot dit verdrag trad in 1354 ook Keulen toe) en verzekerde de 

paltsgraaf ook van zijn stem. Een reis naar Avignon in hetzelfde jaar had het doel de paus tot een krachtigere 

interventie te bewegen, maar zonder succes. Dus was Gerlach weer op Karel IV aangewezen, die hij in het 

jaar 1353 op diens reis naar Wenen en door het rijk begeleidde.. 

Hendrik III overleed in december 1353 en op 3 januari 1354 bemiddelde Karel IV in Mainz zelf de 

verzoening met Koenraad II van Falkenstein, die Gerlach in het onbetwiste bezit van zijn aartsbisdom stelde. 

Gerlach moest echter bijna alle bezittingen van Mainz in Neder- en Opper-Hessen als leen van de 

landgraven van Hessen nemen; alleen Fritzlar, Amöneburg en Naumburg bleven eigendom. Dit was de prijs 

voor de militaire bijstand die landgraaf Hendrik II hem had geleverd tegen Hendrik III, vooral met de zware 

nederlaag die de landgraaf in 1347 aan Gerlachs rivaal bij Fritzlar had toegebracht. 

Aan de rijkszaken bleef Gerlach deelnemen; bijna elk jaar verscheen hij in de omgeving van de keizer en op 

diens rijksdagen, vaak optredend als arbiter voor de beslechting van geschillen tussen de rijksvorsten. In 

1356 nam Gerlach deel aan de rijksdagen van Neurenberg en Metz, waarop de Gouden Bul van Karel IV 

werd uitgewerkt. Daarin ontving de aartsbisschop van Mainz als aartskanselier voor het Duitse deel van het 

Heilige Roomse Rijk het voorzitterschap van de keurvorstenbijeenkomst en de beslissende, definitieve stem 

bij de verkiezing van de rooms-koning. 

Gerlach interesseerde zich zeer voor het bestuur van zijn aartsbisdom en heeft er veel goeds gedaan, en veel 

voordelen gebracht. Maar de onrustige tijd en de talrijke rechtsverhoudingen van zijn uitgestrekte gebied 

lieten het hem niet toe om tot rust te komen en belemmerde een aanhoudende voorspoed van zijn land. 

Talrijke onenigheden en vetes moest hij uitvechten, met oorlogszuchtige kleine heren uit de omgeving, met 

zijn eigen stad Mainz, die de tijd van de geschillen over het aartsbisdom in hun voordeel gebruikt had, met 

hertog Albert van Brunswijk-Grubenhagen, met de landgraven van Hessen, vooral met Herman II "de 

Geleerde", enz, maar deze vetes waren niet van groot belang.. 

Om de economische en politieke belangen aan de Midden-Rijn te versterken, sloot Gerlach in 1358 een 

tolunie met de keurvorsten van de Palts en van Trier. Al eerder probeerde hij de machtspositie van het 

keurvorstendom Mainz uit te breiden met stadsrechten voor verschillende plaatsen, waaronder Höchst am 

Main als voorpost tegen de concurrentie van de vrije rijksstad Frankfurt am Main, en Algensheim als 

voorpost naar het dal van de Midden-Rijn. 

Gerlach was in 1361 aanwezig bij de doop van Wenceslaus, de zoon van Karel IV. Karel lijkt Gerlach zeer 

goed gezind te zijn geweest en heeft hem en zijn familie veel tekenen van zijn gunst gegeven. In februari 

1366 werd een eeuwige verbond tussen Mainz en Bohemen gesloten.. 

Gerlach schijnt een goede opleiding gehad te hebben, en men prees zijn vriendelijkheid en zachtaardigheid, 

maar er werd ook geklaagd dat zijn ziekelijkheid hem verhinderde om de rechten van de kerk te verdedigen, 

en dat hij zich te veel door zijn raadgevers, die niet altijd de meest bekwame geweest schijnen te zijn, heeft 

laten leiden.. 

Gerlach besloot op 27 januari 1371 zijn neef Adolf tot coadjutor aan te stellen. Met die benoeming zou Adolf 

de beoogde opvolger van Gerlach op de bisschopszetel en keurvorstentroon van Mainz geworden zijn. 

Gerlachs vroegtijdige dood op 12 februari 1371 - als gevolg van een onbekwaam uitgevoerde behandeling 

van steenpuisten - heeft deze plannen echter verijdeld. Adolf werd pas later aartsbisschop van Mainz. 

Grafmonument. 

Het grafmonument van Gerlach bevindt zich in de basiliek van Klooster Eberbach in de Rheingau. De 

huidige grafsteen toont Gerlach in halfreliëf in regalia met mijter, bisschopsstaf en boek. Het bedekte 

oorspronkelijk de onderliggende tombe van een nisgraf met kaparchitectuur, dat, met drie zijden vrij, aan de 

noordelijke muur van het koor stond. Het grafmonument wordt toegeschreven aan de zogenaamde "Meester 

van de Severi-sarcofaag". In 1707 moest het graf plaatsmaken voor een monumentaal hoogaltaar door het 

barokke herontwerp van het klooster onder abt Michael Schnock. Het gebeente van Gerlach bevindt zich 

sindsdien in een nis achter de grafsteen.. 

. 

 

 



  

  

 

 Gerlach graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg, trouwde (respectievelijk hoogstens 52 

en hoogstens 27 jaar oud) (2) voor woensdag 30 oktober 1337 met Irmgard van 

Hohenlohe-Weikersheim, geboren omstreeks 1310. Na de dood van haar echtgenoot werd 

Irmgard dominicanes in Klooster Liebenau bij Worms en stierf daar in een reuk van heiligheid. In 

dat klooster werd ze ook begraven, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zondag 13 januari 1371, 

begraven in Worms [Rheinland-Pfalz, Duitsland] in het klooster Liebenau. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Crato van Nassau-Wiesbaden, graaf van Nassau-Sonnenberg, een deel van het 

graafschap Nassau domheer te Straatsburg in 1343, ongehuwd en kinderloos 

overleden. 

2. Rupert van Nassau-Sonnenberg, geboren omstreeks 1340, graaf van 

Nassau-Sonnenberg, en een deel van het graafschap Nassau, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) op zaterdag 4 september 1390, begraven in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk hoogstens 

22 en hoogstens 17 jaar oud) voor maandag 8 november 1362 met Anna van 

Nassau-Hadamar, dochter van Johan van Nassau-Hadamar (VIIId), op pagina 

35 (graaf van Nassau-Hadamar, een deel van het graafschap Nassau) en 

Elisabeth gravin van Waldeck, geboren omstreeks 1345, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op zaterdag 21 januari 1404, begraven in Zaventem [Vlaams-Brabant, België]. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Crato van Nassau-Wiesbaden. 

In 1344 deed zijn vader afstand ten gunste van de twee oudste zoons uit zijn eerste huwelijk. Deze halfbroers 

van Crato, Adolf en Johan gingen in 1355 over tot een verdeling van hun bezittingen. Crato en zijn jongere 

broer Rupert verkregen bij die verdeling Kasteel Sonnenberg en regeerden sindsdien samen als graven van 

Nassau-Sonnenberg. Crato overleed reeds op 1 oktober na 1361. Hij was ongehuwd en had geen kinderen. 

Rupert volgde hem op. 

 

 

Rupert van Nassau-Sonnenberg. 

Hij werd bekend als de laatste dolende ridder door zijn talrijke vetes over de erfenis van zijn vrouw Anna 

van Nassau-Hadamar, totdat hij in 1384, ter gelegenheid van de stichting van het Catherina-altaar in de 

kapel in de muurtoren van Kasteel Sonnenberg, plechtig het zwaard voor eeuwig neerlegde. 

Rupert was de tweede zoon van graaf Gerlach I van Nassau uit diens tweede huwelijk met Irmgard van 

Hohenlohe, dochter van Kraft II van Hohenlohe en Adelheid van Württemburg. Hij was eerst geestelijke.. 

In 1344 deed zijn vader afstand ten gunste van de twee oudste zoons uit zijn eerste huwelijk. Deze halfbroers 

van Rupert, Adolf en Johan gingen in 1355 over tot een verdeling van hun bezittingen. Rupert en zijn oudere 

broer Crato verkregen bij die verdeling Kasteel Sonnenberg en regeerden sindsdien samen als graven van 

Nassau-Sonnenberg. Crato overleed op 1 oktober na 1361.. 

In 1367 droeg Rupert een deel van zijn heerschappij over aan zijn halfbroer Adolf. Tegelijkertijd verpandde 

deze echter een deel van zijn bezittingen in Wiesbaden aan zijn stiefmoeder Irmgard, Rupert en diens vrouw 

Anna. De reden voor deze merkwaardige handel is onduidelijk. 

Na het overlijden van zijn zwager Hendrik van Nassau-Hadamar (vóór 1369) nam Rupert het regentschap 

voor zijn zwakzinnige zwager Emico III van Nassau-Hadamar op zich. 

In 1369 begon een vete met Johan I van Nassau-Siegen over van Hessen gehouden leengoederen, waar 

Rupert aanspraak op maakte. Rupert ondersteunde ook de Sternerbund, een vereniging van ridders tegen 

landgraaf Hendrik II van Hessen. 

Van 1372 tot 1374 volgde er een hernieuwde vete met Johan I van Nassau-Siegen. Rupert slaagde erin 

Kasteel Sonnenberg onbeschadigd te houden, maar de stad Nassau werd zo zwaar verwoest dat die voor 

enige tijd opgegeven werd. Uiteindelijk werd de stad Hadamar overgedragen aan Ruperts vrouw Anna. 

Rupert en Johan deelden het land. 

Rupert werd in 1380 ambtman van de aartsbisschop en keurvorst van Mainz te Amöneburg en in 1381 

keizerlijk landvoogd in de Wetterau. Dit leidde tot de volgende vete met Johan I van Nassau-Siegen (tot 

1382), die zeer snel (1382-1385) werd gevolgd door de laatste. In samenhang daarmee moet de uitbreiding 



  

  

van Kasteel Greifenstein gezien worden, waarbij in 1382 samen met de graaf van Solms-Burgsolms de 

markante dubbele toren (Nassauer en Bruderturm) gebouwd werd. 

Na de vete streed hij aan de zijde van de Rijnlandse-Wetterause stedenbond in de Hattsteinischen Krieg 

tegen de Rijnadel. 

 

 

 Irmgard van Hohenlohe-Weikersheim, trouwde (1) met Coenraad V van Neurenberg. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIb. Otto II graaf van Nassau-Dillenburg-Siegen, zoon van Hendrik I van Nassau-Dillenburg-Siegen 

(VIIc), op pagina 24 (graaf van Nassau-Siegen) en Adelheid van Heinsberg-Blankenberg, geboren 

omstreeks 1305, gesneuveld (45 jaar oud) eind december 1350, trouwde (respectievelijk ongeveer 

26 en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 23 december 1331 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met 

Adelheid van Vianden, geboren omstreeks 1310 in Grimbergen [Vlaams-Brabant, België], 

overleden (ongeveer 66 jaar oud) op maandag 30 september 1376. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adelheid van Nassau-Dillenburg, non in klooster Keppel te Hilchenbach 1376, en 

abdis 1378-1381, overleden op maandag 30 september 1376. 

2. Jan I van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1339, overleden (ongeveer 77 jaar 

oud) op woensdag 4 september 1416 in Herborn [Hessen, Duitsland], volgt IXc, op 

pagina 45. 

3. Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1340, ongehuwd overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) op zondag 5 september 1402 in Kassel [Hessen, Duitsland], 

volgt IXd, op pagina 47. 

4. Otto van Nassau-Dillenburg, kanunnik en provoost van de Sint Maurits te Mainz 

1357 en domheer te Keulen en te Mainz 1380, overleden in 1384. 

 

Otto II graaf van Nassau-Dillenburg-Siegen. 

In 1336 sloten Otto en zijn jongere broer Hendrik een delingsverdrag voor het graafschap van hun vader. In 

1339 echter huwde Hendrik tegen de wil van zijn vader en broer. Het kwam tot strijd tussen beide broers. 

Otto sloot een verbond met landgraaf Herman I van Hessen tegen Hendrik. Door bemiddeling van de 

graven Gerlach I van Nassau en Dirk III van Loon-Heinsberg kon een verzoening bereikt worden. In 1341 

volgde een nieuw verdelingsverdrag. 

Otto volgde in augustus 1343 zijn vader op in Siegen, Dillenburg, Löhnberg en de mark Herborn. Het jaar 

daarna verkocht Otto kasteel en heerlijkheid Löhnberg aan paltsgraaf Ruprecht en graaf Gerlach I van 

Nassau. In hetzelfde jaar kreeg hij stadsrechten voor Dillenburg.. 

Op 14 augustus 1343 kwamen "Alf graue van der Mark unde Margret sin … husfrouwe" met "Otten grauen 

van Nassauwe und frouwen Aleyde" in een oorkonde overeen dat "eine dochter van unseren dochteren" zou 

huwen met "einem sone van soenen … Otten grauen van Nassauwe und frouwen Alheyd vorgenant". 

Otto geldt niet als een goed regent. Zijn korte regering was een aaneenschakeling van vetes waarbij het land 

verwoest werd. Om zijn uitgaven te bestrijden werd hij gedwongen veelvuldig bezittingen te verpanden. Zo 

was hij genoodzaakt om de Nassause helft van Siegen te verkopen aan de aartsbisschop van Keulen en 

verloor hij alles dat Nassau had verworven van het Wildenburgsche bezit aan het graafschap Sayn. En in 

1349 moest hij het kerspel Haiger en de helft van de burcht Ginsburg verpanden aan de heren van Haiger en 

de aartsbisschop van Keulen.. 

Eind 1350 of begin 1351 trok Otto, met hulp van zijn achterneven Johan en Emico II van Nassau-Hadamar, 

ten strijde e tegen de broers Godfried en Wilderik III van Walderdorff, waarbij Otto zijn leven verloor.. 

. 

 

 

 

Adelheid van Vianden. 

Adelheid geldt als een goede regentes. In het onderontwikkelde graafschap Nassau, waar de adel dacht de 

vrije hand te hebben, hield ze de teugels strak. Ze moest weliswaar land verpanden om de schulden van 

haar echtgenoot te delgen, en al ging het beëindigen van de talrijke vetes van haar echtgenoot niet zonder 



  

  

offers, deze overeenkomsten brachten haar de rust voor een ongestoorde wederopbouw. Reeds in 1352 

slaagde ze erin om voor 'zwey dusent alte schyldgulden' de voormalige Nassause helft van Siegen terug te 

kopen van Keulen. In 1356 zag Adelheid zich genoodzaakt om gedurende de minderjarigheid van haar zoon 

met landgraaf Hendrik II ?de IJzeren? van Hessen een beschermingsverbond te sluiten en daarvoor alle 

Nassause burchten voor de landgraaf open te stellen. Daarentegen kon ze in 1357 de verpanding van het 

kerspel Haiger en de helft van de Burcht Ginsburg weer ongedaan maken. Daarmee werd de strijd met de 

heren von Haiger om de suprematie in de Haigener Mark in het voordeel van de Nassaus beslist. De heren 

von Haiger werden leenmannen van de Nassaus. In 1362 droeg ze het bewind over aan haar oudste zoon.. 

Adelheid overleed op 30 september 1376. Het is onbekend waar ze begraven werd.. 

De kleinzoons van Adelheid, Adolf I, Johan II 'met de Helm', Engelbrecht I en Johan III 'de Jongere', erfden 

in 1417 - toen Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen overleed - het 

graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De koning der 

Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt-Vith, Bütgenbach en Dasburg. 

Het wapen van het graafschap Vianden werd het keurmerk van het staal uit Siegen, dat generaties lang door 

de smeden als handelsmerk in het staal gehamerd werd, en met dat staal de wereld overging. 

 

 

 Adelheid van Vianden, trouwde (1) met Johan van Dollendorf-Cronenberg. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIc. Hendrik I graaf van Nassau-Beilstein, zoon van Hendrik I van Nassau-Dillenburg-Siegen 

(VIIc), op pagina 24 (graaf van Nassau-Siegen) en Adelheid van Heinsberg-Blankenberg, geboren 

voor 1307, graaf van Nassau-Beilstein, een deel van het graafschap Nassau stamvader van het 

huis Nassau-Beilstein, overleden (minstens 70 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1378, trouwde 

(respectievelijk minstens 32 en ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1339 met Meijna Imagina van 

Westerburg, dochter van Siegfrid heer van Westerburg en Adelheid van Solms, geboren 

omstreeks 1310, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 27 juni 1388. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Hendrik II van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1340, overleden (minstens 70 

jaar oud) tussen 1410 en 1412 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt IXe, op 

pagina 47. 

2. Reinhard van Nassau-Beilstein, graaf van Nassau-Beilstein, een deel van het 

graafschap Nassau, ongehuwd en kinderloos overleden tussen 

vrijdag 30 december 1414 en vrijdag 17 april 1418. 

3. Adelheid van Nassau-Beilstein, geboren in 1342 in 

Beilstein [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (ongeveer 12 jaar oud) op 

maandag 24 maart 1355 met Hardmut VI van Cronberg (de Jonge). Uit dit huwelijk 2 

kinderen. 

 

Hendrik I graaf van Nassau-Beilstein. 

Hendrik was domheer te Keulen, kanunnik van de Sint-Florin te Koblenz 1326, en provoost van de Dom van 

Speyer 1329-1334. Hij trad later uit de geestelijke stand. Met zijn broer Otto sloot hij in 1336 een 

delingsverdrag voor het graafschap van hun vader. 

In 1339 huwde Hendrik tegen de wil van zijn vader en broer. Het kwam tot strijd tussen beide broers. Otto 

sloot een verbond met landgraaf Herman I van Hessen tegen Hendrik. Door bemiddeling van de graven 

Gerlach I van Nassau en Dirk III van Loon-Heinsberg kon een verzoening bereikt worden. In 1341 volgde 

een nieuw verdelingsverdrag waarbij Hendrik Beilstein, Mengerskirchen, Eigenberg, Liebenscheid en de 

heerlijkheid Westerwald met de plaatsen Emmerichenhain, Marienberg en Neukirch werden toegezegd.. 

Hendrik volgde in 1343 zijn vader op in Beilstein, het Westerwald en Liebenscheid overeenkomstig de in 

1336 en 1341 gesloten verdelingsverdragen met zijn broer Otto. 

Hendrik resideerde overwegend op de burcht Beilstein. Het relatief kleine graafschap bood Hendrik slechts 

geringe inkomsten. Al in 1344 moest hij de burcht Liebenscheid aan de heren van Haiger verpanden. Talrijke 

verdere verpandingen volgden. 

Hendrik stond aan de zijde van koning Lodewijk de Beier. Deze stond hem tolheffing in het Westerwald toe. 

Hendrik inde de tol eerst in Limburg an der Lahn en later in Hachenburg. In de stad Keulen gold hij als een 



  

  

roofridder. Het lukte hem wel om een vete met de stad Keulen te vermijden. Voor Liebenscheid ontving 

Hendrik in 1360 stadsrechten, maar het lukte hem niet om deze plaats tot stad te ontwikkelen. 

Sinds 1374 was zijn zoon Hendrik mederegent. 

 

 

Reinhard van Nassau-Beilstein. 

Na het overlijden van zijn vader nam Reinhard samen met zijn broer Hendrik de regering over. Hendrik 

resideerde op slot Beilstein en Reinhard op de burcht Liebenscheid. Het graafschap bleef echter ongedeeld; 

beide broers regeerden gezamenlijk. Het lukte de broers de financiële toestand van het graafschap te 

verbeteren en talrijke rechten die hun vader verpand had weer in te lossen. Het lukte hen eveneens de 

hoogheidsrechten op de heerlijkheid Westerwald te verdedigen tegen de heren van Westerburg en de heren 

van Runkel. 

In de strijd om de heerlijkheid Heinsberg, een erfenis van zijn grootmoeder Adelheid van Heinsberg, kreeg 

Reinhard van hertog Willem II van Gulik in 1380 als schadevergoeding een jaarlijkse rente van 50 

goudgulden uit de tol bij Ravenstein. 

Na het overlijden van zijn broer regeerde Reinhard het graafschap samen met zijn neef Johan. 

 

 

VIIId. Johan van Nassau-Hadamar, zoon van Emico I graaf van Nassau-Hadamar (VIId), op pagina 

25 en Anna van Hohenzollern, geboren omstreeks 1305, graaf van Nassau-Hadamar, een deel van 

het graafschap Nassau, overleden (minstens 59 jaar oud) tussen maandag 12 november 1364 en 

zondag 20 januari 1365, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar 

oud) omstreeks 1331 met Elisabeth gravin van Waldeck, dochter van Hendrik IV graaf van 

Waldeck en Adelheid van Kleef, geboren omstreeks 1310, overleden (ongeveer 75 jaar oud) 

omstreeks 1385. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Emico van Nassau-Hadamar (de Oude), geboren in 1331, overleden (ongeveer 11 jaar 

oud) op zaterdag 8 juni 1343. 

2. Emico van Nassau-Hadamar (de Jonge), overleden op vrijdag 24 maart 1358. 

3. Helena van Nassau-Hadamar, overleden in 1344. 

4. Johan van Nassau-Hadamar. Bezegelde met zijn vader op 10 mei 1361 de beschrijving 

van het weduwengoed van zijn moeder, zodat hij op die datum zonder twijfel 

meerderjarig was, ongehuwd overleden op dinsdag 23 februari 1362. 

5. Hendrik van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1338, graaf van Nassau-Hadamar, 

een deel van het graafschap Nassau, overleden (hoogstens 31 jaar oud) voor 1369. 

6. Emico III van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1340, graaf van 

Nassau-Hadamar, een deel van het graafschap Nassau, ongehuwd en kinderloos 

overleden (minstens 53 jaar oud) na zaterdag 21 juni 1394. 

7. Anna van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1345, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op zaterdag 21 januari 1404, begraven in Zaventem [Vlaams-Brabant, België], 

trouwde (1) met Rupert van Nassau-Sonnenberg, zoon van Gerlach graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg (VIIIa), op pagina 27 en Irmgard van 

Hohenlohe-Weikersheim. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(beiden ongeveer 45 jaar oud) (2) op zaterdag 19 februari 1391 met Diederik 

VIII graaf van Katzenelnbogen, zoon van Johan II Graaf van Katzenelnbogen en 

Elisabeth van Ysenburg-Limburg, geboren omstreeks 1345, overleden (ongeveer 56 

jaar oud) op woensdag 17 februari 1402. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Elisabeth van Nassau-Hadamar, abdis en vorstin van het Sticht Essen, overleden op 

zaterdag 18 december 1413. 

9. Elichin van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1345, overleden (minstens 60 jaar 

oud) na 1405, trouwde (beiden ongeveer 19 jaar oud) omstreeks 1364 met Friedrich 

VII graaf van Castell, geboren omstreeks 1345, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op 

donderdag 3 oktober 1376. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

10. Adelheid van Nassau-Hadamar, geboren omstreeks 1345, overleden (hoogstens 39 

jaar oud) voor woensdag 22 juni 1385, trouwde (beiden ongeveer 25 jaar 



  

  

oud) omstreeks 1370 Volgens Isenburg AF, Band V Tafel 94 (Castell) huwde Adelheid 

van Nassau 2 maal. Eerst met Frederik VII van Castell (een oom van Willem I) en 

daarna dus met Willem I met Wilhelm graaf van Castell, geboren omstreeks 1345, 

overleden (ongeveer 53 jaar oud) op woensdag 1 mei 1399. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Johan van Nassau-Hadamar. 

Johan volgde in 1334 zijn vader op. Johan zette allereerst de verwervingspolitiek van zijn vader voort. De 

heren van Westerburg verpandden hem in 1334 de helft van slot Schaumburg. Eveneens in 1334 kocht hij 

van Wittekind van Lichtenstein en diens zonen Werner, Johan en Wittekind hun aandeel van Driedorf voor 

200 mark; zijn vader Emico I had het andere deel van de heren van Greifenstein verworven. Nog 

belangrijker was het dat het Johan lukte op 28 maart 1337 het ambt Ellar, met zijn talrijke dorpen, de 

jurisdictie alsook het recht op de jacht en de visserij, en het bezit van hout en veld met alle inkomsten, van 

graaf Godfried van Diez en diens voor zijn vader regerende zoon Gerhard VI voor 1450 Limburgse marken 

in pand te verwerven. Gerhard had in 1324 Johans zuster Jutta gehuwd, die haar erfdeel van de ouderlijke 

bezittingen verlangde, maar zich later met een geldsom tevreden stelde. 

Sinds 1337 liet Johan zijn broer Emico II aan de regering deelnemen. Emico was eerst geestelijke en was sinds 

1328 kanunnik te Mainz en Speyer. Hij verliet de geestelijke stand, vermoedelijk - als men rekening houdt 

met zijn latere houding - in onvrede en met een levenslange vijandschap tegen de geestelijkheid, en werd tot 

zijn overlijden op 1 maart 1359 door Johan bij de regering van het graafschap ingeschakeld. Emico verbleef 

echter meestal op de van hun moeder Anna geërfde bezittingen in Kammerstein in Franken. "Emiche Greve 

zu Nassauwe" kwam tot overeenstemming met "Johans unseris Bruders" over hun erfenis in een oorkonde 

gedateerd 22 juni 1352, in aanwezigheid van "unse … Muter Frauwen Anne Grevinnen zu Nassowe … 

unsen … Ohem Johans Burgreve zu Nurinberg".. 

Neergang van het graafschap. 

Vanaf ongeveer 1348 werd Johans regering echter vooral door verkopen, verpandingen en beleningen van 

zijn bezittingen bepaald, die hij uit geldnood ondernam. Oorzaak van zijn financiële moeilijkheden waren de 

talrijke vetes waaraan hij deelnam en die meestal alleen maar geld kostten. Ook zijn partijkeuze voor Karel 

IV tegen Lodewijk de Beier en daarna tegen Günther XXI van Schwarzburg was uiteindelijk in financieel 

opzicht niet lucratief. Weliswaar wees Karel IV Johan als schadeloosstelling voor de geleden oorlogskosten 

een jaarlijkse rente van 400 gulden uit de belastinginkomsten uit de stad Wetzlar toe, maar deze rente schijnt 

niet of amper betaald te zijn geweest. In 1356 verleende de keizer, voor een vordering van 5000 gulden, 

Johan een aandeel in de rijntol te Oberlahnstein. Een andere, door zijn verwant Gerlach van Nassau, de 

aartsbisschop en keurvorst van Mainz, van Karel IV overgenomen schuld van 2600 gulden, moest in 1357 

eveneens uit deze tol gedelgd worden. Johan ontving de overeengekomen betalingen echter slechts tijdelijk, 

zonder een volledige vergoeding van zijn kosten te krijgen. 

Johan ondersteunde in 1349 aartsbisschop Gerlach van Mainz tegen diens door de paus afgezette voorganger 

Hendrik III van Virneburg. Eind 1350 of begin 1351 namen Johan en zijn broer Emico aan de zijde van hun 

neef Otto II van Nassau-Siegen deel aan diens vete met de broers Godfried en Wilderik III van Walderdorff, 

waarbij Otto zijn leven verloor. Johans geldzorgen werden aanzienlijk vergroot toen hij in 1351, als 

bondgenoot van de stad Limburg in haar vete met de heren van Hatzfeld, door dezen in een schermutseling 

bij Löhnberg gevangengenomen werd en zijn vrijheid met een aanzienlijk losgeld, waarvan de hoogte 

overigens onbekend is, moest vrijkopen. In 1363 ondersteunde Johan hertog Stefanus II van Beieren in diens 

twist met hertog Rudolf IV van Oostenrijk in hun strijd om Tirol. 

Johans verkopen en vervreemdingen van familiebezit begonnen al in 1347, toen hij de heren van 

Mudersbach, die zich sinds de jaren 1340 sterk in het kerspel Driedorf ingekocht hadden, een voormalig 

Lichtensteinse boerderij schonk. In het volgende jaar verkocht hij aan hen een deel van zijn inkomsten uit 

deze stad. Eveneens in 1348 droeg hij stad en kerspel Driedorf met de jurisdictie en alle toebehoren in leen 

op aan landgraaf Hendrik II van Hessen; alleen de Lichtensteinse goederen werden uitgesloten. De door zijn 

vader in 1325 gekochte boerderij in Gaudernbach ging in 1351 weer terug naar de vorige eigenaar, en de 

familie Frei uit Dehrn kochten in 1352 Johans wijngaarden en vruchtenbelasting in Dietkirchen voor 1350 

mark terug. De Lichtensteinse goederen en tienden in het kerspel Driedorf werden in 1353 voor 600 mark in 

pand gegeven aan zijn zwager Gerhard van Diez. In 1356 droeg Johan bezittingen in Nassau, Dausenau en 

Hadamar (de boerderijen Schnepfenhäuser en Rödchen), de tienden uit Horchheim en het jachtrecht in het 

Sporkerwald in leen op aan Bohemund II van Saarbrücken, de aartsbisschop en keurvorst van Trier, en 



  

  

kreeg ze van deze in leen terug. In 1358 verpandde Johan de uit de erfenis van zijn grootmoeder Agnes van 

Leiningen, de echtgenote van graaf Otto I van Nassau, stammende drie dorpen bij Worms voor 800 pond 

heller aan de Abdij van Fulda. De door Johans vader Emico in 1337 in pand verworven heerlijkheid Ellar 

kwam tussen 1356 en 1362 door inlossing weer aan graaf Gerhard VII van Diez. In 1363 verkocht Johan de 

helft van de plaatsen Ems en Dausenau voor 2000 gulden aan Kuno II van Falkenstein, de aartsbisschop van 

Trier, en zijn boerderij zu den Hann in de Esterau voor 500 gulden aan Dietrich von Staffel. 

Het Frankische familiebezit rond de burcht Kammerstein, die door keizer Karel IV in 1348 als 

schadeloosstelling in rijksleen aan Johan gegeven werd, werd na de dood van zijn broer Emico II in 1359 

binnen enkele jaren compleet verkocht. Reeds op 2 februari 1360 verkocht Johan, met keizerlijke 

toestemming, Altdorf bei Nürnberg met de toebehorende dorpen voor 10.160 pond heller aan zijn neef 

burggraaf Albrecht "de Schone" van Neurenberg. In 1361 verkocht hij hem ook Heroldsberg. Zijn hof in 

Neurenberg verkocht hij in 1363 aan een patriciër uit die stad. In 1364 tot slot verkocht hij ook de burcht 

Kammerstein, de marktplaatsen Schwabach en Kornburg en zijn nog overgebleven Frankische goederen 

voor 15.400 pond heller aan Albrecht "de Schone". 

Klooster Eberbach. 

In 1353 werd Johan vermeld als beschermheer van klooster Eberbach in Eltville, dit is overigens niet geheel 

zeker. Als het zo was, dan beschermde hij het klooster in ieder geval niet zeer succesvol tegen de vijandelijke 

handelingen van zijn broer Emico II, die het klooster aanzienlijke heffingen over de bezittingen van het 

klooster in Nassau-Hadamar oplegde. 

Overlijden en opvolging. 

Johan overleed tussen tussen 12 november 1364 (de datum van zijn testament) en 20 januari 1365 (de datum 

waarop zijn testament bekrachtigd werd). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik. 

. 

 

 

 

Hendrik van Nassau-Hadamar. 

Hendrik, die reeds sinds 1363, tijdens het leven van zijn vader, in meerdere oorkonden als meerderjarig 

voorkomt, volgde zijn vader op in het inmiddels zeer verarmde graafschap Nassau-Hadamar. Hendrik liet, 

in ieder geval formeel, zijn jongere broer Emico III aan de regering deelnemen. In 1367 schonk Hendrik 

enkele goederen in Ober- en Niederlahnstein aan de Abdij van Arnstein. 

Hendrik overleed vóór 1369, hij was waarschijnlijk ongehuwd en had geen wettige nakomelingen. Formeel 

werd Hendrik opgevolgd door zijn broer Emico III. Deze was echter zwakzinnig en ongeschikt voor de 

regering en werd door zijn familie opgesloten in de Abdij van Arnstein. De regering in Nassau-Hadamar 

werd overgenomen door zijn zwager Rupert van Nassau-Sonnenberg. 

 

 

Emico III van Nassau-Hadamar. 

Emico had reeds tijdens het leven van zijn vader aan enkele regeringszaken deelgenomen, en ook na het 

overlijden van zijn vader nam hij - in ieder geval formeel - met zijn oudere broer Hendrik deel aan de 

regering van het graafschap Nassau-Hadamar. Toen Hendrik enkele jaren later kinderloos overleed, was 

Emico de enig overgebleven zoon en wettige opvolger. Hij was echter zwakzinnig en werd daarom als 

ongeschikt voor de regering beschouwd. Direct na het overlijden van Hendrik begon de Nassau-Hadamarse 

successiestrijd. Zijn verwanten brachten Emico onder in de Abdij van Arnstein, terwijl zij met landgraaf 

Hendrik II van Hessen om zijn erfenis streden. 

Emico's zwager, Rupert van Nassau-Sonnenberg, gehuwd met zijn zuster Anna, werd zijn voogd en nam de 

regering in Nassau-Hadamar over. Tegelijkertijd maakte echter ook Emico's neef Johan I van Nassau-Siegen, 

de senior van de Ottoonse Linie, erfaanspraken op het Nassau-Hadamarse bezit. Uiterlijk in 1371 kwam het 

tot een openlijke breuk tussen Rupert en Johan. Tijdens de daaropvolgende veertien jaar bestreden beiden 

elkaar in jarenlange vetes, die slechts tweemaal (in 1374 en 1382) na door derden bemiddelde kortdurende 

overeenkomsten onderbroken werden. Tussen 1372 en 1374 werd de stad Nassau zo zwaar verwoest dat die 

voor enige tijd opgegeven werd. Een op 22 juni 1385 door bemiddeling van de Rijnlandse stedenbond tot 

stand gekomen overeenkomst, die de overeenkomsten van 1374 en 1382 in alle wezenlijke zaken 

bekrachtigde, hield een tijdlang stand. Na het overlijden van Rupert op 4 september 1390 begon de strijd 

opnieuw. Ruperts weduwe Anna hertrouwde vóór 11 januari 1391 met graaf Diederik VIII van 



  

  

Katzenelnbogen, en deze maakte direct aanspraak op Nassau-Hadamar. De strijd tussen Johan I van 

Nassau-Siegen en Diederik VIII van Katzenelnbogen sleepte zich tot 1408 voort. 

Emico zelf behield van zijn vaderlijke erfenis slechts zijn aandeel van kasteel Nassau en een jaarlijkse 

apanage. De laatste schijnt niet zeer overvloedig geweest te zijn want in de op 21 juni 1394 tussen Diederik 

VIII van Katzenelnbogen en Johan I van Nassau-Siegen gesloten overeenkomst verplichtte Johan zich voor 

Emico's onderhoud te zorgen zolang deze in Nassau was. Johan legde bij deze gelegenheid in een oorkonde 

ook vast dat hij het Hadamarse deel van Nassau, met alle toebehoren, in naam van Emico bezat, dat hij 

Emico als graaf van Nassau erkende en hem in het Hadamarse deel van Nassau zou laten huldigen. 

Wanneer Emico overleed, is niet bekend. Hij wordt voor de laatste maal in de bovengenoemde 

overeenkomst van 21 juni 1394 in een oorkonde vermeld. Met Emico stierf het huis Nassau-Hadamar in 

mannelijke lijn uit. 

 

 

Elisabeth van Nassau-Hadamar. 

Op grond van haar adellijke afstamming had Elisabeth de mogelijkheid om in de rijksabdij te Essen in te 

treden. Op 26 maart 1370 werd ze daar tot abdis en vorstin gekozen. Daarmee werd Elisabeth tegelijkertijd 

rijksvorstin. Om de verkiezing van vreemden te voorkomen werden Wahlkapitulationen ingevoerd. De 

oudst bewaarde van het Sticht Essen komt uit het verkiezingsjaar van Elisabeth.. 

De tijd waarin Elisabeth abdis was, bleef niet zonder wrijvingen en complicaties. In tegenstelling tot 

voorgangsters eiste Elisabeth een huldiging door de raad en burgerij van de stad Essen. Daarbij kwam dat 

Elisabeth de beëdiging van de rechters van de stad voor het dameskapittel eiste. Die eed was weliswaar in 

de door haar ondertekende Wahlkapitulation vastgelegd, maar werd gewoonlijk niet uitgevoerd. Als gevolg 

hiervan richtte de stad een eigen stadsrechtbank op. Wegens de verder oplopende spanning liet Elisabeth in 

1372 door keizer Karel IV de hoogheidsrechten over de stad Essen bekrachtigen. Slechts vijf jaar later liet de 

stad Essen door dezelfde keizer de onafhankelijkheid van het sticht en een rijksstedelijk zelfbestuur 

bekrachtigen. Deze beide oorkonden waren niet met elkaar verenigbaar.. 

In 1399 kwam het tot een eerste overeenstemming, die in de zogenaamde scheidingsbrief vastgelegd werd. 

Elisabeth verwief de hoogheidsrechten. Ze mocht echter geen huldiging meer verlangen. De stad Essen werd 

onder andere zelfbestuur toegestaan. Door deze brief vond de secularisatie van de stad van het damessticht 

plaats.. 

Gedurende haar ambtstijd was Elisabeth verantwoordelijk voor de reeds onder haar voorgangsters 

begonnen nieuw-, om- en wederopbouwwerkzaamheden aan de Munster van Essen. In deze kerk werd 

Elisabeth ook begraven. 

 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein, zoon van Gerlach graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg (VIIIa), op pagina 27 en Agnes van Hessen, geboren in 1307, 

graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, een deel van het graafschap Nassau, overleden (ongeveer 

62 jaar oud) op woensdag 17 januari 1370 in Idstein [Hessen, Duitsland], begraven in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland] in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden. Het grafmonument voor 

Adolf en zijn echtgenote werd in 1632 of 1650 uit de tot ruïne vervallen kloosterkerk 

overgebracht naar de Mauritiuskerk in Wiesbaden. Die kerk werd in 1850 door brand verwoest, 

het grafmonument ging daarbij verloren, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 22 

jaar oud) (1) omstreeks 1332 met Margaretha van Hohenzollern-Neurenberg 

(Hohenzollern-Neurenberg), dochter van Frederik IV van Neurenberg (van 1297 tot 1332 

burggraaf van Neurenberg) en Margaretha Gorizia-Tirol, geboren omstreeks 1310, overleden 

(minstens 72 jaar oud) na woensdag 13 november 1382. 

 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 

1. Gerlach II van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren in 1333, graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein, overleden (minstens 53 jaar oud) na 1386, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 20 jaar oud) omstreeks 1360 met Agnes van 



  

  

Veldenz, dochter van Hendrik II van Veldenz, geboren omstreeks 1340, overleden 

(ongeveer 46 jaar oud) omstreeks 1386. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Frederik van Nassau-Wiesbaden, domheer te Mainz, overleden in 1371. 

3. Agnes van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1337, overleden (ongeveer 39 jaar 

oud) in 1376, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) 

(1) omstreeks 1355 met Werner V van Wittgenstein, geboren omstreeks 1335, 

overleden (ongeveer 23 jaar oud) omstreeks 1358. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 41 jaar oud) 

(2) omstreeks 1361 met Everhard I van Eppstein, geboren omstreeks 1320, overleden 

(ongeveer 71 jaar oud) omstreeks 1391. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Johan (Jan) van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

5. Margaretha van Nassau-Wiesbaden, abdis van Klooster Klarenthal. 

6. Elisabeth van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1345, overleden (ongeveer 43 

jaar oud) op zondag 1 februari 1389, trouwde met Diederik VIII graaf van 

Katzenelnbogen, zoon van Johan II Graaf van Katzenelnbogen en Elisabeth van 

Ysenburg-Limburg (zie VIIId, op pagina 35). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

7. Adolf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren omstreeks 1353 of 1345/1346, 

bisschop van Spiers, aartsbisschop van Mainz, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op 

zaterdag 6 februari 1390 in Heiligenstadt [Bavaria, Duitsland], begraven in 

Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] in de Dom. 

8. Johan I van Nassau-Wiesbaden, geboren in 1353, namens de aartsbisschop en 

keurvorst van Mainz voogd in Rusteburg, stadhouder in Eichsfeld, voogd in 

Sacheburg in 1412, provisor in Erfurt in 1413 en gevolmachtigde in Hessen in 1416, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op maandag 7 augustus 1420. 

9. Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein, abdis van het klooster van Klarenthal. 

10. Walram van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

11. Johan II van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1360, aartsbisschop van Mainz, 

overleden (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 23 september 1419 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland]. 

12. Catharina van Nassau-Wiesbaden, geboren in 1362, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

op maandag 21 maart 1403, trouwde (respectievelijk ongeveer 10 en ongeveer 18 jaar 

oud) op zondag 20 juni 1373 met Reinhard IV heer van Westerburg, zoon van Johan 

I graaf van Westerburg en Kunegunde van Sayn, geboren omstreeks 1354, overleden 

(ongeveer 67 jaar oud) omstreeks 1421. Uit dit huwelijk een zoon. 

13. Frederik van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

14. Walram IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren omstreeks 1345, overleden 

(ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 7 november 1393 in Idstein [Hessen, Duitsland], 

volgt Xa, op pagina 48. 

15. Johanna van Nassau-Wiesbaden, ongehuwd overleden. 

16. Rodereta van Nassau-Wiesbaden, trouwde met Jan graaf van Wertheim. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

17. Johanna van Nassau-Wiesbaden, trouwde met Henricus graaf van Waldeck. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

Zijn vader liet hem sinds ongeveer 1338 deelnemen aan de regering. In 1344 deed zijn vader afstand ten 

gunste van Adolf en zijn broer Johan. De graven van Katzenelnbogen losten in 1350 de verpanding van stad 

en kasteel Katzenelnbogen in, zodat deze voor Adolf verloren gingen.. 

In 1355 gingen Adolf en Johan over tot een verdeling van hun bezittingen, Adolf verkreeg bij die verdeling 

de heerlijkheden Wiesbaden en Idstein. Gezamenlijk bezit van beide broers bleven Klooster Schönau, 

Miehlen, de Burcht Laurenburg, de Esterau, het Vierherrengericht en het deel van Kasteel Nassau dat bezit 

was van de Walramse Linie. Deze gebieden konden niet verdeeld worden, omdat ze in 1255 bij de verdeling 

van het graafschap Nassau (de Prima divisio) gezamenlijk bezit van de Walramse en de Ottoonse Linie 

gebleven waren. 

De halfbroers van Adolf en Johan, Crato en Rupert, verkregen bij de verdeling van 1355 Kasteel Sonnenberg 



  

  

en regeerden sindsdien samen als graven van Nassau-Sonnenberg.. 

Adolf resideerde overwegend in Idstein. Daar liet hij de stadskerk (sinds 1817: Uniekerk) uitbreiden, en 

bouwde de Hexenturm. In Wiesbaden bevorderde hij de weverij. Adolf bouwde Kasteel Adolfseck aan de 

Aar, dat hij in 1356 in leen opdroeg aan Keur-Mainz. Op dat moment was Adolfs broer Gerlach de 

aartsbisschopen keurvorst van Mainz. 

Adolf deed in 1358 afstand van de jurisdictie over Wellmich aan het aartsbisdom Trier en verpande zijn deel 

van de Burcht Laurenburg. Hij kocht in 1369 Rambach van de heren van Eppstein.. 

In de rijkspolitiek stond Adolf aan de zijde van keizer Karel IV. 

Huwelijk en kinderen. 

Paus Johannes XXII verleende op 13 september 1327 dispensatie voor het huwelijk tussen 'nobili viro 

Adolpho nato nobilis viri Gerlaci comitis de Nassawe Trevirensis diocesis' en 'una ex filiabus … nobilis viri 

burgravii de Nurenberg Bambergensis diocesis' ondanks hun vierdegraads verwantschap. Het 

huwelijkscontract tussen 'Friderich … Purgrave ze Nurnberch … Margretin unser Tochter' en 'Gerlachin 

grauin von Nassowe … Adolfin … sun' is gedateerd 23 februari 1330 en bevat het advies van 'Emchen 

Grauen von Nassowe unsers … Swagers und Ulrichs von Hanawe und Johansen dez vorgenanten greuen 

Emchin sun'. 

 

 

Margaretha van Hohenzollern-Neurenberg. 

Ze was de stammoeder van het Huis Nassau-Wiesbaden-Idstein. Van haar kinderen werden twee zoons 

graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, twee zoons aartsbisschop en keurvorst van Mainz, en twee dochters 

abdis van Klooster Klarenthal bij Wiesbaden. 

Biografie. 

Margaretha was een dochter van burggraaf Frederik IV van Neurenberg en Margaretha van Görz en Tirol, 

een dochter van graaf Albrecht van Görz en Tirol en Agnes van Hohenberg.. 

Paus Johannes XXII verleende op 13 september 1327 dispensatie voor het huwelijk tussen 'nobili viro 

Adolpho nato nobilis viri Gerlaci comitis de Nassawe Trevirensis diocesis' en 'una ex filiabus … nobilis viri 

burgravii de Nurenberg Bambergensis diocesis' ondanks hun vierdegraads verwantschap. Twee 

betovergrootvaders van Margaretha, Otto I van Brunswijk-Lüneburg en Otto II van Beieren, waren beide 

ook betovergrootvader van haar echtgenoot. 

Het huwelijkscontract tussen 'Friderich … Purgrave ze Nurnberch … Margretin unser Tochter' en 'Gerlachin 

grauin von Nassowe … Adolfin … sun' is gedateerd 23 februari 1330 en bevat het advies van 'Emchen 

Grauen von Nassowe unsers … Swagers und Ulrichs von Hanawe und Johansen dez vorgenanten greuen 

Emchin sun'.. 

Margaretha huwde in 1332 met graaf Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1307 - Idstein, 17 januari 1370. 

Haar echtgenoot nam sinds ongeveer 1338 deel aan de regering van zijn vader Gerlach I van Nassau. In 1344 

deed Gerlach I afstand ten gunste van Adolf en zijn broer Johan. In 1355 gingen Adolf en Johan over tot een 

verdeling van hun bezittingen, Adolf verkreeg bij die verdeling de heerlijkheden Wiesbaden en Idstein. 

Adolf en Margaretha resideerden overwegend in Idstein. 

In hun gezamenlijk testament van 31 maart 1360, waarin ze hun begrafeniswens formuleerden, schonk het 

echtpaar waardevolle bezittingen aan Klooster Klarenthal bij Wiesbaden: Adolf schonk zijn strijdros en zijn 

beste paard, twee van zijn beste harnassen en de beste wapenrok, Margaretha gaf een jurk, een 

bovenkledingstuk, mantel en een gevoerde rok. Bovendien werden 100 pond Heller om het paar te 

herdenken geschonken. In de necrologie van Klarenthal is achter alleen de graaf voor 17 januari opgenomen, 

niet Margaretha.. 

Adolf overleed te Idstein op 17 januari 1370 en werd begraven in Klooster Klarenthal. Het testament van 

'Margareth Graffynne zu Naßauwe … wydewe graffen Adolffs Graffen zu Naßauwe' is gedateerd 13 

november 1382. Wanneer Margaretha is overleden, is onbekend. Ze werd begraven in Klooster Klarenthal.. 

Grafmonument en muurschildering. 

Het grafmonument voor Adolf en zijn echtgenote stond in een nis in het koor aan de linkerkant van het 

altaar onder een boog, d.w.z. aan de zuidkant van de kerk. De tombe bestond blijkbaar uit een tegen de 

wand geplaatste sokkel, waarvan de drie vrije zijden mogelijk arcades droegen. De op deze sokkel rustende 

in reliëf gemaakte grafplaat toonde het echtpaar onder een dubbele kielboog: rechts de graaf in harnas met 

langzwaard en helm, links zijn vrouw in lang gewaad met kruis, beide in gebedsgebaar. Aan elk van hun 

voeten zat een hurkende leeuw. Boven de dubbele bogen zaten de wapenschilden van het echtpaar elk twee 



  

  

keer links en rechts. Adolf lag aan de kant tegenover het interieur van de kerk, Margaretha tegen de wand, 

dus in een andere positie dan het grafmonument voor zijn ouders en de meeste andere monumenten voor 

echtparen. De inscriptie voor de graaf liep aan twee kanten rond en begon op de richel aan de voet van de 

figuur van de graaf. Een inscriptie voor de gravin is niet overgeleverd. De inscriptie luidde: "an(n)o · 

d(omi)ni · mo ccco lxxo · i(n) · die · s(ancti) · a(n)to(n)ii · abb(at)is · o(biit) · illustris · d(omi)nus · adolfus · 

comes de nassa · fili(us) d(omi)ni gerlaci · comitis · qui fuit / fili(us) · d(omi)ni · adolfi · regis · 

roma(n)(orum)".. 

Het uitvoerig versierde grafmonument werd lang na de opheffing van Klarenthal, niet voor 1632, naar de 

Mauritiuskerk in Wiesbaden verplaatst, waar het op een steunpilaar van het koor werd geplaatst, maar al in 

1818 verbrijzeld werd. Enkele bewaarde fragmenten worden aan dit grafmonument toegeschreven. In het 

museum te Wiesbaden bevond zich een inmiddels verloren gegaan stuk van het rechter benedendeel van de 

grafplaat met de voeten van de ridder en de hurkende leeuw. Van het grafmonument en de muurschildering 

resteren nog slechts tekeningen van Heinrich Dors uit zijn in 1632 gepubliceerde Epitaphienbuch.. 

In de nis boven de graftombe bevond zich een muurschildering met naamopschriften en kruistitel, in 1632 in 

illustraties overgeleverd. De door Heinrich Dors overgeleverde muurschildering toonde de kruisigingsscène 

met Christus en de bijfiguren Maria en Johannes in het midden op een heuvel voor een met sterren bezaaide 

achtergrond, met aan het hoofd van de gekruisigde INRI op een rol. Aan de voet van het kruis is het gezin 

van de graaf afgebeeld: links de graaf zelf in ridderharnas met negen knielende zonen achter hem; rechts 

tegenover zijn vrouw met zeven dochters, eveneens knielend. Boven de rij kinderen waren de 

respectievelijke volledige wapenschilden van Nassau aan de linkerkant en Neurenberg aan de rechterkant. 

Met uitzondering van twee van de kinderen zijn alle familieleden met naam boven hun hoofd gegraveerd: 

links de naaminscripties van de vader en zijn zonen, rechts de naaminscripties van de moeder en haar 

dochters. In de nis van het gewelf bevonden zich links het wapenschild en rechts het wapen van Nassau, 

boven de nis nog vier andere wapenschilden. De muurschildering is tweemaal door Dors overgeleverd: 

eenmaal in een pentekening, de andere keer in een in dekkende kleuren op perkament geschilderde versie, 

die opgenomen is in het genealogieboek van Johann Andreae. In deze gekleurde versie is het geheel van de 

graftombe van het echtpaar afgebeeld, namelijk de graftombe samen met de muurschildering in perspectief. 

De opschriften zijn in het wit geschilderd op een blauwe achtergrond.. 

De chronologische datering van de muurschildering is gebaseerd op verschillende overwegingen. De 

belangrijkste aanwijzing is te vinden in de vorm van de afbeelding van de aartsbisschoppen van Mainz, 

Adolf I en Johan II. Beiden zijn afgebeeld in aartsbisschoppelijke kledij, het witte onderkleed en de rode 

mantel, met de mijter op het hoofd en de kromstaf in de hand. Aangezien de oudste van de twee, Adolf I, in 

1390 overleed, maar zijn jongere broer Johan II pas op 7 juli 1397 tot aartsbisschop werd verheven, kan de 

muurschildering op zijn vroegst kort na deze verheffing worden gedateerd. Het doet ook denken aan de 

muurschildering van het Laatste Oordeel in de torenzaal van de parochiekerk van Sint-Petrus en Paulus in 

Eltville, die gedateerd wordt op het einde van de 14e en het begin van de 15e eeuw. Er is ook een nauwer 

verband met de wapenschilderingen op de triomfboog in de parochiekerk in Eltville, die waarschijnlijk 

tussen 1397 en rond 1400 (?) werden gemaakt. Met het aanbrengen van de wapenschilden van het Huis 

Nassau en zijn verwanten documenteerde men in Eltville hun steun aan Johan II in zijn strijd met zijn 

tegenkandidaat Godfried van Leiningen en de triomf van het Huis Nassau. De onbekende 'Meester van het 

Laatste Oordeel van Eltville' wordt beschouwd als de uitvoerende meester, aan wie of wiens werkplaats 

naast Eltville en Klarenthal ook andere schilderingen in Lorsch en Heppenheim kunnen worden 

toegeschreven. 

 

 

Gerlach II van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

Gerlach was de oudste zoon van graaf Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein en Margaretha van 

Neurenberg, dochter van burggraaf Frederik IV van Neurenberg en Margaretha van Görz en Tirol.. 

Gerlach volgde in 1370 zijn vader op en regeerde samen met zijn broer Walram IV. Hij wordt voor het laatst 

vermeld in 1386, het is onbekend wanneer hij is overleden. 

 

 

Adolf van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

In 1371 werd de 18-jarige Adolf tot bisschop van Speyer (Spiers) aangesteld (tot 1388) en twee jaar later in 

1373 werd hij door het domkapittel van Mainz verkozen tot aartsbisschop van Mainz om zijn grootoom 



  

  

Gerlach van Nassau op te volgen. Paus Gregorius XI benoemde echter de bisschop van Bamberg, Lodewijk 

van Meißen, een zoon van de markgraaf van Meißen. Dit gaf het ontstaan aan jarenlange vijandelijkheden, 

waarbij keizer Karel IV, zijn zoon Wenceslaus en de drie markgraven van Meißen (broers van Lodewijk) en 

landgraaf Hendrik II van Hessen de kant van Lodewijk kozen. Adolf van Nassau werd gesteund door een 

coalitie van ander vorsten en graven, onder meer Otto VI van Brunswijk-Göttingen, graaf Johan I van 

Nassau-Dillenburg, graaf Hendrik VI van Waldeck en graaf Godfried van Ziegenhain. De gevechten vonden 

vooral plaats in Thüringen. 

Pas na de dood van paus Gregorius XI in 1378 kwam het in 1381 tot een vergelijk. Tegenpaus Clemens VII 

bevestigde Adolf in 1379 als aartsbisschop en stelde hem in 1380 aan tot administrator van Spiers. Nadat ook 

koning Wenceslaus zijn steun aan Lodewijk van Meißen introk, deed deze afstand van Mainz. Lodewijk 

werd tegelijkertijd benoemd tot aartsbisschop van Maagdenburg. 

 

 

Johan II van Nassau-Wiesbaden. 

Johan, door zijn tijdgenoten en historici gekarakteriseerd als ambitieus, intelligent en sluw, was eerst 

domheer in Mainz. Verder was hij o.a. proost van het Sint-Georgenbergklooster bij Worms. 

Benoeming tot aartsbisschop. 

Bij de verkiezing van een opvolger van zijn broer (de op 6 februari 1390 overleden aartsbisschop en 

keurvorst van Mainz, Adolf I) werd hij verslagen, toen het kapittel van de Dom van Mainz Koenraad II van 

Weinsberg verkoos. Zes jaar later verloor hij een tweede keer, dit keer van Godfried van Leiningen. Hij 

slaagde echter, met de steun van enkele kanunniken, de stad Mainz en paltsgraaf Ruprecht II, om de 

pauselijke erkenning van Godfried te voorkomen en in plaats daarvan op 26 januari 1397 door paus 

Bonifatius IX zijn eigen benoeming tot aartsbisschop, als Johan II, te verkrijgen. Na lang onderhandelen deed 

Godfried definitief afstand van de bisschopsstaf en werd hij met het lucratieve ambt van domproost 

schadeloosgesteld. 

Rijkspolitiek. 

Johan was een aanhanger van de paltsgraven en streefde sinds 1398 met de andere Rijnlandse keurvorsten, 

waaronder Ruprecht van de Palts, naar de afzetting van de controversiële koning Wenceslaus. Op de 

vorstendag in Frankfurt am Main op 22 mei 1400 slaagde Johan er echter niet in om de verkiezing van 

Ruprecht tot koning door te zetten, omdat ook hertog Frederik I van Brunswijk-Wolfenbüttel als kandidaat 

werd voorgesteld. Frederik werd echter op zijn thuisreis op 5 juni 1400 bij Kleinenglis (ten zuiden van 

Fritzlar) vermoord door graaf Hendrik VII van Waldeck-Waldeck en zijn trawanten Frederik III van 

Hertingshausen en Koenraad van Falkenberg, die allen ofwel leenmannen of bondgenoten van Mainz 

waren. Tien weken later, op 20 augustus 1400, werd Wenceslaus door Johan en de drie andere Rijnlandse 

keurvorsten op Kasteel Lahneck in Oberlahnstein voor afgezet verklaard. Ruprecht werd de volgende dag in 

plaats van Wenceslaus tot koning gekozen. 

Reeds vier jaar later, toen Ruprecht bewees dat hij geen gedwee werktuig in Johans handen was en 

bovendien door zijn pogingen om zijn eigen Hausmacht te versterken, in territoriale conflicten met Mainz 

terecht kwam, werd aartsbisschop Johan zijn onverzoenlijke tegenstander. In 1405 zette hij de zogenaamde 

Marbacher Bund op, een alliantie van Mainz met graaf Everhard III van Württemberg, markgraaf Bernhard I 

van Baden en 17 Zwabische steden tegen de koning. Hij verbond zich zelfs met de roofridderbende "Zum 

Luchs" en ging een vazalrelatie met aan Frankrijk om zich tegen Ruprecht te verzetten. 

Kerkpolitiek. 

Het conflict tussen de koning en de aartsbisschop verscherpte zich gedurende het kerkelijke schisma, toen 

Johan in 1409 overging naar de zijde van de door het Concilie van Pisa gekozen paus Alexander V, terwijl 

Ruprecht trouw bleef aan paus Gregorius XII. Omdat landgraaf Herman II "de Geleerde" van Hessen ook 

aan de zijde van Gregorius bleef en, zoals ook de paltsgraaf en de aartsbisschop van Trier, van 

kerkrechtelijke volmachten werd voorzien, werd Johan nu van verschillende kanten omsingeld, zowel in 

territoriaal als kerkpolitiek opzicht. De dood van Ruprecht in 1410 gaf Johan aanvankelijk een adempauze. 

Bij de volgende koningsverkiezing stemde hij voor Jobst van Moravië, maar hij schikte zich reeds in 1411 

met de verkiezingswinnaar Sigismund, nadat deze hem grote concessies had verleend. 

De poging om het schisma te beëindigen door beide pausen af te zetten en een nieuwe te kiezen, leidde ertoe 

dat drie pausen met elkaar de strijd aangingen. Het kapittel van de Dom van Mainz had in eerste instantie 

Johan gevolgd, maar veranderde van mening na de verkiezing van paus Martinus V op het Concilie van 

Konstanz. Gelijktijdig werd de door Frankrijk gesteunde tegenpaus Johannes XXIII afgezet, wiens zaak 



  

  

Johan op het concilie vertegenwoordigde, en waaraan hij onverstoorbaar bleef vasthouden. Pas in 1417 

kwam er het tot een schikking tussen het domkapittel en de aartsbisschop. 

 

 

 Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein, Buitenechtelijke relatie (2) voor 1370 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Johan Adolf van Nassau, scholasticus van de Sint-Marie te Bingen 1401/02 en 1413 

voogd van Jechaburg 1412, provoost te Jechaburg 1412/18, provisor te Erfurt 1413, 

vanaf 1418 te Gieboldehausen, provoost van de Sint-Marie te Erfurt 1419/20, koster 

van de Sint-Viktor te Mainz, is erkend tussen 1417 en 1419, overleden op 

vrijdag 4 augustus 1420. 

  

   

   

 

Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein en een onbekende minnares 

Scholasticus van de Sint-Marie te Bingen 1401/02 en 1413, voogd van Jechaburg 1412, provoost te Jechaburg 

1412/18, provisor te Erfurt 1413, vanaf 1418 te Gieboldehausen, provoost van de Sint-Marie te Erfurt 1419/20, 

koster van de Sint-Viktor te Mainz. 

 

IXb. Johan I van Nassau-Weilburg, zoon van Gerlach graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein-Weiburg 

(VIIIa), op pagina 27 en Agnes van Hessen, geboren omstreeks 1309, was graaf van 

Nassau-Weilburg en is de stamvader van het huis Nassau-Weilburg, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op vrijdag 20 september 1371 in Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en 22 jaar oud) (1) in 1333 met zijn achternicht Geertruida van Merenberg-Gleiberg, 

dochter van Hartrad VI van Merenberg en Lisa van Sayn, geboren vermoedelijk 1311, overleden 

(39 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1350 in Weilburg [Hessen, Duitsland], begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Dochter van Nassau-Weilburg, overleden in 1340, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland], trouwde verloofd met Reinhard II van Westerburg. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Johan I van Nassau-Weilburg. 

Bij zijn eerste huwelijk in 1333 met de erfdochter van de heerlijkheid Merenberg en het graafschap Gleiberg 

verkreeg Johan deze gebieden, en nam hij de titel graaf van Nassau-Merenberg aan. 

In 1344 deed zijn vader afstand ten gunste van Johan en zijn oudere broer Adolf. 

Op 16 mei 1354 werd Johan door zijn broer Gerlach, de aartsbisschop en keurvorst van Mainz, benoemd tot 

hoogste ambtman of landvoogd in Hessen, Thüringen en in het Eichsfeld voor Keur-Mainz. Hij was in 

functie tot 18 november 1356 en opnieuw van 6 oktober 1367 tot zijn dood. 

In 1355 gingen Adolf en Johan over tot een verdeling van hun bezittingen, Johan verkreeg bij die verdeling 

Weilburg, Neuweilnau, Bleidenstadt, het deel van het ambt Cleeberg dat Nassaus bezit was en de verpande 

heerlijkheid Löhnberg. Gezamenlijk bezit van beide broers bleven Schönau, Miehlen, Laurenburg, de 

Esterau, het Vierherrengericht en het deel van Nassau dat bezit was van de Walramse Linie. Deze gebieden 

konden niet verdeeld worden, omdat ze in 1255 bij de verdeling van het graafschap Nassau (de Prima 

divisio) gezamenlijk bezit van de Walramse en de Ottoonse Linie gebleven waren. 

De halfbroers van Adolf en Johan, Crato en Rupert, verkregen bij de verdeling van 1355 Kasteel Sonnenberg 

en regeerden sindsdien samen als graven van Nassau-Sonnenberg. 

Samen met de graaf van Diez bouwde Johan de Burcht Kirberg en deelde in 1355 met deze het bezit daarvan. 

In 1363 verkreeg Johan de heerlijkheid Lichtenstein. 

Johan werd op 26 september 1366 door keizer Karel IV verheven tot Gefürsteter Graf (voor hemzelf en zijn 

nakomelingen). Noch hij noch zijn afstammelingen maakte ooit gebruik van deze titel. 

 

 

 Johan I van Nassau-Weilburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 23 jaar oud) 



  

  

(2) in 1353 met Johanna van Saarbrücken, geboren omstreeks 1330, overleden (ongeveer 51 jaar 

oud) in oktober 1381. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johanna van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1362 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 20 jaar oud) op 

woensdag 1 januari 1383 in Marburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 14 en ongeveer 35 jaar oud) op maandag 3 februari 1377 in 

Kassel [Hessen, Duitsland] met Herman II landgraaf van Hessen (de Geleerde), zoon 

van Lodewijk van Hessen (de Jonker) en Elisabeth van Spanheim, geboren 

omstreeks 1341 in Grebenstein [Hessen, Duitsland], was van 1367 tot 1413 landgraaf 

van Hessen in de Elisabethkerk, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

maandag 24 mei 1413 in Marburg [Hessen, Duitsland], begraven aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johan van Nassau-Weilburg, overleden op zondag 6 oktober 1365, begraven in 

Weilburg [Hessen, Duitsland]. 

3. Johannetta van Nassau-Weilburg, overleden op zondag 6 oktober 1365, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

4. Agnes van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1367, overleden (ongeveer 34 jaar 

oud) omstreeks 1401, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 22 jaar 

oud) omstreeks 1382 met Simon III Wecker van Zweibrucken, geboren 

omstreeks 1360, overleden (ongeveer 41 jaar oud) omstreeks 1401. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

5. Philips I van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, geboren omstreeks 1368 vermoedelijk 

in Weiburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

donderdag 2 juli 1429 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], volgt Xb, op pagina 52. 

6. Schonetta van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1369, overleden (ongeveer 66 

jaar oud) op maandag 25 april 1436, trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 

18 jaar oud) (1) op woensdag 30 juni 1384 met Hendrik X van Homburg, geboren 

omstreeks 1365, vermoord (ongeveer 44 jaar oud) op zaterdag 11 november 1409 in 

Amelunxborn [Niedersachsen, Duitsland] in de kerk, begraven aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en 

ongeveer 18 jaar oud) (2) omstreeks 1414 met Otto van Brunswijk-Grubenhagen, 

zoon van Frederik I van Brunswijk-Grubenhagen en Adelheid van Anhalt, geboren 

omstreeks 1396, overleden (ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 1452. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

7. Margaretha van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1371, overleden (ongeveer 55 

jaar oud) op maandag 22 januari 1427, trouwde (ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1393 

met Friedrich III van Veldenz, geboren tussen maandag 16 september 1444 en 

dinsdag 29 oktober 1444, overleden omstreeks 1444. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Johanna van Saarbrücken. 

Johanna was een middeleeuwse Duitse adellijke vrouw. Na het overlijden van haar echtgenoot was ze 

regentes voor haar zoon. Van haar vader erfde ze het graafschap Saarbrücken, dat na haar overlijden in het 

bezit kwam van de Walramse Linie van het Huis Nassau. 

 

 

Herman II landgraaf van Hessen (de Geleerde). 

Herman studeerde in Parijs en in Praag. Na de dood van zijn neef Otto II, zoon van Hendrik II en 

medelandgraaf van Hessen, werd Herman II in 1367 door zijn oom aangesteld tot medelandgraaf en 

erfgenaam van Hessen. Na de dood van Herman II in 1376 werd hij volwaardig landgraaf. 

Tijdens zijn bewind werd het kapitaal van het landgraafschap Hessen en van hemzelf fors uitgebreid door 

de Sterneroorlog tegen Brunswijk-Göttingen. Nadat hij volwaardig landgraaf was geworden, besliste 

Herman om het kapitaal van Hessen nog meer uit te breiden door een taks in te voeren op alle 

geïmporteerde etenswaren, kledingstukken en ijzerwaren. Deze taks maakte echter de steden en de landadel 

ontevreden. Op 11 januari 1377 beslisten vertegenwoordigers van alle steden in Neder-Hessen tijdens een 



  

  

bijeenkomst in de stadshal van Kassel om deze taks onder alle omstandigheden niet te betalen. In 1378 

vormden deze steden een alliantie, waaraan de landadel zich toevoegde. Vervolgens belegerde de landadel 

het kasteel van de landgraaf. Na bemiddeling van landgraaf Balthasar van Thüringen werd er uiteindelijk in 

mei 1378 een compromis bereikt. 

Dit hield Herman niet tegen om in 1384 een nieuwe grondwet in te voeren die de volledige autonomie van 

Kassel tenietdeed en hemzelf de absolute heerser van de stad maakte. De burgers van Kassel richtten zich 

vervolgens opnieuw tot landgraaf Balthasar van Thüringen, die samen met hertog Otto II van 

Brunswijk-Göttingen en bisschop Adolf I van Mainz een alliantie vormde tegen landgraaf Herman II van 

Hessen. De geallieerde troepen vielen de stad Kassel tot driemaal toe aan, maar telkens zonder succes. De 

situatie nam echter een wending toen bisschop Adolf I van Mainz in 1390 stierf en in 1394 sloot hij in 

Frankfurt am Main een vredesverdrag met diens opvolger Koenraad II van Weinsberg. In 1400 kwam de 

oorlog definitief ten einde door het verdrag van Friedberg met Mainz en Brunswijk. 

Tijdens zijn bewind slaagde Herman II er ook in om het landgraafschap Hessen uit te breiden. In 1399 

verwierf hij Ulrichstein, kort daarna gevolgd door Schotten in de Vogelsbergkreis. In 1402 bemachtigde hij 

Hauneck, in 1406 Vacha en in 1408 het oostelijk deel van het land van Itter. 

 

 

Friedrich III van Veldenz. 

Met zijn dood stierf het gravenhuis in mannelijke linie uit, zijn bezittingen werden geërfd door zijn 

schoonzoon Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken. 

Evenals zijn oudere broer Johan, die in 1402 tot Abt van Weißenburg gekozen werd, kreeg Frederik een 

opvoeding als geestelijke. In 1393 was hij kanunnik in Trier. Na de dood van zijn oudste broer Hendrik III 

trad hij terug in de wereldlijke stand en trouwde hij met Margaretha van Nassau, een dochter van Johan I 

van Nassau-Weilburg. 

In 1387 hadden Hendrik II en diens broer Frederik II het graafschap Veldenz onder elkaar verdeeld. Toen 

Hendrik II in 1389 overleed erfde Frederik dus slechts de helft van het graafschap. In 1395 overleed 

Frederiks oom zonder kinderen na te laten, zodat Veldenz onder Frederiks heerschappij verenigd werd. 

Frederik en zijn vrouw hadden slechts een dochter, Anna. In 1410 trouwde zij uit politieke overwegingen 

met Stefan van Palts-Simmern-Zweibrücken, de derde zoon van Rooms-koning Ruprecht van de Palts. 

Frederik had een goede band met zijn schoonzoon, en in 1419 benoemde hij Stefan tot mede-regent. 

Stefan organiseerde in 1425 in het Badense Beinheim een bijeenkomst over de erfopvolging in het graafschap 

Sponheim. In 1417 had Johan V van Sponheim-Starkenburg het Voorste graafschap Sponheim geërfd na de 

dood van graaf graaf Simon IV. Johan V had echter geen kinderen. As afstammelingen van Sponheimse 

gravinnen maakten zowel Frederik III van Veldenz als Bernhard I van Baden aanspraak op de toekomstige 

erfenis. Op 19 maart 1425 sloten ze het Besluit van Beinheim, waarin ze overeenkwamen dat Sponheim een 

condominium tussen Baden en Veldenz zou worden. Beide partijen zouden een even groot aandeel krijgen 

en Sponheim zou nooit verder verdeeld mogen worden. In 1437 overleed graaf Johan V en trad het verdrag 

in werking. 

 

 

IXc. Jan I graaf van Nassau-Dillenburg, zoon van Otto II graaf van Nassau-Dillenburg-Siegen 

(VIIIb), op pagina 33 en Adelheid van Vianden, geboren omstreeks 1339, overleden (ongeveer 77 

jaar oud) op woensdag 4 september 1416 in Herborn [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 12 jaar oud) op woensdag 30 november 1357 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Margaretha gravin van der Mark, dochter van Adolf II graaf 

van der Mark (van 1328 tot aan zijn dood graaf van Mark) en Margaretha van Kleef, geboren 

omstreeks 1345, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op vrijdag 29 september 1409. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Adolf van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1362, overleden (ongeveer 57 jaar 

oud) op maandag 12 juni 1420, volgt Xc, op pagina 57. 

2. Johan II van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1365, overleden (ongeveer 83 

jaar oud) omstreeks 1448, volgt Xd, op pagina 59. 

3. Engelbert I van Nassau-Dietz-Vianden, geboren omstreeks 1370 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

dinsdag 3 mei 1442 in Breda, volgt Xe, op pagina 59. 



  

  

4. Hendrik van Nassau-Dillenburg. Vermeld in 1389 als student te Keulen, in 1399 als 

proost te Xanten; laatst vermeld 1401. 

5. Jan III van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 54 jaar 

oud) op woensdag 14 april 1430, volgt Xf, op pagina 65. 

6. Margaretha van Nassau-Dillenburg, overleden voor 1440, trouwde op 

maandag 27 augustus 1398 met Hendrik van Waldeck. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Jan I graaf van Nassau-Dillenburg. 

Toen zijn vader in december 1350 of januari 1351 sneuvelde, volgde Johan hem op. Omdat hij nog 

minderjarig was, nam zijn moeder het regentschap voor hem waar. Ze slaagde erin om in 1352 de 

voormalige Nassause helft van Siegen terug te kopen van Keulen. En in 1357 kon ze de verpanding van het 

kerspel Haiger en de helft van de burcht Ginsburg weer ongedaan maken. In 1362 droeg ze het bewind over 

aan Johan.. 

Johan werd in 1369 en 1379 door keizer Karel IV beleend met het graafschap Arnstein, dat hij in 1381 met 

Keulen ruilde voor het alleenbezit van de stad Siegen. Hij werd in 1370 in een gevecht tegen Johan van 

Westerburg bij Obertiefenbach met 44 ruiters gevangengenomen en pas vrijgelaten na het betalen van een 

losgeld van 10.000 gulden.. 

Johan verbond door het huwelijk (in 1388) van zijn zoon Adolf met de erfgename van de graven van Diez, 

het graafschap Diez aan zijn bezittingen. Hij bouwde vóór 1389 de burcht Freudenberg. Hij kon in 1392 na 

een geslaagde veldtocht tegen graaf Johan van Sayn-Wittgenstein het graafschap Wittgenstein tot leen van 

Nassau maken.. 

Strijd om Nassau-Hadamar. 

Na het overlijden van graaf Hendrik van Nassau-Hadamar was zijn broer Emico III de wettige opvolger. 

Emico was echter zwakzinnig en werd daarom als ongeschikt voor de regering beschouwd. Zijn verwanten 

brachten Emico onder in de Abdij van Arnstein, terwijl zij met landgraaf Hendrik II van Hessen om zijn 

erfenis streden. Emico's zwager, Rupert van Nassau-Sonnenberg, werd zijn voogd en nam de regering in 

Nassau-Hadamar over. Tegelijkertijd maakte ook Johan, als senior van de Ottoonse Linie, erfaanspraken op 

het Nassau-Hadamarse bezit. Uiterlijk in 1371 kwam het tot een openlijke breuk tussen Rupert en Johan. 

Tijdens de daaropvolgende veertien jaar bestreden beiden elkaar in jarenlange vetes, die slechts tweemaal 

(in 1374 en 1382) na door derden bemiddelde kortdurende overeenkomsten onderbroken werden. Tussen 

1372 en 1374 werd de stad Nassau zo zwaar verwoest dat die voor enige tijd opgegeven werd. Een op 22 juni 

1385 door bemiddeling van de Rijnlandse stedenbond tot stand gekomen overeenkomst, die de 

overeenkomsten van 1374 en 1382 in alle wezenlijke zaken bekrachtigde, hield een tijdlang stand. 

Na het overlijden van Rupert op 4 september 1390 begon de strijd opnieuw. Ruperts weduwe Anna 

hertrouwde vóór 11 januari 1391 met graaf Diederik VIII van Katzenelnbogen, en deze maakte direct 

aanspraak op Nassau-Hadamar. In de op 21 juni 1394 tussen Johan en Diederik gesloten overeenkomst 

verplichtte Johan zich voor Emico's onderhoud te zorgen zolang deze in Nassau was. Johan legde bij deze 

gelegenheid in een oorkonde ook vast dat hij het Hadamarse deel van Nassau, met alle toebehoren, in naam 

van Emico bezat, dat hij Emico als graaf van Nassau erkende en hem in het Hadamarse deel van Nassau zou 

laten huldigen. Wanneer Emico overleed, is niet bekend. Hij wordt voor de laatste maal in de 

bovengenoemde overeenkomst van 21 juni 1394 in een oorkonde vermeld. Met Emico stierf het huis 

Nassau-Hadamar in mannelijke lijn uit. De strijd tussen Johan en Diederik sleepte zich nog tot 1408 voort. 

Uiteindelijk erfde Johan 1/3 van Hadamar en Ellar, 2/3 van (Bad) Ems, de Esterau en Dietkirchen.. 

Overlijden, begrafenis en opvolging. 

Johan overleed in Herborn op 4 september 1416, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 65 jaar 

was hij een van de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd begraven in klooster Keppel. 

 

 

Margaretha gravin van der Mark. 

Over Margaretha is weinig bekend. Voor zover bekend heeft zij zich nimmer bemoeid met de regering van 

het graafschap van haar echtgenoot. Er zijn geen afbeeldingen van haar bewaard gebleven. Van de verloren 

gegane serie van acht wandtapijten met de genealogie van het Huis Nassau ontbreekt alleen de 

ontwerptekening voor het wandtapijt waarop Margaretha en Johan waren afgebeeld.. 

In 1384 huwde Adolf, Margaretha's oudste zoon, met Jutta, de erfdochter van graaf Gerhard VII van Diez. 



  

  

Vier jaar later erfde hij het graafschap Diez, dat sindsdien in het bezit bleef van de Ottoonse Linie van het 

Huis Nassau. De titel graaf van Diez wordt nog altijd gevoerd door zowel de koning der Nederlanden als de 

groothertog van Luxemburg. 

Op 1 augustus 1403 huwde Engelbrecht, Margaretha's derde zoon, met de pas 11 jaar oude, zeer rijke, 

erfdochter Johanna van Polanen. Door zijn huwelijk verwierf hij grote bezittingen in Brabant en Holland, 

waaronder de heerlijkheid Breda en de Heerlijkheid van de Lek. Met dit huwelijk begon de opkomst van het 

Huis Nassau in de Nederlanden. 

Margaretha overleed op 29 september 1409 na een huwelijk van bijna 52 jaar, hetgeen voor de 

middeleeuwen zeer lang is. Ze overleefde haar vierde zoon Hendrik. Ze werd begraven in Klooster Keppel 

bij Hilchenbach. In het jaar van haar overlijden kwamen haar zoons overeen dat ze na het overlijden van hun 

vader de regering in Nassau-Siegen gezamenlijk zouden voortzetten. Johan overleed pas op 4 september 

1416, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van de langst regerende 

vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd naast Margaretha in Klooster Keppel begraven. Ook Margaretha's 

zoon Johan II 'met de Helm' werd in 1443 bij haar in Klooster Keppel begraven.. 

In de strijd om de opvolging in het hertogdom Kleef en het graafschap Mark werd Margaretha's tweede 

zoon, Johan II 'met de Helm', in 1422 door rooms-koning Sigismund met deze landen beleend. Johan stelde 

zich echter twee jaar later tevreden met een financiële schadeloosstelling. Hertog Adolf IV van Kleef-Mark 

betaalde hem 12.000 goudgulden. 

 

 

IXd. Hendrik van Nassau-Dillenburg (de Houwdegen), zoon van Otto II graaf van 

Nassau-Dillenburg-Siegen (VIIIb), op pagina 33 en Adelheid van Vianden, geboren 

omstreeks 1340, domheer te Keulen 1356, ongehuwd overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

zondag 5 september 1402 in Kassel [Hessen, Duitsland], Buitenechtelijke relatie voor 1400 met 

een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Hendrik van Nassau, overleden in 1440, volgt Xg, op pagina 66. 

 

IXe. Hendrik II van Nassau-Beilstein, zoon van Hendrik I graaf van Nassau-Beilstein (VIIIc), op 

pagina 34 (graaf van Nassau-Beilstein, een deel van het graafschap Nassau) en Meijna Imagina 

van Westerburg, geboren omstreeks 1340, overleden (minstens 70 jaar oud) tussen 1410 en 1412 

in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 33 jaar 

oud) omstreeks 1383 met Catharina van Randerode, geboren omstreeks 1350, vrouwe van 

Linnich, overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1415. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Catharina van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1385, overleden (ongeveer 74 

jaar oud) op dinsdag 6 september 1459, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en 

ongeveer 36 jaar oud) op maandag 19 januari 1407 met Reinhard II graaf van Hanau, 

zoon van Ulrich IV van Hanau en Elisabeth van Wertheim, geboren omstreeks 1370, 

overleden (ongeveer 80 jaar oud) op donderdag 26 juni 1451. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

2. Johan I van Nassau-Beilstein-Mengerskirchen, geboren omstreeks 1390, overleden 

(ongeveer 83 jaar oud) in juli 1473, volgt Xh, op pagina 67. 

3. Willem van Nassau-Beilstein, Oberamtmann van het Eichsfeld 1425, kanunnik van 

de Dom van Mainz, provoost 1419–1430, kanunnik van de Dom van Keulen 1430 en 

kanunnik van de Dom van Speyer 1430, overleden op zondag 18 april 1430, begraven 

in de Dom van Mainz. 

4. Hendrik III graaf van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1395, ongehuwd en 

kinderloos overleden (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 12 september 1477. 

5. Dochter van Nassau-Beilstein, overleden voor 1430, begraven in 

Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] in de Dom. 

 

Hendrik II van Nassau-Beilstein. 

Hendrik was sinds 1374 mederegent van zijn vader. Na het overlijden van zijn vader nam Hendrik samen 

met zijn broer Reinhard de regering over. Hendrik resideerde op de Burcht Beilstein en naam de titel 'heer 



  

  

van Beilstein' aan, Reinhard resideerde op de Burcht Liebenscheid. Het graafschap bleef echter ongedeeld; 

beide broers regeerden gezamenlijk. Het lukte de broers de financiële toestand van het graafschap te 

verbeteren en talrijke rechten die hun vader verpand had weer in te lossen. Het lukte hun eveneens de 

hoogheidsrechten op de heerlijkheid Westerwald te verdedigen tegen de heren van Westerburg en de heren 

van Runkel. 

In de strijd om de heerlijkheid Heinsberg, een erfenis van zijn grootmoeder Adelheid van Heinsberg en 

Blankenberg, kreeg Hendrik van hertog Willem II van Gulik in 1380 als schadevergoeding een jaarlijkse 

rente van 50 goudgulden uit de Blankenbergse herfstbede. 

Hendrik was in 1406 aanwezig op de Rijksdag van Mainz. Hier hoorde hij tot de rijksstanden die een 

compromis tussen rooms-koning Ruprecht en de Marbacher Bund moesten bereiken. Dit verbond was mede 

opgericht door Hendriks verwant Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein, de aartsbisschop en keurvorst 

van Mainz.. 

Hendrik overleed vermoedelijk kort na 12 oktober 1412. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Johan I. Hendrik 

werd begraven in de Dom van Mainz. 

 

 

Hendrik III graaf van Nassau-Beilstein. 

Net als zijn oudere broer Willem was Hendrik voorbestemd voor een geestelijke loopbaan. Hendrik was 

proost van de Dom van Münster 1421-1429 en aartsdiaken te Luik 1422-1432.. 

Na het overlijden van zijn vader regeerde Hendriks oudste broer, Johan, het graafschap Nassau-Beilstein 

gemeenschappelijk met zijn oom Reinhard. Bij diens kinderloos overlijden was Johan de enige erfgenaam. 

In 1425 kwam het tot een verdeling van het graafschap Nassau-Beilstein. Johan behield de burcht Beilstein 

en twee derde van het graafschap, Hendrik verkreeg de burcht Liebenscheid en een derde van het 

graafschap. De derde broer, Willem, zag van zijn aandeel af. Hendrik verbleef echter zelden in zijn stamland. 

De regering liet hij over aan zijn broer Johan en rentmeesters. Wel stichtte hij in 1452 de eerste kerk in 

Liebenscheid. 

In 1426 stelde Hendrik zich kandidaat voor het ambt van bisschop van Münster. Bij de bisschopsverkiezing 

verloor hij nipt van Hendrik II van Meurs. Vier jaar later werd hij, na het overlijden van zijn broer Willem, 

proost van de Dom van Mainz.. 

Hendrik stond in nauw contact met Diederik II van Meurs, de aartsbisschop en keurvorst van Keulen. Deze 

verpandde aan Hendrik de ambten Altenwied, Linz, Lahr en Waldenburg en ook aandelen in de rijntollen. 

Hendriks betrekkingen met Diederik brachten hem ook verdere belangrijke ambten, zo werd hij kanunnik 

van de Dom van Keulen 1430-1433, proost van Sint-Cassiuskerk te Bonn 1432-1477 en aartsdiaken van de 

Dom van Keulen 1436.. 

De leden van het Huis Nassau-Beilstein namen aan de zijde van Keur-Keulen deel aan de Soestse Vete. In 

een treffen bij Soest sneuvelde Hendriks neef Filips. In deze vete had Hendrik het commando over de 

Dortmundse troepen van de aartsbisschop. Bij een treffen bij Dortmund op 13 september 1448 raakte 

Hendrik in gevangenschap van hertog Johan I van Kleef. 

Tussen 1460 en 1464 was Hendrik pandheer van de heerlijkheid Reichenstein. 

Hendrik overleed in 1477 en werd in de Sint-Barbarakapel van de Sint-Cassiuskerk te Bonn begraven. In zijn 

testament van 1471 had hij zijn neef Hendrik tot zijn erfgenaam benoemd. Deze kon daardoor het gehele 

graafschap Nassau-Beilstein in zijn hand verenigen. 

 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Walram IV graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, zoon van Adolf I van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein (IXa), op pagina 38 (graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, een deel 

van het graafschap Nassau) en Margaretha van Hohenzollern-Neurenberg, geboren 

omstreeks 1345, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op donderdag 7 november 1393 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 19 jaar oud) in 

1374 met Bertha van Westerburg, dochter van Johan I graaf van Westerburg en Kunegunde van 

Sayn, geboren omstreeks 1355, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op donderdag 24 december 1418. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Margaretha van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 65 

jaar oud) omstreeks 1440, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar 

oud) op maandag 27 augustus 1398 met Hendrik VII graaf van Waldeck, geboren 

omstreeks 1370, overleden (minstens 71 jaar oud) na zaterdag 30 april 1442. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

2. Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren omstreeks 1386, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) op woensdag 26 juli 1426, volgt XIa, op pagina 68. 

 

Walram IV graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

Walram volgde in 1370 zijn vader op, regeerde samen met zijn broer Gerlach II en na diens dood alleen. 

Over het algemeen valt er weinig over zijn leven te zeggen; in de politieke gebeurtenissen van die tijd lijkt hij 

nooit gehandeld te hebben. Zelfs in de strijd die zijn broer Adolf sinds 1373 voerde om het bezit van het 

aartsbisdom Mainz, wordt zijn naam niet genoemd. Zijn naam wordt vermeld in de stichtingsoorkonde van 

de Ridderbond van het Leeuwengezelschap van 13 oktober 1379, maar over zijn verdere betrokkenheid is 

weinig bekend.. 

Hoewel hij vaak in geldnood verkeerde, zoals blijkt uit de door hem voorgenomen verpandingen - zelfs van 

de stad Wiesbaden aan Keurmainz - probeerde hij anderzijds zijn graafschap uit te breiden door de aankoop 

van kleine gebiedsdelen. Hij bouwde de Burcht Wallrabenstein bij Idstein. Hij droef in 1386 de Burcht 

Adolfseck over aan zijn jongere broer Johan. Tussen 1386 en 1393 liet hij munten slaan in Wiesbaden en 

Idstein. In 1389 was hij betrokken bij de vete van de stad Frankfurt tegen de heren van Cronberg, hij werd op 

14 mei in de Slag om Cronberg gevangengenomen, maar werd al snel weer vrijgelaten.. 

Op 12 januari 1391, na de dood van zijn oom graaf Rupert van Nassau-Sonnenberg, sloot Walram een 

vergelijk met diens weduwe Anna van Nassau-Hadamar, die de terugkeer van de Burcht Sonnenberg aan de 

Walramse Linie van het Huis Nassau na haar dood verzekerde. Voor de ontwikkeling van de stad 

Wiesbaden schijnt hij bijzonder actief geweest te zijn; in 1393 verleende hij de stad een vrijheidsbrief.. 

Walram overleed op 7 november 1393 en werd als eerste van zijn huis begraven in de Uniekerk te Idstein. 

Walram werd opgevolgd door zijn zoon Adolf II. 

Grafmonument. 

Het eens in het koor achter het hoogaltaar geplaatste grafmonument is sinds de restauratie van de kerk in 

1665 verdwenen. Van het grafmonument resteert nog slechts een tekening van Heinrich Dors uit zijn in 1632 

gepubliceerde Epitaphienbuch. De tekening toont de volledige figuur in volle bepantsering met een als een 

caddisrok bewerkte vacht eroverheen. Het hoofd met de vizierloze helm rust op een met kwastjes afgezet 

kussen; aan de gordel draagt hij een langzwaard en een dolk, zijn handen zijn gevouwen, zijn voete rusten 

op een leeuw. Het wapen van Nassau is afgebeeld op twee schilden bij het hoofd van de figuur. De inscriptie 

omcirkelt de steen aan drie zijden tegen de klok in, te beginnen rechtsboven, zodat hij van buitenaf kan 

worden afgelezen. Deze vorm van inscriptie suggereert een verhoogde, tuimelachtige structuur. De hele 

rechterkant is daarentegen zonder inscriptie. De inscriptie luidt: "[Anno domi]ni · m · ccc · nonagesimo · 

tercia · vii · / die · me(n)sis · noue(m)bris · o(biit) · spectabil(is) · et · nobili[s dominus dominus Walramus 

co]mes · de · nassaue · cui(us) · a(n)i(m)a [requiescat in pace]". 

 

 



  

  

 
 

Het grafmonument voor Walram IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein in de Unionskirche te Idstein, tekening 

door Heinrich Dors uit zijn Epitaphienbuch (1632) 

 

 

 

Bertha van Westerburg. 

Bertha overleed op 24 maart 1418 en werd begraven in de Uniekerk te Idstein. Het grafmonument is sinds de 

restauratie van de kerk in 1665 verdwenen. Van het grafmonument resteert nog slechts een tekening van 

Heinrich Dors uit zijn in 1632 gepubliceerde Epitaphienbuch. De grafsteen lag in het koor links van het 

hoogaltaar, bij de muur. De tekening toont de volledige biddende vrouwenfiguur in een brede mantel onder 

een kielboog, met twee wapenschilden in het bovenste deel en de grafinscriptie rond de rand. De inscriptie 

luidt: "Anno · d(omi)ni · m · cccc · xviii · vff / des · heyligen · crist · abent · ist · vorgangen · die · / edle · frawe · 

frawe · ber/the · von · westerbourg · grefin · zu · nassa[uwe] · cui(us) · a(n)i(m)a · requiesc[at] · i(n) · pace". 

 

 



  

  

 
 

Het grafmonument voor Bertha van Westerburg in de Unionskirche te Idstein, tekening door Heinrich Dors 

uit zijn Epitaphienbuch (1632) 

 

 

 

Hendrik VII graaf van Waldeck. 

Hij ondernam nog tijdens de regering van zijn vader een veldtocht tegen het prinsbisdom Paderborn en 

verwoestte de burcht en de stad Blankenrode. Hij werd in 1395 door Johan I van Hoya, bisschop van 

Paderborn, gestopt en moest zweren zijn vijandschap tegen Paderborn voor eeuwig op te geven. Met zijn 

vader moest Hendrik hun deel van de burcht en de stad Liebenau alsmede de hof Sternberg aan Paderborn 

afstaan.. 

Na de dood van hun vader deelden Hendrik en zijn oudere broer Adolf III het graafschap Waldeck; Adolf 

verkreeg Landau en Hendrik verkreeg Waldeck. Daarmee werd het graafschap Waldeck verdeeld in de 

graafschappen Waldeck-Landau en Waldeck-Waldeck. Hendrik resideerde sindsdien op Slot Waldeck. 

Hendrik huwde op 27 augustus 1398 met Margaretha van Nassau-Wiesbaden-Idstein († na 1432), dochter 

van Walram IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein en Bertha van Westerburg. Uit dit huwelijk werden drie 

kinderen geboren: zoon Wolraad en de dochters Elisabeth en Margaretha. 



  

  

Hendrik werd op 16 november 1399 door Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein, de aartsbisschop en 

keurvorst van Mainz, en oom van zijn echtgenote, benoemd tot hoofdambtman en landvoogd van de 

Mainzer ambten Fritzlar, Hofgeismar, Battenberg, Rosenthal, Elenhog en Wetter. Dit ambt verloor hij 

tijdelijk in 1404, maar kreeg het in 1406, althans tijdelijk, terug. 

Door de verkrijging van dit ambt scheen het Hendrik dat zijn macht groot genoeg was om het 

bondgenootschap van zijn huis met het landgraafschap Hessen op te zeggen. Rond pinksteren 1400 trok hij 

met een sterk leger naar Kassel, waarbij hij weliswaar niets tegen de stad zelf kon uitrichten, maar meerdere 

dorpen in de omgeving in brand gestoken werden. Korte tijd later, op 5 juni 1400, overviel Hendrik met zijn 

mannen, waaronder Frederik III van Hertingshausen en Koenraad van Falkenberg, bij Kleinenglis, ten 

zuiden van Fritzlar, hertog Frederik I van Brunswijk-Wolfenbüttel, die in een heftig gevecht gedood werd. 

Hertog Frederik, die net van de vorstendag in Frankfurt am Main terugkwam, had een goede kans op de 

opvolging na de geplande afzetting van rooms-koning Wenceslaus. Aartsbisschop Johan II van Mainz 

steunde echter paltsgraaf Ruprecht. Hoewel Ruprecht na zijn verkiezing tot koning de zaak liet 

onderzoeken, werd Hendrik, als boetedoening voor de moord op de hertog, alleen verplicht om een altaar 

met een eeuwige zielenmis in de Sint-Pieterskerk te Fritzlar te doneren. In de op de moord volgende strijd 

tussen Brunswijk-Wolfenbüttel en Hessen tegen Mainz bleef Hendrik buiten schot. De betrekkingen met het 

landgraafschap Hessen werden in 1402 tijdelijk genormaliseerd, en Hendrik trad voor Hessen zelfs als 

bemiddelaar op. 

Hendrik werd in 1410 opnieuw hoofdambtman van Mainz in Opper- en Neder-Hessen. Hij viel in 1412 

Hessisch gebied binnen en plunderde en verwoestte de stad Kirchhain. Daarmee joeg hij echter niet alleen 

landgraaf Herman II van Hessen en diens zoon Lodewijk I, maar ook aartsbisschop Johan II van Mainz tegen 

zich in het harnas. Zij verklaarden in 1413 in dat zij Hendrik acht jaar lang geen ambt zouden laten bekleden, 

geen dienst zouden overdragen en geen bijstand zouden verlenen.. 

Hendrik voerde talrijke vetes met naburige adellijke families, waaronder met de familie Padberg en 

ridderbond Bengler. De Padbergse Vete duurde van 1413 tot 1418. 

Hendrik kwam door de opzegging van het bondgenootschap van Waldeck met Hessen in conflict met zijn 

broer Adolf, omdat de landgraaf van Hessen bij zijn invallen in Waldeck geen onderscheid maakte tussen de 

gebieden van Hendrik en Adolf. Het conflict werd pas in 1421 opgelost met een overeenkomst waarbij de 

broers elkaar beloofden niet zonder wetenschap van de ander landsdelen te verkopen of te verpanden, dat 

alle documenten in het archief op Slot Waldeck bewaard zouden worden, en dat alle openvallende lenen aan 

beide gezamenlijk zouden komen. Eveneens zouden de geestelijke beneficiën door beiden vergeven worden. 

De burchtmannen en raden zouden eventuele conflicten moeten onderzoeken en beslechten. In de 

daaropvolgende jaren werd het verdrag vernieuwd en gepreciseerd. 

Hendrik sloot in 1420 een verbond voor het leven met landgraaf Lodewijk I van Hessen en verpandde in 

1424 samen met zijn zoon Wolraad de helft van hun graafschap voor 22.000 gulden voor het leven aan de 

landgraaf. De landgraaf betaalde Hendrik de som terug en ontving ook de passende huldigingen van de 

burcht- en leenmannen, burgers en boeren. Doch na interventie van Koenraad III van Dhaun, aartsbisschop 

en keurvorst van Mainz, en Dietrich II van Meurs, aartsbisschop en keurvorst van Keulen en regent van het 

bisdom Paderborn, herriepen Hendrik en Wolraad in 1426 het verdrag - waarbij ze zich beriepen op een 

vermeende door de aartsbisschop van Mainz eerder gedane toezegging -, verpandden de helft van hun land 

in plaats daarvan voor 18.000 gulden aan de aartsbisschop van Mainz, en stelden hun burchten open voor 

hem en de aartsbisschop van Keulen. Dit was een van de twee aanleidingen van de Mainzer-Hessische 

oorlog van 1427. Aartsbisschop Koenraad III bood de landgraaf nog wel aan hem de aan Waldeck betaalde 

pandsom van 22.000 gulden terug te betalen, maar Lodewijk sloeg dat aanbod af. Aan deze oorlog, die 

officieel op 21 juli begon met de oorlogsverklaring van de aartsbisschop, namen Hendrik en Wolraad actief 

aan de zijde van Mainz deel. Na de nederlaag van Mainz en het sluiten van de vrede in december 1427 gaf 

de landgraaf zijn pand tegen terugbetaling van de pandsom terug. De landgraaf van Hessen beslechtte de 

eeuwenlange strijd om de heerschappij van verschillende gebieden in Hessen in zijn voordeel. In 1438 was 

Hendrik gedwongen zijn deel van het graafschap Waldeck in leen aan de landgraaf op te dragen. Hij volgde 

daarmee het voorbeeld van zijn neef Otto III van Waldeck-Landau. 

 

 

Xb. Philips I graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, zoon van Johan I van Nassau-Weilburg 

(IXb), op pagina 43 (was graaf van Nassau-Weilburg) en Johanna van Saarbrücken, geboren 

omstreeks 1368 vermoedelijk in Weiburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 61 jaar oud) 



  

  

op donderdag 2 juli 1429 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 

17 en ongeveer 10 jaar oud) (1) omstreeks 1385 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Anna 

van Hohenlohe-Weikersheim, geboren omstreeks 1375, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

donderdag 11 oktober 1410 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Filips van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1388, ongehuwd en kinderloos 

overleden (ongeveer 27 jaar oud) op vrijdag 19 april 1416, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

2. Johannetta van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1400, overleden (ongeveer 80 

jaar oud) op dinsdag 1 februari 1481 in Römhild [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1422 met 

George I van Henneberg-Aschach, zoon van Friedrich I van Henneberg en Elisabeth 

van Henneberg, geboren omstreeks 1396, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

dinsdag 25 juli 1465. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

Philips I graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken. 

In 1371 volgde Filips zijn vader op als graaf van Nassau-Weilburg. Omdat hij nog minderjarig was, nam zijn 

moeder regering waar, tot zij in oktober 1381 overleed. Vanaf dat moment nam Frederik van Blankenheim, 

de bisschop van Straatsburg, de voogdij over Filips waar.. 

Door het overlijden van zijn moeder in oktober 1381 erfde Filips het graafschap Saarbrücken met Commercy 

en Morley (beide in Lotharingen), die aldus verenigd werden met het graafschap Nassau-Weilburg. 

Sindsdien voerde hij de titels graaf van Nassau en Saarbrücken en de wapens van beide graafschappen. Op 

19 juni 1383 werd hij door Diederik V Bayer van Boppard, de bisschop van Metz, formeel met het graafschap 

Saarbrücken beleend, en in 1384 door koning Karel VI van Frankrijk met de heerlijkheid Commercy. In 1385 

werd hij meerderjarig verklaard en koos hij Saarbrücken als zijn residentie.. 

Direct in de eerste jaren van zijn regering werd hij betrokken bij de geschillen die over de het bisdom Metz 

waren ontstaan. Daar was in 1384 door tegenpaus Clemens VII - met steun van de clerus - Peter van 

Luxemburg-Ligny tot bisschop benoemd. Rooms-koning Wenceslaus, aanhanger van paus Urbanus VI, gaf 

de voorkeur aan de kandidaat Tilmann Vuss van Bettemberg. Diens verwant graaf Gerhard van 

Blankenheim en Chastelberg had zich voor dit doel met hertog Willem II van Gulik en heer Gerhard van 

Bolchen verbonden, en ook Filips aan zijn verbond weten te verbinden. De bondgenoten belegerden Metz in 

1386 om deze stad te dwingen hun beschermeling te erkennen en hem daar als bisschop aan te stellen, maar 

konden hun plannen niet doorzetten en zagen zich genoodzaakt om onverrichterzake terug te trekken. Bij 

deze oorlog werd de omgeving van de stad zwaar getroffen, maar na de aftocht van de belegeraars 

vergolden de inwoners van Metz dit door het gebied rond Bolchen en Diedenhofen met vuur en zwaard te 

verwoesten.. 

In hetzelfde jaar (22 februari 1386) nam Filips deel aan het verbond, dat paltsgraaf Ruprecht I, hertog Jan I 

van Lotharingen, graaf Eberhard van Zweibrücken, graaf Johan I van Bitsch en de graven van Spanheim, 

Leiningen, Veldenz en heer Johan van Kirkel, gesloten hadden ter bescherming van de handelsroutes van 

Oppenheim naar Metz en van Limbach an der Blies naar Schengen aan de Moezel, die in die onrustige 

tijden, waarin het roofridderschap weer stoutmoedig de kop opstak, zeer onzeker geworden waren.. 

De grotere bezittingen van Filips gaven zijn stem een groter betekenis en gaven hemzelf een grotere 

stimulans tot deelname aan de algemene rijkszaken. In de Stedenoorlog van 1387 tot 1389 nam hij deel aan 

de zijde van de Zuid-Duitse vorsten, onder leiding van de hertogen van Opper-Beieren en Neder-Beieren, 

tegen de Zwabische Stedenbond. Voor zijn deelname aan de Slag bij Döffingen ontving hij in 1388 de 

ridderslag. Het vorstenverbond was gesloten tegen het verbond van rijkssteden, die zich ter instandhouding 

van hun rechten en vrijheden tegen de vorsten en de adel verenigd hadden. Filips nam in 1388 deel aan de 

Slag bij Weil, een rijksstad nabij Tübingen, waar de steden werden verslagen, en als gevolg van het verlies 

hier, en later bij Worms, tot vrede werden gedwongen.. 

Na deze veldtochten was Filips geruime tijd bezig met verschillende lands- en regeringsaangelegenheden. 

Ter beveiliging van zijn land en bevolking bouwde hij in 1390 de Burcht Philippstein tegen de graven van 

Solms, en verwoestte hij in 1396 de Burcht Elkerhausen. In 1392 vaardigde hij verschillende verordeningen 

uit tot regeling van koop en verkoop van onroerende goederen, bevestigde en breidde hij de privileges van 

de Abdij Wadgassen uit, en hij sloot een verbond met Raoul van Coucy, de bisschop van Metz, hertog Karel 

II van Lotharingen, hertog Robert I van Bar en de stad Metz, betreffende het gemeenschappelijke toezicht en 



  

  

algemene veiligheid van het land en tegen de struikroverij.. 

In 1393 verkreeg Filips door ruil met graaf Eberhard van Zweibrücken de helft van de burcht en de stad 

Ottweiler, die door Agnes, dochter van graaf Johan I van Saarbrücken en echtgenote van graaf Simon II van 

Zweibrücken, bijna een eeuw in bezit van dit huis was, waarbij hijzelf Slot Altdorf afstond. Door het 

overlijden van Hendrik II van Sponheim-Bolanden, de grootvader van zijn eerste vrouw Anna van 

Hohenlohe-Weikersheim, eveneens in 1393, verkreeg Filips de heerlijkheden Kirchheim, Bolanden, Stauf, 

Dannenfels, Frankenstein, de helft van negen dorpen bij Worms en een deel van de ambten Jugenheim (in de 

Palts) en Wöllstein. Rooms-koning Wenceslaus beleende Filips direct, inclusief alle rechten en privileges die 

de graven van Sponheim gehad hadden. Op 9 juni van dat jaar beleende Werner III van Falkenstein, de 

aartsbisschop en keurvorst van Trier, Filips met zijn Trierse lenen.. 

In 1396 maakte zijn neef Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein meermaals gebruik van zijn diensten om in 

het bezit te komen van het aartsbisdom Mainz, wat hem uiteindelijk ook is gelukt.. 

Op 18 januari 1398 verleende koning Wenceslaus Filips het recht om in het graafschap Saarbrücken munten 

te slaan. Dit was een economische consolidatie van zijn heerschappij, die hij door de invoering van het 

landrecht ook juridisch bespoedigde. Vier dagen later gaf Wenceslaus hem de positie van Obmann und 

Hauptmann voor de landvrede aan de Rijn en in de Wetterau, en de opdracht de kort daarvoor in Frankfurt 

afgekondigde landvrede te handhaven, maar Filips gaf het ondankbare en dure ambt na twee jaar weer op. 

Wenceslaus, die bijzonder vertrouwen in Filips gesteld schijnt te hebben, gaf hem op 11 juni 1398 de 

bevoegdheid tot bijlegging van de geschillen, die zich geruime tijd tussen hem en de stad Metz met 

betrekking tot zijn hertogdom Luxemburg voordeden, en waardoor hij de rijksban over burgerschap had 

uitgesproken. Deze opdracht voerde Filips uit doordat hij de eenheid tussen beide herstelde, en de stad in 

naam van de rooms-koning vergeving garandeerde.. 

Filips steunde de politiek van zijn neef aartsbisschop Johan II van Mainz, zo nam hij in 1400 deel aan de 

bijeenkomst in Lahnstein, waarbij Wenceslaus afgezet werd, en verbleef - zolang de vriendschap tussen 

Johan en de nieuw gekozen koning Ruprecht duurde -, regelmatig in de omgeving van deze koning, die hem 

daarvoor veel gunsten bewees. Ruprecht beleende Filips in 1401 met zijn rijkslenen. In diens opdracht, toen 

Ruprecht de vriendschap zocht van Isabella van Beieren, de vrouw van de waanzinnige koning Karel VI van 

Frankrijk, knoopte Filips in 1401 onderhandelingen met haar aan. Aan het Franse hof was hij sinds 1399 lid 

van de koninklijk raad, tegen een pensioen van 1000 Tournoois. Maar zijn verhouding met Ruprecht 

vertroebelde door de bottere houding waarvan Johan vond dat het goed was om aan te nemen. Daarom nam 

Filips niet deel aan de krijgstocht in Italië. In 1403 liet hij zich door Johan aanwijzen om met markgraaf 

Bernhard I van Baden naar Frederik III van Saarwerden, de aartsbisschop en keurvorst van Keulen, te reizen 

om een nieuwe samenzwering tegen Ruprecht te beramen.. 

De lokale politiek van Filips betrof, zoals destijds gebruikelijk was, meestal geschillen en vetes met buren, 

verpandingen, verwervingen en dergelijke. De belangrijkste strijd voerde hij tegen de Rijksstad Metz in de 

zogenaamde Vierherenoorlog (1405-1408). Nadat hij reeds herhaaldelijk vetes met deze stad gehad had, 

meestal wegens tolgeschillen, verbonden zich in 1405 drie vorsten met hem, graaf Johan III van Salm, de 

heer van Bolchen en aartsbisschop Frederik III van Keulen (vandaar Vierherenoorlog), aan wiens zijde zich 

al snel een vijfde voegde, hertog Lodewijk I van Orléans; aan de kant van de stad stonden hertog Karel II 

van Lotharingen en bisschop Raoul van Metz, die hoewel ze overwinnaars waren, de tegenstanders een 

billijke vrede toestonden.. 

Samen met zijn achterneef Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein erfde Filips in 1404 van Anna van 

Nassau-Hadamar, de weduwe van zijn oom Rupert van Nassau-Sonnenberg, de heerlijkheid Sonnenberg. 

Hij wist zijn bezit verder uit te breiden door het verkrijgen van:. 

" ¼ van Löhnberg in 1404,. 

" Neuweilnau in 1405. 

" Altelkerhausen in pand in 1421. 

" de heerlijkheid Bingenheim met Reichelsheim in 1423. 

" ¼ van Kasteel Hasselbach in 1427. 

" en verder delen van Homburg (in de Palts), Cleeberg, en Mensfelden. 

Na de dood van koning Ruprecht werkte Filips in de zin van Johan II van Mainz, eerst voor de verkiezing 

van markgraaf Jobst van Moravië, die hij voor het aannemen van de kroon wist over te halen, en na diens 

dood tijdelijk voor de verkiezing van Wenceslaus, en daarna van Sigismund, die zich net als Jobst dankbaar 

voor deze handelingen bewees: Sigismund benoemde Filips voor een jaarlijks bedrag van 1000 gulden in 

1413 tot Rat und Hauptmann van de ridderschap in Luxemburg om dit hertogdom, welk bezit in gevaar 



  

  

was, voor zijn huis te behouden. Vanaf dit moment brak Filips met de politiek van Johan en sloot zich bij de 

koning aan. Aan de kroning van Sigismund op 18 november 1414 in Aken, nam Filips als gast deel. 

Op het Concilie van Konstanz stond hij niet, zoals Johan, achter paus Johannes XXIII, maar steunde 

Sigismund, bijvoorbeeld bij de vervolging van hertog Frederik IV van Oostenrijk. Hij woonde ook de 

twaalfde zitting van het concilie bij, waarin de afzetting van de paus werd uitgesproken. Deze trouw 

beloonde Sigismund in 1415 met de verlening van de landvoogdij in de Wetterau, die hij echter twee jaar 

later weer terugnam, om het aan de intussen met hem verzoende Johan over te dragen. Deze onverdiende 

krenking en het feit dat de betaling van de voor zijn diensten als keizerlijk raadsheer toegezegde gelden 

slechts onregelmatig of helemaal niet plaatsvond, vervreemdde Filips langzaamaan van de koning. Sinds 

ongeveer 1422 nam hij geen deel meer aan de rijksaangelegenheden en gaf hij stilzwijgend zijn ambt op.. 

Na een actief leven en een lange regering overleed Filips op 2 juli 1429 - naar het schijnt tijdens een reis - te 

Wiesbaden, waar hij een hof bezat, en werd in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden begraven. Hij werd 

opgevolgd door zijn zoons Filips II en Johan II. Zijn grafmonument werd in 1632 of 1650 uit de tot ruïne 

vervallen kloosterkerk overgebracht naar de Mauritiuskerk in Wiesbaden. Die kerk werd in 1850 door brand 

verwoest, zijn grafmonument ging daarbij verloren. 

 

 

 
 

Het grafmonument van Filips I van Nassau-Weilburg in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden, tekening door 

Heinrich Dors uit zijn Epitaphienbuch (1632) 

 



  

  

 

 

 Philips I graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en 

ongeveer 14 jaar oud) (2) op vrijdag 8 mei 1412 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Isabella 

van Lotharingen, dochter van Frederik van Lotharingen (hertog van Lotharingen, graaf van 

Vaudemont) en Margaretha van Vaudémont-Joinville (erfdochter van Vaudemont en Joinville), 

geboren omstreeks 1397, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op woensdag 17 januari 1455 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Philips II van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 12 maart 1418 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1492 

in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt XIb, op pagina 71. 

2. Johan II van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 4 april 1423 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op donderdag 25 juli 1472 

in Vehingen [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XIc, op pagina 72. 

3. Margarethe van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 26 april 1426, overleden (64 

jaar oud) op maandag 5 mei 1490, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 

21 jaar oud) omstreeks 1441 met Gerard van Rodemachern, geboren omstreeks 1420, 

heer van Rodemachern, overleden (ongeveer 39 jaar oud) omstreeks 1459. Uit dit 

huwelijk 2 dochters. 

 

Isabella van Lotharingen. 

 

 

 
 

Isabella van Lotharingen, detail van haar graftombe 

 

 

 

Margarethe van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

In 1441 huwde de vijftienjarige Margaretha met heer Gerhard van Rodemachern, zoon van Johan van 

Rodemachern en Irmgard van Bolchen, die beiden ten tijde van het huwelijk al overleden waren. Het 

echtpaar had vijf dochters, van wie er twee in het Agnietenklooster te Trier traden.. 

Gerhard en Margaretha resideerden in Rodemachern in Lotharingen, dat op dat moment tot het hertogdom 

Luxemburg behoorde. Als weduwengoed verkreeg Margaretha de heerlijkheid Reichersberg in 

Diedenhofen. Gerhard, die in het spanningsveld tussen Frankrijk en Bourgondië-Habsburg altijd een 

anti-Bourgondische koers voer, overleed waarschijnlijk in de jaren 1480. Gedurende zijn leven was hij bij 

militaire conflicten betrokken. 

Na haar overlijden werd Margaretha in het Carmelietenklooster te Mainz begraven.. 

Margaretha's boekenverzameling. 

Margaretha erfde haar boeken gedeeltelijk van haar moeder en haar in literatuur geïnteresseerde broer 

Johan. Meer boeken verwierf ze door te kopen of te ruilen, andere liet ze vervaardigen. Vooral bekend is het 

in opdracht van Margaretha vervaardigde gebedenboek, dat tegenwoordig in Weimar wordt bewaard.. 

Margaretha liet afschriften vervaardigen van de roman "Loher und Maller" van haar moeder, die 

tegenwoordig verdwenen zijn. Bewaard gebleven boeken uit de verzameling van Margaretha worden 

tegenwoordig bewaard in Hamburg, Gotha en Bad Berleburg. 

 

 

 Isabella van Lotharingen, dochter van Frederik van Lotharingen (hertog van Lotharingen, graaf 

van Vaudemont) en Margaretha van Vaudémont-Joinville (erfdochter van Vaudemont en 

Joinville), trouwde (2) met Hendrik IV van Blamont. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Philips I graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1400 

met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 3 kinderen: 

1. Filips van Nassau, in 1426 vermeld als burchtman te Saarbrücken. 

2. Grete van Nassau, overleden voor 1437, trouwde met Peter van Rittenhofen. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Heintzchen van Nassau. 

 

Xc. Adolf graaf van Nassau-Dillenburg, zoon van Jan I graaf van Nassau-Dillenburg (IXc), op 



  

  

pagina 45 en Margaretha gravin van der Mark, geboren omstreeks 1362, overleden (ongeveer 57 

jaar oud) op maandag 12 juni 1420, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) 

(1) omstreeks 1384 met Judith gravin van Dietz, dochter van Gerhard VII graaf van Dietz en 

Gertrud van Westerburg, geboren omstreeks 1367, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

maandag 14 augustus 1397. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Judith (Jutta) van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1385, overleden (ongeveer 

39 jaar oud) op maandag 2 augustus 1424, trouwde (respectievelijk ongeveer 16 en 

ongeveer 21 jaar oud) omstreeks 1401 met Godfried VII heer Eppstein-Münzenberg, 

zoon van Everhard I van Eppstein en Luitgard van Falkenstein-Bolanden, geboren 

omstreeks 1380, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op woensdag 28 juni 1437. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

Adolf graaf van Nassau-Dillenburg. 

Adolf volgde in 1388 zijn schoonvader graaf Gerhard VII van Diez op als graaf van Diez. Rooms-koning 

Wenceslaus beleende Adolf met het graafschap. De titel graaf van Diez wordt nog altijd gevoerd door zowel 

de koning der Nederlanden als de groothertog van Luxemburg. 

Als graaf van Diez bouwde Adolf de Burcht Ardeck aan de Aar.. 

In 1416 overleed Adolfs vader, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van 

de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Adolf en zijn broers Johan II 

'met de Helm', Engelbrecht I en Johan III 'de Jongere'. De broers regeerden het graafschap Nassau-Siegen 

gezamenlijk. Ze waren al in 1409 een gezamenlijke voortzetting van de regering overeengekomen. 

Gezamenlijk kochten de broers de andere helft van Siegen terug van het aartsbisdom Keulen.. 

In 1417 overleed Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen. Adolf en 

zijn broers waren als kleinzoons van Adelheid van Vianden de erfgenamen van Elisabeth en verkregen 

zodoende het graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De 

koning der Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt Vith, Bütgenbach en 

Dasburg. 

Adolf overleed op 12 juni 1420. Hij werd als graaf van Diez opgevolgd door zijn schoonzoon Godfried VII 

van Eppstein-Münzenberg in de ene helft en door zijn broers in de andere helft. Zijn broers volgden Adolf 

ook op als graaf van Nassau-Siegen en graaf van Vianden, waarbij ze het graafschap Nassau-Siegen 

verdeelden. 

 

 

 
 

 

 

 Adolf graaf van Nassau-Dillenburg, trouwde (2) met Cunigonda van Ysenburg-Limburg, 

begraven in het koor van het franciscaner klooster te Limburg. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

 Adolf graaf van Nassau-Dillenburg, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1400 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Johan van Diez, kanunnik te Diez. 

 

Xd. Johan II van Nassau-Dillenburg (de Oudere, met de Helm), zoon van Jan I graaf van 

Nassau-Dillenburg (IXc), op pagina 45 en Margaretha gravin van der Mark, geboren 

omstreeks 1365, overleden (ongeveer 83 jaar oud) omstreeks 1448, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 63 en ongeveer 53 jaar oud) (1) omstreeks 1428 met Anna van Meurs, dochter van 

Friedrich van Meurs (graaf van Meurs, heer van Bar) en Walpurgis van Saarwerden, geboren 

omstreeks 1375, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1430. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Johan II van Nassau-Dillenburg (de Oudere, met de Helm). 

Net als zijn vader was Johan zeer krijgszuchtig. Hij was in talrijke vetes met de landgraven van Hessen en 

Keur-Trier verwikkeld. 

In 1416 overleed Johans vader, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van 

de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Johan en zijn broers Adolf I, 

Engelbrecht I en Johan III 'de Jongere'. De broers regeerden het graafschap Nassau-Siegen gezamenlijk. Ze 

waren al in 1409 een gezamenlijke voortzetting van de regering overeengekomen. Gezamenlijk kochten de 

broers de andere helft van Siegen terug van het aartsbisdom Keulen.. 

In 1417 overleed Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen. Johan en 

zijn broers waren als kleinzoons van Adelheid van Vianden de erfgenamen van Elisabeth en verkregen 

zodoende het graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De 

koning der Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt Vith, Bütgenbach en 

Dasburg. 

Na het overlijden van de oudste broer Adolf in 1420 volgden de drie overige broers hem op, maar zij 

verloren de helft van het graafschap Diez, evenals in 1428 ¼ van Camberg. Het graafschap Nassau-Siegen 

werd door de broers verdeeld, Johan verkreeg bij deze verdeling Dillenburg.. 

Johan werd in 1422 door rooms-koning Sigismund beleend met Kleef en Mark, doch stelde zich twee jaar 

later tevreden met een financiële schadeloosstelling. Hertog Adolf IV van Kleef-Mark betaalde hem 12.000 

goudgulden.. 

Rond 1429 betaalden de graven van Virneburg de broers 21.000 goudgulden om hun aanspraken op de 

heerlijkheid Ravenstein met Herpen en Uden af te kopen.. 

Na het overlijden van hun jongste broer Johan III 'de Jongere' in 1430 regeerden Johan II en Engelbrecht I 

weer gezamenlijk over Nassau-Siegen, Vianden en Diez.. 

Aan het einde van zijn leven liet Johan de regering van zijn landen over aan de zonen van zijn broer 

Engelbrecht, Johan IV en Hendrik II, die hem uiteindelijk ook opvolgden. Johan overleed ongehuwd op Slot 

Dillenburg begin mei 1443 en werd begraven in Klooster Keppel bij Hilchenbach. 

 

 

 Johan II van Nassau-Dillenburg (de Oudere, met de Helm), Buitenechtelijke relatie (2) voor 1440 

met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 2 kinderen: 

1. Adelheid van Nassau, non te Klooster Keppel in 1438. 

2. Tilman van Nassau, student te Heidelberg, in 1447 als student te Keulen, kreeg in 

1461 de Burcht Wallenfels in leen en een huis te Herborn. 

 

Xe. Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden, zoon van Jan I graaf van Nassau-Dillenburg 

(IXc), op pagina 45 en Margaretha gravin van der Mark, geboren omstreeks 1370 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], gedoopt (ongeveer 10 jaar oud) in 1380, overleden (ongeveer 71 

jaar oud) op dinsdag 3 mei 1442 in Breda, begraven aldaar  

 



  

  

 
 

Grafmonument Engelbrecht I van Nassau in de Grote of Onze Vrouwe Kerk. 

, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en 11 jaar oud) (1) op maandag 1 augustus 1403 in Breda met Johanna 

van Polanen, dochter van Jan III van Polanen (heer van Breda) en Odilia van Salm-Ardennen, 

geboren op dinsdag 10 januari 1392, overleden (53 jaar oud) op donderdag 15 mei 1445 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Jan IV van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 1 augustus 1410 in Breda, overleden 

(64 jaar oud) op woensdag 3 februari 1475 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], volgt 

XId, op pagina 78. 

2. Hendrik II van Nassau-Dietz-Vianden, geboren op vrijdag 7 januari 1414 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op zaterdag 18 januari 1451 in 

Radicofani [Toscana, Italië], volgt XIe, op pagina 85. 

3. Elisabeth van Nassau-Dillenburg, trouwde met Philips van Hanau-Münzenberg. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Ottho van Nassau-Dietz, kinderloos overleden. 

5. Margaretha van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1415, overleden (hoogstens 

51 jaar oud) voor maandag 27 mei 1467, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks dinsdag 24 november 1435 met Diederik graaf van 

Sayn-Hachenburg, zoon van Gerhard graaf van Sayn-Hachenburg en Anna van 

Solms, geboren op maandag 7 augustus 1415, overleden (36 jaar oud) op 

donderdag 1 januari 1452. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Willem van Nassau-Dillenburg, geboren in december 1416, jong overleden. 

7. Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 2 februari 1418, overleden (54 

jaar oud) op vrijdag 11 oktober 1472, trouwde met Johan graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein, zoon van Adolf II graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein 

(XIa), op pagina 68 en Margaretha van Baden-Baden (gravin van Oettingen) (zie 

XIIa, op pagina 88). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

8. Filips van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 13 oktober 1420, overleden (8 jaar 

oud) vermoedelijk 1429. 



  

  

 

Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden. 

 

 

 
 

Hij was student in Keulen in 1389 en domproost te Münster tot 1399. Hij werd raadsheer van de hertog van 

Brabant, eerst voor Anton van Bourgondië en later ook voor zijn zoon Jan IV van Brabant. Engelbrecht 

speelde tevens een belangrijke rol bij het tot stand komen van het huwelijk tussen hertog Jan IV van Brabant 

en Jacoba van Beieren, dat uiteindelijk zou leiden tot wederopleving van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

Na het overlijden van Jan IV trad hij rond 1430 in dienst van Filips de Goede. 

Engelbrecht I van Nassau deed omdat zijn beide broers kinderloos waren afstand van de proosdij. 

Engelbrecht was heer van Breda van 1403-1442 en woonde in het Kasteel van Breda. Ook bezat hij huizen in 

Brussel en Mechelen. 

In 1411 kocht hij Drimmelen en erfde in 1417 van zijn bloedverwante Elisabeth van Spanheim het graafschap 

Vianden, verder Sankt Vith en Bütgenbach (die hij reeds sinds 1411 in pand had), alsook Grimbergen, 

Corroy, Frasnes en Londerzeel. Ook werd hij heer van Geertruidenberg, Niervaart, Zundert en Princenhage, 

Sprundel, Castricum, Monster, Rijswijk, Naaldwijk en andere plaatsen. 

De grootvader van Engelbert, Otto II van Nassau-Dillenburg, huwde met Adelheid van Vianden, dochter 

van graaf Filips II van Vianden. Adelheids broer Hendrik II van Vianden overleed in 1337 en liet alleen een 

jonge dochter na, Maria van Vianden die later trouwde met Simon III van Spanheim. Van de kinderen van 

Maria van Vianden en Simon van Spanheim bleef alleen een dochter in leven, Elisabeth van Spanheim. 

Elisabeth huwde tweemaal, haar beide echtgenoten overleden echter zonder kinderen te verwekken. Na het 

overlijden van Elisabeth in 1417 liet zij haar bezittingen na aan Engelbrecht I van Nassau. 

Door zijn huwelijk begon de opkomst van het Huis Nassau in de Nederlanden. 

 



  

  

 

Maria van Nassau-Dillenburg. 

Conflict met haar broer. 

Maria kwam in conflict met haar broer Johan IV. Zij diende een klacht tegen haar broer in bij keizer Frederik 

III wegens het met geweld afhandig maken van haar erfenis en goederen. Op 14 oktober 1463 benoemde de 

keizer abt Reinhard van Fulda tot zijn gevolmachtigde en gaf hem de opdracht om namens hem beide 

partijen voor een terechtzitting op te roepen, hen te verhoren en vonnis te wijzen. De abt kon - indien van 

toepassing - getuigen verhoren en - indien nodig - deze getuigen met straf bedreigen om van hen een 

verklaring af te dwingen, alsook bij verstek van een van de partijen de procedure in alle opzichten uitvoeren. 

De abt dagvaardde Johan bij brief van 17 augustus 1464 om 45 dagen later in Salmünster voor hem te 

verschijnen. Johan ontving deze dagvaarding op 2 september 1464 te Vianden uit handen van de servus et 

nuncius van de abt.. 

De uitspraak van de abt is onbekend, eveneens wat er daarna precies gebeurd is. Op 7 juli 1465 deelde de 

keizer Maria namelijk mee dat Johan appel had ingesteld tegen de voor hem ongunstige uitspraak door 

aartsbisschop Johan II van Trier, en riep haar op om voor hem te verschijnen op de 45e dag na ontvangst van 

deze dagvaarding of de eerste dag van de daaropvolgende rechtbank en deelde haar mee dat, zelfs als zij 

niet verscheen, het proces zou plaatsvinden.. 

Wat er daarna is gebeurd, is eveneens onduidelijk. Wel is bekend dat de keizer Johan dagvaardde voor de 

beslechting van de erfenisgeschillen met zijn zuster, omdat Maria op 9 februari 1467 gevolmachtigden voor 

het proces aanwees. Dat is het laatste bewaard gebleven bericht over het geschil. 

Grafmonument. 

Maria overleed op 11 oktober 1472. Ze werd begraven in de Uniekerk te Idstein. Het eens in het ridderkoor 

geplaatste voor Maria en Johan gemaakte grafmonument, dat waarschijnlijk bij de verbouwing van de kerk 

na 1660 is verdwenen, toonde het naast elkaar staande echtpaar. Johan droeg het voor die tijd typische 

harnas en een rozenkrans in plaats van een zwaard en ook nog een stormlans. Rechts naast hem was Maria 

in een lang gewaad, mantel, sluier en met de rozenkrans in haar handen afgebeeld. Aan de voeten van beide 

figuren waren hun wapenschilden, aan de hoofden de helmtekens aangebracht. Aan de rand van het 

monument stond de inscriptie: "+ Anno d(omi)ni m cccc Ixxii / die ii me(n)s(i)s octobris o(biit) G(e)n(er)osa 

d(omi)na maria ac nassawe comitissa i(n) nassawe / c(uius) a(n)i(m)a req(ui)escat i(n) pace. Anno d(omi)ni m 

cccc / Ixxx die me(n)s(i)s ix may o(biit) nobil(is) ac gen(er)os(us) d(omi)n(us) Joh(anne)s Comes i(n) nassau 

d(omi)n(u)s i(n) Itstein et i(n) Wisbaden / cui(us) a(n)i(m)a req(ui)escat i(n) pace". Van het grafmonument 

resteert nog slechts een tekening van Heinrich Dors uit zijn in 1632 gepubliceerde Epitaphienbuch. 

 

 



  

  

 
 

Het grafmonument voor Maria van Nassau-Siegen en Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein in de Uniekerk 

te Idstein, tekening door Heinrich Dors uit zijn Epitaphienbuch (1632) 

 

 

 

Johan graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

Johan volgde in 1426 zijn vader op. Omdat hij op dat moment pas zeven jaar oud was, stond hij onder 

voogdij van zijn moeder. Deze voerde ook het regentschap over het graafschap. Reeds in 1433 nam Johan 

zelf de regering op zich. Rooms-koning Frederik III bevestigde op 16 juli 1442 in Frankfurt alle rijkslenen van 

Johan.. 

Johan en graaf Reinhard II van Hanau werden door rooms-koning Frederik III op 12 oktober 1447 belast met 

de bescherming van Diether van Isenburg, de aartsbisschop van Mainz, tegen een ieder die probeerde om 

het privilege te schenden van de aartsbisschop en zijn onderdanen om niet voor andere rechtbanken terecht 

te staan dan de koninklijke.. 

Johan nam eerst aan de zijde van aartsbisschop Diether van Mainz deel aan de oorlog tegen de Palts. Hij 

ondersteunde daarna echter sinds 1461 zijn broer Adolf tegen Diether in de strijd om het aartsbisdom Mainz. 

Hoe belangrijk de verkiezingen van verscheidene leden van het huis tot aartsbisschop van Mainz ook waren, 

de conflicten en vetes die ermee samenhingen hebben de krachten van het graafschap zwaar belast. 

Johan behoorde tot de vorsten die door keizer Frederik III op 12 juni 1470 werd bevolen oorlog te voeren 

tegen paltsgraaf Frederik I. De paltsgraaf werd onder andere gesteund door de aan Johan verwante graven 

Filips II van Nassau-Weilburg en Johan II van Nassau-Saarbrücken. 



  

  

De keizer verleende op 3 september 1471 in Neurenberg Johan en zijn erfgenamen toestemming om mijnen 

voor de winning van goud, zilver, koper, tin, lood, enz. aan te leggen. Op dezelfde datum de keizer vast dat 

Johan en zijn erfgenamen alleen nog voor keizer en koning terecht konden staan, verbood hij alle rechters 

processen tegen hen en hun onderdanen te voeren of uitspraken tegen hen te doen, en verklaarde hij alle 

uitspraken die dit privilege tegenspraken voor ongeldig.. 

In 1473 liet Johan de Bierstadter Warte bouwen, een uitkijktoren in Bierstadt. 

Johan overleed op 9 mei 1480 en werd begraven in de Uniekerk te Idstein. De opvolgers van Johan deelden 

hun bezit, Adolf regeerde als graaf van Nassau-Wiesbaden, en Filips als graaf van Nassau-Idstein. Bij het 

kinderloos overlijden van Filips werd zijn bezit geërfd door zijn oudere broer Adolf.. 

Grafmonument. 

Het eens in het ridderkoor geplaatste voor Johan en zijn echtgenote gemaakte grafmonument, dat 

waarschijnlijk bij de verbouwing van de kerk na 1660 is verdwenen, toonde het naast elkaar staande 

echtpaar. Johan droeg het voor die tijd typische harnas en een rozenkrans in plaats van een zwaard en ook 

nog een stormlans. Rechts naast hem was Maria in een lang gewaad, mantel, sluier en met de rozenkrans in 

haar handen afgebeeld. Aan de voeten van beide figuren waren hun wapenschilden, aan de hoofden de 

helmtekens aangebracht. Aan de rand van het monument stond de inscriptie: "+ Anno d(omi)ni m cccc Ixxii / 

die ii me(n)s(i)s octobris o(biit) G(e)n(er)osa d(omi)na maria ac nassawe comitissa i(n) nassawe / c(uius) 

a(n)i(m)a req(ui)escat i(n) pace. Anno d(omi)ni m cccc / Ixxx die me(n)s(i)s ix may o(biit) nobil(is) ac 

gen(er)os(us) d(omi)n(us) Joh(anne)s Comes i(n) nassau d(omi)n(u)s i(n) Itstein et i(n) Wisbaden / cui(us) 

a(n)i(m)a req(ui)escat i(n) pace". Van het grafmonument resteert nog slechts een tekening van Heinrich Dors 

uit zijn in 1632 gepubliceerde Epitaphienbuch. 

 

 



  

  

 
 

Het grafmonument voor Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein en Maria van Nassau-Siegen in de 

Unionskirche te Idstein, tekening door Heinrich Dors uit zijn Epitaphienbuch (1632) 

 

 

 

 Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1400 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 2 kinderen: 

1. Margaretha van Nassau, trouwde met Hugo Wijnrix. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Johan van Nassau, geboren omstreeks 1410, volgt XIf, op pagina 86. 

 

Xf. Jan III graaf van Nassau-Dillenburg (de Jongere), zoon van Jan I graaf van Nassau-Dillenburg 

(IXc), op pagina 45 en Margaretha gravin van der Mark, geboren omstreeks 1375, overleden 

(ongeveer 54 jaar oud) op woensdag 14 april 1430, Buitenechtelijke relatie in 1425 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Elisabeth van Nassau, non te Keulen 1501. 

 

Jan III graaf van Nassau-Dillenburg (de Jongere). 

Biografie. 



  

  

Johan was de vijfde zoon van graaf Johan I van Nassau-Siegen en Margaretha van der Mark, dochter van 

graaf Adolf II van der Mark en Margaretha van Kleef.. 

Als jongere zoon volgde Johan een kerkelijke carrière. Hij was proost van de Dom van Münster 1410-1414.. 

In 1416 overleed Johans vader, vermoedelijk 77 jaar oud. Met een regeerperiode van 54 jaar was hij een van 

de langst regerende vorsten uit de middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Johan en zijn broers Adolf I, 

Johan II 'met de Helm' en Engelbrecht I. De broers regeerden het graafschap Nassau-Siegen gezamenlijk. Ze 

waren al in 1409 een gezamenlijke voortzetting van de regering overeengekomen. Gezamenlijk kochten de 

broers de andere helft van Siegen terug van het aartsbisdom Keulen.. 

In 1417 overleed Elisabeth van Sponheim-Kreuznach, gravin van Vianden, zonder nakomelingen. Johan en 

zijn broers waren als kleinzoons van Adelheid van Vianden de erfgenamen van Elisabeth en verkregen 

zodoende het graafschap Vianden en de heerlijkheden Sankt Vith, Bütgenbach, Dasburg en Grimbergen. De 

koning der Nederlanden voert nog altijd de titels graaf van Vianden, heer van Sankt Vith, Bütgenbach en 

Dasburg. 

Na het overlijden van de oudste broer Adolf in 1420 volgden de drie overige broers hem op, maar zij 

verloren de helft van het graafschap Diez, evenals in 1428 ¼ van Camberg. Het graafschap Nassau-Siegen 

werd door de broers verdeeld, Johan verkreeg bij deze verdeling Haiger en Siegen.. 

Johan kreeg op 4 april 1418 van rooms-koning Sigismund de Burcht Greifenstein met de tol te Lahnstein.. 

Johan werd op 21 september 1424 door hertog van Adolf IV van Kleef benoemd tot overste en ambtman over 

al zijn landen, voor een periode van acht jaar.. 

Rond 1429 betaalden de graven van Virneburg Johan en zijn broers 21.000 goudgulden om hun aanspraken 

op de heerlijkheid Ravenstein met Herpen en Uden af te kopen.. 

Johan overleed ongehuwd op 18 april 1430 en werd opgevolgd door zijn broers Johan II en Engelbrecht I.. 

De scheldbrief van Johan. 

Johan nam in 1418 aan de zijde van Jan van Beieren deel aan het Beleg van Dordrecht tegen Jan IV van 

Brabant en Jacoba van Beieren. Doordat Johan het krijgsgeluk aan zijn zijde had, boekte het leger van Jan van 

Beieren de overwinning. Voor deze krijgsdienst was Jan van Beieren Johan 5000 gulden schuldig, welk 

bedrag hij in een schuldbrief beloofde te betalen op 25 juli 1419 in Arnhem. Jan van Beieren betaalde zijn 

schuld echter niet. Nadat een aanklacht bij een veemgericht in Westfalen zonder succes was, nam Johan zijn 

toevlucht tot een scheldbrief die hij naar meerdere adelshoven zond. In deze scheldbrief werd Jan van 

Beieren als woordbreker en niet-betaler van zijn schulden te schande gemaakt. In de brief is een tekening 

opgenomen die veel lijkt op een huidige cartoon waarin Jan van Beieren is afgebeeld die een varken bij zijn 

krulstaart omhooghoudt en met de andere hand zijn zegelstempel op het achterwerk van het varken drukt. 

De begeleidende tekst luidt: 

"Ich, der Graf von Hennegau und Holland. 

stehe hier vor dem Hintern dieser Sau. 

und drücke hier mein Siegel an. 

weil ich es verpfändet und nicht eingelöst habe. 

von dem Junggrafen Johann von Nassau. 

In Briefen ist es doch nicht mehr zu Danke. 

so wenig wie mein Eidschwur und meine Ehre. 

Ein Thor, der mir noch ferner dient.". 

Als bewijs voor de schuld bevatte de brief ook een afschrift van de oorspronkelijke schuldbrief van Jan van 

Beieren aan Johan. De scheldbrief is 80 cm lang en 42 cm breed en wordt bewaard in het Hessische 

Hauptstaatsarchiv te Wiesbaden. 

 

 

Xg. Hendrik van Nassau, zoon van Hendrik van Nassau-Dillenburg (de Houwdegen) (IXd), op 

pagina 47 (domheer te Keulen 1356) en een onbekende minnares. Ontving in 1429 van zijn neven 

Jan II de Oude van Nassau, Engelbert I van Nassau en Jan III de Jongere van Nassau slot en 

heerlijkheid Dedelendorf. Deed in 1441 tegen een overeengekomen schadeloosstelling afstand 

van slot en heerlijkheid Dedelendorf, overleden in 1440, trouwde met Gutgen van Morsdorf. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Hendrik van Nassau, ambtman van Perwez, overleden op dinsdag 30 november 1480. 

2. Dietrich van Nassau, overleden op donderdag 22 april 1554 in 

Vianden [Diekirch, Luxemburg]. 



  

  

3. Hendrik van Nassau, ambtman te Pittigen, overleden op maandag 22 november 1582, 

begraven in Vianden [Diekirch, Luxemburg]. 

4. Dochter van Nassau, abdis van St' Claren te Echternach 1515, overleden op 

vrijdag 3 april 1553. 

5. Joanna van Nassau, overleden in 1515 in Echternach [Luxemburg]. 

6. Catharina van Nassau, priores, overleden op zondag 4 juli 1576 in 

Echternach [Luxemburg]. 

 

Xh. Johan I graaf van Nassau-Beilstein-Mengerskirchen, zoon van Hendrik II van Nassau-Beilstein 

(IXe), op pagina 47 en Catharina van Randerode (vrouwe van Linnich), geboren omstreeks 1390, 

overleden (ongeveer 83 jaar oud) in juli 1473, trouwde (respectievelijk hoogstens 25 en hoogstens 

15 jaar oud) (1) voor dinsdag 12 december 1415 met Mathilde gravin van Ysenburg-Grenzau, 

dochter van Everhard II van Ysenburg-Grenzau en Mathilde van der Mark-Altena, geboren 

omstreeks 1400, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op dinsdag 2 februari 1436. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Margaretha van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1416, overleden (ongeveer 82 

jaar oud) omstreeks 1498, trouwde (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 

donderdag 8 september 1442 met Johan van Schöneck. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (2) met Maurits I van Pyrmont, overleden in mei 1494. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Philips van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1418, heer van Grenzau, 

gesneuveld (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1446 in Soest. 

3. Elisabeth van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 39 jaar 

oud) omstreeks 1459, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 48 jaar 

oud) op vrijdag 13 november 1440 met Otto van Bronckhorst-Borculo, zoon van 

Gijsbert VI van Bronckhorst (heer van Bronckhorst (1399-1409) en van Borculo 

(1405-1409)) en Hedwig van Tecklenburg, geboren omstreeks 1392, heer van 

Bronckhorst (1429-1458) en Borculo (1417-1458), overleden (ongeveer 65 jaar oud) op 

dinsdag 23 februari 1458. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 

Johan I graaf van Nassau-Beilstein-Mengerskirchen. 

Na het overlijden van zijn vader regeerde Johan het graafschap Nassau-Beilstein gemeenschappelijk met zijn 

oom Reinhard. Bij diens kinderloos overlijden was Johan de enige erfgenaam, omdat zijn beide broers in de 

geestelijke stand waren getreden. 

Vanwege de slechte financiële toestand van het kleine graafschap moest Johan in 1413 de Kalenberger Zent 

aan graaf Filips I van Nassau-Weilburg verpanden. In hetzelfde jaar wist Johan een overeenkomst over de 

erfverdeling van 1341 te bereiken met graaf Johan I van Nassau-Siegen, die hem een schadeloosstelling van 

2000 mark opleverde. In 1415 huwde Johan met Mechtild van Isenburg-Grenzau. Als huwelijksgift bracht ze 

tienden in Oberbrechen in. 

Johan probeerde de door zijn vader begonnen consolidering van het graafschap voort te zetten, maar hij had 

hierbij regelmatig tegenslagen. In strijd met Keur-Trier moest Johan in 1418 de leenhoogheid van Keur-Trier 

over het gehele graafschap erkennen. Kort na het inlossen van de Kalenberger Zent verpandde hij dit deel 

van zijn graafschap opnieuw, ditmaal aan Keur-Trier. 

In 1425 kwam het tot een verdeling van het graafschap. Johan ontving geheel Beilstein met de burcht 

Beilstein en Mengerskirchen, twee derde van het graafschap, alsmede de heerlijkheid Westerwald, de rentes 

en de helft van de lijfeigenen, en de helft van inkomsten uit de tollen te Emmerichenhain en Neukirch. Zijn 

broer Hendrik verkreeg de burcht Liebenscheid en een derde van het graafschap. De derde broer, Willem, 

zag van zijn aandeel af. 

Met de heren van Westerburg kwam het in 1435/36 en van 1441 tot 1444/45 opnieuw tot gewapende 

conflicten over de hoogheidsrechten op de heerlijkheid Westerwald, die Johan in zijn voordeel beëindigen 

kon. 

Johans zoon Filips was erfgerechtigd tot de heerlijkheid Isenburg-Grenzau in het graafschap Isenburg, daar 

zich aftekende dat Filips van Isenburg-Grenzau, een broer van zijn moeder, kinderloos zou blijven. Om deze 

aanspraken door te zetten sloot Johan een verbond met de zwagers van Filips, Salentijn VI van Isenburg en 

Frank van Kronberg. Gezamenlijk openden ze de strijd tegen Diether van Isenburg-Büdingen, die op grond 



  

  

van een erfverdrag met Filips van Isenburg-Grenzau de heerlijkheid Isenburg-Grenzau in bezit genomen 

had. Na het overlijden van Filips van Isenburg-Grenzau in 1439/40 kon Johan de de heerlijkheid 

Isenburg-Grenzau voor zijn zoon in bezit nemen, die de titel heer van Grenzau aannam. Tussen de 

erfgenamen kwam het later toch nog tot verdere vetes over de erfverdeling. 

In 1444 verpandde Johan de tienden in Oberbrechen. Het lukte de graven van Nassau-Beilstein niet meer om 

dit pand weer in te lossen. Enkele jaren later namen Johan en zijn zoon Filips aan de zijde van Keur-Keulen 

deel aan de Soestse Vete. In een treffen bij Soest sneuvelde Filips. Als gevolg daarvan gingen de aanspraken 

van het Huis Nassau-Beilstein op de heerlijkheid Grenzau weer verloren. Filips was verloofd met Johanna 

van Gemen. Om haar erfaanspraken voor het Huis Nassau-Beilstein te bewaren, huwde Johan met zijn 

voormalige toekomstige schoondochter. Met Johanna kreeg Johan zijn tweede zoon Hendrik. Deze werd 

later mederegent van zijn vader toen Johan zich steeds meer terugtrok.. 

Vanaf 1465 namen en Johan en zijn zoon Hendrik samen met graaf Johan IV van Nassau-Siegen aan de zijde 

van landgraaf Hendrik III van Hessen-Marburg deel aan de Hessische Broederoorlog. 

Johan overleed in juli 1473. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik. 

 

 

Otto van Bronckhorst-Borculo. 

Hij bezegelde het verbond van 1418 als tweede Gedeputeerde uit de graafschap Zutphen en werd in 1420 

met Borculo beleend. Hij was in 1423 Raad van Arnold V, de hertog van Gelre. 

In 1431 werd hij verkoren tot scheidsman tegen Willem heer van Buren, de kleinzoon van Alard IV, die in 

onmin was geraakt met Arnold van Gelre. Hij maakte in 1435 bezwaar om naar Nijmegen te komen maar 

bezegelde wel het verbond dat gesloten werd. 

Hij sluit in 1448 een verbond met een aantal edelen en de vier kleine steden op de Veluwe. 

Gedurende de reis naar Rome van de hertog van Gelre vertegenwoordigde hij deze als 

regeringsgemachtigde. Samen met Joachim heer van Wisch was hij verbonden als vijand van de stad Vreden. 

 

 

 Johan I graaf van Nassau-Beilstein-Mengerskirchen, trouwde (respectievelijk ongeveer 57 en 

ongeveer 27 jaar oud) (2) op zondag 31 oktober 1447 met Johanna van Gemen, dochter van Jan 

van Gemen en Oda van Horne, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 31 jaar oud) 

omstreeks 1451. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hendrik IV van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1449, overleden (ongeveer 49 

jaar oud) op vrijdag 26 mei 1499, volgt XIg, op pagina 86. 

 

 Johan I graaf van Nassau-Beilstein-Mengerskirchen, Buitenechtelijke relatie (3) na 1415 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 3 zonen: 

1. Henne van Münchhausen, volgt XIh, op pagina 88. 

2. Christiaan van Nassau. Hij ontving op 2 februari 1452 een leenbrief van zijn vader en 

op 7 mei 1476 van zijn halfbroer Hendrik IV, trouwde op zaterdag 22 februari 1479 

met Sophia Feije. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Heintze van Nassau, Op 22 Februari 1479 Schout te Beilstein. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. Adolf II graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, zoon van Walram IV graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein (Xa), op pagina 48 en Bertha van Westerburg, geboren 

omstreeks 1386, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op woensdag 26 juli 1426, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 14 jaar oud) in 1418 met Margaretha van Baden-Baden, 

dochter van Bernhard van Baden-Baden (hertog van Zahringen en markgraaf van Baden en 

Hachberg) en Anna van Oettingen, geboren op woensdag 25 januari 1404, gravin van Oettingen, 

overleden (38 jaar oud) op maandag 7 november 1442. 



  

  

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren omstreeks 1419, overleden (ongeveer 

60 jaar oud) op zondag 9 mei 1480, volgt XIIa, op pagina 88. 

2. Anna van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1421, overleden (minstens 45 jaar 

oud) tussen zaterdag 17 november 1466 en maandag 24 december 1466, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 18 jaar oud) omstreeks 1438 met Everhard 

III heer van Eppstein, zoon van Everhard II heer van Eppstein en Anna van 

Cronberg, geboren omstreeks 1420, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

donderdag 1 juli 1475. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Adolf van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1422, aartsbisschop van Mainz, 

overleden (ongeveer 53 jaar oud) op maandag 6 september 1475 in 

Eltenfeld [Thüringen, Duitsland]. 

4. Walram van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

5. Agnes van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1428, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) op zaterdag 13 juni 1485, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 54 

jaar oud) omstreeks 1464 met Konrad van Bickenbach, geboren omstreeks 1410, 

overleden (ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 10 januari 1483. Uit dit huwelijk een 

dochter. 

 

Adolf II graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

Adolf volgde in 1393 zijn vader op. Omdat hij op dat moment pas zeven jaar oud was, moet hij enige tijd 

onder regentschap gestaan hebben. Dat wordt in bronnen echter niet vermeld, zodat onbekend is wie als 

regent voor Adolf optrad. 

Adolf kreeg in 1397 de Burcht Adolfseck van zijn oom Johan II toen deze aartsbisschop en keurvorst van 

Mainz werd. Samen met zijn achterneef Filips I van Nassau-Weilburg erfde Adolf in 1404 van Anna van 

Nassau-Hadamar, de weduwe van zijn oudoom Rupert van Nassau-Sonnenberg, de heerlijkheid 

Sonnenberg. Adolf was sinds 1404 bestuurder van de bezittingen van de aartsbisschop-keurvorst van Mainz, 

zijn oom Johan II, in Hessen.. 

Grafmonument. 

Adolf overleed op 26 juli 1426 en werd begraven in de Uniekerk te Idstein. Het grafmonument voor Adolf en 

zijn echtgenote is het oudst bewaard gebleven grafmonument van leden van de Walramse Linie van het 

Huis Nassau en is waarschijnlijk kort na de dood van Adolf gemaakt door een anonieme meester uit Mainz. 

Het monument toont het meer dan levensgrote, naast elkaar op een dubbellijvige leeuw staande echtpaar in 

hoogreliëf. Links Adolf in een uit wambuis, maliënkolder, tuniek, beenbeschermers, zwaard, dolk en open 

helm bestaand harnas met het wapen van Nassau op de nekrand, rechts naast hem Margaretha in lang 

gewaad, mantel en sluier, de rozenkrans in haar handen. Boven beide figuren is hun volledige wapen 

aangebracht. 

Over de oorspronkelijke opstelling van het grafmonument zijn geen verdere details bekend, maar de 

afschuining van beide randen en de plaatsing van de inscriptie bij Adolf naar buiten, bij Margaretha naar 

binnen wijzend, zijn aanwijzingen dat de grafplaat waarschijnlijk met het hoofdeinde en de lengte van de 

zijde van Margaretha tegen een wand stond. De leesbaarheid van de teksten vanuit een hoek boven de 

figuren werd verzekerd door de plaatsing op de verschillend afgeschuinde randlijsten. Adolf's grafschrift is 

aan de linkerzijde, naar buiten hellende rand van boven naar beneden uitgehouwen en door de smalle 

opstelling van het monument vandaag de dag moeilijk te ontcijferen; aan de rechterzijde van de grafplaat, 

met naar het blikveld hellende rand staat Margaretha's grafschrift, beginnend bij het bovenste helmteken. De 

inscriptie in minuskel van Margaretha toont wegens de plaatsing tegen een wand in aanvulling een 

kwalitatief veel slechtere uitvoering. Woordscheiders zijn kleine vierhoeken. De inscriptie voor Adolf luidt: 

"Anno · d(omi)ni · m · cccc · xxvi · ip(s)o · die · s(an)c(t)e · anne o(biit) · nobilis · d(omi)n(u)s · d(omi)n(u)s · 

adolffvs · comes · i(n) · nassaw · cui(us) · a(n)i(m)a · r(e)q(ui)escat · i(n) · pace" en de inscriptie voor 

Margaretha luidt: "Anno · / d(omi)ni · m · cccc · <x[lii]° · die s(an)c(t)i willibrordi · ep(iscop)i> · o(biit) · 

nobil(is) · d(omi)na · margareta · de baden · Comitissa · i(n) · nass(aw) · c(uius) · a(n)i(m)a · r(e)q(uie)scat · i(n) 

· pace". Als sokkel van de tombe kunnen (twee ?) zittende leeuwen gediend hebben, waarvan er een, met het 

wapen van Margaretha, voor de grafplaat geplaatst was. 

De grafplaat wordt reeds sinds de 17e eeuw in het ridderkoor van de kerk rechtop tegen de oostelijke muur 

aangetroffen. Mogelijk al tijdens de uitbreiding van de kerk in 1667-1677 en de gelijktijdige barokisering, 



  

  

maar waarschijnlijk rond 1726 bij de verbouwing van het oorspronkelijk gewelfde, hogere koor, sloeg men 

de in de tekening van Heinrich Dors uit 1632 nog overgeleverde de bovenste helmdecoratie met helmdeksels 

van het monument af. De grafplaat van gele zandsteen kreeg een uniforme laag grijze verf. 

 

 

Adolf van Nassau-Wiesbaden. 

 

 

 
 

Adolf studeerde rechten in Heidelberg en Keulen, en was domheer te Mainz sinds 1438, domheer te Trier 

sinds 1439, domheer te Keulen sinds 1444, domheer te Speyer 1447-1451, proost van de Sint-Petruskerk te 

Mainz 1451-1459, en proost van de Sint-Marie te Erfurt 1456-1461. Als proost van de Sint-Petruskerk werd hij 

op 7 juli 1451 benoemd tot provisor van de rechtbank van Mainz in Erfurt, hoogste Amtmann in het 

Eichsfeld, en in januari 1453 tot voorzitter van de algemene rechtbank van Erfurt.. 

Aartsbisschop-keurvorst van Mainz. 

Bij de verkiezing tot aartsbisschop van Mainz in 1459 door het kapittel van de Dom van Mainz verloor Adolf 

aanvankelijk nipt van zijn tegenkandidaat Diether van Isenburg. Diether werd echter op 21 augustus 1461 

door paus Pius II afgezet vanwege zijn oppositionele houding tegen kerk en keizer. De paus benoemde 

Adolf tegen de wil van het domkapittel op 26 september 1461 tot nieuwe aartsbisschop, nadat keizer 

Frederik III reeds eerder zijn goedkeuring had gegeven.. 

Diether besloot zich in het aartsbisdom staande te houden en verbond zich met paltsgraaf Frederik I en graaf 

Filips van Katzenelnbogen. Adolf sloot een alliantie met hertog Lodewijk I van Palts-Zweibrücken, 

markgraaf Karel I van Baden en graaf Ulrich V van Württemberg. De stad Mainz koos voor Diether, nadat ze 

lang met beide partijen had onderhandeld. Het aartsbisdom was deels in handen van Adolf en deels in 

handen van Diether, waardoor Adolf met geweld zijn wil moest doordrijven.. 

De verwoestende, bloedige en geldverslindende Mainzer Stichtoorlog duurde een jaar en bereikte zijn 

hoogtepunt op 28 oktober 1462, toen de troepen van Adolf de stad Mainz binnenvielen, waarbij ongeveer 

500 mensen het leven lieten en nog eens 400 uit de stad verdreven werden. Daarmee was de oorlog echter 



  

  

nog niet beëindigd. De inspanningen van de paus en de keizer bleven lang zonder succes totdat er op 12 

oktober 1463 bij de Vrede van Zeilsheim een overeenkomst tot stand kwam. Diether deed afstand van het 

aartsbisdom en werd met een hoofdzakelijk uit de steden Höchst, Steinheim en Dieburg bestaand eigen 

vorstendom en een aanzienlijke som geld schadeloosgesteld. Adolf annuleerde de in 1244 door Siegfried III 

van Eppstein aan de burgers van Mainz verleende Grote Vrijheidskeur, samen met alle sindsdien uitgereikte 

privileges, en beëindigde daarmee het bestaan van de vrije stad Mainz. 

Daarna trachtte hij, in tijden van rust, de wonden te helen die het aartsbisdom waren toegebracht, en de 

discipline onder de geestelijken te bevorderen. De door Diether aan Hessen verpandde bezittingen van 

Mainz in het noorden van Hessen, aan de Wezer en Diemel, Eder en de bovenloop van de Lahn, bleven 

Hessisch, de aan de Keurpalts verpande bezittingen aan de Bergstraße en in het Odenwald kon het 

aartsbisdom pas in 1648 terugwinnen. Adolf ontving in 1465 van paus Paulus II het pallium en de 

toestemming voor de bisschopswijding, die op 26 januari 1466 plaatsvond.. 

Adolf benoemde in 1465 Johannes Gutenberg tot hofbeambte. In 1469 nam hij de eerste voorbereidingen 

voor de stichting van de universiteit van Mainz. Hij verordende in 1470 de verdrijving van alle Joden uit het 

aartsbisdom Mainz. 

Adolf was een trouwe aanhanger van de pauselijke en keizerlijke politiek. In 1470 nam hij de leiding van de 

kanselarij van keizer Frederik III op zich en bracht het grootste deel van zijn tijd door aan het keizerlijk hof. 

Tijdens de Bourgondische Oorlogen werd Adolf, samen met Albrecht Achilles van Brandenburg, door de 

keizer belast met de vorming van een rijksleger en trok samen met de keizer en andere rijksvorsten op tot 

ontzet van het Beleg van Neuss. 

Overlijden, begrafenis en opvolging. 

Adolf stierf op 6 september 1475 in Eltville, waar hij zijn residentie gevestigd had, nadat hij de verdreven 

Diether van Isenburg als zijn opvolger had aanbevolen. Adolf werd begraven in het koor voor het hoogaltaar 

van de basiliek van Klooster Eberbach in de Rheingau. 

 

 

XIb. Philips II graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Philips I graaf van 

Nassau-Weilburg-Saarbrücken (Xb), op pagina 52 en Isabella van Lotharingen, geboren op 

donderdag 12 maart 1418 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 19 maart 1492 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 14 

jaar oud) (1) op vrijdag 25 september 1440 in Weilburg [Hessen, Duitsland] met 

Margaretha gravin van Loon-Heinsberg, dochter van Johan graaf van Loon-Heinsberg en 

Walpurgis van Meurs, geboren op dinsdag 25 juli 1426, overleden (19 jaar oud) op 

vrijdag 13 februari 1446 in Weilburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johan III van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 27 juni 1441 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (39 jaar oud) op donderdag 15 juli 1480 

aldaar, volgt XIIb, op pagina 90. 

2. Philips van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1443, overleden (ongeveer 28 jaar 

oud) omstreeks 1471, begraven vermoedelijk in Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

 

 Philips II graaf van Nassau-Weilburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 17 jaar 

oud) (2) omstreeks 1447 met Veronica van Sayn-Homburg, dochter van George I van 

Sayn-Homburg (graaf van Sayn Wittgenstein, Sayn Homburg en Vallendar) en Elisabeth van der 

Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1430, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

dinsdag 4 juli 1511. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Philips II graaf van Nassau-Weilburg, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1440 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 2 kinderen: 

1. Philips van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 59 jaar 

oud) omstreeks 1499 in Loehnberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XIIc, op 

pagina 90. 

2. Else van Nassau, trouwde met Philips van Sulzbach. Uit dit huwelijk zijn mij geen 



  

  

kinderen bekend. 

 

XIc. Johan II graaf van Nassau-Saarbrücken, zoon van Philips I graaf van 

Nassau-Weilburg-Saarbrücken (Xb), op pagina 52 en Isabella van Lotharingen, geboren op 

vrijdag 4 april 1423 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op 

donderdag 25 juli 1472 in Vehingen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 33 

en 13 jaar oud) (1) op zondag 30 november 1456 met Johanna van Loon-Heinsberg, dochter van 

Johan van Loon-Heinsberg en Johanna van Diest-Sichem, geboren op donderdag 29 juni 1443, 

overleden (26 jaar oud) op vrijdag 3 september 1469 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Elisabeth van Nassau-Saarbrücken, geboren op woensdag 19 oktober 1459 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (19 jaar oud) op zondag 9 maart 1479 

aldaar, trouwde (respectievelijk 13 en 17 jaar oud) op zaterdag 19 oktober 1472 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Willem X hertog van Gulik-Berg, zoon van 

Gerard VIII van Gulik-Berg (hertog van Gulik, graaf van Berg en Ravensberg) en 

Sophie van Saksen-Lauenburg, geboren op dinsdag 9 januari 1455, van 1475 tot aan 

zijn dood hertog van Gulik, hertog van Berg en graaf van Ravensberg, overleden (56 

jaar oud) op woensdag 6 september 1511 in 

Düsseldorf [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Johanna van Nassau-Saarbrücken, geboren op donderdag 14 april 1464, overleden 

(57 jaar oud) op zaterdag 7 mei 1521, trouwde (respectievelijk 17 en 22 jaar oud) op 

donderdag 29 september 1481 met Johann I van Palts-Simmern (de Oudere), zoon 

van Frederik I van Palts-Simmern (graaf van Sponheim (1444–1480),) en Margaretha 

van Egmond, geboren op zondag 15 mei 1459 in 

Starkenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1480 tot zijn dood vorst van 

Palts-Simmern, overleden (49 jaar oud) op woensdag 27 januari 1509 in 

Starkenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

Johan II graaf van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 

Johan II van Nassau-Saarbrücken, detail van zijn graftombe in de Stiftskirche Sankt Arnual te Saarbrücken 

 

Graaf van Saarbrücken. 

In 1429 volgde hij zijn vader op als graaf van Nassau-Weilburg en als graaf van Saarbrücken, samen met zijn 

oudere broer Filips. Omdat hij nog minderjarig was, nam zijn moeder de regering waar. Johan werd rond 

1437 in Parijs opgeleid. In 1442 werd hij meerderjarig verklaard. Op 27 februari 1442 sloten de broers een 

verdelingsverdrag: Filips ontving de bezittingen rechts van de Rijn (Nassau-Weilburg) en Johan ontving het 

graafschap Saarbrücken. Daarmee ontstond de tak Nassau-Saarbrücken. Kirchheim en de heerlijkheden voor 

de Donnersberg en auf dem Gaue bleven in het gezamenlijk bezit van beide broers. Rooms-koning Frederik 

III beleende Johan op de Rijksdag van Frankfurt in 1442 met zijn rijkslenen.. 



  

  

Tot de bezittingen van Johan behoorden ook Commercy en Morley (beide in Lotharingen), evenals andere 

leengoederen van het hertogdom Bar. 

Johan had goede relaties opgebouwd met de buren Lotharingen, het bisdom Metz en de Rijksstad Metz. Een 

groot probleem in zijn tijd was de onzekerheid van de wegen door struikrovers. Johan vernieuwde in 1441 

met de bisschop van Straatsburg en de graven van Bitsch en Veldenz oudere geleideverdragen. In 1447 

veroverde Johan het roofridderslot Burg Ober-Wasenstein.. 

Met graaf Frederik van Bitsch viel hij in 1451 het ambt Nanstein binnen. Samen met keurvorst Frederik I van 

de Palts werd in 1452 Kasteel Lützelstein na een lange belegering veroverd. Het graafschap Lützelstein 

kwam vervolgens aan het keurvorstendom Palts. 

Langduriger waren de, soms samen met zijn broer uitgevochten, vetes met Palts-Zweibrücken. Aanvankelijk 

had Johan geprobeerd goede relaties op te bouwen en werden er verschillende verdragen gesloten. Het 

openlijke conflict begon in 1452 met de aanval van paltsgraaf Stefan op Saarbrücken en Diemeringen. 

Tijdelijk kon het conflict door bemiddeling van zijn broer Filips worden bijgelegd, waarbij paltsgraaf Stefan 

op 25 juli 1452 afstand deed van Homburg. In 1455 sloten Filips en Johan een offensief en defensief verbond 

met paltsgraaf Lodewijk I "de Zwarte", waarbij ze onder meer de veiligheid van de handelswegen 

garandeerden. Het verdrag hield echter slechts vijf jaar stand. 

In 1455 benoemde koning René van Napels Johan tot Chevalier du Croissant. In 1460 beleende George van 

Baden, de bisschop van Metz, Johan formeel met Slot Saarbrücken, Hof Völklingen en Slot Quierschied.. 

In 1460 kwam het tot strijd met Lodewijk "de Zwarte". Het ging over delen van het bezit van de heerlijkheid 

auf dem Gaue. De paltsgraaf overviel in 1461 Filips in Kirchheim en nam hem gevangen. Een 

bevrijdingspoging door Johan mislukte. Johan belegerde Meisenheim, de favoriete residentie van Lodewijk. 

Markgraaf Karel I van Baden bemiddelde een einde aan het conflict. 

In het geschil over het bezit van het aartsbisdom Mainz (Mainzer Stichtoorlog) steunden de broers hun 

familielid Adolf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, ook in opdracht van keizer Frederik III en paus Pius II, bij 

het verdrijven van de afgezette Diether van Isenburg. De daarop uitgebroken oorlog richtte zich ook tegen 

Frederik I van de Palts, die Diether ondersteunde. Een leger der bondgenoten marcheerde aan op 

Heidelberg, maar werd op 30 juni 1462 bij Seckenheim volledig verslagen. Adolf en zijn bondgenoten uit het 

Huis Nassau, onder wie ook Johan en Filips, namen op 28 oktober stormenderhand Mainz, waarbij ongeveer 

500 mensen het leven lieten en nog eens 400 uit de stad verdreven werden. Diether moest de stad 

ontvluchten en verloor zijn heerschappij. 

Sinds 1467 was Johan lid van de raad van Keur-Mainz en beschermheer van het aartsbisdom. In 1469 riep 

keizer Frederik III hem op tot deelname aan de Rijksdag van Regensburg. 

In 1470 hernieuwde Johan de vete met Lodewijk "de Zwarte". Een bevel van de keizer om er van te zien, 

heeft Johan niet opgevolgd. Eerst viel de paltsgraaf het Köllertal binnen. Als tegenzet veroverden Johan en 

Frederik I van de Palts in 1471 Lambsheim, de Leiningense residentie Dürkheim en bedreigden de Veldenzse 

residentie Meisenheim en dwongen Lodewijk tot overgave. Op 2 september van datzelfde jaar kwam het op 

Slot Heidelberg tot verzoening tussen beide partijen. Na het einde van de oorlog nodigde Johan zijn 

bondgenoten uit in Saarbrücken en organiseerde in september 1471 een groot toernooi. 

Heer van Heinsberg, Diest en Zichem, burggraaf van Antwerpen. 

Johan had zich reeds in 1450 verloofd met zijn eerste vrouw, Johanna van Loon-Heinsberg, die toen nog in 

de kinderleeftijd was, en een nicht van de vrouw van zijn broer was. Het huwelijk vond plaats in 1456, toen 

Johanna meerderjarig geworden was. Zijn vrouw was de erfdochter van Johan IV van Loon-Heinsberg en 

Johanna van Diest. Door het huwelijk had hij het vooruitzicht om de heerlijkheid Heinsberg en het bezit van 

de heren van Diest aan de Maas en de Beneden-Rijn in zijn bezit te brengen. Voordat het huwelijk 

plaatsvond, werd hem in 1455 de heerschappij over de bezittingen van zijn toekomstige vrouw 

overgedragen. Op 20 december 1456 werd Johan door de hertog van Brabant beleend met de Diestse landen. 

Er was een geschil tussen hem en zijn broer Filips over het bezit van de heerlijkheid Löwenburg om Bad 

Honnef, waarop diens vrouw ook erfaanspraken kon maken. Uiteindelijk schikten de broers minnelijk. 

Johan noemde zichzelf nu ook heer van Heinsberg, Diest en Zichem en burggraaf van Antwerpen. Over de 

Heinsbergse bezittingen kwam het tot twisten met Johan IV van Nassau-Siegen, wiens vrouw daarop 

eveneens erfaanspraken had. In 1460 verwierf Johan ook lenen in het bisdom Luik. Johan en zijn echtgenote 

reisden in 1463 naar hun Nederlandse bezittingen. Daarbij werd ook het huwelijk van hun dochter Elisabeth 

met Willem van Gulik en Berg, een zoon van hertog Gerhard II van Gulik en Berg, overeengekomen. In 1466 

kwam er met Johan IV van Nassau-Siegen een voorlopige schikking over de Heinsbergse bezittingen tot 

stand. 



  

  

Boekenverzameling. 

Johan had ook, in tegenstelling tot zijn oudere broer, een persoonlijke relatie met de literaire activiteit van 

zijn moeder, Isabella. Zij vertaalde in de eerste helft van de 15e eeuw vier jongere Franse hoofse romans 

(chansons de geste) uit de romancyclus over Karel de Grote en zijn nakomelingen, namelijk "Herpin", 

"Sibille", "Loher und Maller" en "Huge Scheppel", in Vroegnieuwhoogduits proza. Johan liet onder andere 

prachtig bewerkte handschriften van deze ridderromans vervaardigen. Hij bezat drie geïllustreerde, groot 

formaat handschriften die alle vier prozaromans bevatten. Exemplaren van de handschriften en 

wiegedrukken die hij bezat, bevinden zich tegenwoordig in de Hertog August Bibliotheek te Wolfenbüttel, 

en de Staats- en Universiteitsbibliotheek Hamburg. Een deel van zijn boeken werd geërfd door zijn zuster 

Margaretha. 

Overlijden en grafmonument. 

Johan overleed tijdens een reis naar de familie van zijn tweede echtgenote in Württemberg. Zijn weduwe liet 

een grafmonument in de Stiftskirche Sankt Arnual bouwen, die in het Saarland als een belangrijk werk van 

de late gotiek wordt beschouwd. Op de tombe ligt de graaf, links en rechts vergezeld door zijn twee 

echtgenotes. Na zijn dood voerde zijn broer Filips, samen met graaf Everhard V van Württemberg, de 

voogdij over zijn kinderen. 

 

 

Willem X hertog van Gulik-Berg. 

 

 

 
 

In 1475 volgde hij zijn vader op als hertog van Gulik, hertog van Berg en graaf van Ravensberg. Willem II 

regeerde eigenlijk al sinds 1473 over deze gebieden. Hij had toen de regering overgenomen van zijn 

overleden moeder, die in 1460 de regeringszaken had overgenomen in naam van haar geesteszieke 

echtgenoot. 

In 1472 huwde Willem met Elisabeth (1459-1479), dochter van graaf Johan II van Nassau-Saarbrücken. Zij 

bracht een rijke erfenis, waaronder de heerlijkheid Heinsberg, in het huwelijk, maar overleed reeds in 1479. 

Vervolgens huwde hij in 1481 met Sibylle (1467-1524), dochter van keurvorst Albrecht Achilles van 

Brandenburg. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren: Maria (1491-1543). 

Willem had geen mannelijke nakomelingen, wat problemen opleverde voor de erfopvolging. Uiteindelijk 

verloofde hij in 1496 zijn dochter met Johan, zoon en erfgenaam van hertog Johan II van Kleef. In 1510 vond 

het huwelijk, dat ook weleens de Kleefse Unie wordt genoemd, plaats in Düsseldorf. 

In september 1511 overleed Willem II op 56-jarige leeftijd. De laatste hertog van Gulik-Berg uit het huis 

Gulik werd bijgezet in de Dom van Altenberg. Zijn gebieden werden geërfd door zijn schoonzoon Johan. 

Toen die in 1521 ook het hertogdom Kleef erfde, leidde dit tot het ontstaan van de verenigde hertogdommen 

Gulik-Kleef-Berg. 



  

  

 

 

Johann I van Palts-Simmern (de Oudere). 

 

 

 
 

Biografie. 

Geestelijke loopbaan. 

Net als zijn broers begon hij al op jonge leeftijd aan een carrière in de Kerk. In 1466 droeg domheer Werner 

van Sayn-Wittgenstein Johan voor als lid van het domkapittel van Keulen. Hij zou de prebende van de kort 

daarvoor overleden Albert van Wertheim overnemen. Op 24 april 1467 trad Johan toe tot het Keulse 

domkapittel. Drie jaar later volgde een aanstelling in het domkapittel van Trier en in 1472 werd Johan nog 

kanunnik in het Bambergse domkapittel.. 

Als jongere zoon was Johan niet direct gerechtigd om zijn vader op te volgen. Johans oudste broer Stefan 

volgde echter net als hij een carrière in de Kerk. Mogelijk was Stefan al opgeklommen tot deken, 

thesaurarius en scholaster in Keulen. In 1478 trad Johan terug in de wereldlijke stand en werd zo de directe 

opvolger van zijn vader. Na het overlijden van hertog Frederik I op 29 november 1480 volgde Johan hem 

dan ook op als vorst van Palts-Simmern. Stefan zag in 1483 af van zijn erfdeel uit zowel zijn vaders als zijn 

moeders nalatenschap. 

Bouwprojecten in Simmern. 

Tijdens zijn bewind breidde Johan zijn residentie in Simmern uit. Ook legde hij de eerste steen van de 

Stefanuskerk en de stadshal van Simmern. 

Landshuter successieoorlog. 

In 1504 brak naar aanleiding van een conflict over de erfopvolging in het hertogdom Beieren-Landshut de 

Landshuter Successieoorlog uit. Een coalitie van vorsten, waaronder rooms-koning Maximiliaan, hertog 

Ulrich van Württemberg, landgraaf Willem II van Hessen en Alexander van Palts-Zweibrücken viel de Palts 

binnen. Grote delen van de Palts werden geplunderd en verwoest. Hertog Johan stelde zich neutraal op en 

hield zo het grootste deel van zijn land buiten de oorlog. 

Het voorste graafschap Sponheim, dat Johan gezamenlijk met keurvorst Filips van de Palts bestuurde, had 



  

  

wel zwaar te lijden onder het geweld. Vanuit Meisenheim ondernamen de troepen van hertog Alexander 

van Palts-Zweibrücken strooptochten in het gebied en Paltische strijdkrachten voerden vanuit Kreuznach 

tegenaanvallen uit. Verschillende dorpen en kloosters in de omgeving werden platgebrand en geplunderd. 

De abt van het klooster van Sponheim, de beroemde geleerde Johannes Trithemius, verliet zijn klooster en 

vluchtte naar Kreuznach. Hertog Johan maakte van de afwezigheid van de abt gebruik om een opstand van 

ontevreden monniken tegen Trithemius te ondersteunen. In 1505 overvielen zijn troepen het klooster. 

Johannes Trithemius gaf zijn positie als abt op en keerde nooit meer terug naar Sponheim. 

Op de Rijksdag in Keulen in juli 1505 beslechtte koning Maximiliaan I de strijd over de erfenis van Landshut. 

Keurvorst Filips moest een deel van zijn gebieden aan zijn tegenstanders afstaan en de Palts verloor een 

groot deel van zijn invloed. Op zijn terugreis uit Keulen verbleef koning Maximilian korte tijd op het kasteel 

van Simmern. Hiermee toonde de koning zijn waardering voor de neutrale houding van hertog Johan tijdens 

de oorlog.. 

In januari 1509 stierf Johan op 49-jarige leeftijd. Hij werd begraven in Simmern. 

Grafmonument. 

Beschrijving. 

Johan I was de eerste vorst van Simmern die werd bijgezet in de vorstelijke grafkelder van de 

Stephanskirche in Simmern (zijn ouders lagen begraven in de kapittelkerk van Ravengiersburg). In 1522 liet 

Johans zoon, hertog Johan II, een grafmonument ter nagedachtenis aan zijn vader bouwen. Het monument 

werd aan de zuidelijke muur van de Anna-kapel geplaatst. 

Op het monument is Johan I levensgroot en in harnas afgebeeld. Aan zijn linkerzijde draagt hij een zwaard 

en om zijn hals heeft hij een ketting met een medaillon van de heilige Christophorus. Het beeld van de 

hertog houdt zijn handen biddend tegen elkaar en staat bovenop een gehurkte leeuw, een symbool van 

dapperheid. Het hoofd is richting de oostelijke muur van de kapel gericht, waar in de zestiende eeuw een 

altaar gestaan heeft. Het haar van de hertog is lang en valt tot op zijn schouders. 

Het beeld staat in een door twee pilaren en een rondboog omlijste nis. Aan de binnenzijde van de rondboog, 

boven het beeld van de hertog, houdt een putto een helm vast. Daarnaast bevinden zich nog twee 

heraldische helmen die zijn versierd met de wapens van de Palts en Sponheim. Zowel het basement als het 

kapiteel van de twee pilaren zijn ook versierd met wapens. Tenslotte houden drie putti bovenop de 

rondboog nog vier wapenschilden vast. De wapens van de Palts en Sponheim, direct boven het beeld, 

werden door Johan I persoonlijk gevoerd. De wapens op de pilaren en boven de rondboog verwijzen naar de 

voorouders van de hertog.. 

Het monument is vervaardigd uit kalk- tufsteen en is in zijn geheel 345 cm hoog en 166 cm breed. De 

beeldhouwer maakt zich kenbaar door middel van een inscriptie met de naam IACOB(VS). Deze Jacobus 

wordt geïdentificeerd als meester Jakob Kerre, die in 1517 als 'Jakob Kerre Byldhauwer' stond ingeschreven 

bij het handelaarsgilde van Trier. Behalve in Trier was Jakob Kerre actief in Koblenz, het Midden-Rijngebied, 

het Nahe-gebied en in de Hunsrück. Het beeld werd in 1897 grondig gerestaureerd door de Stuttgartse 

beeldhouwer Karl Wüst. De laatste restauratie vond plaats in 1956/57. 

Inscripties. 

Op het monument zijn vier inscripties te vinden: het grafschrift, een monumentale datering, een verkorte 

datering en de naam van de beeldhouwer. De naam van de beeldhouwer (IACOB(VS)) en de verkorte 

datering (1?5?2?2) staan in de twee pilaren gebeiteld. De uitgebreidere monumentale datering (? ANNO ? 

D(OMI)NI ? M ? V XXII ? M[..]AVGVS, In het jaar des Heren 1552) staat in de rondboog geschreven, maar is 

door de wapenschilden en de putti die voor de boog staan nauwelijks zichtbaar. 

Het in het Latijn opgestelde grafschrift staat op een paneel op een sokkel gegraveerd: 

AN(NO) ? D(OMI)NI ? M ? V ? IX ? XXVII ? DIE ? IA(N)VARII ? OBIIT ? ILLVSTRIS ? PRI(N). 

CEPS ? D(OMI)N(V)S ? IOAN(N)ES ? CO(MES) ? PAL(ATINVS) ? RE(NI) ? DVX ? BAVARIE ? ET ? 

CO(MES) ? IN ? SPA(NHE)I(M). 

ETATIS ? SVE ? 50 ? ET ? REGEMINI ? EIVS ? 28 ? P(ATRIS) ? P(IE) ? M(EMORIE) ? E(RECTVM). 

(In het jaar des Heren 1509 op de 27ste dag van januari overleed de illustere vorst heer Johan, Paltsgraaf aan 

de Rijn, Hertog van Beieren en Graaf van Sponheim, op 50-jarige leeftijd en in het 28ste jaar van zijn 

regering. Opgericht uit eerbiedwaardige nagedachtenis aan zijn vader.). 

 

 



  

  

 
 

Het grafmoment van hertog Johan I in de Stephanskirche van Simmern. 

 

 

 

 Johan II graaf van Nassau-Saarbrücken, trouwde (respectievelijk 47 en 23 jaar oud) (2) op 

zondag 30 oktober 1470 met Elisabeth van Württemberg, dochter van Ludwig van 

Württemberg (graaf van Wurtemberg Urach) en Mathilde van de Palts, geboren op 

maandag 4 oktober 1447, overleden (57 jaar oud) op zaterdag 3 juni 1505 in 

Wernigerode [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 19 oktober 1472 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op maandag 4 juni 1545 

aldaar, volgt XIId, op pagina 90. 

 

 Elisabeth van Württemberg, dochter van Ludwig van Württemberg (graaf van Wurtemberg 

Urach) en Mathilde van de Palts, trouwde (respectievelijk 27 en 38 jaar oud) (2) op 

woensdag 21 oktober 1474 met Heinrich graaf van Stolberg, zoon van Bodo graaf van 

Stolberg en Anna van Schwarzburg, geboren op donderdag 12 mei 1436, overleden (75 jaar oud) 

op zondag 17 september 1511. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Johan II graaf van Nassau-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (3) na 1460 met een onbekende 

minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Johan van Nassau-Saarbrücken, magister en kanunnik van de de Stiftskirche Sankt 

Arnual, overleden na zondag 14 juni 1463. 

 



  

  

XId. Jan IV graaf van Nassau-Dietz, zoon van Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden (Xe), op 

pagina 59 en Johanna van Polanen, geboren op woensdag 1 augustus 1410 in Breda, overleden 

(64 jaar oud) op woensdag 3 februari 1475 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven in Breda 

Zijn lichaam ligt begraven in het Praalgraf van Engelbrecht I van Nassau in de Grote Kerk aan de 

Grote Markt te Breda, zijn hart is begraven in Dillenburg, trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 

13 jaar oud) (1) op vrijdag 7 februari 1440 met Maria gravin van Loon, dochter van Johan van 

Loon-Heinsberg en Anna Margarethe van Solms, geboren omstreeks 1426, overleden (ongeveer 

75 jaar oud) op zondag 20 april 1502 in Breda, begraven aldaar samen met haar man begraven in 

het Grafmonument van Engelbrecht I van Nassau in de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Anna van Nassau, geboren omstreeks 1441, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 

woensdag 8 april 1514 in Celle [Niedersachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) op zondag 24 januari 1464 met Otto II hertog 

van Brunswijk-Lüneburg (de Overwinnaar), zoon van Frederik II hertog van 

Brunswijk-Lüneburg (de Vrome) en Magdalena van Brandenburg, geboren 

omstreeks 1439, was van 1464-1471 hertog van Brunswijk-Lüneburg, overleden 

(ongeveer 31 jaar oud) op zondag 8 januari 1471. Uit dit huwelijk een zoon, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 71 jaar oud) (2) op zaterdag 24 januari 1474 

met Philips van Katzenelnbogen (de Oude), zoon van Johan III graaf van 

Katzenelnbogen en Anna van Katzenelnbogen, geboren omstreeks 1402, laatste graaf 

van Katzenelnbogen, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op maandag 28 juli 1479. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johanna van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1444, overleden (ongeveer 24 

jaar oud) omstreeks 1468, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar 

oud) op vrijdag 14 oktober 1464 met Philips I graaf van Waldeck-Wildungen, zoon 

van Wolrad I graaf van Waldeck en Barbara van Wertheim, geboren omstreeks 1445, 

overleden (ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1475. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Odilia van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1445, priores van het door haar 

moeder gestichte (1476) klooster Vredenburg bij Bavel, overleden (ongeveer 47 jaar 

oud) op zaterdag 22 april 1493 in Alkmaar. 

4. Adriana van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 7 februari 1449 in Breda, 

overleden (27 jaar oud) op maandag 15 januari 1477, trouwde (respectievelijk 19 en 18 

jaar oud) op zaterdag 12 september 1468 met Philips I graaf van Hanau-Münzenberg, 

zoon van Reinhard III graaf van Hanau-Münzenberg en Margaretha van 

Palts-Mosbach, geboren op vrijdag 21 september 1449, overleden (50 jaar oud) op 

zondag 26 augustus 1500. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

5. Engelbrecht II van Nassau, geboren op zaterdag 17 mei 1451 in Breda, overleden (53 

jaar oud) op dinsdag 31 mei 1504 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XIIe, op 

pagina 94. 

6. Jan V van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 9 november 1455 in Breda, 

overleden (60 jaar oud) op zondag 30 juli 1516 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], 

volgt XIIf, op pagina 96. 

 

Jan IV graaf van Nassau-Dietz. 

 

 



  

  

 
 

Bij de dood van zijn vader in 1442 erfde Jan IV de Nederlandse bezittingen van het huis Nassau. In 1451 

erfde hij van zijn kinderloos gestorven jongste broer Hendrik (1414-1450) de Duitse gebieden van het huis 

Nassau-Dillenburg, waardoor alle Nassause bezittingen uit de Ottoonse linie, met uitzondering van 

Nassau-Beilstein, weer in handen van één persoon kwamen. 

Jan speelde een belangrijke rol in het hertogdom Brabant, waar Filips van Bourgondië sinds 1430 hertog was. 

In 1436 werd hij benoemd tot drossaard van Brabant, wat hij tot zijn dood bleef. 

Titels. 

graaf van Nassau. 

graaf van (half) Diez en Vianden. 

heer van Breda van 1442-1475. 

heer van de Lek, Gageldonck en Hambroeck (1458-1459). 

drossaard van Brabant in 1435 en Heusden in 1447. 

maarschalk van Westfalen van 1449 tot 1450. 

Biografie. 

Jan IV noemde zich Graaf van Nassau, Vianden en Dietz. In 1451 erfde hij van zijn broer Hendrik II van 

Nassau-Dillenburg de Duitse gebieden van het huis Nassau-Dillenburg, waardoor alle Nassause bezittingen 

uit de Ottoonse linie, met uitzondering van Nassau-Beilstein, weer in handen van één persoon kwamen. 

Jan IV speelde een rol in het hertogdom Brabant, waar Filips de Goede, hertog van Bourgondië sinds 1430 

hertog was. De graaf was militair zowel onder Filips de Goede als onder Karel de Stoute. Hij werd benoemd 

tot drossaard van Brabant, wat hij tot zijn dood bleef. In 1445 begeleidde hij hertog Filips bij diens aanval op 

het graafschap Holland. Jan was als maarschalk van Hertogdom Westfalen stadhouder van de aartsbisschop 

van Keulen in diens hertogdom Westfalen. De graaf breidde het kasteel van Breda uit met torens en stichtte 

een grote bibliotheek. 

Graaf Jan is gestorven in Dillenburg. Zijn lichaam ligt begraven in het Praalgraf van Engelbrecht I van 

Nassau in de Grote Kerk aan de Grote Markt te Breda, zijn hart is begraven in Dillenburg. 

 

 



  

  

Maria gravin van Loon. 

 

 

 
 

 

 

Anna van Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Anna van Nassau woonde, na haar tweede huwelijk, enige tijd op het kasteel in het Ambt Lüchow. 

Anna van Nassau-Dillenburg was de moeder van hertog Hendrik VII van Brunswijk-Lüneburg (1468-1532). 

Otto werd als hertog opgevolgd door zijn vader Frederik II, en na diens dood nam Anna de regering voor 

haar zoon waar tot die in 1486 volwassen werd. 

 

 

Otto II hertog van Brunswijk-Lüneburg (de Overwinnaar). 



  

  

 

 

 
 

In 1464 werd hij hertog van Lüneburg, als opvolger van zijn kinderloos overleden oudere broer Bernhard. 

Hij zou omgekomen zijn bij een toernooi. 

Omdat Otto's oudste zoon Hendrik nog maar een kleuter was, werd hij opgevolgd door zijn vader Frederik 

II, die ook al van 1434-1457 geregeerd had, maar afstand had gedaan voor zijn oudste zoon Bernhard II. 

 

 

Odilia van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

In 1463 maakte Odilia van Nassau deel uit van de afvaardiging van augustinessen uit Bethanië die in 

opdracht van paus Pius II het norbertinessenklooster Sint Catharinadal bij Breda moest hervormen. Dit 

klooster had van oudsher nauwe contacten met de heren van Breda, en omdat het wegens financiële 

problemen ten onder dreigde te gaan, had Jan van Nassau zich in 1461 direct tot de paus gewend met het 

verzoek om maatregelen. Besloten werd om enkele zusters uit Bethanië naar Sint Catharinadal te sturen. 

Voor Jan van Nassau bood dit een goede gelegenheid om zijn dochter naar Breda te halen. Een van de 

voornaamste hervormingen in Sint Catharinadal was de invoering van het strenge kloosterslot ('clausuur'), 

met ijzeren tralies. Verder werd bepaald dat dienstboden voor eigen gebruik en eigen bezit niet langer 

geoorloofd waren. Interdict en excommunicatie dreigden als de zusters zich niet binnen zes dagen aan de 

nieuwe regels zouden onderwerpen - zij moesten in dat geval binnen zes weken het klooster verlaten. Drie 

van de twaalf zusters vertrokken. Het is niet bekend welke rol Odilia van Nassau heeft gespeeld bij deze 

hervormingen. Gelet op haar leeftijd - in 1463 zou zij ongeveer dertien jaar oud geweest zijn - is deze rol 

vermoedelijk niet groot geweest. Wel bleef zij in Sint Catharinadal tot na de dood van haar vader, in 1475. 

In 1476 kregen Odilia's moeder en haar broer Engelbrecht toestemming van de bisschop van Luik, Lodewijk 

van Bourbon, om een augustinessenklooster te stichten nabij de hoeve Woestenberg bij Bavel. Odilia van 

Nassau wordt nergens genoemd, maar het moet haar plan zijn geweest om een nieuw klooster te stichten. 

Het terrein bleek echter ongeschikt voor de bouw van een klooster. In een oorkonde - gezegeld op 1 oktober 

1479 - gaf de bisschop van Luik daarom toestemming om onder dezelfde voorwaarden een klooster te 

stichten op Boeimeer, eveneens vlakbij Breda gelegen (Placidus, 155). In 1484 was klooster 'Vredenberg' 

voltooid, met voor de kloosterkapel een kruisweg uit steen - waarschijnlijk de eerste kruisweg van 

Nederland (Placidus, 156). Odilia van Nassau werd een van de zusters in dit nieuwe klooster. 

Een portret van Odilia van Nassau wordt bewaard in Sint Catharinadal te Oosterhout, de opvolger van het 

gelijknamige Bredase klooster. Het maakt deel uit van een serie van drie portretten van religieuzes uit het 

geslacht Polanen-Van Nassau, in 1681 geschilderd door mr. Sommeren uit Antwerpen in opdracht van 

Josephus van der Malen, de proost van het klooster. De drie 'nonnekens' hingen in het spreekhuis van het 

klooster 'om aan de geuzen occasie [: gelegenheid] te geven om te spreken van de oudheid en edelheid van 

ons klooster' (Sponselee-de Meester, 171). Onder het portret van Odilia staat vermeld dat zij is gestorven 'int 

Clooster tot Boeymeir'. 



  

  

 

 

Adriana van Nassau-Dillenburg. 

 

 

 
 

 

 

Philips I graaf van Hanau-Münzenberg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Jan IV graaf van Nassau-Dietz, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1430 met Aleyd van 

Loemmel, geboren in 1420, overleden (ongeveer 55 jaar oud) in 1475. 

 Uit deze relatie 3 kinderen: 

1. Jan I van Nassau, geboren in 1435 in Breda, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

donderdag 29 november 1506, volgt XIIg, op pagina 98. 

2. Adriaan van Nassau, geboren omstreeks 1445, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

omstreeks 1510, volgt XIIh, op pagina 98. 

3. Cathalijne van Nassau, non in Breda. 

 

XIe. Hendrik II graaf van Nassau-Dietz-Vianden, zoon van Engelbert I graaf van 

Nassau-Dietz-Vianden (Xe), op pagina 59 en Johanna van Polanen, geboren op 

vrijdag 7 januari 1414 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op 

zaterdag 18 januari 1451 in Radicofani [Toscana, Italië], trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en 

ongeveer 15 jaar oud) (1) omstreeks 1435 in Breda met Genoveva gravin van Virneburg, dochter 

van Ruprecht graaf van Virneburg en Agnes van Solms, geboren omstreeks 1420, overleden 

(ongeveer 16 jaar oud) op dinsdag 18 april 1437 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Odilia van Nassau-Dillenburg, geboren in april 1437, overleden (58 jaar oud) in 

juli 1495, trouwde (respectievelijk 12 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op 

dinsdag 1 januari 1450 met Philips graaf van Katzenelnbogen (de Jongeren), zoon 

van Philips van Katzenelnbogen (de Oude) (laatste graaf van Katzenelnbogen) en 

Anna hertogin van Württemberg, geboren omstreeks 1427, overleden (ongeveer 25 

jaar oud) op zondag 27 februari 1453. Uit dit huwelijk een dochter, trouwde 

(respectievelijk 38 en ongeveer 51 jaar oud) (2) op donderdag 3 juni 1475 met Oswald 

I graaf van Tierstein, geboren omstreeks 1423. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Hendrik II graaf van Nassau-Dietz-Vianden. 

Hendrik volgde in 1442 zijn vader op samen met zijn broer Johan IV. Hij erfde in 1443 samen met zijn broer 

de bezittingen van hun oom Johan II “met de Helm”. Op 22 februari 1447 deelden Hendrik en zijn broer 

Johan IV hun bezittingen, waarbij Hendrik de goederen in Duitsland verkreeg. 

In verband met het door paus Nicolaas V voor 1450 afgekondigde Heilig Jaar ondernam Hendrik een 

pelgrimstocht naar Rome. Op de terugreis overleed hij op 18 januari 1451 te Radicofani in Toscane, ongeveer 

30 km ten noorden van het Lago di Bolsano. De bronnen vermelden zowel de (pest) als malaria als mogelijke 

doodsoorzaken. Hendrik werd begraven in de Collegiata (een kerk waaraan een college van kanunniken 

verbonden is) in het ongeveer 25 km ten noorden van Radicofani gelegen stadje San Quirico d'Orcia. Het ligt 

voor de hand te veronderstellen dat Hendrik onderweg was naar Siena, ongeveer 25 km ten noorden van 

San Quirico d'Orcia, om daar zijn opwachting te maken bij rooms-koning Frederik III. In Siena vond 



  

  

namelijk op 8 februari 1451 de eerste zogenaamde ontmoeting van Portugal plaats. Dat huwelijk tussen de 

Frederik III en Eleonora Helena van Portugal was bemiddeld door de bisschop van Siena, Eneas Silvio 

Piccolomini, de latere paus Pius II. 

 

 

 Hendrik II graaf van Nassau-Dietz-Vianden, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 

22 jaar oud) (2) omstreeks 1442 met Irmgard van Schleiden, dochter van Johann van 

Schleiden (heer van Schleiden) en Johanna van Blankenheim, geboren omstreeks 1420, gravin van 

Blankenheim, overleden (ongeveer 32 jaar oud) omstreeks 1452. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIf. Johan van Nassau, zoon van Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden (Xe), op pagina 59 en 

een onbekende minnares, geboren omstreeks 1410, rentmeester in het graafschap Vianden, 

trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1440 met Johanna van der Raven, geboren 

omstreeks 1410, overleden (ongeveer 50 jaar oud) omstreeks 1460. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adam I van Nassau, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1500, volgt XIIi, op pagina 99. 

2. Catharina van Nassau, geboren omstreeks 1450, non in Breda, overleden (ongeveer 73 

jaar oud) op dinsdag 8 januari 1524 in Breda. 

 

XIg. Hendrik IV graaf van Nassau-Beilstein, zoon van Johan I graaf van 

Nassau-Beilstein-Mengerskirchen (Xh), op pagina 67 en Johanna van Gemen, geboren 

omstreeks 1449, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op vrijdag 26 mei 1499, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 13 jaar oud) omstreeks 1468 met Eva gravin van 

Sayn-Hachenburg, dochter van Gerhard graaf van Sayn-Hachenburg en Elisabeth van Sirck, 

geboren omstreeks 1455, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1525. 

 Uit dit huwelijk 21 kinderen, waaronder: 

1. Johan II van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 43 jaar 

oud) op maandag 18 augustus 1513, volgt XIIj, op pagina 99. 

2. Eva van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 95 jaar oud) 

op maandag 29 september 1575, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 38 

jaar oud) op zondag 5 juli 1508 met Nicolaas IV graaf van Tecklenburg, zoon van 

Nicolaas III van Tecklenburg (van 1450 tot zijn dood in 1508 graaf van 

Tecklenburg) en Mathilde van den Bergh, geboren omstreeks 1470, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) omstreeks 1544. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Gerhard van Nassau-Beilstein, benedictijner monnik te Fulda, overleden 

omstreeks 1506. 

4. Bernhard van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1485, ongehuwd en kinderloos 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 10 mei 1556 in 

Liebenscheid [Vlaams-Brabant, België]. 

5. Reinhard van Nassau-Beilstein, overleden omstreeks 1502. 

6. Lodewijk van Nassau-Beilstein, aartsdiaken te Fulda 1509-1515, overleden 

omstreeks 1516. 

7. Otto van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1485, jong overleden. 

8. Margaretha van Nassau-Beilstein, non in de Rijksabdij van Thorn. 

9. Irmgard van Nassau-Beilstein, non in klooster Engelthal bij Bonn. 

10. Elisabeth van Nassau-Beilstein, priores van klooster Engelthal bij Bonn 1499-1518. 

 

Hendrik IV graaf van Nassau-Beilstein. 

Biografie. 

Hendrik was het enige kind van graaf Johan I van Nassau-Beilstein en diens tweede echtgenote Johanna van 

Gemen, dochter van heer Johan van Gemen en Bredevoort.. 

Hendrik huwde voor zijn twintigste verjaardag met Eva van Sayn en verkreeg daarmee de Saynse lijfeigenen 

in de heerlijkheid Westerwald alsmede een aandeel in de rijntol te Boppard. 



  

  

Via zijn grootvader Johan van Gemen kwam Hendrik vroeg in contact met het hof van Ruprecht van de 

Palts, de aartsbisschop en keurvorst van Keulen. Deze beleende Hendrik met aandelen in de rijntol te Bonn. 

Met heer Hendrik IV van Gemen, de broer van Hendriks moeder, stierven de heren van Gemen in 

mannelijke lijn uit. Hendrik IV van Gemen droeg daarom nog tijdens zijn leven aanzienlijke delen van zijn 

bezittingen, overwegend Keur-Keulse pandschappen, over aan zijn neef Hendrik IV van Nassau-Beilstein. 

Deze verkreeg in 1459 de helft van de plaatsen en heerlijkheden Erpel en Woeringen. In 1465 volgden slot 

Horneburg en het vest Recklinghausen, daarna in 1467 de heerlijkheid Gemen en tot slot in 1482 Dorsten. 

Na het overlijden van zijn vader in 1473 volgde Hendrik hem op. Hij regeerde het graafschap eerst 

gemeenschappelijk met zijn oom Hendrik III. Toen deze in 1477 kinderloos overleed was Hendrik diens 

erfgenaam en werd hij de enige heerser van het graafschap Nassau-Beilstein. 

Tijdens de regering van Hendrik kwam het in Nassau-Beilstein tot een aanzienlijke verbetering van de 

wetgeving. Zo vaardigde Hendrik in 1472 een nieuwe landbouwverordening uit. In 1492/93 volgden een 

verordening voor de rechtspraak in de Kalenberger Zent alsmede een bosbouwverordening. Daarmee was 

Nassau-Beilstein het eerste graafschap van de Ottoonse Linie dat het recht systematisch codificeerde. 

Met de heren van Westerburg kwam het ook tijdens de regering van Hendrik opnieuw tot conflicten over de 

rechtsverhoudingen in de heerlijkheid Westerwald en het Gericht Emmerichenhain. Deze conflicten 

eindigden in 1480/82 met een nieuwe overeenkomst. 

Hendrik was in dienst van talrijke machtige vorsten, waaronder Keur-Keulen, Keur-Trier, het hertogdom 

Gulik en de landgraven van Hessen. Dit leverde hem de eretitel Ridder met de Gouden Keten op. Hij was lid 

van het, in het bijzonder in Nassau wijdverbreide, riddergezelschap zum gekrönten Steinbock. In de jaren 

1470 en 1480 was Hendrik als kapitein in dienst van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk in de 

Nederlanden. Hier maakte hij zich buitengewoon verdienstelijk bij de verovering van Utrecht in 1483. Drie 

jaar later was Hendrik aanwezig bij de kroning van Maximiliaan in Frankfurt. 

In 1488 nam Hendrik het bevel over de Keur-Trierse troepen op zich in de strijd tegen de heren van 

Winneburg. Deze vete eindigde met de belegering van de Burcht Beilstein aan de Moezel. 

Op de Rijksdag van Worms in 1495 behoorde Hendrik tot een groep van personen die uitgezonden werd om 

de Turkenoorlogen aan de rijksgrens met Hongarije voor te bereiden. 

Hendrik overleed in mei 1499. Hoewel er tijdens zijn regering een aanzienlijke toename van bezit 

plaatsvond, liet Hendrik slechts weinig vermogen na. Zijn zoon en erfgenaam Johan moest een deel van de 

pandschappen verkopen. Ook de heerlijkheid Gemen kon hij niet tegen de graven van 

Holstein-Schauenburg verdedigen. 

 

 

Bernhard van Nassau-Beilstein. 

Na het overlijden van zijn vader in 1499 deelden Bernhard en zijn broers het graafschap Nassau-Beilstein. De 

door de broers gesloten verdelingsovereenkomst is echter niet meer overgeleverd. Na het vroege overlijden 

van zijn oudste broer Johan II in augustus 1513 maakte Bernhard aanspraak op diens erfenis. Johan had zijn 

gelijknamige zoon Johan III tot hoofderfgenaam benoemd. Bernhard verkreeg uit de Keur-Keulse 

pandschappen de heerlijkheid Lahr en inkomsten uit de ambten Altenwied en Linz als schadeloosstelling.. 

In 1533 loste Keur-Keulen de pandschappen Altenwied, Lahr en Linz in. Als gevolg daarvan was een nieuwe 

verdeling tussen Bernhard en zijn neef Johan III noodzakelijk. Bernhard verkreeg nu de burcht Liebenscheid 

en inkomsten uit de heerlijkheid Westerwald als eigendom.. 

Bernhard trad in dienst van Keur-Keulen en werd waarschijnlijk vóór 1542 drost van het hertogdom 

Westfalen. Tijdens het gewapende conflict tussen Keur-Keulen en de graven van Waldeck over de opheffing 

van het klooster Flechtdorf na de invoering van de reformatie in Waldeck, viel Bernhard in oktober 1546 het 

graafschap binnen, plunderde het klooster en roofde daarbij oorkonden, bijna de gehele bibliotheek (meer 

dan 100 boeken) en het meeste liturgisch vaatwerk. 

Vanaf 1550 was Bernhard ook hofmeester van Adolf III van Schaumburg, de aartsbisschop en keurvorst van 

Keulen. Op 28 juli 1550 kwam hij op een hoffeest in Keulen in conflict met graaf Herman van Nieuwenaar 

(1520-1578), dat pas na langdurige onderhandelingen op 8 november 1550 bijgelegd werd. Vanwege zijn 

Keur-Keulse ambten was Bernhard een vaak aangetrokken bemiddelaar bij verdragen, bondgenootschappen 

en huwelijksafspraken. Tijdelijk regeerde hij ook het graafschap Sayn-Sayn als regent voor de minderjarige 

kinderen van graaf Johan V van Sayn-Sayn. 

Bernhard overleed ongehuwd op 10 mei 1556 op zijn burcht te Liebenscheid in het Westerwald. Hij werd 

begraven in Liebenscheid. In zijn testament had hij zijn neef Johan III als enig erfgenaam benoemd. Deze kon 



  

  

zo alle gebieden van Nassau-Beilstein weer verenigen. 

 

 

Margaretha van Nassau-Beilstein. 

 

 

 
 

 

 

XIh. Henne van Münchhausen, zoon van Johan I graaf van Nassau-Beilstein-Mengerskirchen (Xh), op 

pagina 67 en een onbekende minnares, trouwde op zondag 16 november 1451 met Catharina. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Widerich van Freusburg, schout van Kirchen an der Sieg tussen 1488 en 1513. 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. Johan graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, zoon van Adolf II graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein (XIa), op pagina 68 en Margaretha van Baden-Baden (gravin van 

Oettingen), geboren omstreeks 1419, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zondag 9 mei 1480, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 19 jaar oud) op zaterdag 17 juni 1437 in Breda met Maria 

van Nassau-Dillenburg, dochter van Engelbert I graaf van Nassau-Dietz-Vianden (Xe), op 

pagina 59 en Johanna van Polanen. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Maria van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1438, overleden (ongeveer 41 jaar 

oud) op woensdag 14 januari 1480, trouwde (respectievelijk ongeveer 14 en ongeveer 

30 jaar oud) op woensdag 1 december 1452 met Lodewijk II van 

Ysenburg-Büdingen, zoon van Dietrich van Ysenburg-Büdingen (graaf van Isenburg 

in Budingen) en Elisabeth van Solms, geboren omstreeks 1422, overleden (ongeveer 88 

jaar oud) op zondag 4 juni 1511. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Johan van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1439, overleden (ongeveer 42 jaar 

oud) op maandag 27 februari 1482, begraven vermoedelijk in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 

3. Margaretha van Nassau-Wiesbaden, abdis van Klooster Klarenthal bij Wiesbaden, 

overleden op donderdag 27 mei 1486. 

4. Anna van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1442, overleden (ongeveer 37 jaar 

oud) op maandag 1 maart 1480, begraven in Hungen [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en 37 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1464 in 

Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Otto II graaf van Solms-Braunfels, zoon van 

Bernhard II graaf van Solms-Braunfels en Elisabeth van Ysenburg-Büdingen, geboren 

op woensdag 22 november 1426, overleden (77 jaar oud) op zondag 26 juni 1504, 

begraven in Wetzlar [Hessen, Duitsland] in Klooster Altenberg. Uit dit huwelijk 3 



  

  

kinderen. 

5. Bertha van Nassau-Wiesbaden, geboren in 1446, abdis van Klooster Klarenthal bij 

Wiesbaden. 

6. Engelbert van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1448, overleden (ongeveer 59 

jaar oud) op dinsdag 7 april 1508 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], begraven 

aldaar in de Dom. 

7. Philips van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op woensdag 16 juni 1509, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en 13 jaar 

oud) op zaterdag 1 januari 1470 Het huwelijk lijkt op een onbekend tijdstip en om 

onbekende redenen nietig verklaard te zijn, want Margaretha trad in het klooster en 

werd in 1484 abdis met Margaretha van Palts-Zweibrücken, dochter van Lodewijk I 

van Palts-Zweibrücken (de Zwarte) (van 1453 tot zijn dood hertog van 

Palts-Zweibrücken) en Johanna van Croÿ, geboren op donderdag 10 juli 1456, 

overleden (71 jaar oud) op woensdag 7 september 1527, begraven in 

Idstein [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Anna van Nassau-Wiesbaden, non in Klooster Klarenthal bij Wiesbaden. 

9. Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geboren op vrijdag 10 november 1443, 

overleden (67 jaar oud) op donderdag 6 juli 1511 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], 

volgt XIIIa, op pagina 101. 

 

Johan van Nassau-Wiesbaden. 

Johan volgde een kerkelijke carrière en bekleedde de volgende ambten: 

" Domheer te Mainz 1453.. 

" Proost te Kiedrich.. 

" Proost van de Sint-George te Limburg 1470-1482.. 

" Kanunnik van de Sint-Lambertuskathedraal te Luik 1470.. 

" Kanunnik van de Sankt Mariengreden te Mainz 1479.. 

. 

 

 

 

Engelbert van Nassau-Wiesbaden. 

Engelbrecht volgde een kerkelijke carrière en bekleedde de volgende ambten: 

" Domheer te Keulen 1456.. 

" Proost van de Sint-Bartholomeus te Frankfurt 1475-1481.. 

" Kanunnik van de Sint-Gereonkerk te Keulen 1479.. 

" Domheer te Mainz 1483-1508.. 

" Proost van de Sint-Marie te Erfurt.. 

Engelbrecht was kanselier van keizer Frederik III in 1476. Hij diende in 1488 rooms-koning Maximiliaan I in 

Vlaanderen. 

 

 

Philips van Nassau-Wiesbaden. 

Bij het overlijden van hun vader Johan deelden Filips en zijn oudere broer Adolf III de erfenis, Adolf werd 

graaf van Nassau-Wiesbaden, en Filips graaf van Nassau-Idstein.. 

Filips was raadsheer van rooms-koning Maximiliaan I, en diende in diens leger in de Nederlanden.. 

Filips overleed kinderloos op 16 juni 1509 en werd opgevolgd door zijn broer Adolf.. 

Grafmonument. 

Filips werd begraven in de Sebastiaanskapel in de Uniekerk te Idstein. Van het grafmonument voor Filips is 

alleen bekend dat Filips er op werd afgebeeld met vier wapenschilden, te weten die van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein, Baden, Nassau-Siegen en Wassenaar. Verder bevatte het monument een 

inscriptie die luidde: "Anno domini m ccccc ix nona die mensis iunii obiit generosus dominus dominus 

Philippus comes in Nassaw dominus in Itstein cuius anima requiescat in pace". Het grafmonument is op een 

onbekend moment verloren gegaan. Waarom het niet door Heinrich Dors in zijn in 1632 gepubliceerde 

Epitaphienbuch is opgenomen is onbekend. 



  

  

Het huwelijk lijkt op een onbekend tijdstip en om onbekende redenen nietig verklaard te zijn, want 

Margaretha trad in het klooster en werd in 1484 abdis. 

 

 

Margaretha van Palts-Zweibrücken. 

Margaretha was het eerstgeboren kind van paltsgraaf Lodewijk I 'de Zwarte' van Zweibrücken en Johanna 

van Croÿ, dochter van Anton I van Croen diens tweede echtgenote Margaretha van Lotharingen. Reeds in 

1470 huwde ze met graaf Filips van Nassau-Idstein (1450 - 16 juni 1509). Margaretha's betovergrootvader 

Johan I van Nassau-Weilburg was de jongere broer van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein, een 

betovergrootvader van Margaretha's echtgenoot Filips. Margaretha's betovergrootvader Ruprecht II van de 

Palts was een kleinzoon van Mechtild van Nassau, die een zuster was van Gerlach I van Nassau, een 

oudvader van Filips. 

Het leven van Margaretha ligt grotendeels in het duister. Mogelijk zijn de huwelijksgeloften om onbekende 

redenen nietig verklaard. Het huwelijk bleef kinderloos. 

Margaretha trad in het Klooster Mariënberg te Boppard, waar ze in 1484 na de dood van Christina van 

Greiffenclau tot abdis werd verkozen. De moeilijkste periode tijdens haar abbatiaat was de Bopparder Krieg 

tussen 1497 en 1502. Tot wanneer Margaretha abdis bleef, is onduidelijk. In 1517 wordt Cecilia van 

Ingelheim als abdis van het klooster vermeld. 

Of Margaretha, zoals enkele bronnen vermelden, in Idstein is begraven, is twijfelachtig. 

 

 

XIIb. Johan III graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Philips II graaf van Nassau-Weilburg (XIb), op 

pagina 71 en Margaretha gravin van Loon-Heinsberg, geboren op zondag 27 juni 1441 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (39 jaar oud) op donderdag 15 juli 1480 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 10 jaar oud) omstreeks 1464 in 

Kassel [Hessen, Duitsland] met Elisabeth van Hessen (de Schone), dochter van 

Ludwig landgraaf van Hessen en Anna van Saksen-Meissen, geboren op 

woensdag 14 december 1453 in Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op 

maandag 22 april 1489 in Weilburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Lodewijk I van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1473, overleden (ongeveer 49 

jaar oud) op maandag 28 mei 1523, volgt XIIIb, op pagina 105. 

2. Elisabeth van Nassau-Weilburg, jong overleden. 

 

Johan III graaf van Nassau-Weilburg. 

In 1472 benoemde zijn vader hem tot mederegent van het graafschap Nassau-Weilburg. De inkomsten 

werden voor de helft gedeeld. Johan overleed reeds in 1480, hetgeen zijn vader dwong de alleenheerschappij 

weer op zich te nemen. Johan werd begraven in Weilburg. Zijn vader nam de voogdij over de kinderen op 

zich. 

 

 

XIIc. Philips van Nassau-Weilburg, zoon van Philips II graaf van Nassau-Weilburg (XIb), op pagina 

71 en een onbekende minnares, geboren omstreeks 1440, burgemeester van Loehnberg, overleden 

(ongeveer 59 jaar oud) omstreeks 1499 in Loehnberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(beiden ongeveer 27 jaar oud) omstreeks 1467 met Anna van Clettenberg, geboren 

omstreeks 1440, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1500. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan van Nassau, geboren omstreeks 1470, overleden (minstens 45 jaar oud) 

na zondag 21 mei 1516, volgt XIIIc, op pagina 106. 

 

XIId. Johan Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken, zoon van Johan II graaf van 

Nassau-Saarbrücken (XIc), op pagina 72 en Elisabeth van Württemberg, geboren op 

zaterdag 19 oktober 1472 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op 

maandag 4 juni 1545 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op 

vrijdag 29 januari 1492 met Elisabeth van Palts-Zweibrücken, dochter van Lodewijk I van 



  

  

Palts-Zweibrücken (de Zwarte) (van 1453 tot zijn dood hertog van Palts-Zweibrücken) en 

Johanna van Croÿ, geboren in 1469, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1500. 

 Uit dit huwelijk 6 dochters: 

1. Odilia van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 26 december 1492, overleden 

(61 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1554, trouwde (respectievelijk 23 en ongeveer 24 jaar 

oud) op zaterdag 1 januari 1516 met Johan V van Sayn-Hachenburg, zoon van 

Sebastian van Sayn-Hachenburg en Maria van Limburg-Lenne, geboren 

omstreeks 1491, overleden (ongeveer 38 jaar oud) omstreeks 1529. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

2. Anna van Nassau-Saarbrücken, geboren op dinsdag 12 december 1493, non in 

Klooster Rosenthal, overleden (71 jaar oud) op zondag 10 januari 1565. 

3. Elisabeth van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 11 januari 1495, kanunnikes 

te Drübeck tot 1517 en non in Klooster Walsdorf bij Idstein sinds 1518, overleden 

(hoogstens 64 jaar oud) voor dinsdag 18 augustus 1559. 

4. Johanna van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 13 september 1496, abdis van 

Klooster Herbitzheim sinds 1554, overleden (70 jaar oud) op 

woensdag 21 december 1566. 

5. Margaretha van Nassau-Saarbrücken, geboren omstreeks 1497, jong overleden. 

6. Felicitas van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 13 februari 1499, non. 

 

Johan Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 

Biografie. 

Hij werd geboren toen zijn vader reeds drie maanden overleden was. Zijn moeder had de voogdij totdat zij 

in 1474 hertrouwde met graaf Hendrik "de Oudere" van Stolberg. Daarna namen zijn ooms graaf Filips II van 

Nassau-Weilburg en graaf Everhard V van Württemberg de voogdij over. 

Johan Lodewijk woonde tot zijn veertiende levensjaar in Weilburg. Hij schreef zich op 27 juni 1483 als 

student te Heidelberg in, en in 1485 te Tübingen. Aansluitend bracht hij korte tijd door aan het hof van 

hertog René II van Lotharingen, om daarna in Parijs te studeren. 

In 1490 nam Johan Lodewijk zelf de heerschappij op zich. Meteen in het begin van zijn bewind kwam er in 

1491 een erfrechtverdrag van de linies Nassau-Weilburg en Nassau-Saarbrücken tot stand. Vervolgens vocht 

hij onder Maximiliaan I bij Metz tegen Karel VIII van Frankrijk. 



  

  

In 1495 vergezelde Johan Lodewijk zijn zwager paltsgraaf Alexander van Palts-Zweibrücken en diens neef 

bisschop Anton van Croop een pelgrimstocht naar het Heilige Land. De route liep via Nancy, Venetië, Kreta, 

Rhodos en Cyprus. In 1495 werd hij in de Kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem tot Ridder van het Heilig 

Graf geslagen. 

Sinds 1496 was Johan Lodewijk kamerheer en raadsheer van René II van Lotharingen. Hij werd in 1498 lid 

van de staatsraad van keizer Maximiliaan I. Hij vergezelde Maximiliaan naar Italië en nam in 1499 aan de 

gevechten tegen de Zwitsers deel. Hij heeft Maximiliaan ook financieel ondersteund. In 1499 werd hij 

curator en mederegent van zijn neef Lodewijk I van Nassau-Weilburg. Op 1 augustus 1503 bezocht 

Maximiliaan Saarbrücken.. 

In 1496 liet Johan Lodewijk een kruisweg bouwen en in 1505 de Kapel van het Heilig Graf in Saarbrücken. In 

1510 liet hij de Calvarieberg bouwen in Weilburg. Hij was altijd loyaal aan de keizer en diende ook Karel V 

als raadgever. Hij nam in 1521 deel aan de Rijksdag van Worms. Johan Lodewijk verwierp de leer van de 

Reformatie. Gedeeltelijk hadden de onlusten aan het begin van de 16e eeuw, zoals de Duitse Boerenoorlog, 

ook effect op Nassau-Saarbrücken. 

Door zijn tweede vrouw kwam eerst één helft van het graafschap Saarwerden aan Johan Lodewijk. Na de 

dood van de erfgenaam van het tweede deel viel in 1527 ook de rest van het graafschap aan 

Nassau-Saarbrücken, plus de helft van de heerlijkheid Lahr-Mahlberg en een deel van Kehl. Daar voerde de 

bisschop van Metz bezwaar tegen aan en de daaruit voortvloeiende rechtsstrijd duurde tot 1629. Aan het 

feitelijke bezit van het graafschap in handen van Johan Lodewijk veranderde het geschil voorlopig niets. 

Johan Lodewijk was in zijn laatste jaren de alchemie zeer toegedaan. Hij was beschermheer van de abdijen 

Fraulautern, Wadgassen en Longeville. Hij nam op 1 april 1544 Klooster Herbitzheim over van abdis Amalia 

von Altdorf genannt Wollenschlägerin. In hetzelfde jaar verdeelde hij zijn bezittingen onder zijn zoons 

Filips, Johan en Adolf, maar behield echter een kwart van de inkomsten. Op 14 juni van datzelfde jaar 

verbleef Karel V in Saarbrücken.. 

Johan Lodewijk werd begraven in de Stiftskirche Sankt Arnual. 

 

 

 
 



  

  

 

 

 Johan Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en 

ongeveer 15 jaar oud) (2) omstreeks 1506 met Catharina van Meurs-Saarwerden, dochter van 

Johan van Meurs-Saarwerden (graaf van Meurs Saarwerden) en Anna van den Bergh, geboren 

omstreeks 1491, overleden (ongeveer 56 jaar oud) omstreeks 1547. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Anna van Nassau-Saarbrücken, geboren op donderdag 20 augustus 1508, overleden 

(73 jaar oud) op maandag 22 maart 1582. 

2. Philips III van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 25 juli 1509 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op zaterdag 19 juni 1554 in 

Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], volgt XIIId, op pagina 106. 

3. Johan III van Nassau-Saarbrücken, geboren op woensdag 5 april 1511 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op 

zaterdag 23 november 1574 aldaar, volgt XIIIe, op pagina 108. 

4. Margaretha van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 16 mei 1513, non in 

Klooster Walsdorf bij Idstein, overleden (ongeveer 49 jaar oud) omstreeks 1562 

Klooster Walsdorf. 

5. Elisabeth van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 26 april 1515, non in 

Klooster Walsdorf bij Idstein in 1568, overleden (ongeveer 53 jaar oud) 

omstreeks 1568. 

6. Catharina van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 11 november 1517, 

overleden (35 jaar oud) op donderdag 1 januari 1553, trouwde (respectievelijk 19 en 

ongeveer 37 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1537 met Emich graaf van 

Leiningen-Hartenburg, zoon van Emich IX graaf van Leiningen-Hartenburg en 

Agnes van Eppstein, geboren omstreeks 1500, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

vrijdag 10 januari 1541. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

7. Agnes van Nassau-Saarbrücken, geboren omstreeks 1519, jong overleden. 

8. Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 29 maart 1524, 

domheer te Keulen sinds 1534, domheer te Trier sinds 1536, en domheer te 

Straatsburg sinds 1539. Hij studeerde theologie in Freiburg im Breisgau, overleden 

door een noodlottig ongeval (18 jaar oud) op zondag 6 december 1542 door een val 

van zijn paard en werd begraven in de Stiftskirche Sankt Arnual. 

9. Adolf van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 22 augustus 1526, overleden (33 

jaar oud) op donderdag 26 november 1559, trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 18 

jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1553 in Boppard [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met 

Anastasia van Ysenburg-Grenzau, dochter van Heinrich heer van 

Ysenburg-Grenzau en Margaretha van Wertheim, geboren omstreeks 1535, overleden 

(ongeveer 22 jaar oud) op zondag 26 januari 1558, begraven in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland] in de Sint-Peterskerk. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Adolf van Nassau-Saarbrücken. 

In 1544 verdeelde zijn vader zijn bezittingen tussen zijn zoons. Filips verkreeg het graafschap Saarbrücken. 

Johan en Adolf verdeelden de rest. Johan verkreeg de heerlijkheden Ottweiler en Homburg. Adolf verkreeg 

onder andere de Saarbrückense delen van de heerlijkheid Kirchheim. Het graafschap Saarwerden bleef 

gemeenschappelijk bezit. Vader Johan Lodewijk behield een kwart van het inkomen. Na de dood van de 

vader op 18 juni 1545 werd op 1 augustus 1545 de verdeling van de erfenis met zijn broers bevestigd. Keizer 

Karel V bevestigde bij zijn doorreis in Saarbrücken op 21 maart 1546 het bezit van de rijkslenen en de 

erfvereniging van de broers.. 

Na de dood van hun broer Filips in 1554 erfden Johan en Adolf het graafschap Saarbrücken. Ook verkregen 

ze de van het bisdom Metz afhankelijke lenen van het huis Nassau-Saarbrücken. Johan en Adolf deelden 

deze bezittingen in 1556 waarbij Adolf het graafschap Saarwerden en de heerlijkheid Lahr verkreeg.. 

Adolf voerde, vermoedelijk in 1557, in zijn graafschap de reformatie in. Ingevoerd werden de Augsburgse 

Confessie en de kerkorde van Palts-Zweibrücken.. 



  

  

Adolf overleed op 26 november 1559, hij werd begraven te Kirchheim. Hij werd opgevolgd door zijn broer 

Johan. 

 

 

XIIe. Engelbrecht II van Nassau (de Roemrijke), zoon van Jan IV graaf van Nassau-Dietz (XId), op 

pagina 78 en Maria gravin van Loon, geboren op zaterdag 17 mei 1451 in Breda, graaf van 

Nassau, Dietz en Vianden, heer van Breda en de Lek, Roosendaal, Nispen en Wouw, overleden 

(53 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1504 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], begraven in Breda  

 

 
 

Grafmonument van Engelbrecht II en zijn vrouw Cimburgia. 

, trouwde (respectievelijk 17 en 18 jaar oud) (1) op zaterdag 19 december 1468 in 

Koblenz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Cimburga van Baden-Baden, dochter van Karel I van 

Baden (van 1453 tot 1475 markgraaf van Baden-Baden) en Catharina van Oostenrijk, geboren op 

woensdag 15 mei 1450, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 5 juli 1501 in Breda, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Engelbrecht II van Nassau (de Roemrijke). 

 

 



  

  

 
 

Hij was graaf van Nassau, Dietz en Vianden, heer van Breda en de Lek, Roosendaal, Nispen en Wouw. 

Hij treedt in dienst van Karel de Stoute (1467), die hem in de Luikse Oorlogen tot ridder slaat (1468). Hij 

trouwt met Cimburga van Baden in Koblenz (19 december 1468) en sluit een verdrag met zijn jongere broer 

Johan V van Nassau-Dietz (1472), waarin wordt bepaald dat Nederlandse en andere bezittingen links van de 

Rijn aan hem toekomen, en de Nassause aan zijn broer. 

In 1473 wordt hij toegelaten tot de Orde van het Gulden Vlies en benoemd tot luitenant-generaal van 

Brabant en Limburg. In de Slag bij Nancy sneuvelt Karel en neemt de militie van Straatsburg Engelbrecht 

krijgsgevangen (1477). Na een drietal maanden komt hij vrij en treedt hij in dienst bij Maximiliaan van 

Habsburg die met de dochter van Karel de Stoute, Maria van Bourgondië is getrouwd. 

In 1479 voert Engelbrecht het bevel tijdens de Slag bij Guinegate tegen de Fransen. Hij is één van degenen 

die hun armen hebben ontbloot als provocatie, en zo aan de basis liggen van de benaming Dag van de 

opgestroopte mouwen (Journée des Démanchés). Hij wordt voogd van de driejarige Filips de Schone (1482) 

en opperkamerheer van keizer Maximiliaan. 

Op 25 juli 1487 nemen de Fransen hem gevangen tijdens de Slag bij Bethune. Na enkele jaren komt hij vrij 

tegen betaling van een forse som losgeld. Hij herneemt zijn taak als veldheer van Maximiliaan en heeft direct 

zijn handen vol met de Vlaamse Opstand tegen de niet-nagekomen toezeggingen van 1488. Hij neemt 

Damme in en snijdt zo de bevoorrading van het opstandige Brugge af. De uitgehongerde belegerden geven 

zich over en moeten de Vrede van Tours toestaan (29 november 1490). Plunderend en zich verrijkend trekt 

Engelbrecht twee jaar lang met zijn Duitse troepen door Vlaanderen. 

Hij bereikt stilaan de top van de hiërarchie in de Nederlanden. In 1494 wordt hij voorzitter van de Grote 

Raad en in 1496 algemeen stadhouder van de Habsburgse Nederlanden. In 1499 komt hij in het bezit van het 

burggraafschap Antwerpen, door gebieden die zijn moeder Maria van Loon-Heinsberg had nagelaten te 

ruilen met hertog Willem IV van Gulik. Zo krijgt Engelbrecht Antwerpen, Diest, Seelhem en Zichem. In 1501 

maakt Maximiliaan hem landvoogd van de Nederlanden. Hij laat zijn Brusselse paleis verfraaien en 

uitbreiden om de nieuwe status te weerspiegelen. 

Engelbrecht sterft op 31 mei 1504 in Brussel en ligt begraven in een praalgraf uit 1530 in de Grote- of Onze 

Lieve Vrouwekerk van Breda. Hij liet geen wettige kinderen na en benoemde Hendrik III van Nassau-Breda, 

een zoon van zijn broer, tot zijn erfgenaam. 



  

  

 

 

 Engelbrecht II van Nassau (de Roemrijke), Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1445 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 2 kinderen: 

1. Engelbrech jonker van Nassau. Van de stad Antwerpen genoot hij een lijfrente van 

500 rijnse guldens. 

2. Barbara van Nassau. 

 

Barbara van Nassau. 

 

 

 
 

priores van het klooster Vredenberg, genoot eenzelfde lijfrente als haar broer sinds 1502. Na het overlijden 

van haar broer had zij recht op 1000 rijnse guldens per jaar; zij schreef hierover aan Willem van Oranje in 

1554. 

 

 

XIIf. Jan V van Nassau-Dillenburg, zoon van Jan IV graaf van Nassau-Dietz (XId), op pagina 78 en 

Maria gravin van Loon, geboren op vrijdag 9 november 1455 in Breda, graaf van Nassau, Siegen, 

Dillenburg, Hadamar en Herborn, Vianden en Dietz en heer van Breda, overleden (60 jaar oud) 

op zondag 30 juli 1516 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 15 jaar oud) op 

zaterdag 11 februari 1482 in Marburg [Hessen, Duitsland] met Elisabeth van Hessen-Marburg, 

dochter van Heinrich van Hessen (landgraaf van Hessen Marburg) en Anna van Katzenelnbogen, 

geboren in mei 1466 in Marburg [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 17 januari 1523 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], begraven in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Hendrik III van Nassau, geboren op vrijdag 12 januari 1483 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op 

woensdag 14 september 1538 in Breda, volgt XIIIf, op pagina 110. 



  

  

2. Jan van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 3 november 1484 in 

Dringenstein [Hessen, Duitsland], overleden (19 jaar oud) 

vermoedelijk maandag 15 augustus 1504. 

3. Ernst van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 9 april 1486 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (6 maanden oud) op 

dinsdag 12 oktober 1486, begraven in Feldbach [Steiermark, Oostenrijk]. 

4. Willem I van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 10 april 1487 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op dinsdag 6 oktober 1559 

aldaar, volgt XIIIg, op pagina 114. 

5. Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 1 december 1488, overleden 

(70 jaar oud) op woensdag 3 juni 1559 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 1 februari 1506 met Johann 

van Wied-Runkel, zoon van Friedrich van Wied-Runkel (graaf van Wied) en Agnes 

van Virneburg, geboren omstreeks 1485, graaf van Wied, overleden (ongeveer 47 jaar 

oud) op donderdag 18 mei 1533. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

6. Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 1 februari 1491 in 

Vianden [Diekirch, Luxemburg], overleden (55 jaar oud) op woensdag 1 januari 1547 

in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en ongeveer 

22 jaar oud) op donderdag 1 februari 1506 met Jobst I van Holstein-Schauenburg, 

zoon van Johann van Holstein-Schauenburg (graaf van Holstein Schauenburg) en 

Cordula van Gehmen, geboren omstreeks 1483, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op 

vrijdag 5 juni 1531. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

 

Jan V van Nassau-Dillenburg. 

 

 

 
 

Hij volgde in 1475 zijn vader op in de graafschappen Nassau en Dietz, maar niet in Breda en Vianden. Het 

was de oudste zoon van Jan V, Hendrik III van Nassau-Breda, die te Breda de regering van het Huis Nassau 



  

  

voortzette. Deze Hendrik erfde na het kinderloos overlijden van zijn oom Engelbrecht II van Nassau in 1504 

diens Nederlandse bezittingen, die voor de grafelijke familie van groot belang waren geworden. 

Betekenis voor de Nederlanden. 

Jan V was in 1504 en 1505 stadhouder van Gelre en Zutphen. In 1504 had zijn oudste zoon Hendrik al de 

Nederlandse bezittingen van het huis Nassau geërfd, met name de hoge heerlijkheid Breda. De Duitse 

bezittingen, Nassau-Dillenburg, gingen in 1516 naar zijn tweede overlevende zoon Willem de Rijke, de vader 

van Willem van Oranje. 

 

 

XIIg. Jan I van Nassau, zoon van Jan IV graaf van Nassau-Dietz (XId), op pagina 78 en Aleyd van 

Loemmel, geboren in 1435 in Breda. Kastelein van Heusden. Bastaardzoon van Jan, graaf van 

Nassau Dillenburg, bij Aleid van Loemel. Stamvader van het geslacht Nassau - van Merwe, 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 29 november 1506, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op vrijdag 4 november 1470 in Loon op Zand met 

Adriana van Haestrecht, dochter van Paulus van Haestrecht (heer van Loon op Zand, Tilburg, 

Goirle en Drunen) en Catharina van Naaldwijk, geboren omstreeks 1450, overleden (ongeveer 62 

jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1512. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Jan van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 30 jaar 

oud) op zaterdag 3 maart 1506. 

2. Paulus I van Nassau, geboren omstreeks 1475 in Breda, overleden (ongeveer 39 jaar 

oud) op zondag 6 september 1514 aldaar, volgt XIIIh, op pagina 128. 

3. Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) op dinsdag 25 september 1517 in Breda, volgt XIIIi, op pagina 130. 

4. Maria van Nassau, geboren omstreeks 1481, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

woensdag 2 februari 1521, begraven in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 16 en 34 jaar oud) op vrijdag 27 mei 1498 met Hieronymus 

van der Noot, geboren op maandag 21 september 1463, overleden (76 jaar oud) op 

zondag 18 februari 1540 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

5. Cimburgia (Limburgis) van Nassau, trouwde met Enelbert van Dielbeke. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Maria van Nassau, overleden op donderdag 20 december 1556. 

7. Adriana van Nassau, overleden op zaterdag 24 mei 1558. 

8. vermoedelijk Alexandra van Nassau, trouwde met Willem van Bronckhorst. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Jan I van Nassau, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1470 met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Elisabeth van Nassau. 

 

 Jan I van Nassau, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1490 met Yde Peter Elinx. 

 Uit deze relatie 2 dochters: 

1. Barbara van Nassau. 

2. Adriana van Nassau. 

 

XIIh. Adriaan van Nassau, zoon van Jan IV graaf van Nassau-Dietz (XId), op pagina 78 en Aleyd van 

Loemmel, geboren omstreeks 1445, overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1510, trouwde 

met Catharina van Brandscheid. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hendrik van Nassau, overleden omstreeks 1530, volgt XIIIj, op pagina 130. 

 

Adriaan van Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Burcht Reinhardstein. 

 

 

 

XIIi. Adam I jonker van Nassau, zoon van Johan van Nassau (XIf), op pagina 86 (rentmeester in het 

graafschap Vianden,) en Johanna van der Raven, geboren omstreeks 1440, overleden (ongeveer 

60 jaar oud) omstreeks 1500, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar 

oud) omstreeks 1469 met Eva Ludolf van Bitburg, geboren omstreeks 1445, overleden (ongeveer 

45 jaar oud) omstreeks 1490. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannetta van Nassau, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1530, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1500 met Gerlach 

van Manderscheid, zoon van Kuno van Manderscheid (graaf van Manderscheid) en 

Walburga van Horne, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1530. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Diederik van Nassau, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 69 jaar oud) 

omstreeks 1539. 

3. Lambrecht (Lambert) van Nassau, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 65 

jaar oud) omstreeks 1535, volgt XIIIk, op pagina 131. 

4. Johan van Nassau, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 60 jaar oud) 

omstreeks 1530, volgt XIIIl, op pagina 131. 

 

Gerlach van Manderscheid. 

Volgens Dek, Graven van Nassau, trouwt Johannette van Nassau met Gerlavch van Manderscheid. Hij 

noemt echter geen ouders. Op basis van namen zouden zijn ouders Kuno van M. en Walpurgis van Horn 

kunnen zijn. Isenburg alte Folge Band V Tafel 110 vermeldt hem echter niet! 

 

 

XIIj. Johan II graaf van Nassau-Beilstein, zoon van Hendrik IV graaf van Nassau-Beilstein (XIg), op 

pagina 86 en Eva gravin van Sayn-Hachenburg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 43 

jaar oud) op maandag 18 augustus 1513, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 17 jaar 

oud) (1) omstreeks 1488 met Maria van Solms-Braunfels, dochter van Otto II graaf van 

Solms-Braunfels en Anna van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1471, overleden (ongeveer 



  

  

34 jaar oud) op vrijdag 1 september 1505. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johan III van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 71 jaar 

oud) op maandag 11 december 1561, volgt XIIIm, op pagina 131. 

2. Hendrik V van Nassau-Beilstein, geboren omstreeks 1492, gesneuveld (ongeveer 32 

jaar oud) op dinsdag 24 februari 1525 in Pavia [Lombardia, Italië], volgt XIIIn, op 

pagina 131. 

3. Hermanna van Nassau-Beilstein, non in klooster Engelthal bij Bonn sinds 1518, 

overleden op zaterdag 7 juli 1584 in Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] Klooster 

Engelthal. 

4. Eva van Nassau-Beilstein, non in klooster Walsdorf, overleden op 

zaterdag 29 september 1579 in Idstein [Hessen, Duitsland]. 

 

Johan II graaf van Nassau-Beilstein. 

Zijn vader benoemde hem in 1498 tot stadhouder van de omvangrijke Keur-Keulse pandschappen, die in het 

bijzonder uit de ambten Altenwied, Linz, Lahr en Waldenburg bestonden. Het jaar daarop, na het overlijden 

van zijn vader, erfde Johan het overige bezit. De verdelingsovereenkomst die hij met zijn broers sloot is niet 

overgeleverd. 

Wegens financiële problemen moest Johan al in 1504 delen van het pandbezit doorverkopen. In de strijd om 

de heerlijkheid Gemen en het vest Recklinghausen kon hij zich niet handhaven tegen de graven van 

Holstein-Schauenburg. Johan ontving in 1505 een schadeloosstelling van slechts 4000 goudgulden. 

Wegens zijn nauwe verbindingen met Keur-Keulen en zijn talrijke pandschappen verbleef Johan regelmatig 

aan het hof van de Keulse aartsbisschop. Zo nam hij in 1505 deel aan de Rijksdag van Keulen en trad hij in 

1508 toe tot het Keulse erfverdrag van 1463. 

Na zijn vroege dood in augustus 1513 kwam het tot strijd tussen Johans zoons en broers om de erfenis. 

Johans broer Bernhard verkreeg uit de Keulse pandschappen de heerlijkheid Lahr en de ambten Altenwied 

en Linz, terwijl Johans zoon Johan III het stamland rond de burcht Beilstein in het Westerwald behield. 

. 

 

 

 

 Johan II graaf van Nassau-Beilstein, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 58 jaar 

oud) (2) omstreeks 1510 met Anna van Lippe, dochter van Bernhard VII heer van Lippe (de 

Strijdbare) (heer en graaf van Lippe) en Anna van Holstein-Schauenburg, geboren 

omstreeks 1452, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 27 december 1533. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Anna van Lippe, dochter van Bernhard VII heer van Lippe (de Strijdbare) (heer en graaf van 

Lippe) en Anna van Holstein-Schauenburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 45 

jaar oud) (1) omstreeks 1470 met Otto VII graaf van Hoya, zoon van Otto graaf van Hoya en 

Adelheid van Rietberg, geboren omstreeks 1425, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 

dinsdag 21 december 1497. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Adelheid van Hoya, geboren omstreeks 1475, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op 

vrijdag 11 april 1513, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 16 jaar oud) 

(1) omstreeks 1503 met Philips graaf van Waldeck-Eisenberg, zoon van Philipp graaf 

van Waldeck-Eisenberg en Katharina van Solms-Lich, geboren op 

donderdag 9 december 1486 in Waldeck [Waals-Brabant, België], overleden (52 jaar 

oud) op dinsdag 20 juni 1539 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 

kinderen, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 34 jaar oud) 

(2) omstreeks 1494 met Everwin van Bentheim, zoon van Arnold van 

Bentheim-Steinfurt (graaf van Bentheim in Steinfurt) en Catharina van Gehmen, 

geboren omstreeks 1460, graaf van Bentheim Steinfurt, overleden (ongeveer 38 jaar 

oud) omstreeks 1498. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Anna van Hoya, geboren omstreeks 1490, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op 



  

  

donderdag 17 augustus 1539, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en 17 jaar oud) op 

dinsdag 31 oktober 1505 met Johann van Salm-Reifferscheidt, zoon van Peter van 

Salm-Reifferscheidt (graaf van Salm Reifferscheidt) en Regina van Sayn, geboren op 

maandag 25 juni 1488, overleden (48 jaar oud) op vrijdag 26 maart 1537. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

Generatie XIII 
 

 

XIIIa. Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein, zoon van Johan graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein 

(XIIa), op pagina 88 en Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 10 november 1443, in 

1481 keizerlijk stadhouder van het graafschap Zutphen, tussen 1489 en 1492 stadhouder van het 

hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen. In 1501 en sinds 1509 was hij kamerrechter bij het 

Rijkskamergerecht, overleden (67 jaar oud) op donderdag 6 juli 1511 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en ongeveer 21 jaar 

oud) omstreeks 1484 met Margaretha van Hanau-Lichtenberg, dochter van Philipp graaf van 

Hanau-Babenhausen en Anna Agnes van Lichtenberg (erfdochter van Lichtenberg), geboren op 

vrijdag 15 mei 1463, overleden (41 jaar oud) op donderdag 26 mei 1504. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Anna van Nassau-Wiesbaden, jong overleden. 

2. Maria Margaretha van Nassau-Wiesbaden, geboren op dinsdag 9 augustus 1487 in 

Sonnenberg (Wiesbaden) [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 2 maart 1548, trouwde met Lodewijk I graaf van Nassau-Weilburg, zoon 

van Johan III graaf van Nassau-Weilburg (XIIb), op pagina 90 en Elisabeth van 

Hessen (de Schone) (zie XIIIb, op pagina 105). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

3. Anna van Nassau-Wiesbaden, geboren op zaterdag 1 september 1488, overleden (62 

jaar oud) op vrijdag 10 november 1550, trouwde (respectievelijk 17 en 33 jaar oud) op 

zondag 19 augustus 1506 met Heinrich XXXI van Schwarzburg-Blankenburg, zoon 

van Gunther XXXIIX van Schwarzburg (graaf van Schwarzburg Blankenburg) en 

Katharina van Querfurt, geboren op woensdag 1 januari 1473, overleden (53 jaar oud) 

op woensdag 4 augustus 1526 in Nordhausen [Niedersachsen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

4. Filips I van Nassau-Wiesbaden, geboren op dinsdag 26 april 1492 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

vrijdag 6 juni 1558 in Idstein [Hessen, Duitsland], volgt XIVa, op pagina 131. 

 

Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein. 

Biografie. 

Keizer Frederik III beleende Adolf op 5 juli 1473 te Niederbaden met Slot Heumen, een teruggevallen 

rijksleen.. 

In dienst van Maximiliaan I. 

Keizer Frederik III wees Adolf in 1477 aan om met aartshertog Maximiliaan I naar de Nederlanden te reizen, 

waar deze de heerschappij overnam. Adolf werd in 1479 benoemd tot kamerheer, hofmaarschalk en 

hofmeester. Hij werd in 1481 keizerlijk stadhouder van het graafschap Zutphen en was tussen 1489 en 1492 

stadhouder van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen. Hij behoorde tot de engste kring rond 

Maximiliaan. Bij diens bevrijding uit de gevangenis in Brugge in 1488 heeft Adolf zich verdienstelijk 

gemaakt. Toen Karel van Gelre in 1492 gehuldigd werd als hertog van Gelre eindigde het stadhouderschap 

van Adolf. Zijn ambten gebruikte Adolf ook om zijn inkomsten te verbeteren. Nog jaren later eisten de 

Nederlanders schadevergoeding van hem. 

Nadat Adolf naar het rijk was teruggekeerd, vertegenwoordigde hij Maximiliaan bij het koninklijk gerecht, 

onder andere in de geschillen tussen rijksstanden en in feodale vraagstukken. Toen de zoon van 

Maximiliaan, Filips 'de Schone', meerderjarig werd verklaard, heeft Maximiliaan onder meer Adolf weer 

naar de Nederlanden geroepen. Adolf zou voor een rijksgezinde politiek van Filips moeten zorgen. Maar al 

snel ondervond hij tegenwind van Fransgezinde raadsheren. 



  

  

Rijkspolitiek. 

Op de Rijksdag van Worms in 1495 was hij als koninklijk raadsheer aanwezig. Aan de ene kant was hij af en 

toe woordvoerder van Maximiliaan, aan de andere kant trachtte hij als rijksstand een positie tussen 

Maximiliaan en de standen in te nemen. Daardoor liep hij het misnoegen van Maximiliaan op. 

Voor de verkoelde verhouding spreekt dat Adolf noch aan de Zwabische Oorlog in 1499, noch aan die tegen 

Gelre en de Palts in 1504 deelnam. Niet in de laatste plaats omdat Adolf een belangrijke rol in de rijksdag 

speelde, vermeed Maximiliaan een breuk. Tijdens de Rijksdag van Augsburg in 1500 stond Adolf aan de 

zijde van Berthold van Henneberg, de aartsbisschop en keurvorst van Mainz, en leidde zelfs een 

gezantschap van de rijksstanden naar Frankrijk. Adolf werd in 1501 door de standen tot hoogste 

kamerrechter bij het Rijkskamergerecht benoemd, maar hij moest dat ambt snel weer opgeven. De reden was 

het uitblijven van betaling. 

Omdat het niet gelukt was om in rijksdienst zijn financiële situatie te verbeteren, trok Adolf zich in zijn eigen 

graafschap terug. In de volgende jaren, toen het geschil tussen keizer en standen zich toespitste, heeft hij 

kennelijk een koers tussen Maximiliaan en de aartsbisschop van Mainz gevaren. Ook omdat de standen hem 

materieel meer te bieden hadden, helde hij steeds meer naar die zijde over. Na de dood van de aartsbisschop 

neigde hij weer naar Maximiliaan. In 1509 nam hij opnieuw het ambt van hoogste kamerrechter op zich. Hij 

streed hardnekkig voor de instandhouding van de rechtbank. Daarbij speelde ook een rol dat hij op het 

salaris van 1000 gulden aangewezen was. 

Landsheer. 

Bij het overlijden van hun vader Johan in 1480 deelden Adolf en zijn jongste broer Filips de erfenis, Adolf 

werd graaf van Nassau-Wiesbaden, en Filips graaf van Nassau-Idstein.. 

Keizer Frederik III beleende Adolf op 16 augustus 1485 te Überlingen met de van zijn vader geërfde lenen, 

waaronder het recht om in Wiesbaden gouden en zilveren munten te laten slaan, en het recht om overal in 

zijn graafschap mijnen aan te leggen en naar ertsen en metalen te laten zoeken, zoals reeds zijn vader 

toegestaan was.. 

In de jaren 1484-1486 verbleef Adolf voornamelijk in zijn eigen graafschap. Als landsheer was hij nauw met 

de stad Wiesbaden, zijn vaste residentie, verbonden. Zo begon hij in 1488 met de nieuwbouw van de 

Mauritiuskerk aldaar, in 1507 met de ommuring van de stad en voerde hij nieuwbouw op de plaatselijke 

burcht door.. 

Bij het kinderloos overlijden van zijn broer Filips in 1509 erfde Adolf diens graafschap Nassau-Idstein.. 

Adolf overleed te Wiesbaden op 6 juli 1511 en werd opgevolgd door zijn zoon Filips I. 

Grafmonument. 

Adolf werd begraven in de Mauritiuskerk te Wiesbaden waar een grafmonument voor hem werd opgericht. 

Het monument van grijze zandsteen toonde onder een kielboog de figuur van de knielende graaf in volledig 

harnas, in aanbidding naar rechts gedraaid, de rozenkrans in de biddende aaneengesloten handen. Voor zijn 

knieën lagen de helm en de handschoenen van de graaf. Bij zijn hoofd bevonden zich twee naar binnen 

gerichte wapenschilden. In de sokkel flankeerden twee engelen als schildhouders de inscriptieplaat met de 

zevenregelige gedenk- en stichterinscriptie. De inscriptie luidde: "[MAGNIFICO E]T · GENEROSO 

[D(OMI)NO ADOLFO COMITI / IN NASSAV DO]MINO · IN WIS[BADE(N) ET ITSTEIN / CAESARIAE 

C]VRIAE · MAGIST[RO GELRHIAE ET / ZVTPHANIAE] LOCVMTENENTI · CAM(E)RAE IMP(ERIALIS) / 

IVDICI QVI VIX(IT) ANN(OS)] · LX[V]II · MEN(SES) · [. DIES / XXVI O(BIIT) AN(N)O CRISTI M]D · XI · 

PRIDIE · N[ONAS IVLII / POSTERI VIRTVTIS ET GL]ORIAE · MONIM[ENTVM POSVERVNT]". 

De hoogwaardige graftombe vormde met die van de vrouw van de overledene, Margaretha van 

Hanau-Lichtenberg, een compositorische eenheid, maar kan echter nauwelijks samen met deze laatste 

gemaakt zijn; afgezien van het identieke ontwerp zijn er geen aanknopingspunten voor een late datering van 

het grafmonument van de gravin. In hun richting wenden de figuren zich naar het hoogaltaar respectievelijk 

het allerheiligste, waarmee ze overeenkomen met de voorstellingsvorm van de 'Eeuwige Aanbidding'. Het 

werk werd lange tijd aan de Backoffen-Werkstatt in Mainz toegeschreven. Maar zowel de grafplaat als het 

iets later gemaakte grafmonument kunnen ook zijn gemaakt door een andere werkplaats in Mainz, waarvan 

de naam niet bekend is, die rond 1500 en in de daaropvolgende jaren talrijke opdrachten uit het gebied van 

de Middenrijn heeft aangenomen. Hoewel de opdrachtgever niet genoemd wordt, is het waarschijnlijk dat 

graaf Filips I de opdracht gegeven heeft, die na de dood van zijn vader de heerschappij in Wiesbaden en 

Idstein overnam. 

De Mauritiuskerk werd in 1850 door brand verwoest, daarbij gingen het grafmonument voor Adolf verloren. 

Slechts een klein blok met verminkte inscriptie met verticale breuklijn, is bewaard gebleven. Het is 



  

  

opgenomen in de Oudheidkundige Collectie Hertogdom Nassau van het Museum Wiesbaden. Het 

grafmonument is als tekening van Heinrich Dors afgebeeld in zijn in 1632 gepubliceerde Epitaphienbuch. 

 

 

 
 

Het grafmonument voor Adolf III van Nassau-Wiesbaden in de Mauritiuskerk te Wiesbaden, tekening door 

Heinrich Dors uit zijn Epitaphienbuch (1632) 

 

 

 

Margaretha van Hanau-Lichtenberg. 

Margaretha en Adolf waren op verschillende manieren aan elkaar verwant: 

" Margaretha was een kleindochter van Catharina van Nassau-Beilstein, en stamde zodoende af 

van Otto I van Nassau. Diens oudste broer Walram II van Nassau was de oudovergrootvader van Adolf. 

" Margaretha's betovergrootmoeder Adelheid van Nassau was een dochter van Gerlach I van 

Nassau, die ook een oudvader was van Adolf. 

" Margaretha's betovergrootvader Bernhard I van Baden was ook een overgrootvader van Adolf. 

" Margaretha's betovergrootmoeder Imagina van Westerburg was een kleindochter van Hendrik I 

van Westerburg, die ook een betovergrootvader was van Bertha van Westerburg. Deze laatste was weer een 

overgrootmoeder van Adolf. 

Keizer Frederik III bevestigde op 7 februari 1487 in Speyer de in de huwelijksovereenkomst tussen Adolf en 

Margaretha overeengekomen toewijzing van de rijkslenen slot en stad Wiesbaden als weduwengoed aan 

Margaretha.. 



  

  

Omdat Adolf lange tijd in dienst van rooms-koning Maximiliaan I en diens zoon Filips 'de Schone' was, 

verbleef ook Margaretha regelmatig in de Nederlanden. Ze bracht haar jongste dochter ter wereld in de 

Hollandse stad Leiden. Als het echtpaar in hun graafschap verbleef, hadden ze hun vaste residentie in 

Wiesbaden. 

Margaretha overleed op 26 mei 1504 en werd begraven in de Mauritiuskerk te Wiesbaden. Adolf beloofde op 

12 mei 1505 jaarlijks een gulden te schenken voor het zielenheil van zijn overleden vrouw aan Klooster 

Klarenthal bij Wiesbaden, zoals zij in haar testament had vastgelegd.. 

Grafmonument. 

Het grafmonument voor Margaretha bevond zich in het koor aan de noordelijke zijde. De ligging aan de 

noordzijde van het koor, de richting van de figuur naar het hoogaltaar en de blikrichting maken duidelijk 

dat dit grafmonument, samen met het onmiddellijk ernaast aangebrachte gelijk ontworpen, na 1511 ontstane 

grafmonument voor Margarethas echtgenoot Adolf, als 'Eeuwige Aanbidding' geconcipieerd en uitgevoerd 

was. Het monument toonde de figuur van de overledene onder een kielboog: modieus gekleed knielde ze op 

een sokkel biddend voor het altaar. In de sokkel van het monument stond de vierregelige grafinscriptie op 

een rechthoekige tafel. In de hoeken van het grafmonument stonden vier wapenschilden, twee aan de 

bovenkant, de andere twee aan de sokkel. In de vloer voor het monument lag de grafsteen met het beeld van 

de overledene en twee wapenschilden. De inscriptie luidde: "Anno d(omi)ni M ccccc iiii am xxvi dag Maii / 

starp die wolgeborn frawe Margaretha / geborn von Hanawe Graffyn zu Nassaw / vnd fraw zu wiesbade(n) 

der got gnad Amen".. 

De Mauritiuskerk werd in 1850 door brand verwoest, daarbij gingen het grafmonument voor Margaretha 

verloren. Van het grafmonument resteert nog slechts een tekening van Heinrich Dors uit zijn in 1632 

gepubliceerde Epitaphienbuch. 

 

 

 
 

 



  

  

 

Lodewijk I graaf van Nassau-Weilburg. 

Lodewijks vader stierf reeds in 1480. Lodewijk stond daarom aanvankelijk onder voogdij van zijn 

grootvader Filips II van Nassau-Weilburg en sinds 1488 onder die van Berthold van Henneberg, de 

aartsbisschop en keurvorst van Mainz, en landgraaf Willem II van Hessen. In hun naam waren Eberhard von 

Merenberg en Eberhard Stümmel verantwoordelijk voor de staatszaken. 

In 1490 droeg zijn grootvader de regering aan Lodewijk over. Nadat hij de regering had overgenomen, werd 

in 1491 een erfverdrag met het Huis Nassau-Saarbrücken overeengekomen. De regering gaf Lodewijk reeds 

in 1496 weer op, toen hij Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken tot curator aanstelde en aan deze de 

staatszaken overdroeg. 

 

 

XIIIb. Lodewijk I graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Johan III graaf van Nassau-Weilburg 

(XIIb), op pagina 90 en Elisabeth van Hessen (de Schone), geboren omstreeks 1473, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) op maandag 28 mei 1523, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 13 jaar 

oud) op vrijdag 19 april 1501 met Maria Margaretha van Nassau-Wiesbaden, dochter van Adolf 

III van Nassau-Wiesbaden-Idstein (XIIIa), op pagina 101 (in 1481 keizerlijk stadhouder van het 

graafschap Zutphen,) en Margaretha van Hanau-Lichtenberg. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Philips III van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 20 september 1504 in 

Kasteel Neuweilnau (Weilrod) [Hessen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op 

zondag 4 oktober 1559 in Weilburg [Hessen, Duitsland], volgt XIVb, op pagina 133. 

2. Anna gravin van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 7 oktober 1505, overleden 

(59 jaar oud) op zaterdag 28 november 1564, trouwde met haar achterneef Johan III 

van Nassau-Beilstein, zoon van Johan II graaf van Nassau-Beilstein (XIIj), op pagina 

99 en Maria van Solms-Braunfels (zie XIIIm, op pagina 131). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 24 november 1507, overleden 

(één week oud) op zondag 1 december 1507. 

4. Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 20 oktober 1508, overleden (1 

jaar oud) op donderdag 17 maart 1510. 

5. Elisabeth van Nassau-Weilburg, non in Klooster Rosenthal. 

6. Johan van Nassau-Weilburg, jong overleden. 

 

Johan III van Nassau-Beilstein. 

Biografie. 

Johan was de oudste zoon van graaf Johan II van Nassau-Beilstein en Maria van Solms-Braunfels, dochter 

van graaf Otto II van Solms-Braunfels en Anna van Nassau-Wiesbaden-Idstein (een dochter van Johan van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein). 

Na het vroege overlijden van zijn vader volgde Johan hem op. Zijn broer Hendrik was ingetreden in de 

Johannieter Orde. Zijn oom Bernhard claimde echter ook aanspraken op de erfenis te hebben. Door dit 

conflict verkreeg Bernhard uit de Keur-Keulse pandschappen de heerlijkheid Lahr en inkomsten uit de 

ambten Altenwied en Linz als schadeloosstelling. 

Johan behoorde tot het gevolg van Herman V van Wied, de aartsbisschop en keurvorst van Keulen. Met hem 

reisde Johan in 1520 naar de kroning van Karel V in Aken en het jaar daarop naar de Keur-Keulse landdag in 

Bonn. Vanwege de nauwe banden met Keulen bleef Johan, en dus het graafschap Nassau-Beilstein, 

rooms-katholiek, terwijl Nassau-Siegen zich bij de Reformatie aansloot. 

In 1533 loste Keur-Keulen de pandschappen Altenwied, Lahr en Linz in. Als gevolg daarvan was een nieuwe 

verdeling tussen Johan en zijn oom Bernhard noodzakelijk. Bernhard verkreeg nu de burcht Liebenscheid en 

inkomsten uit de heerlijkheid Westerwald als eigendom. Johan gebruikte in 1534 het van Keur-Keulen 

verkregen geld om het pandschap over Löhnberg en Driedorf te verwerven. Reeds het jaar daarop lukt het 

landgraaf Filips I van Hessen om Driedorf voor het landgraafschap Hessen terug te krijgen. 

Voor zijn graafschap vaardigde Johan in 1541 een nieuwe verordening voor de rechtspraak uit, en stichtte 

met keizerlijke goedkeuring een jaar- en veemarkt in Emmerichenhain. 

Met het overlijden van zijn oom Bernhard in 1556 erfde hij diens bezittingen en verenigde zodoende alle 



  

  

Beilsteinse gebieden weer in zijn hand. 

Johan overleed in 1561 zonder legitieme kinderen. Zodoende stierf het Huis Nassau-Beilstein uit. In zijn 

testament had Johan zijn verwant Willem I van Nassau-Siegen als enig erfgenaam aangewezen. Omdat deze 

al was overleden, was het diens zoon Johan VI van Nassau-Siegen die het graafschap Nassau-Beilstein erfde, 

ondanks dat de graven van Sayn en Solms er ook aanspraak op maakten. 

 

 

XIIIc. Johan van Nassau, zoon van Philips van Nassau-Weilburg (XIIc), op pagina 90 (burgemeester 

van Loehnberg) en Anna van Clettenberg, geboren omstreeks 1470, burgemeester en slotvoogd 

van Löhnberg, overleden (minstens 45 jaar oud) na zondag 21 mei 1516, trouwde met Barbara 

van Haselbach. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Philips van Nassau, kinderloos overleden tussen 1541 en 1542. 

2. Anton van Nassau, kinderloos overleden voor vrijdag 28 maart 1547. 

3. Anna van Nassau, overleden in augustus 1547, trouwde met Nicolaas van Rangen. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Catharina van Nassau. 

 

XIIId. Philips III graaf van Nassau-Saarbrücken, zoon van Johan Lodewijk graaf van 

Nassau-Saarbrücken (XIId), op pagina 90 en Catharina van Meurs-Saarwerden, geboren op 

zondag 25 juli 1509 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

zaterdag 19 juni 1554 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], trouwde (respectievelijk 27 en 

ongeveer 27 jaar oud) (1) op zaterdag 17 juli 1537 met Catharina Apolonia van 

Leiningen-Hartenburg, dochter van Emich IX graaf van Leiningen-Hartenburg en Agnes van 

Eppstein, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1585. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Philips III graaf van Nassau-Saarbrücken. 

Filips werd opgevoed in het katholieke geloof. Hij diende tussen 1528 en 1543 keurvorst Lodewijk V van de 

Palts. In 1539 begeleidde hij zijn neef Filips III van Nassau-Weilburg naar Frankfurt am Main voor een 

bijeenkomst met landgraaf Filips I van Hessen en keurvorst Johan Frederik I van Saksen. In de jaren 1543 tot 

1545 was hij mederegent van zijn vader, hij resideerde in Homburg. De bezittingen werden evenwel 

gedeeld. Filips verkreeg het graafschap Saarbrücken. Zijn broers Johan en Adolf verdeelden de rest. Johan 

verkreeg de heerlijkheden Ottweiler en Homburg. Adolf verkreeg onder andere de Saarbrückense delen van 

de heerlijkheid Kirchheim. Het graafschap Saarwerden bleef gemeenschappelijk bezit. Vader Johan 

Lodewijk behield een kwart van het inkomen. Na de dood van de vader werd de verdeling van de erfenis 

met zijn broers op 1 augustus 1545 bevestigd. Filips resideerde vanaf toen in Saarbrücken. Keizer Karel V 

bevestigde op 21 maart 1546 bij zijn doorreis in Saarbrücken het bezit van de rijkslenen en de erfvereniging 

van de broers. 

Filips heeft nauwelijks aan de rijkspolitiek deelgenomen en wijdde zich voornamelijk aan het binnenlands 

bestuur. In de jaren 1547/48 liet hij ter vervanging van de veerdienst in Saarbrücken de Oude Brug in steen 

bouwen. Om de kosten van 20.000 gulden op te brengen, stond de keizer hem een verhoging van de 

toltarieven toe. In 1550 werd een instelling voor de voeding van de armen opgericht. Hiervoor richtte hij 

samen met zijn vrouw een stichting op met een kapitaal van 2000 gulden. Hij heeft ook de watervoorziening 

in Saarbrücken verbeterd. 

Daarnaast streefde hij naar een afronding van zijn grondgebied. Net als reeds zijn vader, trachtte hij de door 

zijn voorouders in leen gegeven bezittingen terug te kopen of te ruilen. Op 10 augustus 1549 dwong hij de 

Abdij van Sankt Arnual tot een verdrag. Daarin gaf de abdij zijn eerdere autoriteitsrechten op. De poging 

van de abdij om zich bij de keizer te beklagen, bleef zonder succes. Op 25 augustus 1550 zette hij de 

beschermvoogdij over de Abdij Sint-Nabor in Saint-Avold door. De Abdij St. Martinus ad Glandres in 

Lubeln koos hem ook als beschermvoogd. De bisschop van Metz verpandde of verkocht hem een reeks 

bezittingen. Verder pandbezit kwam van de aartsbisschop van Trier. Behalve de heerlijkheid Blieskastel 

werden deze weer ingelost. Over het bezit van Blieskastel kwam het tot een proces voor het 

Rijkskamergerecht. 

In kerkelijke opzicht bleef Filips katholiek. Hij sloot zich in 1548 aan bij het door Karel V uitgevaardigde 



  

  

Interim van Augsburg. Daarbij kwam het tot het afsluiten van een bijzonder verdrag met de keizer. Bij de 

doortocht van het keizerlijke leger bij de opmars en terugmars voor de aanval op Metz, leed de bevolking 

onder de keizerlijke troepen en de oprukkende Fransen. In 1550 richtte Filips een instelling voor de voeding 

van de armen op.. 

In 1554 kwam het tot een reformatiepoging in het klooster van Sankt Arnual. Enige tijd later, op 16 maart, 

droeg Filips om gezondheidsredenen de regering aan zijn broers over. Hij stierf op 19 juni 1554 in 

Straatsburg. Hij werd begraven in de Stiftskirche Sankt Arnual. Een kleurrijk beschilderd grafmonument 

herinnert aan hem. 

 

 

 
 

Filips III van Nassau-Saarbrücken, detail van zijn grafmonument 

 

 

 

 Catharina Apolonia van Leiningen-Hartenburg, dochter van Emich IX graaf van 

Leiningen-Hartenburg en Agnes van Eppstein, trouwde (ongeveer 47 jaar oud) 

(2) omstreeks 1557 met Johan Jacob I graaf van Eberstein, overleden op maandag 18 maart 1574 

in Frauenberg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Philips III graaf van Nassau-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1530 met 

Adelheid van Kronenkracht. 

 Uit deze relatie 2 zonen: 

1. Hans Frederik van Nassau-Saarbrücken, Gelegitimeerd, bevestigd door de keizer te 

Speyer op 10 september 1565 op zondag 8 augustus 1565. 

2. Hans Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, Gelegitimeerd, bevestigd door de keizer te 



  

  

Speyer op 10 september 1565 op zondag 8 augustus 1565. 

 

 Philips III graaf van Nassau-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1530 met 

Elisabeth Selz. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Filips van Nassau. 

 

 Philips III graaf van Nassau-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (4) omstreeks 1530 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Filips van Nassau, overleden voor 1626. 

 

XIIIe. Johan III van Nassau-Saarbrücken, zoon van Johan Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken 

(XIId), op pagina 90 en Catharina van Meurs-Saarwerden, geboren op woensdag 5 april 1511 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], laatste graaf uit de oude tak Nassau-Saarbrucken, overleden 

(63 jaar oud) op zaterdag 23 november 1574 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], begraven op 

zaterdag 30 november 1574 Stiftskirche Sankt Arnual, Buitenechtelijke relatie (1) omstreeks 1550, 

trouwde met Adelheid van Kronenkracht, geboren omstreeks 1525, overleden (ongeveer 50 jaar 

oud) omstreeks 1575. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johan Frederik van Nassau-Saarbrücken, geboren omstreeks 1550, ongehuwd en 

kinderloos overleden. 

2. Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren omstreeks 1550. 

 

Johan III van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 



  

  

Johan III van Nassau-Saarbrücken, detail van zijn grafmonument 

 

Militaire carrière. 

Hij ontving zijn opleiding vanaf ongeveer 1531 aan het hof van keizer Karel V in Brussel. Hij diende als 

officier in keizerlijke dienst. In verband met de oorlog van de keizer tegen Frans I van Frankrijk werd Johan 

op 7 april 1544 tot kapitein benoemd en kreeg hij het bevel over een detachement ruiters. Ook aan de 

Schmalkaldische Oorlog vanaf 1546 nam hij deel. Hij klom op tot kolonel. 

In 1547 had Johan zijn hoofdkwartier in Ulm. Daar moest hij toezicht houden op de uitvoering van het 

Interim van Augsburg. Wegens geldgebrek voor de soldij verpandde hij van tijd tot tijd de heerlijkheid 

Ottweiler om zijn soldaten te kunnen betalen. In 1549 werd hem door de keizer opgedragen om heimelijk 

troepen te werven. In 1550 werd Johan benoemd tot kolonel van de keizerlijke lijfwacht. Hij had op de route 

van de keizer naar Augsburg het commando over vier vendels (ongeveer vier bataljons). In 1552 benoemde 

Karel V hem tot opperkamerheer en Kriegsrat. 

In 1552 werd Johan het commando over een regiment landsknechten opgedragen. Vervolgens streed hij aan 

keizerlijke zijde in de Vorstenopstand en tegen Frankrijk. Hij nam deel aan het vergeefse Beleg van Metz. 

Daarna vertrouwde Karel hem tien vendels Duitse troepen toe. In 1553 werd hem opgedragen om de 

muiterij van keizerlijke troepen in Trier te beëindigen. Aan het einde van het jaar vroeg Johan als gevolg van 

verwondingen om zijn ontslag, dat hem ook verleend werd. Reeds in 1554 stond hij opnieuw in keizerlijke 

dienst. Hij commandeerde 50 vendels tegen Frankrijk. Na de troonsafstand van Karel V, diende hij Filips II. 

Omstreeks 1557 nam hij definitief ontslag. 

Graaf van Saarbrücken. 

In 1544 verdeelde zijn vader zijn bezittingen tussen zijn zoons. Filips verkreeg het graafschap Saarbrücken. 

Johan en Adolf verdeelden de rest. Johan verkreeg de heerlijkheden Ottweiler en Homburg. Adolf verkreeg 

onder andere de Saarbrückense delen van de heerlijkheid Kirchheim. Het graafschap Saarwerden bleef 

gemeenschappelijk bezit. Vader Johan Lodewijk behield een kwart van het inkomen. Na de dood van de 

vader, op 18 juni 1545, werd op 1 augustus 1545 de verdeling van de erfenis met zijn broers bevestigd. Karel 

V bevestigde op 21 maart 1546 het bezit van de rijkslenen en de erfvereniging van de broers.. 

De daadwerkelijke heerschappij aanvaardde Johan pas in 1547. Ook in de jaren dat hij in keizerlijke dienst 

was, waren er langere perioden waarin hij in Ottweiler resideerde en zich bezig hield met zijn bezittingen. In 

1550 verkreeg hij van Karel V stadsrechten voor Ottweiler. 

Na de dood van zijn broer Filips in 1554 verkreeg hij ook het graafschap Saarbrücken. Ook verkreeg hij de 

van het bisdom Metz afhankelijke lenen van het huis Nassau-Saarbrücken. Deze bezittingen deelde hij in 

1556 met zijn broer Adolf. Die ontving onder andere het graafschap Saarwerden. Na de dood van deze broer 

in 1559 vielen diens bezittingen aan Johan. 

Johan resideerde vanaf 1560 in Saarbrücken. Hij liet de Burcht Hohenburg bij Homburg versterken. Omdat 

hij geen erfgenaam had, benoemde hij op 12 oktober 1563 in zijn testament zijn verwanten Albrecht van 

Nassau-Weilburg en Filips IV van Nassau-Neuweilnau tot erfgenaam. Het testament werd in 1570 door 

keizer Maximiliaan II bevestigd.. 

Sinds de tijd van graaf Filips I bestonden er grensconflicten met Palts-Zweibrücken. Ook in de tijd van Johan 

kwam het meermaals tot conflicten, die in 1564 door een schikking bijgelegd konden worden. Een oud 

geschil over bezit met het hertogdom Lotharingen voor het Rijkskamergerecht veroorzaakte hoge kosten. De 

pogingen van verscheidene plaatsen, om zich van zijn graafschap los te maken en zich te onderwerpen aan 

het bisdom Metz, bestreed hij met succes. 

Het Klooster Sankt Arnual probeerde zich tussen 1566 en 1568 eveneens van zijn graafschap los te maken en 

verwees naar een vermeende rijksonmiddellijkheid. De protagonisten liet Johan gevangennemen. Ze werden 

pas vrijgelaten toen ze deze plannen opgaven. Indirect had dit de opheffing van het klooster in 1569 tot 

gevolg. 

Persoonlijk bleef Johan de katholieke doctrine trouw. De reformatie won door predikanten van buiten echter 

steeds meer aanhangers. Ook had zijn broer Adolf in zijn graafschap de reformatie ingevoerd. Johan 

bestreed de reformatie niet. 

Johan heeft zich ook met rijksaangelegenheden beziggehouden en heeft aan verscheidene rijks-, vorsten- en 

gravenbijeenkomsten deelgenomen. 

Vanaf 1568 was Johan regent voor zijn verwant Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein. In 1570 liet Johan het 

renaissanceslot Neunkirchen bouwen. Hij liet in de kloosterkerk van Sankt Arnual grafmonumenten voor 

zijn vader en voor zijn broers Johan Lodewijk en Filips oprichten. In 1571 kwam het opnieuw tot vergeefse 



  

  

pogingen van plaatsen om zich te onderwerpen aan het bisdom Metz. 

 

 

 Johan III van Nassau-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1550 met Elisabeth 

Selz. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Philips van Nassau. 

 

XIIIf. Hendrik III van Nassau, zoon van Jan V van Nassau-Dillenburg (XIIf), op pagina 96 (graaf van 

Nassau, Siegen, Dillenburg, Hadamar en Herborn,) en Elisabeth van Hessen-Marburg, geboren 

op vrijdag 12 januari 1483 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], graaf van Nassau en 

Vianden en heer van Breda en de Lek, en heer van Asse van 1504 tot 1538, overleden (55 jaar oud) 

op woensdag 14 september 1538 in Breda, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en 

ongeveer 18 jaar oud) (1) op maandag 3 augustus 1503 met Louise Francisca van Savoye, dochter 

van Jacobus van Savoye (graaf van Romont) en Maria van Luxemburg-Ligny, geboren 

omstreeks 1485, overleden (ongeveer 26 jaar oud) op zondag 17 september 1511. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Hendrik III van Nassau. 

 

 

 
 

Hij was graaf van Nassau en Vianden, heer van Breda en de Lek, en heer van Asse van 1504 tot 1538. 

Levensloop. 

Hij was een zoon van Jan V van Nassau-Dillenburg, stadhouder van Gelre, en Elisabeth van 

Hessen-Marburg. Hij was de broer van Willem de Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg. Hij was dus een oom 

van Willem van Oranje. In 1504 erfde hij de bezittingen van zijn kinderloos overleden oom, Engelbrecht II 

van Nassau. 

Hij trad in dienst van Filips de Schone. In 1504 werd hij drossaard van Brabant. Op 17 november 1505 nam 

Filips de Schone hem op in de Orde van het Gulden Vlies. Op 31 december 1510 werd hij aangesteld als 

kastelein van Slot Loevestein. Van 1515-1521 was hij stadhouder van Holland en Zeeland. Ook was hij 

buitenlid van het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch. In 1517-1518 betaalde hij het 



  

  

verschuldigde 'ante obitum' (doodschuld) aan deze broederschap. Ook werd hij één van de gouverneurs 

over de jonge Karel V met wie hij een goede band opbouwde. In 1521 overleed zijn tweede vrouw, Claudia 

van Chalon. 

In datzelfde jaar, aldus Michel de Montaigne (Essais I,5), was hij betrokken bij het beleg van de Franse stad 

Mousson. Ook was hij het die namens Karel V Lyon innam (zie Italiaanse Oorlog van 1521-1526). Tussen 

1522 en 1530 verbleef hij als raadsman en opperkamerheer van Karel aan diens hof in Spanje. In 1524 

trouwde hij op aanbeveling van Karel met de zestienjarige Mencía de Mendoza, die als dochter van Rodrigo 

de Mendoza uit één van de rijkste en aanzienlijkste geslachten van Spanje stamde. Ook nam hij deel aan een 

veldtocht tegen de Ottomaanse sultan Süleyman I. Hij stierf in 1538 en werd in de Grote Kerk in Breda 

begraven. Zijn weduwe, Mencia de Mendoza, hertrouwde in 1540 met Ferdinand van Aragón, hertog van 

Calabrië, zoon van koning Frederik IV van Napels. Zijn zoon uit zijn tweede huwelijk, René van Chalon, 

volgde hem op. 

Karakter. 

Van Hendrik bestaat het beeld van een flamboyante man, die zich alleen bezighield met de hoogstnodige 

staatszaken en weinig interesse toonde in geloofskwesties. Hij besteedde veel aandacht aan de verfraaiing 

van zijn paleizen en het verzamelen van kunst (zie mecenaat). 

Brussel. 

In 1504 erfde hij niet alleen de titels van zijn oom Engelbrecht II, maar ook zijn overige bezittingen, 

waaronder het Paleis van Nassau op de Koudenberg in Brussel, niet ver van de residentie van zijn leenheren. 

Het Paleis van Nassau nam een prominente plaats in onder de hoven in de Nederlanden. Hendrik voltooide 

de verbouwing, die door zijn oom was begonnen. De flamboyante Hendrik introduceerde allerlei 

buitenissigheden, zoals trompe-l'oeil-deuren en een bed dat plaats zou hebben geboden aan 50 personen. 

Ook bood het paleis onderdak aan een niet onbelangrijke kunstcollectie met werk van Jheronimus Bosch, Jan 

Gossaert en vermoedelijk ook van Lucas Cranach (zie Mecenaat). Toen Albrecht Dürer in 1520 het paleis 

aandeed tijdens zijn toer door de Nederlanden, maakte hij melding van een meteoriet, die in het paleis 

bewaard werd en die in een veld vlak naast Hendrik gevallen zou zijn. 

Breda. 

Tijdens zijn beheer beleefde Breda een periode van grote bloei. Hendrik III gaf in 1536 opdracht tot de bouw 

van een renaissance-paleis, het Kasteel van Breda. De Henricuspoort, de voornaamste toegangspoort tot het 

Kasteel draagt nog zijn naam. Het kasteel werd niet voltooid tijdens zijn leven. 

Diest. 

Diest was ook één van de bezittingen die Hendrik van zijn oom erfde. Hij liet er het Hof van Nassau bouwen 

in 1510, vlak bij het Warandepark. 

Mecenaat. 

Hendrik besteedde veel aandacht aan de verfraaiing van zijn paleizen, het aankopen van kunst en het 

samenstellen van een bibliotheek. Hij voltooide de verbouwing van het Paleis van Nassau en liet het Kasteel 

van Breda door een Italiaanse architect verbouwen tot renaissancepaleis. In de Grote Kerk, eveneens in 

Breda, liet hij voor zijn oom, Engelbrecht II, een renaissancistisch grafmonument oprichten (zie Praalgraf van 

Engelbrecht II van Nassau). Rond 1515 introduceerden schilders in de Nederlanden renaissancemotieven in 

hun werk, zoals classicistische vormen en mythologische onderwerpen. Hendrik was vrijwel onmiddellijk 

gegrepen door deze nieuwe stijl. Zo liet hij zich op ca. 33-jarige leeftijd als vliesridder afbeelden door Jan 

Gossaert. Ook bestelde hij bij Gossaert een Hercules en Deianeira. Een vergelijkbaar schilderij bevindt zich 

tegenwoordig in het Barber Institute of Fine Arts in Birmingham. Volgens Karel van Mander werkten Jan 

van Scorel en Bernard van Orley voor zijn residentie in Breda. Ook bezat hij werk van Lucas Cranach. Zo 

stuurde de keurvorst van Saksen hem een Lucretia van Cranach en vermeldt Antonio de Beatis in 1517 een 

Oordeel van Paris met de drie godinnen, dat een bekend onderwerp is in Cranachs oeuvre. De Beatis geeft 

ook een korte omschrijving van het drieluik De tuin der lusten van de Bossche schilder Jheronimus Bosch. 

Volgens de kunsthistoricus Hans Belting werd dit werk door Hendrik besteld. Hij suggereert dat Hendrik 

met Bosch in contact kwam via Filips de Schone, die in 1504 aan Bosch de opdracht gaf een drieluik te 

schilderen met als onderwerp de Dag des oordeels. Hendrik was in 1505 in 's-Hertogenbosch aanwezig 

vanwege de oorlog met Gelre (zie Gelderse Oorlogen), waar hij volgens Belting Bosch vroeg een drieluik te 

schilderen, dat dat van Filips naar de kroon zou steken. Volgens kunsthistoricus Bernard Vermet is het op 

basis van stilistische kenmerken en de dendrochronologische datering van de panelen waarop De tuin der 

lusten is geschilderd echter waarschijnlijker dat zijn oom Engelbrecht II de opdrachtgever was. De 

verzameling van Hendrik was verspreid over verschillende locaties, voornamelijk in Breda. Een deel van de 



  

  

verzameling werd later door zijn derde echtgenote, Mencía de Mendoza, naar Spanje overgebracht. De rest 

werd in 1568 door Alva geconfisqueerd. 

 

 

 Hendrik III van Nassau, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 16 jaar oud) (2) in mei 1515 met 

Claudia van Chalon, dochter van Jan IV van Chalon en Philiberte van Luxemburg-Ligny, 

geboren omstreeks 1498, overleden (ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1521 in 

Diest [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Renatus (René) van Nassau-Chalon, geboren op woensdag 5 februari 1519 in Breda, 

gesneuveld (25 jaar oud) op dinsdag 18 juli 1544 in 

Saint-Dizier [Marne (Haute), Frankrijk], volgt XIVc, op pagina 136. 

 

Claudia van Chalon. 

 

 

 
 

 

 

 Hendrik III van Nassau, trouwde (respectievelijk 41 en 15 jaar oud) (3) op vrijdag 27 juni 1524 in 

Burgos [Castillay Leon, Spanje] met Mencia de Mendoza, dochter van Rodrigo de Mendoza van 

Zanette en Maria Fouseca, geboren op maandag 30 november 1508 in 

Jadraque [Castilla La Mancha, Spanje], overleden (45 jaar oud) op maandag 4 januari 1554. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Mencia de Mendoza. 

 

 



  

  

 
 

Ze volgde haar vader op veertienjarige leeftijd op als markiezin van Zenete en erfde het familiefortuin van 

de Mendoza's. Dit maakte haar tot een van de meest begeerde huwelijkskandidaten van haar tijd. 

Aanvankelijk schoof de hertog van Alva zijn kleinzoon, Fernando Álvarez de Toledo, de latere landvoogd 

van de Nederlanden, naar voren als huwelijkskandidaat. Koning Karel I van Spanje was echter bang dat het 

huis Alva op die manier te machtig zou worden en huwelijkte haar uit aan Hendrik III van Nassau-Breda, 

oom van de latere Willem de Zwijger, die op dat moment als raadsman en opperkamerheer werkzaam was 

aan het hof van Karel V. In 1524 trouwden Hendrik en Mencía; zij bleven aanvankelijk in Spanje wonen. 

Intussen werd aan de Brabantse architect Rombout II Keldermans opdracht gegeven het kasteel van Breda 

volgens ideeën van Hendrik en Mencía te verbouwen van een middeleeuws kasteel tot een 

renaissancekasteel, passend bij de weelderige levensstijl van de Spaanse adel. 

In 1530 verhuisden Hendrik en Mencía naar Breda en werden zij daar plechtig ingehuldigd. Mencía, die 

opgegroeid was in de kunstlievende sfeer van het Spaanse hof, maakte van het kasteel een trefpunt voor 

kunstenaars en humanisten. Zo nodigde zij bijvoorbeeld de Spaanse pedagoog Juan Luis Vives en de 

schilders Jan van Scorel en Orley uit voor een verblijf in Breda en bracht ze hier een verzameling schilderijen 

bijeen van toonaangevende schilders, zoals Jheronimus Bosch. Juan Luis Vives werd haar leermeester en 

raadgever en verbleef in Breda tot de dood van Hendrik. Gedurende deze periode voltooide hij zijn 

Dialogen en de Anima et Vita. Zelf beoefende zij graag de letteren o.a. in het Grieks, Latijn en Nederlands. 

Daarnaast speelde de Vihuela. Grote werken kwamen er in deze tijd tot stand, zoals de verdere uitbreiding 

van het kasteel onder leiding van architect Bologna, de inrichting en versiering van de Prinsenkapel, de 

kooromgang en de versiering van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zelf verbleef ze in de vertrekken 

boven de Watermolen op het kasteelterrein. Dit gebouw, in opdracht van Hendrik in 1510 gebouwd, bestond 

uit vier verdiepingen en bood een weids uitzicht over het Belcrumbos (jachtgebied van de Nassau's), de 

hoftuin (Valkenberg), het begijnhofen en de Waalse kerk. Naar wens van Mencia werden de vertrekken 

luxueues ingericht met wandtapijten en schilderijen. 

Toen Hendrik in 1538 stierf en zijn zoon René van Chalon hem als heer van Breda opvolgde, verliet Mencía 

in 1539 definitief de Nederlanden. Terug in Spanje hertrouwde zij met Ferdinand van Aragón, hertog van 

Calabrië en onderkoning van Valencia (Andria, 15 december 1488 - Valencia, 26 oktober 1550), zoon van 



  

  

koning Frederik IV van Napels, met wie zij zich in Valencia vestigde. Hier zette ze haar kunstverzameling 

voort. Uit brieven blijkt dat een gedeelte van deze verzameling verloren was gegaan, mogelijk tijdens een 

schipbreuk op weg naar Spanje. Om het gat in haar collectie te vullen vroeg ze in 1539 haar zaakwaarnemer 

in Antwerpen, Arnoa del Plano, op zoek te gaan naar nieuwe werken van Jheronimus Bosch. Een van deze 

werken is wellicht het 'Passie-drieluik' van een navolger van Bosch, dat dienstdeed als altaarstuk in haar 

grafkapel in de San Domingo in Valencia. Mencía overleed kinderloos. Haar erfgenamen waren de latere 

landvoogd Requesens en zijn dochter Mencia.. 

Eerbetoon. 

Het Mencia de Mendozalyceum in Breda en de Mendozaweg op het terrein van de Koninklijke Militaire 

Academie zijn naar haar vernoemd. 

 

 

 Mencia de Mendoza, dochter van Rodrigo de Mendoza van Zanette en Maria Fouseca, trouwde 

(respectievelijk 31 en 51 jaar oud) (2) op donderdag 1 februari 1540 met Ferdinand van Aragón, 

zoon van Federik I van Napels (was koning van Napels en Titulair koning van Jeruzalem) en 

Isabella de Balso-Orsini, geboren op zaterdag 15 december 1488 in Andria [Puglia, Italië], 

overleden (61 jaar oud) op donderdag 26 oktober 1550 in Valencia [Valenciana, Spanje]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Hendrik III van Nassau, Buitenechtelijke relatie (4) na 1510 met Elisabeth van Roosenbach, 

geboren omstreeks 1485, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1540. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Alexis I van Nassau, geboren omstreeks 1511, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

donderdag 28 september 1550 in Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], 

volgt XIVd, op pagina 139. 

 

 Hendrik III van Nassau, Buitenechtelijke relatie (5) in 1510 met Margaretha van Schoondonck. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Elisabeth van Nassau, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 39 jaar oud) op 

vrijdag 17 februari 1550, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar 

oud) op zaterdag 21 februari 1531 met Jan VIII van Renesse van Elderen, zoon van 

Frederik van Renesse van Elderen en Anna van Hamal (vrouwe van Elderen), 

geboren omstreeks 1505, heer van Elderen, Oostmalle, drossaard van Breda (eerste 

heer van Elderen (1556-1561), tweede heer van Oostmalle (1538-1561)), overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 1 juni 1561 in Breda. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 

 Hendrik III van Nassau, Buitenechtelijke relatie (6) na 1530 met Marie de Reval. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Lodewijk Philips van Nassau, geboren tussen 1531 en 1538, volgt XIVe, op pagina 

140. 

 

XIIIg. Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke), zoon van Jan V van Nassau-Dillenburg (XIIf), op 

pagina 96 (graaf van Nassau, Siegen, Dillenburg, Hadamar en Herborn,) en Elisabeth van 

Hessen-Marburg, geboren op zondag 10 april 1487 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], graaf van 

Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en Dietz, overleden (72 jaar oud) op 

dinsdag 6 oktober 1559 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 16 jaar 

oud) (1) op maandag 29 oktober 1506 in Koblenz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Walburga 

(Walburgis) van Egmont (Egmond), dochter van Jan III van Egmont (Manke Jan) (heer van 

Egmont, Baer, Lathum, Hoogwoude en Aarstwoude) en Magdalena van Werdenburg, geboren 

op woensdag 29 oktober 1490, overleden (38 jaar oud) op donderdag 7 maart 1529 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven overeenkomstig de katholieke rite begraven, in 

aanwezigheid van katholieke kerkvorsten. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Elisabeth van Nassau, geboren in oktober 1515, overleden (7 jaar oud) op 

woensdag 31 januari 1523 vermoedelijk in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 



  

  

2. Magdalena van Nassau, geboren op vrijdag 6 oktober 1522 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

vrijdag 18 augustus 1567 aldaar, trouwde (respectievelijk 15 en ongeveer 24 jaar 

oud) op zaterdag 16 juli 1538 met Herman van Nieuwenaar-Meurs, zoon van Willem 

van Nieuwenaar (graaf van Nieuwenaar) en Anna van Wied-Runkel, geboren 

omstreeks 1514, graaf van Nieuwenaar, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op 

maandag 4 december 1578. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke). 

 

 

 
 

Hij erfde in 1516 de Duitse bezittingen van zijn vader en verwierf in 1530 1/4 Dietz dat het geslacht 

Eppenstein bezat (Everhard IV van Eppenstein, broer van Willem's latere schoonmoeder, stierf kinderloos in 

1535. Zijn geslacht had deze bezitting verworven door het huwelijk van Judith van Nassau). In 1557 kreeg hij 

de titel graaf van Katzenelnbogen en nog 1/4 Dietz, indertijd door de Eppenstein's aan Katzenelnbogen 

verkocht. Op 9 okt. 1528 hechtte de keizer zijn goedkeuring aan zijn benoeming tot gouverneur van 

Luxemburg, doch Willem weigerde. Hij werd Lutheraan en in 1535 lid van de Schmalkaldische bond. 

Willem de Rijke was aanvankelijk rooms-katholiek. Later was hij gematigd luthers. Wel stemde hij er in toe 

dat zijn zoon Willem een rooms-katholieke opvoeding zou krijgen aan het hof in Brussel. In 1544 was Willem 

erfgenaam geworden van het prinsdom Oranje, op voorwaarde dat hij aan het hof in Brussel zou worden 

opgevoed. Willem de Rijke bracht zijn zoon zelf naar Brussel. Naar de gewoonte van die tijd werd de erfenis 

van Oranje vooral aanvaard met het oog op de familiebelangen. 

 

 

 Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke), trouwde (respectievelijk 44 en 25 jaar oud) (2) op 

zondag 20 september 1531 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Juliana van 

Stolberg-Wernigerode (van Stolberg Wernigerode), dochter van Botho VIII van 

Stolberg-Wernigerode en Anna van Eppstein-Königstein, geboren op donderdag 15 februari 1506 

in Stolberg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op woensdag 18 juni 1580 in 



  

  

Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Willem I van Oranje-Nassau, geboren op maandag 24 april 1533 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], vermoord (51 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1584 in 

Delft, volgt XIVf, op pagina 140. 

2. Hermanna van Nassau, geboren op donderdag 9 augustus 1534, jong overleden. 

3. Jan VI van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 22 november 1536 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op zondag 8 oktober 1606 

aldaar, volgt XIVg, op pagina 167. 

4. Lodewijk van Nassau, geboren op maandag 10 januari 1538 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], gesneuveld (36 jaar oud) op zondag 14 april 1574 in 

Mook. 

5. Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 18 maart 1539 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], gravin van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden en 

Dietz, overleden (60 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1599 of 28 mei 1599 in Slot Ulft, 

trouwde (respectievelijk 17 en 18 jaar oud) op zondag 11 november 1556 in 

Moers [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Willem IV graaf van den Bergh, zoon 

van Oswald II van den Bergh (graaf van Bergh 's Heerenberg, heer van Boxmeer en 

Haps) en Elisabeth van Dorth, geboren op vrijdag 24 december 1537 in 's-Heerenberg, 

overleden (48 jaar oud) op donderdag 6 november 1586 in Ulft. Uit dit huwelijk 17 

kinderen. 

6. Adolf van Nassau, geboren op donderdag 11 juli 1540 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] of Siegen, gesneuveld (27 jaar oud) op 

donderdag 23 mei 1568 in Heiligerlee. 

7. Anna van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 21 september 1541 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op vrijdag 12 februari 1616 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde met Albrecht van Nassau-Weilburg, zoon 

van Philips III van Nassau-Weilburg (XIVb), op pagina 133 en Anna van 

Mansfeld-Hinterort (zie XVd, op pagina 176). Uit dit huwelijk 14 kinderen. 

8. Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 25 september 1542 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op dinsdag 18 november 1603 

aldaar, trouwde (respectievelijk 16 en 18 jaar oud) op dinsdag 16 juni 1559 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Conrad van Solms-Braunfels, zoon van 

Philipp graaf van Solms-Braunfels en Anna van Tecklenburg, geboren op 

maandag 17 juni 1540, overleden (52 jaar oud) op maandag 28 december 1592 in 

Braunfels [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 14 kinderen. 

9. Catharina van Nassau, geboren op woensdag 29 december 1543 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op 

woensdag 25 december 1624 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 16 en 31 jaar oud) op donderdag 17 november 1560 in 

Arnstadt [Thüringen, Duitsland] met Günther Xl van Schwarzburg-Arnstadt (de 

Strijdbare), zoon van Gunther XXXIV graaf van Schwarzburg-Blankenburg en 

Elisabeth van Ysenburg-Büdingen, geboren op woensdag 25 september 1529 in 

Sondershausen [Thüringen, Duitsland], graaf van Schwarzburg Blankenburg, 

overleden (53 jaar oud) op zondag 15 mei 1583 of 23 mei 1583 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], begraven in Arnstadt [Thüringen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

10. Juliana van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 10 augustus 1546 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (42 jaar oud) op 

woensdag 31 augustus 1588 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 28 en 38 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1575 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Albrecht VII graaf van 

Schwarzburg-Rudolstadt, zoon van Gunther XXXIV graaf van 

Schwarzburg-Blankenburg en Elisabeth van Ysenburg-Büdingen, geboren op 

zaterdag 16 januari 1537 in Sondershausen [Thüringen, Duitsland], overleden (68 jaar 



  

  

oud) op zondag 10 april 1605 in Rudolstadt [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

10 kinderen. 

11. Magdalena van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 15 december 1547 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op maandag 16 mei 1633 in 

Öhringen [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 20 jaar 

oud) op vrijdag 27 januari 1567 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Wolfgang van 

Hohenlohe-Neuenstein, zoon van Ludwig Kasimir van 

Hohenlohe-Waldenburg (graaf van Hohenlohe Neuenstein in Neuenstein) en Anna 

van Solms-Laubach, geboren op vrijdag 14 juni 1546 in 

Waldenburg [Hessen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op zondag 28 maart 1610 in 

Weikersheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 15 kinderen. 

12. Hendrik van Nassau, geboren op zondag 15 oktober 1550 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], gesneuveld (23 jaar oud) op zondag 14 april 1574 in 

Mook. 

 

Juliana van Stolberg-Wernigerode. 

 

 

 
 

Juliana werd vernoemd naar Juliana van Nicomedië, een martelares wier naamdag op 16 februari wordt 

gevierd. 

Hoewel haar ouders lid waren van de Rooms-katholieke Kerk stonden zij open voor de nieuwe ideeën van 

de opkomende Reformatie. Een van Luthers aanhangers, Tileman Platner, werd door graaf Botho aangesteld 

als hofkapelaan en onderwijzer, waardoor Juliana een lutherse opvoeding genoot. 

Het gezin woonde afwisselend op de kastelen Stolberg en Wernigerode in Saksen-Anhalt en op kasteel 

Hohnstein in het Graafschap Hohnstein, kastelen in de gebieden waarover Juliana’s vader regent was. 

Op haar dertiende werd Juliana samen met andere broers en zussen naar het hof van graaf Eberhard van 



  

  

Königstein, de broer van Juliana’s moeder, gezonden om daar verder te worden opgevoed. Tevens kon men 

vanuit deze omgeving op zoek gaan naar een geschikte huwelijkskandidaat voor Juliana. 

 

 

Lodewijk van Nassau. 

Hij was de vertrouwensman en secretaris van Willem van Oranje. Dat zij een goede band hadden blijkt uit 

de vele correspondentie tussen Lodewijk en Willem die bewaard is gebleven. 

Leven. 

Jonge jaren. 

Lodewijk van Nassau was het zesde kind van Willem de Rijke en het vierde kind van zijn tweede vrouw, 

gravin Juliana van Stolberg. Lodewijk groeide op in Dillenburg en verbleef daarna veel in de aanwezigheid 

van zijn broer Willem, voor wie hij dienstdeed als secretaris. 

Tachtigjarige Oorlog. 

Aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog was hij een van de leiders van het Eedverbond der Edelen en 

mede-opsteller van het Smeekschrift der Edelen dat het verbond aanbood aan landvoogdes Margaretha van 

Parma. Het smeekschrift om een minder streng regime in de Nederlanden te voeren vond geen gehoor, de 

Spaanse koning Filips II stuurde in reactie op de onlusten die tot de Beeldenstorm leidde troepen onder 

leiding van de hertog van Alva. 

Lodewijk voerde de troepen van Willem van Oranje aan bij de Slag bij Heiligerlee, waarbij zijn broer Adolf 

sneuvelde. Hierna werd hij bij de Slag bij Jemmingen verslagen door de troepen van de hertog van Alva. 

Door naakt over de Eems te zwemmen wist hij ternauwernood het vege lijf te redden. 

Vervolgens ging hij naar Frankrijk waar hij diplomatieke diensten verrichtte voor zijn broer Willem. In 

Frankrijk onderhield hij ook contacten met de hugenoten, met name met hun leider, Gaspard de Coligny. In 

1569 leidde hij een contingent hugenootse troepen bij Montcontour. Maar de hugenoten werden verslagen 

en Lodewijk moest Frankrijk ontvluchten, waarna hij in de Nederlanden weer dienst nam als 

legeraanvoerder. 

Toen de Watergeuzen op 1 april 1572 Den Briel hadden ingenomen, zag hij kans om op 23 en 24 mei bij 

verrassing de steden Valencijn en Bergen in het graafschap Henegouwen in te nemen. Alva belegerde hierop 

Bergen en bij het uitblijven van versterkingen (zijn bondgenoot Gaspard de Coligny, die met een protestants 

leger vanuit Frankrijk de Spanjaarden zou aanvallen, werd in de Bartholomeusnacht vermoord) moest 

Lodewijk de stad opgeven. Samen met zijn broer Hendrik voerde hij vervolgens de legers aan bij de Slag op 

de Mookerheide, waar hij sneuvelde. Zijn stoffelijk overschot werd nooit teruggevonden. 

Op 14 april 1891 werd er in de Nederlands Hervormde kerk van Heumen een monument onthuld voor 

Lodewijk en zijn broer Hendrik. 

 

 

Willem IV graaf van den Bergh. 

 

 



  

  

 
 

Hij erfde in 1546 het Land van den Bergh en de heerlijkheid Boxmeer en werd daarmee graaf. Willem IV 

trouwde op 11 november 1556 te Meurs met Maria van Nassau, de oudste zuster van prins Willem van 

Oranje. 

Eén van de zwaarste tegenslagen die Willem van Oranje moet verwerken is ongetwijfeld het feit geweest dat 

zijn zwager overloopt naar Spaanse zijde. graaf Willem IV van den Bergh, getrouwd met de oudste zus van 

Willem de Zwijger, Maria, onderhoudt contacten met de Spaanse hertog van Parma zo komt in 1983 aan het 

licht. Een paar jaar eerder is Rennenberg, stadhouder van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, al 

overgelopen naar de vijand. Nu is het de beurt aan de stadhouder van Gelderland. 

Van Oranje, die zijn zuster aan hem heeft uitgehuwelijkt, laat hem gevangen nemen. Wanneer Van den 

Bergh, waarschijnlijk de belangrijkste edelman in Gelderland, wegens gebrek aan bewijs vrijkomt loopt hij 

alsnog over naar de vijand. 

De oudste zoon van Willem van den Bergh, Herman (1558-1611), verliest een oog in 1591 bij de verdediging 

van Deventer. In hetzelfde jaar neemt een graaf Van den Bergh het huis Weemselo in Albergen in. Twee jaar 

later wordt Herman ridder van het Gulden Vlies en stadhouder van Spaans Gelderland. 

Parma stuurt brieven rond met gouden dukaten om aanhangers van Oranje over te halen de koning te 

gehoorzamen. De familie Van den Bergh voortgekomen uit het Waalse geslacht De Ligne is gevoelig voor de 

argumenten van Parma. 

 

 

Adolf van Nassau. 

Hij studeerde te Wittenberg. Adolf streed in 1566 tegen de Turken die steeds verder opdrongen in Europa. In 

1568, toen zijn broer Willem de Zwijger de wapens opnam tegen Filips II, streed hij aan zijn zijde in Brabant. 

Adolf trok vervolgens in de troepenmacht van zijn andere broer Lodewijk mee naar het noorden, waar hij 

sneuvelde bij Heiligerlee. De Spaanse troepen werden bij Heiligerlee aangevoerd door Arenberg. De Slag bij 

Heiligerlee werd weliswaar door de troepen van Willem van Oranje gewonnen, maar het effect van deze 

overwinning wist Alva teniet te doen door de onthoofding van Egmont en Horne in Brussel op 5 juni 1568. 

Gesneuveld bij Heiligerlee. 

Adolf stierf in de Slag bij Heiligerlee, die door zijn broer Lodewijk werd gewonnen. Nadat de staatse troepen 



  

  

de Spanjaarden hadden ingesloten, sloeg het paard van Adolf op hol. Hij kwam midden tussen de Spaanse 

troepen terecht en de graaf van Aremberg stortte zich persoonlijk op Adolf en doodde hem en twee ruiters 

die hem te hulp schoten. Kort daarna wordt de graaf van Aremberg zelf neergeschoten en sterft ook. Het is 

niet bekend of graaf Adolf teruggevonden is. 

Er doen verschillende verhalen de ronde: 

Graaf Adolf van Nassau en Johan de Ligne, graaf van Aremberg, zouden samen zijn opgebaard in de 

kloosterkerk van Mons Sinaï. Later zou Adolf overgebracht zijn naar Midwolda en daarna naar de Grote 

Kerk van Emden. 

Adolf van Nassau zou opgebaard zijn in de kloosterkerk en met militaire eer zijn bijgezet op het kasteel te 

Wedde. Van daaruit zou hij zijn overgebracht naar een stamslot in Oost-Friesland. 

Adolf zou zijn begraven en vervolgens opgegraven zijn om te voorkomen dat de Spanjaarden zijn graf 

zouden onteren. Vervolgens is hij op een geheimgehouden plek herbegraven. 

Mogelijk is hij bijgezet in de Grote Kerk in Emden, want het kasteel in Wedde, de Wedderborg, bleef een 

middelpunt van de strijd in de Tachtigjarige Oorlog en de Grote Kerk was een toevluchtsoord voor de 

Nederlandse protestanten geworden. Het harnas van de graaf is nog altijd te zien in het raadhuis van 

Emden. In de stadsarchieven valt echter niets terug te vinden over een eventuele begrafenis van de graaf en 

de kerk is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. 

Historicus Lammert Doedens bracht in januari 2016 de theorie naar voren dat graaf Adolf begraven ligt in de 

Sint-Lambertuskerk in Oldenburg. Hij kreeg subsidie los om een familiegraf te onderzoeken en stootte op 

een kist met de overblijfselen van dertig mensen. Van de overblijfselen van twee mensen werd vastgesteld 

dat het om niet-familieleden gaat. Doedens meent dat een van de twee mogelijk Adolf is. 

Nagedachtenis. 

Monument voor de Slag bij Heiligerlee. 

Bij Heiligerlee is voor graaf Adolf een monument opgericht. Op deze plek stond eerst een geknotte 

gedenknaald met daarop een urn. Deze was neergezet in 1826, op deze gedenknaald stond de tekst: "Den 

overwonnen held Graaf Adolf van Nassau hier ten plaatse voor 's lands vrijheid gesneuveld den 23e Mei 

1568". Het monument werd slecht onderhouden en raakte in verval. In 1868 werd er een wedstrijd 

uitgeschreven om een grootser monument te vervaardigen ter ere van de driehonderdste sterfdag van de 

graaf. Het winnende ontwerp was van de schilder J.H. Egenberger en de architect P. Schenkenberg van 

Mierop. Omdat de schilder bijna geen ervaring had als beeldhouwer werd de hulp van de Belgische Joseph 

Geels gevraagd. J.H. Egenberger ontwierp een stervende Adolf, ondersteund door de Nederlandse maagd. 

Kroonprins Willem en prins Hendrik de Zeevaarder legden op 23 mei 1868 de eerste steen van het 

monument. P. Schenkenberg van Mierop wilde het monument op een stenen heuvel laten plaatsen, maar dit 

zorgde voor de nodige meningsverschillen. Geels ontwierp daarom het achtvoetige voetstuk. Op de 

voorkant van dit voetstuk staat de tekst: "25 mei 1568. De eerste zege in de tachtigjarige worsteling voor 

vrijheid der Nederlanden". Op de rechterzijde staat:"Graaf Adolf van Nassau bleef in den roemrijken slag". 

Op de linkerzijde staat: "Oranje met Nederland verbonden" en op de achterzijde:"25 mei 1868. Door het 

nageslacht den vaderen gewijd". Op 23 mei 1873 vond de onthulling plaats door koning Willem III. 

Ook in het vierde couplet van het Wilhelmus wordt zijn naam nadrukkelijk genoemd. Het luidt als volgt: 

Lyf en goet al te samen. 

Heb ick u niet verschoont. 

Mijn broeders hooch van Namen. 

Hebbent u oock vertoont: 

Graef Adolff is ghebleven. 

In Vriesland in den slaech. 

Syn Siel int ewich Leven. 

Verwacht den Jongsten dach. 

 

 

Albrecht van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

Albrecht was de enige zoon van graaf Filips III van Nassau-Weilburg en Zijn moeder overleed bij zijn 

geboorte. Hij had één jongere halfbroer, Filips. In zijn kinderjaren werd hij samen met zijn halfbroer in Slot 

Neuweilnau in het protestantse geloof opgevoed. Via de hofpredikant leerde Albrecht Philipp Melanchthon 

kennen, met wie een hij een regelmatige briefwisseling voerde. 

Graaf van Nassau-Weilburg. 

Op 4 oktober 1559 overleed zijn vader. Albrecht erfde samen met zijn halfbroer het graafschap 

Nassau-Weilburg. Aangezien Filips slechts zestien jaar oud was, nam Johan III van Nassau-Saarbrücken, als 

senior van de Walramse Linie van het huis Nassau, de voogdij waar. Aanvankelijk regeerden de broers 

samen. De hoge schulden van hun vader beperkte hun handelingsmogelijkheden, maar langzaam lukte het 

hun om de begrotingssituatie te verbeteren. 

Op 15 mei 1561 deelden de halfbroers voor de eerste maal hun graafschap. Albrecht ontving kasteel en ambt 

Weilburg, Filips kasteel en ambt Neuweilnau. Albrecht betrok het nieuwe Slot Weilburg, dat hij verder 

uitbreiden liet. Het grootste deel van het graafschap en de schulden van de vader bleven echter 

gemeenschappelijk bezit. 

Albrecht nam in 1562 deel aan de verkiezings- en kroningsdag van keizer Maximiliaan II in Frankfurt am 

Main en in 1566 aan de Rijksdag van Augsburg. 

Albrecht en Filips brachten de volgende wijzigingen aan in hun gezamenlijke bezit: 

" in 1562 de verwerving van de helft van het ambt Stockheim. 

" in 1565 de verwerving van het deel van de graven van Stolberg van Altweilnau met Landstein. 

" in 1570 de verkoop van het ambt Bingenheim (m.u.v. Reichelsheim) aan Hessen. 

In 1567/68 kwamen Albrecht en Filips verscheidene keren samen met Willem van Oranje. Ze namen deel aan 

de voorbereiding van de Nederlandse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Fernando Álvarez de Toledo, de 

hertog van Alva. Albrecht stond borg voor de soldij die Willem van Oranje aan de 

huursoldatenverschuldigd was. De aanval op de Nederlanden in 1568 mislukte echter. 

In 1571 deelden Albrecht en Filips de heerschappijrechten in Nassau-Weilburg volledig. Albrechts deel 

omvatte naast het ambt Weilburg ook Gleiberg, Cleen, Wehen en Burgschwalbach. Met Hessen sloten de 

halfbroers meerdere verdragen waarin ze het gemeenschappelijke bezit van Nassau en Hessen geleidelijk 

verdeelden. Zo verdeelden ze in 1585 met Hessen het Land an der Lahn.. 

In 1579 kon Albrecht een deel van het ambt Jugenheim verwerven en zijn invloed in Rijn-Hessen uitbreiden. 

Albrecht behoorde tot de Wetterauer Grafenverein. In dienst van de vereniging reisde Albrecht 

verschillende keren naar keizer Maximiliaan II en naar de Rijksdag. Meestal ging het om godsdienstvrijheid 

voor de calvinistische vorsten. Met de Wetterauer Grafenverein streed Albrecht in 1583-1588 aan de zijde 

van Gebhard I van Waldburg in de Keulse Oorlog. 

Graaf van Nassau-Ottweiler. 

In 1570 bevestigde keizer Maximiliaan II het testament van Johan III van Nassau-Saarbrücken waarin deze 



  

  

Albrecht en Filips tot zijn erfgenamen benoemde. Johan was zonder mannelijke nakomelingen en wilde 

zekerstellen dat volgens het erfverdrag van 1491, de graafschappen Saarbrücken, Saarwerden en 

Ottweilervoor de Walramse Linie van het huis Nassau behouden bleven. Reeds in 1571 namen Albrecht en 

Filips in opdracht van Johan het bestuur over de heerlijkheden Lahr en Mahlberg over.. 

Met het overlijden van Johan III van Nassau-Saarbrücken op 23 november 1574 vielen de graafschappen 

Saarbrücken, Saarwerden en Ottweiler definitief aan Albrecht en Filips. Ze werden op 7 december 1574 

tussen de broers verdeeld. Filips ontving de graafschappen Saarbrücken en Saarwerden en de heerlijkheid 

Stauf. Albrecht ontving Ottweiler, de ambten Homburg, Kirchheim en de heerlijkheden Lahr en Mahlberg in 

het Zwarte Woud. In Ottweiler liet Albrecht een nieuw slot bouwen, dat zijn residentie zou worden. Als de 

oudste vertegenwoordiger was Albrecht het hoofd van de Walramse linie van het huis Nassau en nam hij 

het regentschap voor Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein waar. 

De Saarbrückense erfenis werd van verscheidene zijden aangevochten. Hertog Karel III van Lotharingen 

eiste het graafschap Saarwerden als vervallen leen terug. Albrecht slaagde er, als oudste van de Walramse 

linie van het huis Nassau, echter in om het recht van Nassau bij het Rijkskamergerecht te laten zegevieren. 

Het geschil liep jaren en dreigde een tijdlang militair te escaleren. Albrecht stond stad en ambt Homburg 

later af aan Lotharingen en verkreeg in ruil daarvoor Longeville en Fraulautern.. 

Keurvorst Frederik III van de Palts maakte eveneens aanspraken op delen van de erfenis. Albrecht was in 

staat een overeenkomst met de keurvorst te bereiken. Meerdere omvangrijke verdragen waarin de exacte 

rechten en grenzen werden vastgelegd, werden gesloten. Na het overlijden van Frederik III in 1576 werd 

Albrecht benoemd tot zijn executeur-testamentair. 

De reformatie. 

Al in het begin van hun regering stelden Albrecht en Filips in hun graafschap katholieke gewoonten zoals 

carnavalsvieringen en het Sint-Jansvuur strafbaar. 

Reeds op 1 januari 1575 voerde Albrecht in Ottweiler de reformatie in, volgens de Augsburgse Confessie. 

Katholieke priesters werden uit hun ambt ontheven of aan de nieuwe leer verplicht, kloostersopgeheven, 

kerkbezit in beslag genomen, scholen opgericht en het kerkpatronaat verworven. 

Bouwheer. 

Albrecht trad meermaals op als bouwheer van grotere bouwwerken. Na de eerste deling met zijn halfbroer 

liet hij Slot Weilburg uitbreiden. Hiermee belastte hij de bouwmeester Ludwig Kempf. In deze fase 

ontstonden de noordvleugel en de zogenaamde Stadtpfeiferturm. Het alliantiewapen van Albrecht en zijn 

vrouw is nog steeds aan deze toren aangebracht. Eveneens liet Albrecht in die tijd de Tiergarten in Weilburg 

aanleggen. 

Na het erven van Ottweiler liet Albrecht Slot Ottweiler en het renaissanceslot Neunkirchen door 

bouwmeester Christmann Strohmeyer bouwen en de Burcht Hohenburg bij Homburg uitbreiden. 

Waarschijnlijk nam Albrecht ook het initiatief tot de uitbreiding van de Burcht Gleiberg aan het einde van de 

16e eeuw, nadat het volledig aan het huis Nassau was toegevallen. 

 Overlijden, begrafenis en opvolging. 

Albrecht stierf op 11 november 1593 in Slot Ottweiler. Hij werd op 25 november 1593 begraven in de 

Abdijkerk Nieuw-Münster te Ottweiler. Zijn drie zoons verdeelden zijn bezit. Twee van de zoons stierven 

echter kort na hun vader, zodat de overlevende zoon reeds in 1602 de gehele vaderlijke nalatenschap bezat. 

 

 

Elisabeth van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Catharina van Nassau. 

Op 10 juli 1584 was zij getuige van de moord op haar broer. De prins zou in haar armen gestorven zijn. 

Omdat Catharina van Nassau zelf geen kinderen had werd besloten om Catharina Belgica van Nassau de 

dochter van haar broer Willem van Oranje die naar haar was vernoemd bij haar op te laten groeien. 

 

 

Günther Xl van Schwarzburg-Arnstadt (de Strijdbare). 

 

 



  

  

 
 

Günther XLI begon zijn militaire loopbaan in Wenen als vertegenwoordiger aan het hof van keizer Karel V. 

In 1553 trok hij samen met de keizer op naar de stad Metz om deze te veroveren; deze missie mislukte. Een 

jaar later kreeg hij de opdracht om Filips II van Spanje naar Londen te begeleiden, die op weg was naar zijn 

toekomstige vrouw Maria I van Engeland. 

In 1555 ontving Günther uit handen van Karel V een schenking van 10.000 gulden, waarna hij terugkeerde 

naar zijn thuisland. In 1557 nam hij deel aan de strijd bij St. Quentin en tijdens de jaarwisseling 1559/1560 

ondernam hij namens Willem van Oranje een politieke missie naar Dresden om de hand van Anna van 

Saksen te vragen. Aanvankelijk weigerde de keurvorst van Saksen zijn goedkeuring aan een huwelijk tussen 

zijn nicht en Willem van Oranje te geven, omdat hij op de hoogte was van de vervolgingen van protestanten 

in de Nederlanden. Mede dankzij Günther werd de keurvorstvorst alsnog overtuigd. 

Na zijn huwelijk met Catharina van Nassau-Dillenburg, een huwelijk op politieke gronden, leefde het stel 

enige tijd in Arnstadt, waar zij de 10.000 gulden aanwendden voor de bouw van het grafelijk slot Neideck. 

Tijdens de jaren 1563-1565 nam Günther samen met twee van zijn broers deel aan de Zevenjarige Oorlog, een 

oorlog die de Deense koning voerde tegen Zweden, waarmee hij de Unie van Kalmar nieuw leven in wilde 

blazen. De laatste 15 jaren vervulde Günther vooral diensten aan het hof van keizer Maximiliaan II. Zo vocht 

hij mee tegen de Turken in Hongarije en ondernam hij diverse diplomatieke reizen, waarbij hij onder ander 

de hertog van Alva voorzag van adviezen. 

 

 

Juliana van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Albrecht VII graaf van Schwarzburg-Rudolstadt. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Magdalena van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

Magdalena was een bestudeerd vrouw, die gelukkig getrouwd was met Wolfgang II. Een groot deel van 

haar leven woonde zij op het paleis Weikersheim. Zoals het in die tijd een goede vrouw betaamde, 

bestonden haar dagelijkse werkzaamheden uit het regelen van het hof- en gezinsleven. Daarnaast werkte zij 

ook in de paleisapotheek en gaf recepten uit, in navolging van wat haar moeder al was begonnen. Er wordt 

gemeld, dat de familie zeer genereus was door geld, eten, voedsel en medicatie aan de armen te verstrekken. 

 

 

Hendrik van Nassau. 

Hendrik studeerde vanaf zijn 14e jaar in Leuven onder toezicht van zijn oudste broer Willem. Na een studie 

in Straatsburg nam hij dienst in het leger van de Franse hugenoten onder leiding van Gaspard de Coligny, 

vader van Louise de Coligny, waarmee hij deelnam aan de Slag van Montcontour op 3 oktober 1569. 

Al in 1572 nam Hendrik deel aan Willems tweede invasie in de Nederlanden. Omdat de invasie mislukte 

keerde hij terug naar Dillenburg om daar mee te werken aan de voorbereiding van een nieuwe veldtocht. In 

1574 trok Hendrik samen met Franse en Duitse legers naar Leiden, waarbij zij gestopt werden door Spaanse 

troepen op de Mookerheide. Tijdens de Slag op de Mookerheide sneuvelde hij (samen met zijn broer 

Lodewijk). Hun lichaam werd nooit teruggevonden. 

Op 14 april 1891 werd er in de Nederlands Hervormde kerk van Heumen een monument onthuld voor 

Hendrik en zijn broer Lodewijk. 

 

 

 Juliana van Stolberg-Wernigerode (van Stolberg Wernigerode), dochter van Botho VIII van 

Stolberg-Wernigerode en Anna van Eppstein-Königstein, trouwde (respectievelijk 17 en 21 jaar 

oud) (1) op dinsdag 27 februari 1523 met Philips II van Hanau-Münzenberg, zoon van Reinhard 

IV van Hanau-Münzenberg en Catharina van Schwarzburg, geboren op 

zaterdag 17 augustus 1501, overleden (27 jaar oud) op donderdag 28 maart 1529. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Philips III van Hanau-Münzenberg, geboren op dinsdag 30 november 1526, graaf 

van Munzenberg, overleden (34 jaar oud) op dinsdag 14 november 1561, trouwde 

(respectievelijk 24 en 18 jaar oud) op donderdag 22 november 1551 met Helena van 

Palts-Simmern, dochter van Johan II van Palts-Simmern (van 1509 tot aan zijn dood 

vorst van Palts-Simmern) en Beatrix van Baden-Baden, geboren op 

dinsdag 13 juni 1533, overleden (45 jaar oud) op maandag 5 februari 1579. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

2. Katharina van Hanau-Münzenberg, geboren op donderdag 26 maart 1525 in 

Hanau [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op maandag 15 juni 1581 in 



  

  

Runkel [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 33 jaar 

oud) omstreeks 1543 in Koningstein [Sachsen, Duitsland] met Johann graaf van 

Wied-Runkel, zoon van Johann van Wied-Runkel (graaf van Wied) en Elisabeth van 

Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

maandag 15 juni 1581 in Runkel [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

3. Juliana van Hanau-Münzenberg, geboren op zaterdag 30 maart 1529, overleden (66 

jaar oud) op zaterdag 8 juli 1595, trouwde (beiden ongeveer 20 jaar 

oud) omstreeks 1549 met Thomas graaf van Salm-Kyrburg, zoon van Johann van 

Salm-Dhaun (graaf van Salm) en Anna van Ysenburg-Büdingen, geboren 

omstreeks 1529, overleden (ongeveer 24 jaar oud) omstreeks 1553. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 

 

 Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke), Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1525 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Godfried van Nassau, overleden omstreeks 1582, volgt XIVh, op pagina 172. 

 

XIIIh. Paulus I jonker van Nassau, zoon van Jan I van Nassau (XIIg), op pagina 98 en Adriana van 

Haestrecht, geboren omstreeks 1475 in Breda, schout van Breda, bezat Hijlaer bij Princenhage, 

overleden (ongeveer 39 jaar oud) op zondag 6 september 1514 in Breda, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) in 1500 in Herwijnen met Catharina van Haeften, geboren 

omstreeks 1480, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1514 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters: 

1. Maria van Nassau. 

2. Adriana van Nassau, geboren omstreeks 1500 in Breda, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op zaterdag 20 december 1558 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 

ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 2 december 1527 in Antwerpen [Antwerpen, België] 

met Dirk IV van Assendelft, zoon van Claes III van Assendelft (heer van Assumburg 

en Besoijen) en Alijt van Kijfhoek (vrouwe van Kralingen en Goudriaan), geboren in 

1498 in Heemskerk, heer van Besoyen, Schout van Breda, overleden (ongeveer 55 jaar 

oud) op donderdag 1 oktober 1553 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], begraven op 

zondag 25 oktober 1553 in Breda  

 



  

  

 
 

Grafmonument in de Grote of Onze Lieve VVrouwe Kerk. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

3. Catharina van Nassau, geboren omstreeks 1505, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op 

zaterdag 25 augustus 1556, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar 

oud) op zondag 15 december 1529 met Wouter van der Meeren, zoon van Filips I van 

der Meeren en Maximiliana van der Noot, geboren omstreeks 1500, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) omstreeks 1568 in Dordrecht. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

4. Anna van Nassau, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

vrijdag 28 februari 1592 in Dordrecht, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1540 met Robert van Aarschot van Schoonhoven, geboren 

omstreeks 1510, heer van Wanrooy, drossaard van Diest. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Adriana van Nassau. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XIIIi. Hendrik jonker van Nassau-Dillenburg, zoon van Jan I van Nassau (XIIg), op pagina 98 en 

Adriana van Haestrecht, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 37 jaar oud) op 

dinsdag 25 september 1517 in Breda, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1510 met 

Catharina van Merwen, geboren omstreeks 1480, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1520. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Jan van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 33 jaar oud) 

op zaterdag 20 november 1543, trouwde met Catharina van Fenestrou, overleden 

na 1587. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Paulus II van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 40 jaar 

oud) omstreeks 1550, volgt XIVi, op pagina 172. 

3. Hendrik van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1515, gesneuveld (ongeveer 43 jaar 

oud) op dinsdag 15 juli 1558 in Gravelines [Pas-de-Calais, Frankrijk], volgt XIVj, op 

pagina 173. 

 

XIIIj. Hendrik jonker van Nassau, zoon van Adriaan van Nassau (XIIh), op pagina 98 en Catharina van 

Brandscheid, heer van Reinhardstein, Fosseux en Morialmez, overleden omstreeks 1530, trouwde 

met Margaretha de Morialmez, dochter van Johan de Morialmez (heer van de Sint 

Lambertuskerk en Murddenshoven) en Margaretha van Nesselrode. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johan (Jan) jonker van Nassau, overleden in 1560, trouwde op 

vrijdag 26 augustus 1538 met Magdalena van Hatzfeld-Weiseneiler, dochter van 

Johan X van Hatzfeld (heer van Wildenberg) en Johanna Harff zu Weisweiler. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna van Nassau, vrouwe van Reinhardstein, Possuir en Winterburg, trouwde (1) 

met Bertram Kolff van Vettelhoven, heer van Haus Vettelhoven der Sürsch, het hof 

Rode, het Gut zu Wormersdorf en het Burglehen Hemmessen (Hemossen) te 

Altenahr. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (2) op 



  

  

zondag 6 oktober 1540 met Willem van Metternich-Vettelhoven, zoon van Edmund 

von Metternich zu Sommerberg en Anna Kolff von Vettelhoven, heer van Winterburg 

door huwelijk heer van Reinhardstein. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

XIIIk. Lambrecht (Lambert) van Nassau, zoon van Adam I jonker van Nassau (XIIi), op pagina 99 en 

Eva Ludolf van Bitburg, geboren omstreeks 1470, gouverneur van Koblenz, heer in Detzem, 

overleden (ongeveer 65 jaar oud) omstreeks 1535, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar 

oud) omstreeks 1500 met Margarethe van Esch-Detzem, geboren omstreeks 1470, erfdochter van 

Detzem, overleden (ongeveer 70 jaar oud) omstreeks 1540. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adam II van Nassau-Detzem, volgt XIVk, op pagina 173. 

 

XIIIl. Johan van Nassau, zoon van Adam I jonker van Nassau (XIIi), op pagina 99 en Eva Ludolf van 

Bitburg, geboren omstreeks 1470, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1530, trouwde 

(beiden ongeveer 30 jaar oud) omstreeks 1500 met Beatrix van Belvaux, geboren omstreeks 1470, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1530. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hendrik van Nassau, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op 

woensdag 22 november 1589, volgt XIVl, op pagina 173. 

 

XIIIm. Johan III van Nassau-Beilstein, zoon van Johan II graaf van Nassau-Beilstein (XIIj), op pagina 

99 en Maria van Solms-Braunfels, geboren omstreeks 1490, laatste graaf van Nassau-Beilstein, 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op maandag 11 december 1561, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 32 en 17 jaar oud) (1) op vrijdag 16 februari 1523 met zijn achternicht Anna gravin van 

Nassau-Weilburg, dochter van Lodewijk I graaf van Nassau-Weilburg (XIIIb), op pagina 105 en 

Maria Margaretha van Nassau-Wiesbaden. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johan III van Nassau-Beilstein, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1530 met een onbekende 

minnares. 

 Uit deze relatie 2 dochters: 

1. Elisabeth van Nassau, trouwde (1) met Veit Schwab Hörnsheim. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met Loos van Westerburg. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna van Nassau. 

 

XIIIn. Hendrik V van Nassau-Beilstein, zoon van Johan II graaf van Nassau-Beilstein (XIIj), op pagina 

99 en Maria van Solms-Braunfels, geboren omstreeks 1492, gesneuveld (ongeveer 32 jaar oud) op 

dinsdag 24 februari 1525 in Pavia [Lombardia, Italië], Buitenechtelijke relatie omstreeks 1515 met 

een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Anna van Nassau, trouwde met Henne Koch van Asbom. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

Generatie XIV 
 

 

XIVa. Filips I van Nassau-Wiesbaden, zoon van Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein (XIIIa), op 

pagina 101 (in 1481 keizerlijk stadhouder van het graafschap Zutphen,) en Margaretha van 

Hanau-Lichtenberg, geboren op dinsdag 26 april 1492 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], heer van Wiebaden, overleden (66 jaar oud) op 

vrijdag 6 juni 1558 in Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 19 jaar oud) op 

maandag 24 augustus 1514 in Bergen op Zoom met Adriana van Glymes, dochter van Jan III van 

Glymes (heer van Bergen op Zoom (1894-1532) en van Walhain, Bierbais, Glymes enz.) en 



  

  

Adriana van Brimeu, geboren op zaterdag 9 maart 1495 in Wouw, overleden (29 jaar oud) op 

vrijdag 27 juni 1524 in Idstein [Hessen, Duitsland], begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Catharina van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1515, overleden (ongeveer 25 

jaar oud) omstreeks 1540, trouwde (beiden ongeveer 23 jaar oud) op 

donderdag 25 augustus 1538 met Johan van Hohenfels, geboren omstreeks 1515, heer 

van Hohenfels Rappoltskirchen, Rixingen en Forbach, overleden (ongeveer 53 jaar 

oud) omstreeks 1568. Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Philips II van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1516, ongehuwd overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) op maandag 3 januari 1566 in 

Sonnenberg (Wiesbaden) [Hessen, Duitsland], volgt XVa, op pagina 173. 

3. Margaretha van Nassau-Wiesbaden, geboren in 1517, abdis van Klooster Walsdorf bij 

Idstein sinds 1554, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op zondag 24 maart 1596. 

4. Adolf IV van Nassau-Idstein, geboren omstreeks 1518, overleden (ongeveer 37 jaar 

oud) op donderdag 5 januari 1556 in Idstein [Hessen, Duitsland], volgt XVb, op 

pagina 174. 

5. Balthasar van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 47 

jaar oud) op donderdag 11 januari 1568, volgt XVc, op pagina 175. 

6. Anna van Nassau-Wiesbaden, geboren omstreeks 1520, non in Klooster Walsdorf bij 

Idstein, overleden (ongeveer 74 jaar oud) omstreeks 1594. 

 

Filips I van Nassau-Wiesbaden. 

In tegenstelling tot zijn vader, die actief had deelgenomen aan het rijksbeleid, richtte Filips zich op de 

regering van zijn eigen graafschap. Slechts af en toe nam hij aan de rijksdagen deel, zoals aan de Rijksdag 

van Augsburg in 1530. Hij nam daarentegen actief deel aan de vergaderingen van de Wetterauer 

Grafenverein om hun gemeenschappelijke belangen te coördineren. Vanwege zijn slechte gezondheid - hij 

verloor zijn gezichtsvermogen bijna volledig - nam hij niet altijd persoonlijk deel aan de vergaderingen. 

Op de Rijksdag van Regensburg in 1532 beloofden Filips en Filips III van Nassau-Weilburg 16 ruiters en 80 

infanteristen aan keizer Karel V. Deze zouden in de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk ingezet moeten 

worden. 

Filips zelf bleef katholiek. Maar hij nam tegenover de Reformatie een eerder passieve houding aan. Hij 

hinderde deze pogingen niet, maar vooralsnog steunde hij ze ook niet. Dit leidde tot bepaalde problemen in 

de bezittingen, die hij met anderen deelde en waar de andere heren de Reformatie bespoedigden. Tijdens de 

Duitse Boerenoorlog kwam het ook in de heerlijkheid Wiesbaden tot onlusten. Er werden een vermindering 

van de lasten, vrije jacht en andere eisen gesteld. 

In 1536 stelde Filips zijn oudste zoon, Filips, die ter onderscheid "der Jungherr" werd genoemd, aan als 

mederegent.. 

Aan het begin van de jaren 1540 begon Filips "der Altherr" aan een meer hervormingsvriendelijk beleid. In 

een decreet van 1542 werden reformatorisch gezinde geestelijken beroepen. Tegelijkertijd werd een 

bestaande school in Wiesbaden in een Latijnse school omgezet. Filips droeg zorg voor de wederopbouw van 

Wiesbaden na de stadsbrand van 1547. Hij verbood echter tegen betaling door de stad het verblijf van Joden 

in Wiesbaden. 

Filips "der Altherr" nam niet deel aan de Schmalkaldisch Verbond en nam ook niet deel aan de 

Schmalkaldische Oorlog of de Vorstenopstand tegen keizer Karel V. Hij zag zich echter genoodzaakt het 

Interim van Augsburg in te voeren en bevoegde onderzoeken toe te staan. In 1552 werd zijn grondgebied 

door de soldaten van markgraaf Albrecht II Alcibiades van Brandenburg-Kulmbach verwoest. In hetzelfde 

jaar keerde de lutherse geestelijkheid terug en sindsdien was deze confessie stevig gevestigd. Twisten met 

naburige vorsten schikte Filips in der minne. Het Klooster Klarenthal werd in 1553 ontbonden. 

Op 26 juni 1553 deed Filips "der Jungherr" de definitieve stap om de reformatie in Idstein door te zetten met 

de beroeping van een lutherse predikant. Op 20 juli 1553 vond het klooster te Idstein juridisch zijn einde als 

katholieke instelling, toen Filips "der Jungherr" de juridische en economische onafhankelijkheid van het 

klooster introk. 

In 1554 verdeelde Filips "der Altherr" zijn bezittingen tussen zijn twee oudste zoons. Hij overleed vier jaar 

later en werd begraven in de Uniekerk te Idstein. 

 



  

  

 

 
 

Het grafmonument voor Filips I van Nassau-Wiesbaden en Adriana van Glymes in de Uniekerk te Idstein 

 

 

 

XIVb. Philips III van Nassau-Weilburg, zoon van Lodewijk I graaf van Nassau-Weilburg (XIIIb), op 

pagina 105 en Maria Margaretha van Nassau-Wiesbaden, geboren op dinsdag 20 september 1504 

in Kasteel Neuweilnau (Weilrod) [Hessen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op 

zondag 4 oktober 1559 in Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en 

ongeveer 28 jaar oud) (1) omstreeks 1523 met Elisabeth van Sayn-Hachenburg, dochter van 

Gerhard graaf van Sayn-Hachenburg en Johanna van Wied-Runkel, geboren omstreeks 1495, 

overleden (ongeveer 35 jaar oud) op donderdag 5 februari 1531, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland] in de Sint-Maartenskerk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1524, jong overleden, begraven 

in Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

2. Filips van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1526, jong overleden, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

3. Dochter van Nassau-Weilburg, geboren in 1528, jong overleden, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland]. 



  

  

4. Dochter van Nassau-Weilburg, geboren omstreeks 1530, jong overleden, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

 

Philips III van Nassau-Weilburg. 

Na de dood van zijn vader werd hij op 19-jarige leeftijd graaf. 

Graaf van Nassau-Weilburg. 

Het deelgraafschap Nassau-Weilburg omvatte onder Filips de ambten Weilburg, Merenberg, Usingen, 

Sonnenberg en Gleiberg. Belangrijke plaatsen waren ook Kirberg, Weilmünster en Neuweilnau. Bovendien 

omvatte het graafschap delen van verschillende gebieden, die elk gezamenlijk eigendom waren. 

Mede-eigenaars waren de graven van Nassau-Saarbrücken en Nassau-Wiesbaden of de landgraaf van 

Hessen. 

Vanwege de hoge schuldenlast van zijn vader was Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken tot voogd in het 

graafschap Nassau-Weilburg benoemd. Pas in 1524 kon Filips de regering overnemen. Hij zorgde aan het 

begin van zijn zelfstandige regering voor de verdeling van de heerlijkheden Stauf en Kirchheim, die 

gemeenschappelijk eigendom van Nassau-Weilburg en Nassau-Saarbrücken waren. Het erfverdrag met 

Nassau-Saarbrücken werd in 1524 eveneens vernieuwd. 

Om de begrotingssituatie te verbeteren, streefde Filips ernaar de mijnbouw te intensiveren. Samen met 

burgerlijke partners stichtte hij tussen 1524 en 1530 in de omgeving van Weilmünster meerdere ijzermijnen. 

De grafelijke familie wist in de loop der tijd een meerderheidsbelang in de mijnbouwbedrijven te verkrijgen. 

In 1536 vaardigde Filips een uniforme mijnbouwverordening uit voor zijn gehele graafschap. Het verwachte 

economisch herstel bleef echter uit. 

Filips's regering viel in de tijd van de reformatie. Deze wilde hij tijdens zijn bewind bevorderen. Daartoe 

verbond hij zich met landgraaf Filips I van Hessen. Anderzijds zorgde hij ervoor dat hij geen vazal van 

Hessen werd. Hij benadrukte daarom zijn positie als rijksonmiddellijk graaf en was al vroeg in de 

Wetterauer Grafenverein actief. 

Het voortschrijden van de reformatie in Nassau-Weilburg zorgde voor tweedracht met de katholiek 

gebleven graven van Nassau-Saarbrücken, waarop Filips ruggensteun bij de Wetterauer Grafenverein zocht. 

Op de Rijksdag van Regensburg in 1532 beloofden Filips III van Nassau-Weilburg en Filips I van 

Nassau-Wiesbaden 16 ruiters en 80 infanteristen aan keizer Karel V. Deze zouden in de oorlog tegen het 

Ottomaanse Rijk ingezet moeten worden. In ruil daarvoor verkreeg Filips III marktrechten voor 

Rückershausen en Usingen. 

Op 25 januari 1536 sloot hij een uitgebreid ruilverdrag met Filips van Hessen. Filips III stond zijn rechten op 

de proosdij Wetzlar, Klooster Altenberg en Kasteel Kalsmunt aan Hessen af, en verkreeg in ruil daarvoor het 

ambt Burgschwalbach en het Hessische deel van Kasteel Löhnberg.. 

Schmalkaldisch Verbond. 

Op aanbeveling van Filips van Hessen trad Filips III op 26 augustus 1537 officieel toe tot het Schmalkaldisch 

Verbond. Hij ondersteunde het verbond echter slechts aarzelend. In het bijzonder werden overeengekomen 

buitengewone bijdragen door Filips III niet betaald. Als hoofdreden voerde hij aan dat hem geen afschrift 

van het verbondsverdrag toegezonden was. 

Het dubbele huwelijk van Filips van Hessen (1540) en het falen van de toegezegde ondersteuning van het 

verbond tegen Trier, leidde opnieuw tot een distantiëring van Filips III van het verbond, zonder dat hij 

officieel uittrad. Het verbond maande hem nog steeds om de ontbrekende bijdragen. Hij bleef wel in nauw 

contact staan met Filips van Hessen. 

In de Schmalkaldische Oorlog ondersteunde Filips III vervolgens Filips I van Hessen met acht ruiters. Al na 

de aanvankelijke overwinningen van de keizerlijke troepen aan de Donau riep hij deze steun terug. De 

keizerlijke veldmaarschalk Reinhard van Solms bracht toen een verzoening tussen Filips III en keizer Karel V 

tot stand. 

Nadat hij de activiteiten in het Schmalkaldisch Verbond opgegeven had, streefde Filips naar de opleving van 

de Wetterauer Grafenverein. De heroprichting vond plaats in 1542 in Wetzlar. In 1549 werd Filips tot 

Hauptmann van de vereniging gekozen. 

De reformatie. 

Bij de invoering van de reformatie volgde Filips aanvankelijk de geestelijke stroming in de Wetterauer 

Grafenverein, maar hij plaatste zich vanaf 1526 toenemend op de voorgrond. Vooral in de gebieden die 

Filips III gezamenlijk bezat met Filips van Hessen, werd de reformatie snel ingevoerd. Deze gebieden waren 

de ambten Hüttenberg en het Land an der Lahn (Heuchelheim, Kinzenbach, Launsbach, Wißmar, Rodheim 



  

  

en Fellingshausen). 

Filips nam op 20 juni 1524 deel aan de vergadering van de Wetterauer Grafenverein. Hierin werd besloten 

het Edict van Worms niet toe te passen. Hierop kwam het tot een conflict tussen Filips en Richard von 

Greiffenklau zu Vollrads, de aartsbisschop van Trier. De aartsbisschop klaagde dat Filips in zijn geestelijke 

jurisdictie ingreep en de die hem toekomende belastingen onthield. In de Duitse Boerenoorlog streed Filips 

echter aan de zijde van de aartsbisschoppen van Trier en Mainz om de opstand te beëindigen. 

Op de bijeenkomst van de Wetterauer Grafenverein in 1525 in Butzbach werd in aanwezigheid van Herman 

van Nieuwenaar, het evangelische geloof aangewezen. Er werd een lijst met alle kloosters opgesteld om deze 

in de toekomst te belasten. In 1525/26 wees Filips de eerste protestantse predikant aan in zijn graafschap. Na 

de Rijksdag van Speyer in 1526 kreeg de predikant de opdracht om de reformatie in Weilburg door te 

voeren. Tijdens deze taak stuitte deze op het verzet van het Sticht Weilburg, de Weilburgse stadspastoor en 

bovenal van Klooster Pfannstiel. Ondanks protesten van de aartsbisschoppen van Mainz en Trier, hield 

Filips vast aan de predikant. Interne ruzies in de Wetterauer Grafenverein vertraagden echter het tempo van 

de reformatie. Na de beroeping naar de pas opgerichte Universiteit van Marburg in 1527 probeerde Filips de 

predikant in Weilburg te houden. Voor dit doel werd Johann Roß, 28 jaar stadspastoor in Weilburg, het land 

uitgewezen. In 1528 verhuisde de predikant echter naar de Universiteit van Marburg. De reformatie werd nu 

verder door de hofpredikant doorgevoerd. Deze leidde in 1535 de eerste uitgebreide visitatie in 

Nassau-Weilburg. 

Na zijn toetreding tot het Schmalkaldisch Verbond, werd de reformatie in Nassau-Weilburg versneld. Filips 

verordende de opheffing van het kleine Johanniterklooster Pfannstiel en de verkoop van het waardevolle 

liturgisch vaatwerk van het Walpurgissticht Weilburg. In 1540 stichtte Filips een vrije school in Weilburg, 

die zich snel tot het centrum van het onderwijs ontwikkelde. Deze vrije school is de voorloper van het 

Gymnasium Philippinum Weilburg. De nieuwe hofpredikant van Weilburg hield in 1547 een synode met de 

geestelijkheid van het graafschap in Weilburg en maakte zich voor de vrije school verdienstelijk. Hij werd in 

1548 officieel benoemd tot visitator. 

Door het Interim van Augsburg werd de reformatie onderbroken. De hofpredikant moedigde de 

predikanten aan om weerstand te bieden aan de katholieke contrareformatie, die werd uitgevoerd door de 

aartsbisschoppen van Trier en Mainz. De contrareformatie mislukte omdat de aartsbisschoppen niet over 

voldoende katholieke pastoors beschikten om alle parochies te bezetten, waardoor de reformatorische 

predikanten in hun ambt gelaten moesten worden. Filips moest echter in 1550 zijn hofpredikant een half jaar 

lang met verlof sturen. Die reisde in die tijd naar Wittenberg en schreef het boek Die schöne und tröstliche 

Historia von Joseph, dat hij aan Filips opdroeg. 

Na het Verdrag van Passau in 1552 konden Filips en zijn hofpredikant de reformatie hervatten. De 

tussentijds benoemde katholieke pastoors werden weer afgezet. Talrijke kelken en misgewaden werden 

verkocht. Het Sticht Weilburg kreeg een nieuwe verordening. Een synode van de reformatorische 

geestelijkheid werd in 1553 bijeengeroepen in Weilburg. Op 3 januari 1555 werd het Sticht Weilburg 

definitief opgeheven. Met de Godsdienstvrede van Augsburg werd de geestelijke jurisdictie van de 

aartsbisschoppen opgeheven. 

Bouwheer. 

Filips was de initiator van verschillende bouwprojecten in zijn graafschap. Het belangrijkste was de bouw 

van een nieuwe residentie in Weilburg. Voor het in twee bouwfasen gebouwde Slot Weilburg werden de 

bouwmeesters Nikolaus Schickedanz uit Frankfurt (oostvleugel) en Balthasar Wolff uit Heilbronn (zuid- en 

westvleugel) gecontracteerd. De bouwwerkzaamheden duurden van 1533 tot 1549. Er werd een 

representatief woonhuis gebouwd, de huidige oostvleugel van Slot Weilburg, en de zuid- en westvleugels 

als huishoudelijke gebouwen. Nog heden ten dage is aan de trappentoren van de oostelijke vleugel het 

alliantiewapen van Filips III van Nassau-Weilburg en Amalie van Isenburg-Büdingen aangebracht. 

De bouwvallige stadskerk van Weilburg werd gerepareerd en in 1555 werd er een nieuwe toren gebouwd. 

Deze toren diende soms als een hoog reservoir voor water. Hij werd later geïntegreerd in Slot Weilburg. 

Onder Slot Weilburg werd in 1555 een stenen brug over de Lahn gebouwd. Deze brug verbond de 

heerlijkheden Weilburg en Merenberg. Na het voltooien van het werk in Weilburg werd Slot Usingen van 

1551 tot 1558 herbouwd. 

Overlijden, begrafenis en opvolging. 

Filips overleed op 55-jarige leeftijd in Weilburg en werd begraven in de Sint-Maartenskerk. Hij liet zijn 

erfgenamen met een zware schuldenlast achter. Zijn doelen waren zijn mogelijkheden te boven gegaan. Zijn 

zoons Albrecht en Filips regeerden tot 1561 het graafschap gezamenlijk en verdeelden het daarna onder 



  

  

elkaar. 

 

 

 Philips III van Nassau-Weilburg, trouwde (respectievelijk minstens 32 en minstens 14 jaar oud) 

(2) na woensdag 23 september 1536 met Anna van Mansfeld-Hinterort, dochter van Albrecht 

van Mansfeld (graaf van Mansfeld) en Anna van Honstein, geboren omstreeks 1522, zij is in het 

kraambed overleden (ongeveer 15 jaar oud) op zondag 26 december 1537 in 

Offenbach Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Albrecht van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 26 december 1537, overleden (55 

jaar oud) op donderdag 11 november 1593 in Kasteel Ottweiler [Saarland, Duitsland], 

volgt XVd, op pagina 176. 

 

 Philips III van Nassau-Weilburg, trouwde (respectievelijk 36 en 19 jaar oud) (3) op 

zondag 17 augustus 1541 met zijn achternicht Amalia van Ysenburg-Büdingen, dochter van 

Johann V van Ysenburg-Büdingen en Anna van Schwarzburg-Blankenburg, geboren op 

vrijdag 23 juni 1522, overleden (56 jaar oud) op vrijdag 18 mei 1579 in 

Offenbach Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Philips IV van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 15 oktober 1542, overleden 

(59 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1602 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], volgt 

XVe, op pagina 177. 

2. Odilia van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 27 juli 1546 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1607, 

trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op vrijdag 23 juni 1567 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland] met Otto I van Salm-Kyrburg, zoon van Johann van 

Salm-Kyrburg (Graaf van Salm-Morchingen) en Anna van Hohenlohe-Waldenburg, 

geboren op woensdag 15 augustus 1545 in Kyrburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

graaf van Salm, overleden (61 jaar oud) op donderdag 7 juni 1607 in 

Kyrburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

3. Anna Amalia van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 26 juli 1549, overleden (48 

jaar oud) op woensdag 7 januari 1598, trouwde (respectievelijk 38 en 41 jaar oud) op 

vrijdag 27 mei 1588 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Friedrich I van 

Salm-Neufville, zoon van Philipp Franz van Salm-Dhaun (graaf van Salm) en Maria 

Aegyptica van Oettingen-Oettingen, geboren op maandag 3 februari 1547, overleden 

(61 jaar oud) op zondag 26 oktober 1608 in Fénétrange [Moselle, Frankrijk]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIVc. Renatus (René) van Nassau-Chalon, zoon van Hendrik III van Nassau (XIIIf), op pagina 

110 (graaf van Nassau en Vianden) en Claudia van Chalon, geboren op woensdag 5 februari 1519 

in Breda, prins van Orange, van Nassau-Chalon, gesneuveld (25 jaar oud) op dinsdag 18 juli 1544 

in Saint-Dizier [Marne (Haute), Frankrijk], bijgezet in Breda  
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 in een grafkelder in de Grote Kerk. 

 In de kerk Saint-Étienne te Bar-le-Duc is een cenotaaf voor hem opgericht, trouwde 

(respectievelijk 21 en 18 jaar oud) (1) op donderdag 22 augustus 1540 in Bar-le-Duc [Luik, België] 

met Anna van Lotharingen, dochter van Anton van Lotharingen-Vaudemont (hertog van 

Lotharingen) en Renate van Bourbon-Montpensier, geboren op dinsdag 25 juli 1522, overleden 

(45 jaar oud) op woensdag 15 mei 1568 in Diest [Vlaams-Brabant, België], bijgezet in Breda in een 

grafkelder onder het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau in de Grote Kerk. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria van Nassau, geboren op zondag 12 maart 1544, jong overleden (20 dagen oud) 

in april 1544, bijgezet in Breda in een grafkelder in de Grote Kerk. 

 

Renatus (René) van Nassau-Chalon. 

 

 



  

  

 
 

Gelatiniseerde naam Renatus de Châlon, ook wel Reynaert van Nassau genoemd, was graaf van Nassau en 

Vianden, heer van Breda en de Lek van 1519 tot 1540, en heer van Corroy, Frasne en Chênemont van 1540 tot 

zijn dood. Hij was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en vanaf 1543 ook van Gelre en Zutphen. 

Vanaf 1530 was hij prins van Oranje. 

Hij was een zoon van graaf Hendrik III van Nassau-Breda en Claudia van Chalon. In 1530 erfde hij van zijn 

kinderloos gestorven oom Filibert van Chalon (1502-1530), het soevereine en in naam onafhankelijke 

vorstendom Orange (Oranje) en een groot aantal bezittingen in het vrijgraafschap Bourgondië 

(Franche-Comté) en de Dauphiné. René is de eerste Nassau die zich prins van Oranje mocht noemen en door 

bezit van dit prinsdom een soevereine vorst was. Het belang van het bezit van de stad Orange was groot, 

alhoewel ze in zijn tijd amper drieduizend inwoners telde. Als prins was hij aan niemand onderdanig en in 

principe de gelijke van de Franse koning en de Duitse keizer, Hij was niet ondergeschikt aan de paus 

alhoewel die regeerde over het nabijgelegen graafschap Venaissin. 

Vanaf die tijd noemde hij zich "van Chalon". Hij nam ook het devies van de familie "Je maintiendrai Châlon" 

over, dat hij later wijzigde in "Je maintiendrai Nassau". De Nederlandse wapenspreuk "Je maintiendrai" is 

hiervan afkomstig. René had het prinsdom van zijn oom in principe geërfd onder de voorwaarde, dat hij de 

naam en het wapen zou dragen van het huis Châlon-Orange, maar werd daarvan bij onderhands codicil 

alsnog vrijgesteld. Niettemin wordt hij veelal tot het huis Châlon-Orange gerekend en is hij in de 

geschiedenis eerder bekend gebleven als René van Châlon, dan als "René van Nassau-Breda". 

René van Châlon huwde op 20 augustus 1540 in Bar-le-Duc met Anna van Lotharingen (1522-1568). Zij 

kregen een dochtertje, Maria, dat slechts drie weken oud werd en werd bijgezet in een grafkelder in de Grote 

Kerk van Breda. Verder bleef het huwelijk kinderloos. Wel kreeg René bij een onbekende vrouw een 

bastaardzoon genaamd Palamedes van Chalon; hij werd geboren in 1540. Hij trouwde met Polyxena van 

Mansfeld. Samen kregen zij Hendrik, Margaretha en René. Hendrik van Châlon trouwde met Odilia van 

Heu. Zij kregen nog een zoon en twee dochters; echter hun zoon Lamoraal van Chalon liet geen mannelijke 

nakomelingen na. 

In dienst van keizer Karel V sneuvelde René van Chalon tijdens het beleg van Saint-Dizier in 1544. Hij werd 

bijgezet in een grafkelder in de Grote Kerk te Breda. In de kerk Saint-Étienne te Bar-le-Duc is een cenotaaf 

voor hem opgericht. 

René van Châlon werd, krachtens zijn kort voor zijn dood opgestelde testament, opgevolgd door zijn neef 

Willem, die daarmee ook de titel prins van Oranje van hem erfde. 

 

 

Anna van Lotharingen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Anna van Lotharingen, dochter van Anton van Lotharingen-Vaudemont (hertog van 

Lotharingen) en Renate van Bourbon-Montpensier, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 52 

jaar oud) (2) op vrijdag 9 juli 1548 (maandag 9 aug 1548) in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met 

Filips II van Croÿ hertog van Aarschot, zoon van Henri van Croÿ (graaf van Porcean, heer van 

Aarschot) en Charlotte de Chateaubriand, geboren in 1496, overleden (ongeveer 52 jaar oud) in 

april 1549 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Karel Filips van Croÿ, geboren op donderdag 1 september 1549, overleden (64 jaar 

oud) op zaterdag 23 november 1613, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en 

ongeveer 18 jaar oud) in 1570 met Diane van Dommartin barones van Fontenoy en 

vrouwe van Fénétrange, een dame die werd geloofd om haar schoonheid, 

edelmoedigheid en eruditie, geboren in 1552, overleden (ongeveer 73 jaar oud) in 

1625. Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Charles Philippe van Croÿ-Aarschot, geboren op donderdag 1 september 1549 in 

Beaumont [Henegouwen, België], prins van Croy, hertog van Aarschot, markies van 

Havre, overleden (64 jaar oud) op maandag 25 november 1613 in 

Fénétrange [Moselle, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 17 jaar 

oud) op dinsdag 17 maart 1570 met Diane de Dompmartin Fontenay, dochter van 

Louis de Dompmartin en Philippa van der Mark-Arenberg, geboren omstreeks 1552, 

overleden (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 14 oktober 1625. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 

 Renatus (René) van Nassau-Chalon, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1540 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Palamedes van Nassau-Chalon, geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 60 jaar 

oud) omstreeks 1600, volgt XVf, op pagina 179. 

 

XIVd. Alexis I van Nassau, zoon van Hendrik III van Nassau (XIIIf), op pagina 110 (graaf van Nassau 

en Vianden) en Elisabeth van Roosenbach, geboren omstreeks 1511, overleden (ongeveer 39 jaar 

oud) op donderdag 28 september 1550 in Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], 

trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 15 jaar oud) op donderdag 19 maart 1542 met 

Wilhelmina van Bronckhorst, dochter van Andries van Bronckhorst (ridder, Lid van de Raad 

van Holland en Baljuw van Voorne en Den Briel) en Wendelmoed van Boshuysen, geboren 



  

  

omstreeks 1526 in Brielle, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1601 in 

Le Corroy [Aisne, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. René van Nassau-Corroy, geboren op woensdag 1 augustus 1545 in Brielle, overleden 

(66 jaar oud) op zondag 4 maart 1612, volgt XVg, op pagina 179. 

2. Geertruida van Nassau-Corroy, geboren omstreeks 1546, overleden (ongeveer 7 jaar 

oud) omstreeks 1553. 

3. Andrea (Adriana) van Nassau-Corroy, geboren op woensdag 25 februari 1548, 

overleden (74 jaar oud) op dinsdag 7 juni 1622, begraven in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België]. 

4. Vermoedelijk Maria Brigette Agnes van Nassau. 

 

Alexis I van Nassau. 

Nassau-Corroy was een adellijk geslacht dat afstamde van de onechte zoon van Hendrik III van 

Nassau-Breda (1483-1538) (oom van Willem van Oranje) en Elisabeth Claire van Rosenbach, dochter van de 

gouverneur van het kasteel van Vianden, genaamd Alexis van Nassau-Corroy (1506?-1550). 

In 1530 werd Alexis door Keizer Karel V als zoon van Hendrik III gelegitimeerd. De naam Corroy werd in 

1540 aan dit geslacht verbonden toen bij het huwelijk van René van Châlon de heerlijkheid 

Corroy-le-Château aan Alexis werd geschonken. 

Barbara van Nassau-Corroy, dochter van Paulus van Nassau-Corroy en Margaretha van Lier, gehuwd met 

Cornelis van Mechelen, was de moeder van Margaretha van Mechelen (ca. 1581-1662), maîtresse van Maurits 

van Oranje en moeder van drie buitenechtelijke zonen van de prins.. 

Karel II van Spanje verhief in 1693 de heerlijkheid Corroy tot graafschap ten gunste van Joseph Ignace 

Florent Louis van Nassau (1655-1720), baron van Warcoing, later in zijn leven kamerheer van keizer Karel 

VI. Vanaf dat moment ging de familie door het leven als graven van Nassau-Corroy. In 1717 kocht hij het 

graafschap Zwevegem inclusief het kasteel van Zwevegem.. 

De laatste mannelijke telg uit het geslacht was Charles Florent Marie graaf van Nassau-Corroy (1748-1804). 

Dit geslacht stierf in 1832 in vrouwelijke lijn uit met de dood van diens dochter Amalie Constance Marie van 

Nassau-Corroy (1785-1832). 

 

 

 Wilhelmina van Bronckhorst, dochter van Andries van Bronckhorst (ridder, Lid van de Raad 

van Holland en Baljuw van Voorne en Den Briel) en Wendelmoed van Boshuysen, trouwde (2) 

met Jan de Lannoij. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Wilhelmina van Bronckhorst, trouwde (3) met Jan de Casembroot. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIVe. Lodewijk Philips van Nassau, zoon van Hendrik III van Nassau (XIIIf), op pagina 110 (graaf van 

Nassau en Vianden) en Marie de Reval, geboren tussen 1531 en 1538, Buitenechtelijke 

relatie omstreeks 1565 met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Alfons van Nassau (Spaanse Graaf). 

 

XIVf. Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), zoon van Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke) 

(XIIIg), op pagina 114 (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en Dietz) en Juliana 

van Stolberg-Wernigerode, geboren op maandag 24 april 1533 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], 

prins van Oranje graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Buren, Lingen en Leerdam, 

markies van Veere en Bergen op Zoom, Burggraaf van Antwerpen, Heer en baron van Breda, de 

Lek, Steenbergen, Sichem, IJselstein, Diest, Cuyk, Herstal, Grimbergen, Rumpst, Zundert, 

Gageldonck, Assche enz, vermoord (51 jaar oud) op dinsdag 10 juli 1584 in Delft (door Balthasar 

Gerards), begraven aldaar in de Nieuwe Kerk 
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Balthasar Gerards, moordenaar van Willem van Oranje 



  

  

, trouwde (beiden 18 jaar oud) (1) op zondag 8 juli 1551 in Buren met Anna (Tanneke) van Egmond gravin 

van Buren, Lingen en Leerdam; vrouwe van IJsselstein, Borssele, Grave, Cranendonck, 

Eindhoven, Jaarsveld, Kortgene, Sint-Maartensdijk en Odijk, dochter van Maximiliaan van 

Egmond (graaf van Buren en van Leerdam en heer van IJsselstein) en Francoise van Lannoy, 

geboren in maart 1533 in Grave, gravin van Buren Lingen en Leerdam; vrouwe van IJsselstein, 

Borssele, Grave, Cranendonck, Eindhoven, Jaarsveld, Kortgene, Sint-Maartensdijk en Odijk, 

overleden (25 jaar oud) op maandag 24 maart 1558 in Breda, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 22 november 1553 in Breda, 

overleden (2 jaar oud) vermoedelijk woensdag 7 december 1555, begraven aldaar in 

de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

2. Filips Willem (Philips Willem) van Oranje-Nassau, geboren op 

zondag 19 december 1554 in Buren, prins van Oranje graaf van Nassau, 

Katzenelnbogen, Vianden, Buren, Leerdam en Diest en baron van Breda, ongehuwd 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 20 februari 1618 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], begraven in Diest [Vlaams-Brabant, België]  

 

 
, trouwde (respectievelijk 51 en 19 jaar oud) op donderdag 23 november 1606 in 

Fontainebleau [Seine-et-Marne, Frankrijk] met Eleonore van Bourbon-Condé, dochter 

van Hendrik I van Bourbon-Condé (van 1569 tot aan zijn dood prins van Condé) en 

Charlotte de la Tremouille, geboren op donderdag 30 april 1587, overleden (31 jaar 

oud) op zondag 20 januari 1619. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Maria (Maaike) vernoemd naar de landvoogdes Maria van Hongarije van Nassau 

(prinses van Oranje, gravin van Nassau, gravin van Buren en Leerdam), geboren op 

dinsdag 7 februari 1556 in Breda, overleden (60 jaar oud) op maandag 10 oktober 1616 

in Buren, bijgezet op zondag 23 oktober 1616 aldaar in de grafkelder van haar 

Egmondse voorgeslacht in de Sint-Lambertuskerk, trouwde (respectievelijk 39 en 44 

jaar oud) op dinsdag 7 februari 1595 in Buren met Philipp van 

Hohenlohe-Neuenstein, zoon van Ludwig Kasimir van 

Hohenlohe-Waldenburg (graaf van Hohenlohe Neuenstein in Neuenstein) en Anna 

van Solms-Laubach, geboren op vrijdag 17 februari 1550, overleden (56 jaar oud) op 

maandag 6 maart 1606 in IJsselstein. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger). 



  

  

 

 

 
 

Enkele uren na de moord werd in Delft een vergadering van de Staten-Generaal gehouden. In de kantlijn 

van het verslag schreef iemand de laatste woorden van Willem van Oranje: "Mon Dieu ayez pitie de mon 

âme; Mon Dieu ayez pitie de ce pauvre peuple" (Mijn God, heb medelijden met mijn ziel. Mijn God, heb 

medelijden met dit arme volk). 

Op 10 juli 1584 pleegde de Fransman Balthasar Gerards (die zich voordeed als de protestant François 

Guyon) zijn fatale aanslag. Oranje lunchte die middag met Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van 

Leeuwarden, zijn zus, zijn vrouw en zijn dochter in het prinsenhof te Delft. Oranje wilde van deze Friese 

rechtsgeleerde in het bijzonder informatie over het unieke Friese rechtssysteem. Na deze maaltijd wilde 

Oranje de trap naar zijn slaap/werkkamer oplopen en werd van zeer korte afstand door Gerards met een 

pistool doodgeschoten. Oranjes laatste woorden waren volgens overlevering Mon Dieu, mon Dieu, ayez 

pitié de moi et de ce pauvre peuple, wat wordt vertaald als "Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en 

met dit arme volk". Volgens een onderzoek dat in maart 2012 werd gepresenteerd, is het vrijwel zeker dat hij 

dit niet meer heeft kunnen zeggen. Met het schot dat Gerards loste kwamen drie kogels vrij, waarvan er een 

door het hart van Willem van Oranje ging. Die was vrijwel zeker op slag dood en dus niet in staat nog iets te 

zeggen. De onderzoekers baseerden zich onder meer op het oorspronkelijke Latijnse sectierapport dat Pieter 

van Foreest en Cornelis Busennius opstelden. De vertaling van het rapport is volgens historici eigenzinnig 

gedaan en strookt niet met het Nederlandstalige verslag dat dezelfde artsen uitbrachten aan de 

Staten-Generaal. Volgens getuigenverklaringen heeft Willem van Oranje wel nog iets gezegd tegen zijn 

stalmeester, maar het is onduidelijk wat dat was. 

De moordenaar werd na een wilde achtervolging gegrepen en veroordeeld tot de zwaarste lijfstraf die 

beschikbaar was: 

"Zijn rechterhand waarmee hij het moorddadige feit gepleegd heeft, zal met een gloeiende tang afgeknepen 

worden; vervolgens zal men met gloeiende tangen op verscheidene plaatsen op zijn lichaam het vlees 

afknijpen tot op het bot. Vervolgens vierendele men hem levend waarna het hart uit zijn borstkas gesneden 

en hem in het gezicht geworpen zal worden. Ten slotte zal men zijn hoofd afhakken waarna zijn vier 

uiteengetrokken delen op de Haagpoort, Oostpoort, Ketelpoort en de Waterslootsepoort tentoongesteld 

dienen te worden. Zijn hoofd moet op een staak gespietst en vervolgens bij het voormalige huis van de prins 

geplaatst worden.". 

Gerards tartte desondanks zijn beulen, die daardoor meenden dat ze met de duivel zelf te maken hadden. 

Het hoofd prijkte enige tijd als afschrikwekkend voorbeeld op de stadsmuur tot de priester Sasbout Vosmeer 

- hij was apostolisch vicaris in Delft - het meenam naar de bisschop van Keulen, die er overigens weinig prijs 

op stelde. 

Twee weken na de moord op Willem van Oranje werd op 25 juli 1584 in de Sint-Janskathedraal van 

's-Hertogenbosch uit dankbaarheid het Te Deum gezongen door kanunniken. Dit uit blijdschap vanwege de 



  

  

dood van de uitvoerder van de uithongeringspolitiek van de stad, die in de Meierij van 's-Hertogenbosch 

aan twee derde van de bevolking het leven kostte. Tevens was de bevolking bevreesd voor het mogelijke lot 

van 's-Hertogenbosch na een inname door de Staatse troepen van de prins, zoals de plundering en 

burgermoord die Roermond was overkomen toen Willem van Oranje die stad veroverde. De blijdschap was 

van korte duur. Diezelfde avond sloeg de bliksem in de toren en ontstond grote schade aan de kathedraal. 

De hoge middentoren brandde geheel af, klokken vielen uit de toren, altaren en het orgel van Hendrik 

Niehoff uit 1533 werden onherstelbaar beschadigd. 

 

 

 
 

De broers van Willem van Oranje. 

 

 

 

Anna (Tanneke) van Egmond. 

 

 



  

  

 
 

Uit de brieven van Willem en Anna blijkt dat sprake is geweest van een goed huwelijk. De bijnaam die de 

prins had voor zijn vrouw was Tanneke. Anna stierf op slechts 25-jarige leeftijd en ligt begraven in een 

grafkelder onder het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk in Breda. 

Gravin van Buren, Leerdam. Vrouwe van IJsselstein, St. Maartensdijk etc. 

 

 

Filips Willem van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 



  

  

Geboorte en jeugd. 

Filips Willem werd op 19 december 1554 op het kasteel van Buren geboren. Dit kasteel was in de familie 

gekomen door het huwelijk van Filips vader Willem van Oranje met Anna van Buren. Willem van Oranje 

was een invloedrijke edelman aan het hof van de Spaanse koning Karel V. Anna overleed drie jaar na de 

geboorte van Filips Willem. Filips Willem is deels vernoemd naar Filips, de zoon van Karel V, die later zijn 

vader zou opvolgen als landsheer van de Nederlanden en koning van Spanje. Bij geboorte kreeg hij de titel 

graaf van Buren. 

In 1566 brak in de Nederlanden de Opstand uit. Willem van Oranje trad bijna niet op tegen de 

opstandelingen en raakte hiermee uit de gratie bij Filips. Hij werd veroordeeld voor hoogverraad en vluchtte 

naar zijn stamslot Dillenburg in Duitsland. Zijn bezittingen in de Nederlanden werden verbeurdverklaard. 

Filips Willem, die toen student was aan de Universiteit van Leuven, werd gevangengenomen en vanuit 

Leuven naar Spanje gevoerd. Dit gebeurde op aanraden van Granvelle, die zich zo kon revancheren op zijn 

rivaal. Toen de soldaten bij de universiteit kwamen om de student gevangen te nemen, stonden bij de ingang 

het hoofd van de universiteit, het bestuur en de hoogleraren om de ontvoering te voorkomen. Het zou de 

rechten van de universiteit schenden. Alleen de rector mocht volgens de privileges een student aanhouden. 

Het mocht niet baten en Filips Willem werd meegenomen. Hij kreeg twee dagen de tijd om zijn bagage en 

entourage voor te bereiden op de reis, die hem eerst naar Antwerpen en van daar naar Spanje bracht. Filips 

Willem diende als gijzelaar in Spaanse handen en zou zijn vader nooit meer terug zien.. 

Gedurende zijn lange verblijf in Spanje kreeg hij een katholieke opvoeding. Aan de universiteit van Alcalá 

de Henares voltooide hij zijn studies. Hij studeerde vooral talen, waarvoor hij al eerder in Leuven 

belangstelling getoond had. Filips Willem sprak vlot Latijn, Spaans, Frans, Italiaans, Duits en Nederlands. 

Over zijn studentenleven zijn verder geen gegevens bekend. Het doel van de Spaanse koning was om Filips 

Willem zo lang mogelijk in Spanje te houden om zo de herinnering aan zijn afstamming en aan de 

Nederlanden te doen verdwijnen. Na het voltooien van zijn studies, kreeg Filips Willem een nieuwe 

verblijfplaats toegewezen op het kasteel van Arévalo, een versterkte stad in de provincie Ávila. De burcht 

van Arévalo was gebouwd tussen de 12de en de 16de eeuw en bood niet al te veel comfort. Het is niet 

duidelijk hoe het verblijf van de prins daar verliep. Hij werd niet als een gevangene behandeld, maar hij 

werd buiten alle mogelijke politieke en andere beslissingen gehouden. Bovendien had de prins weinig of 

geen eigen inkomsten. Daarnaast was in Arévalo zelf weinig te beleven. Tijdens zijn verblijf werd de prins 

hoofdzakelijk omringd door Spaans personeel, omdat men zoveel mogelijk contacten met de Nederlanden 

wilde vermijden. Toch probeerde Filips Willem via brieven toenadering te zoeken tot zijn vader, hetgeen 

verboden was door de Spaanse overheid en bleef hij zijn vader steunen. Toen een Spaanse kapitein na de 

moord op Willem van Oranje Filips Willem een bezoek bracht in Spanje, begon deze Willem te beledigen. 

Filips Willem kon dit niet verdragen en gooide de Spanjaard door het raam. Deze overleefde zijn val niet.. 

Tijdens zijn gedwongen verblijf in Spanje nam zijn zus Maria zijn taken in de Noordelijke Nederlanden 

waar. 

Status. 

Bij de dood van zijn vader in 1584 erfde Filips Willem het vorstendom Oranje en het graafschap Buren. In 

1595 besliste hij om samen met aartshertog Albrecht, die op dat moment was aangesteld als landvoogd, naar 

Brussel te reizen. Bij zijn terugkeer in de Nederlanden hoopte Filips Willem zijn rechten als oudste zoon van 

Willem van Oranje te doen gelden. De Verenigde provincies lieten hem echter niet binnen zonder geldig 

paspoort. De prins had dus nog steeds geen toegang tot de bezittingen waar hij recht op had. Hij bleef 

afhankelijk van zijn relatie met de aartshertog, die hem een protocollaire plaats in de Raad van State gaf, 

waarna hij ook in de Orde van het Gulden Vlies opgenomen werd. Toen hij in 1598 met Albrecht naar Spanje 

terugkeerde voor diens huwelijk, werd hij gehuldigd als Prins van Orange. 

Ondanks zijn trouw aan aartshertog Albrecht bleef Filips Willem toch toenadering zoeken tot zijn familie. 

Dit leidde ertoe dat hij in 1600 zijn bezittingen Zichem en Diestterugkreeg. In 1602 deed de prins zijn Blijde 

Intrede in Diest. Tijdens deze plechtigheid beloofde hij om de privileges van de stad te respecteren en de 

belangen van de inwoners te beschermen. Anderzijds zwoeren het stadsbestuur en de geestelijkheid een eed 

van trouw aan de nieuwe heer. 

Op 23 november 1606 trad hij in Fontainebleau in het huwelijk met Eleonora van Bourbon-Condé 

(1587-1619), een nicht van koning Hendrik IV van Frankrijk, en een dochter van Hendrik I van 

Bourbon-Condé. Hun verbintenis was een verstandshuwelijk. Filips Willem had steun nodig om zijn gezag 

in het Prinsdom Orange effectief te vestigen en richtte zich hiervoor tot de Franse koning. Filips Willem en 

Hendrik IV hadden echter een moeilijke relatie. Toch zag Hendrik IV een waardevolle bondgenoot in de 



  

  

Nederlandse prins en wilde hij hem steunen. In ruil voor de steun wilde Hendrik IV dat Filips Willem zou 

trouwen met zijn nicht Eléonora. Er was echter een groot leeftijdsverschil tussen de twee partners: hij was 51 

jaar oud, zij slechts 19. Het huwelijk bleef kinderloos. 

Omdat Filips Willem voor dit huwelijk geen toestemming vroeg aan zijn beschermheer aartshertog Albrecht, 

reageerde deze negatief hierop. Dit zorgde ervoor dat zijn familie weer toenadering tot hem zocht. Na een 

loyaliteitsverklaring aan de Staten-Generaal in 1607 liet Filips Willem zich in 1608 inhuldigen als graaf van 

Buren. Dit leidde ertoe dat Maurits zijn halfbroer voor de eerste keer zou opzoeken. Zij ontmoeten elkaar 

voor de tweede keer bij de inhuldiging van Filips Willem als heer van Breda in 1608. Ook hun jongere 

halfbroer Frederik Hendrik was hierbij aanwezig. Dit was de eerste keer dat de drie broers elkaar 

ontmoetten. 

Door zijn loyaliteitsverklaring aan de Staten-Generaal in 1607 had Filips Willem weer toegang gekregen tot 

de bezittingen in de Noordelijke Nederlanden waar hij recht op had als oudste zoon van Willem van Oranje. 

In 1609 werd tussen de broers een tractaet van partage gesloten. De bezittingen van de familie werden 

verdeeld tussen Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik. De familietwisten over de erfenis van Willem 

van Oranje kwamen hiertoe tot een einde en Filips Willem was eindelijk de eigenaar van de gronden waar 

hij recht op had. 

Overlijden. 

Filips Willem overleed op 20 februari 1618 op 63-jarige leeftijd in Brussel na een verkeerde 

klysmabehandeling. Hij ligt begraven in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest. In zijn testament had Filips Willem 

laten optekenen dat hij begraven zou willen worden in Orange, Lons-le-Saunier, Breda of Diest, en wel in de 

stad die het dichtst bij zijn plaats van overlijden lag. In dat testament maakte hij zijn bezittingen niet over 

aan zijn vrouw, maar aan zijn halfbroer Maurits. Ook vermaakte hij een grote som geld aan de parochie van 

de Sint-Sulpitiuskerk, opdat daar voor hem jaarlijks een plechtig requiem zou worden opgedragen. Toen dit 

testament 'herontdekt' werd, is de mis voor de hooggeboren overledene in ere hersteld. De stad Diest eert 

Filips Willem als teken van de verbondenheid van de stad met het Huis van Oranje-Nassau. In 2018 hield de 

stad Diest een feestjaar ter ere van Filips Willem. Zijn leven en zijn band met de Oranjestad worden herdacht 

met een historische tentoonstelling, een feestweekend en allerhande activiteiten. 

 

Graaf van Nassau, Prins van Oranje, Graaf van Buren en Diest. 

 

 

Eleonore van Bourbon-Condé. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Maria (Maaike) van Nassau. 

Maria werd vernoemd naar Maria van Hongarije, de zuster van keizer Karel V en landvoogdes der 

Nederlanden. Na de dood van Anna van Egmont in 1558 nam Maria van Hongarije Maria en haar broer 

Filips Willem onder haar hoede en zorgde voor een opvoeding aan haar hof. In 1567 vertrok Maria met haar 

vader naar Dillenburg. 

Maria zette zich in om haar broer Filips Willem vrij te krijgen uit Spanje, waar hij door Filips II gegijzeld 

werd gehouden. Later koos Maria opnieuw de zijde van Filips Willem, die met zijn halfbroers Maurits en 

Frederik Hendrik in een hevige strijd verwikkeld was over de nalatenschap van hun vader. 

Op 7 februari 1595 huwde Maria te Buren graaf Filips van Hohenlohe (1550-1606). Filips was een 

legeraanvoerder in dienst van de Republiek en had een slechte reputatie. Het huwelijk bleef kinderloos. 

In haar woonplaats Buren heeft Maria veel aan liefdadigheid gedaan. 

Na het overlijden van haar echtgenoot in 1606 stichtte Maria in 1612 in Buren een weeshuis, waarin 

tegenwoordig het Museum der Koninklijke Marechaussee is gevestigd. 

 

 

Philipp van Hohenlohe-Neuenstein. 

 

 



  

  

 
 

Filips van Hohenlohe, ook wel Hollock genoemd, was legeraanvoerder in dienst van de Republiek. Sinds 

1575 had hij Willem I van Oranje gediend, en werd diens luitenant-generaal in Holland. Hohenlohe 

veroverde in 1576 Geertruidenberg, in 1577 Steenbergen, Tholen en Breda maakte zich verdienstelijk tijdens 

het Beleg van Grave (1586) en later onder andere veroveringen van Helmond (1587), Mengen, en Gennep 

(1599). Hohenlohe leed echter ook nederlagen, zoals in 1580 op de Hardenbergerheide. In 1590 stichtte hij de 

schans bij 's-Hertogenbosch die later Fort Crèvecoeur zou worden. 

Wegens zijn ervaring bleef hij na de moord op Willem in 1584 op verzoek van de Staten van Holland 

luitenant-generaal. Maurits was namelijk nog te jong om zijn vader op te volgen. Hohenlohe was een 

moedig, maar roekeloze aanvoerder. Bovendien was hij drankzuchtig. Nadat Maurits kapitein-generaal 

werd van de Republiek, werd de verhouding tussen hem en Hohenlohe geleidelijk aan slechter. Maurits 

vond hem onbetrouwbaar; Hohenlohe kon geen geheimen bewaren. Aan de slechte verhouding heeft echter 

ook een privé-zaak bijgedragen. Hohenlohe had in 1582 aan Willem van Oranje toestemming gekregen om te 

trouwen met zijn oudste dochter, Maria van Nassau. Het huwelijk had nog niet plaatsgevonden vanwege de 

financiële situatie van beiden. Er ontstond na de moord onenigheid over de erfenis van Willem van Oranje. 

De rechtmatige erfgenaam van Willem van Oranje was Filips Willem, maar hij zat gevangen in Spanje. 

Maria, tweede in lijn, had sinds 1584 het beheer over zijn bezittingen gevoerd, en na de verovering van 

Breda, onderdeel van de bezittingen, zou Maria eindelijk voldoende financiën verkrijgen om te kunnen 

trouwen. Hohenlohe zou na het huwelijk met Maria, het beheer over een belangrijk deel van de erfenis van 

Willem van Oranje overnemen. Maurits was het daar niet mee eens, en in 1591 splitste de Staten-Generaal de 

bezittingen. Maria van Nassau kreeg alleen de via moederszijde geërfde bezittingen, de Burense goederen 

(Buren, Leerdam, IJsselstein, Sint Maartensdijk met het verdronken land van Noord-Beveland). Jarenlange 

juridische strijd leverde niets meer op. Hohenlohe trouwde in 1595 met Maria van Nassau. 

 Tijdens de veldtocht van 1597 diende Hohenlohe nog onder Maurits, maar hij raakte na het huwelijk steeds 

meer geïsoleerd. Maurits stelde hem nauwelijks nog op in zijn leger. Het dieptepunt in de relatie met 

Maurits was in 1600, toen hij Hohenlohe ontsloeg als luitenant-generaal van Holland en Zeeland. 

In 1604 werd Hohenlohe ziek en kreeg verlammingsverschijnselen. Na zijn dood werd het lichaam door zijn 

vrouw naar Öhringen (Baden-Württemberg) gebracht, waar het werd bijgezet in het familiegraf in de 

Stiftskerk St. Petrus en St. Paulus. 

 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (respectievelijk 28 en 16 jaar oud) (2) op 



  

  

donderdag 24 augustus 1561 in Leipzig [Sachsen, Duitsland], (gescheiden op 

dinsdag 14 december 1571) met Anna van Saksen, dochter van Maurits van Saksen (keurvorst 

van Saksen) en Agnes van Hessen, geboren op zaterdag 23 december 1544 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op zondag 18 december 1577 aldaar, 

begraven in Meißen [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Anna van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 31 oktober 1562 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], op dezelfde dag overleden. 

2. Anna van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 5 november 1563 in Breda, overleden 

(24 jaar oud) op maandag 13 juni 1588 in Franeker, begraven in Leeuwarden, trouwde 

(respectievelijk 24 en 27 jaar oud) op woensdag 25 november 1587 in Franeker met 

haar neef Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, zoon van Jan VI graaf van 

Nassau-Dillenburg (de Oude) (XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en 

Elisabeth van Leuchtenberg, geboren op zondag 13 maart 1560 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] (te Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]), 

overleden (60 jaar oud) op zondag 31 mei 1620 in Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

3. Maurits August Filips van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 18 december 1564 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 8 december 1566 of 3/4 maart 1566 in Breda. 

4. Maurits van Oranje-Nassau, geboren op maandag 13 november 1567 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (57 jaar oud) op woensdag 23 april 1625 in 

's-Gravenhage, volgt XVh, op pagina 180. 

5. Emilia van Oranje-Nassau, geboren op donderdag 10 april 1569 in 

Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

dinsdag 6 maart 1629 of 16 maart 1629 in Genève [Geneve, Zwitserland], trouwde 

(respectievelijk 28 en ongeveer 29 jaar oud) op vrijdag 7 november 1597 in 

's-Gravenhage met Emanuel van Portugal, zoon van Antonio van Portugal (hertog 

van Beja, prior de Crato) en Anna Barbosa, geboren omstreeks 1568 in 

Tanger [Tanger, Marokko], hertog van Beja, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

dinsdag 22 juni 1638 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

  

   

   

 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) en Anna van Saksen 

Na de bepaling van de bruidsschat op 100.000 daalders werd op 24 augustus 1561 in Leipzig het huwelijk 

gesloten en een week later vertrok het paar naar de Nederlanden. 

Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht en op 14 december 1571 werd Anna 

gedwongen in te stemmen met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. Haar kinderen 

werden haar afgenomen en de resterende tijd van haar leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in 

het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan uitputting. Ze ligt in Meißen begraven. 

 

Anna van Saksen. 

 

 



  

  

 
 

Omdat haar jongere broer Albrecht (1545 - 1546) al jong stierf, groeide zij op als enig kind. Anna had een 

handicap aan haar schouder. 

Toen haar vader in 1553 overleed en haar moeder twee jaar later hertrouwde, woonde Anna bij twee zusters 

van haar moeder in Weimar. In 1555 overleed ook haar moeder en Anna ging wonen aan het hof van haar 

oom August in Dresden. 

Aangezien zij de enige erfgename was van haar vader, gold zij in die tijd als een rijke vrouw die in de 

belangstelling stond van de internationale vorstenhuizen. Zo dong in 1556 Erik, zoon van de Zweedse 

koning Gustaaf Wasa, al naar haar hand en twee jaar later Willem van Oranje. Laatstgenoemde was vooral 

geïnteresseerd in de rijkdommen en de steun die hij zou verwerven van Saksen, Hessen-Kassel en de Palts. 

Toch bestond er binnen Anna’s familie weerstand tegen het aanzoek van Willem van Oranje. Op de eerste 

plaats meende men dat er sprake was van standsverschil – Anna zou betere partijen kunnen krijgen – en op 

de tweede plaats was het ontbreken van financiële middelen bij Oranje zorgwekkend, vooral in het geval de 

prins onverhoopt zou komen te overlijden, waardoor Anna opgezadeld zou blijven met de schulden. 

Uiteindelijk zou Willems betrokkenheid bij de strijd van de protestanten de doorslag geven en de weg 

openen voor zijn tweede huwelijk. 

Toen haar vader in 1553 overleed en haar moeder twee jaar later hertrouwde, woonde Anna bij twee zusters 

van haar moeder in Weimar. In 1555 overleed ook haar moeder en Anna ging wonen aan het hof van haar 

oom August in Dresden. 

Aangezien zij de enige erfgename was van haar vader, gold zij in die tijd als een rijke vrouw die in de 

belangstelling stond van de internationale vorstenhuizen. Zo dong in 1556 Erik, zoon van de Zweedse 

koning Gustaaf Wasa, al naar haar hand en twee jaar later Willem van Oranje. Laatstgenoemde was vooral 

geïnteresseerd in de rijkdommen en de steun die hij zou verwerven van Saksen, Hessen-Kassel en de Palts. 

Toch bestond er binnen Anna’s familie weerstand tegen het aanzoek van Willem van Oranje. Op de eerste 

plaats meende men dat er sprake was van standsverschil – Anna zou betere partijen kunnen krijgen – en op 

de tweede plaats was het ontbreken van financiële middelen bij Oranje zorgwekkend, vooral in het geval de 

prins onverhoopt zou komen te overlijden, waardoor Anna opgezadeld zou blijven met de schulden. 

Uiteindelijk zou Willems betrokkenheid bij de strijd van de protestanten de doorslag geven en de weg 

openen voor zijn tweede huwelijk. 

Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht en op 14 december 1571 werd Anna 



  

  

gedwongen in te stemmen met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. Haar kinderen 

werden haar afgenomen en de resterende tijd van haar leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in 

het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan uitputting. Ze ligt in Meißen begraven. 

 

 

Anna van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Anna ging in 1567 naar Slot Dillenburg en werd daaropgevoed door haar grootmoeder Juliana van Stolberg. 

Daar zal zij ook kennisgemaakt hebben met haar latere echtgenoot Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. 

Zij huwde met hem in 1587. Zij overleed echter al een half jaar daarna, tijdens haar eerste zwangerschap. 

Anna werd begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Willem Lodewijk is uit respect voor haar 

niet hertrouwd. 

Haar kostbare grafmonument, gepolychromeerde gisant bij de grafkelder van de Friesche Nassau's in de 

Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden werd in 1795 vernield. Haar graf werd door een woedende menigte 

geschonden. 

 

 

Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

Hij was graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de 

gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596). In Friesland staat hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Fries 

voor: Onze Vader). Willem Lodewijk was tevens kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met 

prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden. In 1906 

werd in Leeuwarden een standbeeld geplaatst ter herinnering aan Us Heit. 

Biografie. 

Hij was de oudste zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg (Jan de Oude) en diens eerste vrouw Elisabeth 

van Leuchtenberg. 

Willem Lodewijk speelde in de jaren voor het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog een belangrijke 

rol in de oorlog, samen met zijn neef en zwager Maurits van Nassau. Hij voerde belangrijke hervormingen in 

het leger door. Aan de ene kant zorgde hij ervoor dat de soldaten op regelmatige tijden hun soldij kregen, 

aan de andere kant verlangde hij als tegenprestatie uiterste discipline. Hij was een sterk voorstander van een 

aanvalsoorlog: in plaats van de opstandige gebieden te beschermen tegen Spaanse aanvallen, moesten de 

opstandelingen de door Spanje bezette gebieden aanvallen. Hierbij gebruikte hij met Maurits 

oorlogstechnieken die al vele eeuwen eerder door de Romeinen werden gebruikt. Ze bestudeerden daarvoor 

de beschrijvingen uit de Romeinse. 

 Tactica. 

Bekend is vooral de tactiek die de Groninger Schansenkrijg genoemd wordt. Groningen was door het 

overlopen van de graaf van Rennenberg in Spaanse handen gekomen en het gewest Friesland zou het 

volgend doelwit kunnen zijn. Pogingen van Willem Lodewijk in 1583 en 1587 (de list van Enumatil) om 

Groningen rechtstreeks op de Spanjaarden onder kolonel Francisco Verdugo te veroveren mislukten. Vanaf 

1589 liet hij vervolgens de heirwegen naar de stad stuk voor stuk afsluiten, zodat de bevoorrading stopgezet 

werd. Eerst werd de toegangsweg langs het Reitdiep afgesloten door het versterken van fort De Opslag. 

Twee jaar later werd de fortificatie bij de Delfzijlen versterkt en werden er Staatse troepen gelegerd. In 1592 

werden Steenwijk en Coevorden definitief door de Staatsen ingenomen en versterkt. Ten slotte werd op de 

laatste verbindingsweg, die naar het Duitse Lingen, op de boerentange de vesting Bourtange gebouwd, 

waardoor alle heirwegen waren afgesloten. Voorts werden de schansen Bellingwolderzijl, het latere 

Oudeschans, de Leek en de Zwartendijksterschans gebouwd om de wegen door de hoogveenmoerassen te 

kunnen controleren. Ook werden het huis te Ruinen en de burcht te Wedde veroverd op de Spanjaarden en 

versterkt. 

In 1594 werd het doel van de krijg in het noorden bereikt. Op 23 juli werd de stad Groningen, na een beleg 

van toch nog enkele weken, op de Spanjaarden veroverd en werd het Traktaat van Reductie getekend. De 



  

  

stad Groningen maakte weer onderdeel uit van de Unie van Utrecht (1579) en Willem Lodewijk werd naast 

stadhouder van Friesland ook regeerder van het gewest Stad en Lande. 

Huwelijk. 

Willem Lodewijk huwde (waarschijnlijk op 22 november 1587) met zijn nicht Anna van Nassau (dochter van 

Willem van Oranje en zijn tweede echtgenote Anna van Saksen). Het huwelijk was tegen de zin van Jan de 

Oude vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht 

waren. Gereformeerde theologen gaven hierover een instemmend advies. Anna kreeg uit het sterfhuis van 

Willem van Oranje een jaarrente van 2.000 gulden mee. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens 

haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is 

nooit hertrouwd. 

Dood. 

Net teruggekeerd uit Holland, waar hij voor de zoveelste keer de belangen van Friesland had behartigd, 

werd Willem Lodewijk in mei 1620 getroffen door een beroerte waaraan hij overleed. Na zes weken werd op 

13 juli 1620 zijn gebalsemde lichaam met een grandeur die hij tijdens zijn leven niet had meegemaakt, ten 

grave gedragen. In de lange lijkstatie liepen edellieden, familieleden, grietmannen, de Leeuwarder 

predikanten, professoren en vele andere hoogwaardigheidsbekleders mee. De lijkstoet eindigde in de Grote 

of Jacobijnerkerk in Leeuwarden waar hij werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau's waar in 

1588 zijn vrouw Anna haar laatste rustplaats had gekregen. Van de begrafenisstoet heeft de Harlinger 

graveur Pieter Feddes een gedetailleerde tekening gemaakt. 

De titel graaf van Nassau-Dillenburg, die hij in 1607 na de dood van zijn vader erfde, ging na zijn dood over 

naar zijn broer George. Als stadhouder van Friesland werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Ernst 

Casimir van Nassau-Dietz. 

Onderwijs. 

Willem Lodewijk is stichter van de Universiteit van Franeker (1585) en is ook betrokken geweest bij de 

stichting van de Rijksuniversiteit Groningen (1614). 

Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is naar hem vernoemd. 

Trivia. 

Bij het beleg van Coevorden werd Willem Lodewijk in zijn linkerbeen getroffen door een kogel van zes 

pond. Sindsdien was hij mank en liep hij met een stok. Het liefst verplaatste hij zich te paard. 

Graaf van Nassau Stadhouder van Friesland "Us Heit". 

 

 

Emilia van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

De moeder van Emilia begon kort na Emilia's geboorte een relatie met de vader van de schilder Rubens. 

Deze affaire was reden de kinderen bij hun moeder weg te halen. Emilia, haar zuster Anna en haar broer 

Maurits kwamen terecht bij hun oom Jan de Oude op kasteel Dillenburg. Na enige tijd bij haar vader in Delft 

en haar zuster Anna in Friesland gewoond te hebben trad Emilia in de jaren 1590 op als gastvrouw aan het 

hof van haar broer Maurits. Tijdens een van de ontvangsten ontmoette de calvinistische Emilia haar 

toekomstige katholieke echtgenoot Emanuel van Portugal (1568-1638) met wie zij in 1597 in het geheim 

trouwde. Maurits was fel gekant tegen dit huwelijk (Emanuel zou nooit de troon van zijn vaderland kunnen 

bestijgen, was armlastig, een bastaard en vanwege de katholiciteit van de Portugees) en probeerde het paar 

uit elkaar te drijven. Toen dat ijdele hoop bleek werden Emilia en Emanuel verbannen van het hof. Het 

duurde ruim tien jaar voor Maurits zich bij dit huwelijk kon neerleggen. In 1609 kocht het paar het kasteel 

van Wijchen en lieten het herbouwen, de muurankers vormen nog altijd twee in elkaar gevlochten letters 

"E". Emilia zat in 1625 aan het sterfbed van haar broer. Na Maurits' dood in 1625 bleek de erfenis in alle 

opzichten nadelig. In de laatste jaren van hun huwelijk woonden Emilia en Emanuel gescheiden. Emanuel 

verkocht zijn rechten aan de Spaanse koning en verhuisde naar Brussel; Emilia kocht het landgoed Prangins 

nabij Genève, waar zij in 1629 op 59-jarige leeftijd overleed. 

 

 

Emanuel van Portugal. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (3) met Eva Elinx, geboren omstreeks 1535, 

overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1590. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Justinus van Nassau, geboren omstreeks 1559, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

donderdag 26 juni 1631 in Leiden, volgt XVi, op pagina 183. 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (respectievelijk 42 en hoogstens 28 jaar oud) 

(4) op donderdag 12 juni 1575 of zaterdag 12 jul 1575 in Brielle met Charlotte van Bourbon, 

dochter van Louis van Bourbon-Montpensier en Jacqueline de Longwy, geboren tussen 1546 en 

1547 in Montpensier [Rhône, Frankrijk], overleden (hoogstens 35 jaar oud) op 

woensdag 5 mei 1582 in Antwerpen [Antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 dochters: 

1. Louise Juliana van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 31 maart 1576 in Delft, 

gravin van Nassau, regentes in de Palts 1619-1620, overleden (67 jaar oud) op 

dinsdag 15 maart 1644 in Koningsbergen [Russian Federation], begraven aldaar in de 

Dom van Koningsbergen, het tegenwoordige Kaliningrad, trouwde (respectievelijk 17 

en 19 jaar oud) op zondag 13 juni 1593 of 23 jun 1593 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Frederik IV van de Palts (de Rechtvaardige), 

zoon van Lodewijk VI van de Palts (van 1576 tot aan zijn dood keurvorst van de 

Palts) en Elisabeth van Hessen-Kassel, geboren op dinsdag 5 maart 1574 in 

Amberg [Bavaria, Duitsland], keurvorst van de Palts vanaf 1583 tot aan zijn dood, 

overleden (36 jaar oud) op zondag 19 september 1610 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], begraven aldaar. Uit dit huwelijk 8 

kinderen. 

2. Elisabeth Flandrika (Isabella, Maria Elisabeth) van Oranje-Nassau, geboren op 

zaterdag 26 maart 1577 in Middelburg, gedoopt op zondag 15 mei 1577, gravin van 

Nassau, overleden (65 jaar oud) op woensdag 3 september 1642 in 

Sedan [Ardennes, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 18 en 39 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 15 april 1595 in 's-Gravenhage met Hendrik de la Tour d'Auvergne (van 

Bouillon), zoon van Francois de la Tour d'Auvergne en Eleonore de 

Montmorency-Damville, geboren op woensdag 28 september 1555 in 

Clermont-Ferrand [Puy-de-Dôme, Frankrijk], hertog van Bouillon, prins van Sedan, 

soeverein Vorst van Sedan, Vorst van Raucourt, graaf van Montfort en Beaufort, 

Vicomte van Turenne, baron van Oliergues, overleden (67 jaar oud) op 

zaterdag 25 maart 1623 in Sedan [Ardennes, Frankrijk]. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

3. Catharina Belgica van Oranje-Nassau, geboren op maandag 3 juli 1578 in 

Antwerpen [Antwerpen, België], gravin van Nassau, van Oranje-Nassau, overleden 

(69 jaar oud) op zondag 12 april 1648 in Delft, trouwde (respectievelijk 18 en 19 jaar 

oud) op woensdag 23 oktober 1596 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met haar 

achterneef Philipp Ludwig II graaf van Hanau-Münzenberg, zoon van Philipp 

Ludwig graaf van Hanau-Münzenberg en Magdalena van Waldeck, geboren op 

donderdag 18 november 1576 in Hanau [Hessen, Duitsland], overleden (35 jaar oud) 

op donderdag 9 augustus 1612 aldaar. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

4. Charlotte Flandrina van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 18 augustus 1579 

in Antwerpen [Antwerpen, België] zij was doof, abdis in het klooster, overleden (60 

jaar oud) op maandag 16 april 1640 in 

Sint Croix, Poitiers [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

5. Charlotte Brabantina van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 17 september 1580 

of oktober 1580 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (50 jaar oud) op 

vrijdag 1 augustus 1631 in Chateau Renard [Loiret, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 17 en ongeveer 31 jaar oud) op woensdag 11 maart 1598 in 

Chatellerault [Vienne, Frankrijk] met Claude de la Tremouille, zoon van Louis de la 

Tremouille (hertog van Thouars) en Johanna de Montmorency-Damville, geboren 

omstreeks 1566, hertog van Thouars, overleden (ongeveer 38 jaar oud) op 

maandag 25 oktober 1604. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

6. Emilia Secunda Antwerpiana (Ameli) van Oranje-Nassau, geboren op 

woensdag 9 december 1581 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (75 jaar 

oud) op vrijdag 28 september 1657 in Landsbergen [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

begraven in Meisenheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 en 

31 jaar oud) op vrijdag 24 juni 1616 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland] of 4 

juli 1616 met Frederik Casimir van Palts-Landsberg, zoon van Johann I van 

Palts-Zweibrücken (van 1569 tot zijn dood hertog van Palts-Zweibrücken) en 

Magdalena van Kleef, geboren op maandag 10 juni 1585 in 

Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1604 tot aan zijn dood vorst van 

Palts-Landsberg, overleden (60 jaar oud) op woensdag 20 september 1645 in 

Montfort [Henegouwen, België]. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

  

   

   

 

Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) en Charlotte van Bourbon 

Het huwelijk van Willem van Oranje met Charlotte van Bourbon op 12 juni 1575 stuitte bij velen om een 

aantal redenen op onbegrip. Niet alleen zat Willem diep in de schulden, maar ook was Charlotte als afvallige 

non onterfd door haar vader en kreeg zij natuurlijk geen bruidsschat mee. De familie van Anna van Saksen 

wees erop, dat er in 1571 weliswaar een scheiding van tafel en bed tot stand was gekomen, maar dat er van 

formele echtscheiding geen sprake was. Dit derde huwelijk van Willem was dan ook geen huwelijk uit 

berekening, zoals gewoonlijk in die dagen, maar uit wederzijdse liefde en genegenheid. Hun briefwisseling 

laat dit zien. Charlotte steunde Willem krachtig in zijn Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Zij liet zich, als 

Willem op pad was, door brieven op de hoogte houden en fungeerde als verbindingspersoon tussen Willem 

en het leger. In de zeven jaren van hun huwelijk baarde zij hem niet minder dan zes kinderen, die allen 

volwassen geworden zijn. 

 

Charlotte van Bourbon. 



  

  

 

 

 
 

Charlotte ging in 1559 onder druk van haar ouders in het klooster Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre, onder de 

hoede van haar tante Louise, die daar abdis was. Volgens haar vader had dat het voordeel dat Charlotte dan 

niet kon delen in de erfenis, die hij bij zijn enige zoon François in betere handen vond. Haar tante stierf 

echter al spoedig na Charlottes intrede. Zij liet merken dat zij geen non wilde worden, en dus ook geen 

abdis, en ook dat zij niet van haar erfenis wilde afzien. Niettemin werd zij in 1565 geïnstalleerd als abdis. In 

tegenstelling tot haar vader, die tijdens de godsdienstoorlogen vanaf 1561 aan de zijde van de katholieken 

vocht, vatte Charlotte sympathie op voor de hugenoten. 

In 1572 vluchtte Charlotte uit het klooster en zocht op advies van Johanna van Albret, koningin van Navarra, 

bescherming in Heidelberg bij de calvinistische Frederik III van de Palts (Louise Juliana, de oudste dochter 

van Charlotte, zou later trouwen met diens kleinzoon) en ging over tot het calvinisme. Daar ontmoette zij 

enkele weken later Willem van Oranje. Twee jaar later vroeg die haar via zijn vertrouweling Filips van 

Marnix van Sint-Aldegonde ten huwelijk. 

 

 

Louise Juliana van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Louise Juliana is het eerste lid van het huis Oranje-Nassau dat in Holland werd geboren. Zij was een van de 

twee kinderen van Willem van Oranje die in Delft ter wereld kwamen. Van de andere kinderen van Willem 

werden er vanaf 1553 drie in Breda, een in Buren, twee in Brussel, een in Dillenburg, een in Keulen, een in 

Middelburg en vier in Antwerpen geboren. Na de dood van haar vader in 1584 - haar moeder was twee jaar 

eerder overleden - verbleef Louise Juliana met een aantal van haar jongere zusters bij haar stiefmoeder 

Louise de Coligny korte tijd in Vlissingen en daarna tot 1591 in Middelburg. 

Tijdens haar huwelijk met Frederik IV van de Palts woonde zij in Duitsland. 

Louise Juliana overleed in 1644 en ligt begraven in de Dom van Koningsbergen, het tegenwoordige 

Kaliningrad. 

Via haar zoon Frederik V van de Palts stamt het huidige Britse koningshuis van haar af. 

 

 

Frederik IV van de Palts (de Rechtvaardige). 

 

 



  

  

 
 

Frederik IV is vooral bekend geworden als stichter van de stad Mannheim en als medeoprichter van de 

Protestantse Unie. 

Biografie. 

Frederik IV bouwde in 1606/1607 de vesting Friedrichsburg in Hollandse stijl in de buurt van het toenmalige 

vissersdorp Mannheim. In 1608 nam hij de leiding over van de Protestantse Unie. Het conflict tussen de 

rooms-katholieke en protestantse vorstendommen verergerde in die tijd. Frederik stierf in 1610 in 

Heidelberg, waar hij in de Heiliggeistkirche begraven werd. 

 

 

Elisabeth Flandrika (Isabella) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Hendrik de la Tour d'Auvergne. 

 

 

 
 



  

  

Hij had verschillende titels: soeverein vorst van Sedan, vorst van Raucourt, graaf van Montfort en Beaufort, 

vicomte van Turenne, baron van Oliergues. Hij was de zoon van Frans III de La Tour d’Auvergne, burggraaf 

van Turenne, die in 1557 sneuvelde in de slag bij Saint Quentin en Eleonore van Montmorency. In 1591 

verwierf hij het hertogdom Bouillon door zijn huwelijk met Charlotte van de Marck. Uit dat huwelijk had hij 

geen kinderen. Later huwde hij met Elisabeth van Nassau, dochter van Willem van Oranje en Charlotte van 

Bourbon. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, waarvan zes dochters en twee zonen. Hun oudste 

zoon Frederik Maurits volgde hem op als hertog. Een jongere zoon, Hendrik was de bekende maarschalk 

Turenne. 

Hendrik van Bouillon werd rond 1574 protestant. Hij vocht met Hendrik IV van Frankrijk tegen de 

Katholieke liga. Hij was betrokken bij het complot van Biron, zodat hij na diens arrestatie enige tijd als 

politieke vluchteling in Genève moest verblijven. Hij was een persoonlijke vriend van koning Hendrik IV 

van Frankrijk en kreeg de eretitel van maarschalk van Frankrijk. Hij trok zich terug in Bouillon en Sedan, 

waar hij de protestantse Academie stichtte. 

 

 

Catharina Belgica van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Zij groeide op bij haar tante Catharina van Nassau. Jan de Oude, de oom van Catharina Belgica, arrangeerde 

het huwelijk van zijn nicht met zijn petekind Filips Lodewijk II van Hanau-Münzenberg (1576-1612). Het 

paar trouwde in 1596 op kasteel Dillenburg. 

Catharina Belgica trad na de dood van haar man in 1612 op als regent voor haar zoon. Dit regentschap 

duurde tot 1626. In de jaren 1630 verbleef Catharina Belgica als gevolg van Spaanse overheersing met haar 

familie enige jaren in ballingschap in Holland. 

 

 

Philipp Ludwig II graaf van Hanau-Münzenberg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Charlotte Flandrina van Nassau-Dillenburg. 

 

 

 



  

  

 

Na de dood van haar moeder in 1582 haalde Lodewijk III van Bourbon-Vendôme zijn kleindochter naar 

Frankrijk. Lodewijk overleed echter enkele maanden na zijn dochter waarna Charlotte Flandrina door een 

nicht van haar moeder, Jeanne de Chabot, onder haar hoede werd genomen. Deze nicht had naar de zin van 

Jeanne de Bourbon, een zuster van Charlotte Flandrina's moeder en abdis van Jouarre, te calvinistische 

neigingen. Jeanne de Bourbon verzocht daarom koning Hendrik III van Frankrijk om de opvoeding van haar 

nichtje op zich te mogen nemen. Charlotte Flandrina ging vervolgens over tot het rooms-katholieke geloof 

en trad in 1593 in een klooster. In 1605 werd zij abdis van het klooster van St. Croix waar zij in 1640 overleed. 

Charlotte Flandrina was doof. 

 

 

Charlotte Brabantina van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Zij groeide op aan het oude Noordeinde te Den Haag. Door haar broer Maurits van Oranje wordt zij "la belle 

Brabantine" genoemd. Charlotte Brabantina leerde op de bruiloft van haar zuster Elisabeth Claude de la 

Trémoille, hertog van Thouars (1566-1604), kennen. Zij trouwde met hem op 11 maart 1598. Het huwelijk 

duurde slechts zes jaar want de hertog overleed reeds in 1604. Charlotte Brabantina overleed in 1631 op 

50-jarige leeftijd. 

 

 

Claude de la Tremouille. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Emilia Secunda Antwerpiana (Ameli) van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

 

 



  

  

Frederik Casimir van Palts-Landsberg. 

Na de dood van zijn vader in 1604 werd het vorstendom Palts-Zweibrücken verdeeld tussen Frederik 

Casimir, zijn oudere broer Johan II van Palts-Zweibrücken en zijn jongere broer Johan Casimir van 

Palts-Kleeburg. Frederik Casimir kreeg het hertogdom Palts-Landsberg, bestaande uit het ambt en de burcht 

van Landsberg, die Frederik Casimir moderniseerde. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werden zijn gebieden meermaals geplunderd: in 1620 door de Spaanse 

troepen, in 1631 door Zweedse troepen en in 1635 door Kroatische troepen in dienst van het Keizerlijk Leger. 

In die periode vluchtten Frederik Casimir en zijn gezin naar de burcht van Montfort in Bourgondië, die zijn 

echtgenote Emilia van haar vader had geërfd. 

Frederik Casimir overleed in september 1645 in Montfort, op 60-jarige leeftijd. Zijn echtgenote mocht de 

burcht van Montfort blijven gebruiken als weduweresidentie. 

 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), trouwde (respectievelijk 49 en 27 jaar oud) (5) op 

dinsdag 12 april 1583 in Antwerpen [Antwerpen, België] met Louise van Coligny, dochter van 

Gaspard van Coligny en Charlotte van Montfort-Laval, geboren op vrijdag 23 september 1555 in 

Châtillon-Coligny [Loiret, Frankrijk], overleden (65 jaar oud) op vrijdag 13 november 1620 in 

Fontainebleau [Seine-et-Marne, Frankrijk], bijgezet op maandag 24 mei 1621 in Delft. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, geboren op zondag 29 januari 1584 in Delft, 

overleden (63 jaar oud) op donderdag 14 maart 1647 in 's-Gravenhage, volgt XVj, op 

pagina 183. 

 

Louise van Coligny. 

 

 

 
 

 

 

 Louise van Coligny, dochter van Gaspard van Coligny en Charlotte van Montfort-Laval, 



  

  

trouwde (16 jaar oud) (1) op vrijdag 26 mei 1572 met Charles Téligny, overleden op 

donderdag 24 augustus 1572 in de Bartholomeusnacht. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger), Buitenechtelijke relatie (6) in 1580 met Anneke Cools, 

overleden kort na vrijdag 17 mei 16301. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Hendrick Goudt, (geadopteerd). Hedrick wordt door de echtgenoot van zijn moeder 

geadopteerd. 

 

 Anneke Cools, trouwde (2) met Arend Goudt, kunstschilder en kopergraveur1, overleden op 

donderdag 17 december 1648 in Utrecht1. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIVg. Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude), zoon van Willem I van Nassau-Dillenburg (de 

Rijke) (XIIIg), op pagina 114 (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en Dietz) en 

Juliana van Stolberg-Wernigerode, geboren op zondag 22 november 1536 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], graaf van Nassau-Dillenburg van Nassau-Katzenelnbogen, van 

Nassau-Diez, van Nassau-Siegen, van Nassau-Hadamar, van Nassau-Beilstein, heer van 

Katzenelnbogen, Dietz, Siegen Hademar, Beilstein, Stadhouder van Gelderland, overleden (69 

jaar oud) op zondag 8 oktober 1606 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde (beiden 22 jaar 

oud) (1) op dinsdag 16 juni 1559 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Elisabeth van 

Leuchtenberg, dochter van Georg van Leuchtenberg (landgraaf van Leuchtenberg) en Barbara 

van Brandenburg, geboren in maart 1537, zij is in het kraambed overleden (42 jaar oud) op 

vrijdag 6 juli 1579 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, trouwde met zijn nicht Anna van 

Oranje-Nassau, dochter van Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) (XIVf), op 

pagina 140 (prins van Oranje) en Anna van Saksen. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Jan VII van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 7 juni 1561 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op 

woensdag 27 september 1623 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt 

XVk, op pagina 193. 

3. George van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 1 september 1562 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1623 

aldaar, volgt XVl, op pagina 210. 

4. Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 24 januari 1564 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (47 jaar oud) op zaterdag 5 november 1611 

in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], trouwde (1) met Philips IV van 

Nassau-Weilburg, zoon van Philips III van Nassau-Weilburg (XIVb), op pagina 

133 en Amalia van Ysenburg-Büdingen (zie XVe, op pagina 177). Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 39 en 42 jaar oud) (2) op 

woensdag 16 april 1603 met Wolfgang Ernst I graaf van Ysenburg-Büdingen, zoon 

van Philipp II graaf van Ysenburg-Büdingen en Irmgard van Solms-Braunfels, 

geboren op woensdag 29 juni 1560 in Birstein [Hessen, Duitsland], overleden (72 jaar 

oud) op zaterdag 21 mei 1633 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Juliana van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 6 oktober 1565 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1630 in 

Hungen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 30 jaar oud) 

(1) op zondag 24 april 1588 met Adolf Heinrich van Salm-Dhaun, zoon van Philipp 

Franz van Salm-Dhaun (graaf van Salm) en Maria Aegyptica van 

Oettingen-Oettingen, geboren omstreeks 1557, graaf van Salm, wild en Rijngraaf in 

Dhaun, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op maandag 20 februari 1606. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen, trouwde (respectievelijk 53 en 55 jaar oud) (2) op 



  

  

vrijdag 8 februari 1619 met haar neef Johann Albrecht graaf van Solms-Braunfels, 

zoon van Conrad van Solms-Braunfels en Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren 

op dinsdag 5 maart 1563 in Braunfels [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

zondag 14 mei 1623 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Philips van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 1 december 1566 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], graaf van Nassau Siegen, gouverneur van Nijmegen, 

ongehuwd en kinderloos overleden (28 jaar oud) op zondag 3 september 1595 in 

Dinslaken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] in de slag bij de Lippe, begraven op 

zondag 22 oktober 1595 in Arnhem in de Sint-Eusebiuskerk. 

7. Maria van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 12 november 1568 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op vrijdag 30 april 1632 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde met Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden, 

zoon van Balthasar van Nassau-Wiesbaden (XVc), op pagina 175 (graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein) en Margaretha van Ysenburg-Büdingen (zie XVIa, op 

pagina 221). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

8. Anna Sibylla van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 29 september 1569, 

overleden (7 jaar oud) op zondag 19 december 1576 (pest). 

9. Mathilde van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 27 december 1570 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op zaterdag 10 mei 1625, 

trouwde (respectievelijk 21 en ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 24 juni 1592 met 

Wilhelm graaf van Mansfeld-Arnstein, zoon van Johann Albrecht van 

Mansfeld (graaf van Mansfeld Arnstein) en Magdalena van Schwarzburg, geboren 

omstreeks 1555, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 21 oktober 1615. Uit 

dit huwelijk een dochter. 

10. Albert van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden in 1572. 

11. Ernst Casimir van Nassau-Dietz, geboren op zaterdag 22 december 1573 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op woensdag 2 juni 1632 in 

Roermond, volgt XVm, op pagina 213. 

12. Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 15 februari 1575 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op zondag 12 september 1604 

in Sluis, volgt XVn, op pagina 215. 

13. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dillenburg, geboren in 1579. 

 

Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude). 

 

 



  

  

 
 

Jan van Nassau erfde in 1559 als oudste broer na Willem van Oranje de Nassause goederen van het geslacht 

Nassau in Duitsland, omdat zijn broer Willem (van Oranje) de nalatenschap van zijn neef René van Chalon 

geërfd had, namelijk het prinsdom Orange in Frankrijk en de bezittingen in de Nederlanden. Jan was 

evenals zijn andere broers Luthers opgevoed, maar ging in 1572 uit overtuiging over tot het calvinisme. In 

1577 was hij in de Nederlanden, en fungeerde hij korte tijd als stadhouder van Gelre. In 1579 vervulde hij 

een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht. Een jaar later echter verliet hij de 

Nederlanden omdat hij zich niet kon vinden in de Fransgezinde politiek van zijn broer Willem. Hij keerde 

terug naar Slot Dillenburg. 

Jan van Nassau kan worden gezien als de stamvader van het thans in Nederland regerende vorstenhuis. De 

afstamming verloopt via zijn zoon Ernst Casimir. Van de vijf zonen van Juliana van Stolberg en Willem de 

Rijke is hij de enige zoon die een natuurlijke dood is gestorven. Jan VI van Nassau-Dillenburg is begraven in 

de Evangelische Stadskerk in Dillenburg. 

Jan was graaf van Nassau-Dillenburg en verkreeg in 1569 de titel van graaf van Siegen, Hadamar en Diez. In 

1561 volgde de titel graaf van Beilstein. Hij heeft verschillende belangrijke functies vervuld. Hij miste echter 

wel de takt en de diplomatieke gaven van zijn broers Willem en Lodewijk. 

Na zijn overlijden werd, krachtens zijn testament, Nassau verdeeld over zijn vijf dan nog levende zonen. 

Nassau viel uiteen in de graafschappen Nassau-Dillenburg (Willem Lodewijk), Nassau-Siegen (Jan), 

Nassau-Beilstein (George), Nassau-Dietz (Ernst-Casimir) en Nassau-Hadamar (Johan Lodewijk). 

 

 

Elisabeth van Leuchtenberg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Philips IV van Nassau-Weilburg. 

 

 

 
 

 

 

Philips van Nassau-Dillenburg. 

Hij studeerde samen met zijn broer Willem Lodewijk en zijn neef Maurits in Heidelberg, en daarna ook 

samen met zijn neef Maurits in Leiden. Vervolgens verbleef hij enige tijd in het gevolg van zijn oom Willem 

van Oranje die hem "Flipchen" noemde. Hierna nam hij dienst in het Staatse leger en werd in 1585 kolonel 

van de infanterie en slotvoogd van Loevestein. 

In 1586-1587 was Filips gouverneur van Gorinchem, waarna hij in 1591, na het Beleg van Nijmegen, 

gouverneur van Nijmegen werd. Vanuit Nijmegen zette Filips ook een veldtocht op naar Luxemburg, waar 

hij de Spaanse vijand bezig hield. In 1594 was hij betrokken bij de Reductie van Groningen. Vervolgens nam 



  

  

hij op 2 september 1595 als commandant van ruim 500 ruiters deel aan de Slag bij de Lippe, samen met zijn 

broers Lodewijk Gunther en Ernst Casimir. Tijdens de strijd raakte Filips zwaargewond. De volgende dag 

overleed hij. Op 22 oktober werd hij begraven in de Sint-Eusebiuskerk in Arnhem. 

 

 

Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden. 

Johan Lodewijk volgde in 1568 zijn vader op als graaf van Nassau-Idstein. Hij stond tot 1590 onder 

regentschap, eerst tot 1574 van Johan III van Nassau-Saarbrücken, en daarna van Albrecht van 

Nassau-Weilburg en Filips IV van Nassau-Saarbrücken. 

Johan Lodewijk overleed toen hij op het doopfeest van zijn zoon in een vlaag van waanzin uit een venster 

van de Burcht Idstein sprong. Hij werd begraven in de Uniekerk te Idstein. Van het grafmonument voor hem 

en zijn vrouw resteren nog slechts enkele delen. 

 

 

 Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude), trouwde (respectievelijk 43 en 23 jaar oud) (2) op 

zaterdag 13 september 1580 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Cunegonda Jacoba van 

Palts-Simmern, dochter van Frederik III van de Palts (de Vrome) (onder de naam Frederik II 1557 

tot 1559 vorst van Palts-Simmern) en Maria van Brandenburg-Kulmbach, geboren op 

dinsdag 9 oktober 1556 in Simmern [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op 

zondag 26 januari 1586 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven op vrijdag 31 januari 1586 

aldaar in de grafkelder in de Evangelische Stadskerk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 19 juli 1581 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

2. Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 17 juli 1582 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1635 

aldaar, trouwde (respectievelijk 18 en 30 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1600 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met haar neef Wilhelm I van Solms-Greifenstein, 

zoon van Conrad van Solms-Braunfels en Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren 

op zaterdag 18 april 1570 in Braunfels [Hessen, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 3 februari 1635 in Greifenstein [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

3. Cunegonda van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 12 juli 1583, overleden (8 

maanden oud) op woensdag 4 april 1584, begraven in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

4. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dillenburg, geboren op 

donderdag 23 mei 1585, begraven in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 

 Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude), trouwde (respectievelijk 49 en 25 jaar oud) (3) op 

zaterdag 14 juni 1586 in Berleburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Johanetta van 

Sayn-Wittgenstein, dochter van Ludwig van Sayn-Homburg (graaf van Sayn in Homburg en 

Vallendar en van Sayn Wittgenstein) en Anna van Solms-Braunfels, geboren op 

woensdag 15 februari 1561, overleden (61 jaar oud) op woensdag 13 april 1622 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. George Lodewijk van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 12 april 1588, 

overleden (9 dagen oud) op donderdag 21 april 1588. 

2. Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar, geboren op zondag 12 augustus 1590 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op donderdag 6 maart 1653 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], volgt XVo, op pagina 216. 

3. Johannetta Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 13 februari 1593 

in Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op 

zondag 13 september 1654 in Huis Limburg, trouwde (respectievelijk 23 en 31 jaar 

oud) op vrijdag 16 december 1616 in Beilstein [Baden-Württemberg, Duitsland] met 

Coenraad van Bentheim-Limburg, zoon van Arnold III graaf van 

Bentheim-Tecklenburg en Magdalena van Neuenahr, geboren op 



  

  

zondag 10 maart 1585, graaf van Bentheim en Limburg, overleden (33 jaar oud) op 

zaterdag 10 maart 1618. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Anna van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 24 november 1594, overleden 

(65 jaar oud) op woensdag 11 februari 1660, trouwde (beiden 24 jaar oud) op 

woensdag 19 juni 1619 met haar achterneef Philipp Ernst van Ysenburg-Birstein, 

zoon van Wolfgang Ernst I graaf van Ysenburg-Büdingen en Anna van 

Gleichen-Remda, geboren op vrijdag 27 januari 1595, overleden (40 jaar oud) op 

donderdag 16 augustus 1635. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Magdalena van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 13 november 1595 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op zondag 31 juli 1633 in 

Erbach [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 28 en 26 jaar oud) op 

woensdag 29 mei 1624 met George Albert van Erbach, zoon van George III van 

Erbach en Maria van Barby-Mühlingen, geboren op dinsdag 16 december 1597 in 

Erbach [Hessen, Duitsland], graaf van Erbach Schonberg Seeheim Reichenberg 

Furstenau, overleden (51 jaar oud) op donderdag 25 november 1649 in 

Erbach [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

6. Anna Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 19 juli 1599, overleden 

(67 jaar oud) op woensdag 4 mei 1667, trouwde (respectievelijk 49 en 50 jaar oud) op 

zaterdag 24 oktober 1648 met haar achterneef Wilhelm Otto van Ysenburg-Birstein, 

zoon van Wolfgang Ernst I graaf van Ysenburg-Büdingen en Anna van 

Gleichen-Remda, geboren op maandag 17 november 1597, overleden (69 jaar oud) op 

zondag 17 juli 1667. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Juliana van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 9 januari 1602, overleden (7 

maanden oud) op maandag 26 augustus 1602 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], 

begraven op woensdag 1 augustus 1629 aldaar. 

 

XIVh. Godfried van Nassau, zoon van Willem I van Nassau-Dillenburg (de Rijke) (XIIIg), op pagina 

114 (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Siegen, Vianden en Dietz) en een onbekende minnares, 

overleden omstreeks 1582, trouwde (1) met Anna van Wied. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Godfried van Nassau, trouwde (2) met Irmgard Schlaun. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Willem van Nassau, overleden na 1615. 

 

 Godfried van Nassau, trouwde (3) met Ursula van Bergen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Coenraad (Konrad) van Nassau. 

 

XIVi. Paulus II van Nassau-Merwen, zoon van Hendrik jonker van Nassau-Dillenburg (XIIIi), op 

pagina 130 en Catharina van Merwen, geboren omstreeks 1510, overleden (ongeveer 40 jaar oud) 

omstreeks 1550, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) omstreeks 1535 

met Margarethe van Liere, dochter van Nicolaas van Liere (kastelein van Antwerpen) en 

Geertrui Norris, geboren omstreeks 1514, overleden (ongeveer 60 jaar oud) op 

dinsdag 8 oktober 1574. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Barbara van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1545, overleden (ongeveer 47 jaar 

oud) omstreeks 1592, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 40 jaar 

oud) omstreeks 1570 met Cornelis jonker van Mechelen, zoon van Floris van 

Mechelen en Antoinette de Gottignies, geboren omstreeks 1530, jonker van Mechelen, 

schepen te Lier, overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1592. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 

2. Nicolaas jonker van Nassau-Merwen. 

3. Adriana van Nassau-Merwen, begraven op vrijdag 18 september 1592 in Leiden in de 

Pieterskerk. 



  

  

4. Johanna van Nassau-Merwen, begraven op zondag 3 juli 1611 in Leiden. 

5. Cornelia van Nassau-Merwen, overleden op donderdag 22 december 1616, begraven 

in Leiden in de Pieterskerk. 

6. Anna van Nassau-Merwen. 

7. Hendrik van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1545, overleden (ongeveer 62 jaar 

oud) op donderdag 29 november 1607 in Leiden, volgt XVp, op pagina 220. 

8. Charlotte van Nassau-Merwen, begraven op donderdag 16 september 1593 in 

Delfgauw. 

9. Robrecht van Nassau-Merwen, ongehuwd overleden. 

10. Geertruid van Nassau-Merwen. 

 

XIVj. Hendrik jonker van Nassau-Merwen, zoon van Hendrik jonker van Nassau-Dillenburg 

(XIIIi), op pagina 130 en Catharina van Merwen, geboren omstreeks 1515, gesneuveld (ongeveer 

43 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1558 in Gravelines [Pas-de-Calais, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 15 jaar oud) omstreeks 1535 met Johanna van Glymes, 

dochter van Philips van Glymes en een onbekende minnares, geboren omstreeks 1520, overleden 

(ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1602 in Delft. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Anna van Nassau-Merwen, gedoopt in februari 1540 in Roosendaal, overleden 

(ongeveer 100 jaar oud) in 1640, begraven in 's-Gravenhage, trouwde met Johan 

Passer. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Cornelia van Nassau-Merwen. 

3. Jacqueline van Nassau-Merwen. 

4. Jacob van Nassau-Merwen, volgt XVq, op pagina 220. 

5. Anton van Nassau-Merwen. 

6. Hendrik van Nassau-Merwen. 

7. Dochter van Nassau-Merwen, non in Bergen op Zoom. 

 

XIVk. Adam II jonker van Nassau-Detzem, zoon van Lambrecht (Lambert) van Nassau (XIIIk), op 

pagina 131 (gouverneur van Koblenz, heer in Detzem) en Margarethe van 

Esch-Detzem (erfdochter van Detzem), trouwde met Barbera van Ingenheim. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Wolfgang van Nassau, overleden omstreeks 1629, volgt XVr, op pagina 220. 

2. Lodewijk jonker van Nassau-Detzem, heer van Koerich en Berledine. 

 

XIVl. Hendrik van Nassau, zoon van Johan van Nassau (XIIIl), op pagina 131 en Beatrix van Belvaux, 

geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op woensdag 22 november 1589, 

trouwde met Hildegard van Lelich. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Oswald van Nassau, volgt XVs, op pagina 220. 

2. Lodewijk van Nassau, overleden in 1636, volgt XVt, op pagina 220. 

3. Elisabeth van Nassau. 

4. Samson van Nassau. 

5. Magdalena van Nassau. 

6. Beatrix van Nassau. 

7. Juliana van Nassau. 

8. Jacob van Nassau. 

 

Generatie XV 
 

 

XVa. Philips II van Nassau-Wiesbaden (de Jonge), zoon van Filips I van Nassau-Wiesbaden 

(XIVa), op pagina 131 (heer van Wiebaden) en Adriana van Glymes, geboren omstreeks 1516, 

ongehuwd overleden (ongeveer 49 jaar oud) op maandag 3 januari 1566 in 



  

  

Sonnenberg (Wiesbaden) [Hessen, Duitsland], Buitenechtelijke relatie omstreeks 1540 met een 

onbekende minnares. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Maria van Nassau, trouwde met Valerius Boppard. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Philips II van Nassau-Wiesbaden (de Jonge). 

Filips kreeg zijn opleiding in de Nederlanden, waar hij ook zijn jeugd doorbracht. 

Bestuur over het graafschap. 

Filips werd in 1536 door zijn vader als mederegent aangesteld. Ter onderscheid van zijn vader werd Filips 

"der Jungherr" genoemd. 

In 1554 verdeelde Filips "der Altherr" zijn bezittingen tussen zijn twee oudste zoons. Filips "der Jungherr" 

werd graaf van Nassau-Wiesbaden, en Adolf werd graaf van Nassau-Idstein. Adolf overleed reeds in januari 

1556, zijn broer Filips was zijn erfgenaam. 

In 1564 stond Filips het graafschap Nassau-Idstein af aan zijn jongste broer Balthasar. 

Invoering van de reformatie in het graafschap. 

Filips "der Altherr" had ten aanzien van de Reformatie een passieve houding aangenomen, wel bleef hij zijn 

hele leven katholiek. In Wiesbaden werd echter de reformatie reeds in 1543 ingevoerd. Het Klooster 

Klarenthal werd in 1553 ontbonden. 

Op 26 juni 1553 deed Filips "der Jungherr" de definitieve stap om de reformatie in Idstein door te zetten met 

de beroeping van een lutherse predikant. Op 20 juli 1553 vond het klooster te Idstein juridisch zijn einde als 

katholieke instelling, toen Filips de juridische en economische onafhankelijkheid van het klooster introk. Pas 

na de dood van zijn vader in 1558, voerde Filips, na de opheffing van het klooster, de reformatie in Idstein 

in. 

Ook in Mosbach-Biebrich trachtte Filips de reformatie in te voeren, maar hier bleek de situatie 

gecompliceerder te zijn. Kerkrechtelijk behoorde de parochie Mosbach tot Klooster Eberbach in de Rheingau. 

Als beschermheer zette de abt van Eberbach de zittende pastoor in en bepaalde daarmee de religieuze (dus 

katholieke) oriëntering van de parochianen. Toen probeerde Filips echter de katholieke ceremonies te 

beëindigen door zich aan de in 1555 te Augsburg overeengekomen godsdienstvrede te conformeren: Ubi 

unus dominus, ibi una sit religio (waar één heer is, is er ook één religie), d.w.z. degene die de heerschappij in 

het land uitoefent, bepaalt ook de religieuze overtuiging van de onderdanen. Maar de abt van Eberbach kon 

zich daarmee niet verenigen. In het nu volgende geschil dreigde Filips de tienden van Mosbach in te 

houden. Toen gaf de abt toe, omdat het klooster van de inkomsten uit Mosbach afhankelijk was. De 

katholieke pastoor werd teruggetrokken en in 1560 kwam de eerste protestantse dominee naar Mosbach.. 

Overlijden en opvolging. 

Filips bleef ongehuwd. Hij overleed op 3 januari 1566 in zijn residentie Kasteel Sonnenberg en werd 

begraven in de Mauritiuskerk te Wiesbaden. Deze kerk werd in 1850 door brand verwoest, het 

grafmonument voor Filips werd beschadigd maar bleef wel behouden. Het is thans onderdeel van de 

Oudheidkundige Collectie Hertogdom Nassau van het Museum Wiesbaden. 

 

 

XVb. Adolf IV graaf van Nassau-Idstein, zoon van Filips I van Nassau-Wiesbaden (XIVa), op pagina 

131 (heer van Wiebaden) en Adriana van Glymes, geboren omstreeks 1518, overleden (ongeveer 

37 jaar oud) op donderdag 5 januari 1556 in Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op maandag 19 april 1543 met Francoise van 

Luxemburg-Ligny, dochter van Charles van Luxemburg-Ligny en Charlotte d' Estouteville, 

geboren omstreeks 1520, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1566 in 

Useldingen [Diekirch, Luxemburg]. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Anna Amalia van Nassau-Idstein, geboren in 1544, overleden (ongeveer 15 jaar oud) 

in 1559 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

2. Magdalena van Nassau-Idstein, geboren op dinsdag 1 januari 1546, overleden (48 

jaar oud) op maandag 18 april 1594 in Virneburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 26 jaar oud) op vrijdag 9 september 1566 met 

Joachim graaf van Manderscheid-Virneburg, zoon van Dietrich van 



  

  

Manderscheid (graaf van Manderscheid Virneburg) en Erika van Waldeck-Eisenberg, 

geboren omstreeks 1540, overleden (ongeveer 42 jaar oud) op 

donderdag 9 september 1582. Uit dit huwelijk 5 dochters. 

3. Elisabeth van Nassau-Idstein, jong overleden. 

 

Adolf IV graaf van Nassau-Idstein. 

In 1554 verdeelde Filips ‘der Altherr’ zijn bezittingen tussen zijn twee oudste zoons. Filips II ‘der Jungherr’ 

werd graaf van Nassau-Wiesbaden, en Adolf werd graaf van Nassau-Idstein.[6] Adolf overleed reeds op 5 

januari 1556, zijn broer Filips was zijn erfgenaam. Adolf werd begraven in de Uniekerk te Idstein. 

 

 

 Francoise van Luxemburg-Ligny, dochter van Charles van Luxemburg-Ligny en Charlotte d' 

Estouteville, trouwde (respectievelijk ongeveer 15 en ongeveer 61 jaar oud) (1) omstreeks 1535 

met Bernhard van Baden-Baden, zoon van Christof markgraaf van Baden-Baden en Odilia van 

Katzenelnbogen, geboren op dinsdag 7 april 1474, markgraaf van Baden, overleden (62 jaar oud) 

op maandag 29 juni 1536 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Christoffel markgraaf van Baden-Baden, geboren op vrijdag 26 februari 1537 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op 

zaterdag 2 augustus 1575 in Rodenmachern [Moselle, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 27 en 24 jaar oud) op woensdag 11 november 1564 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden] met Caecilia van Zweden, dochter van Gustaaf I 

Eriksson Wasa (koning van Zweden van 1523 tot zijn dood) en Margaretha 

Eriksdotter Leijonhufvud, geboren op woensdag 6 november 1540 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (86 jaar oud) op 

woensdag 27 januari 1627 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

2. Philibert van Baden-Baden, geboren op woensdag 22 januari 1536 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], markgraaf van Baden, overleden (33 

jaar oud) op vrijdag 3 oktober 1569 in Moncontour [Côtes-d’ Armor, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 20 en 24 jaar oud) op donderdag 17 januari 1557 met zijn 

achternicht Mathilde van Beieren, dochter van Willem IV van Beieren (volgde in 1508 

zijn vader op als hertog van Beieren,) en Maria Jacoba van Baden, geboren op 

dinsdag 14 juni 1532, overleden (33 jaar oud) op dinsdag 2 november 1565. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

 

XVc. Balthasar van Nassau-Wiesbaden, zoon van Filips I van Nassau-Wiesbaden (XIVa), op pagina 

131 (heer van Wiebaden) en Adriana van Glymes, geboren omstreeks 1520, graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op donderdag 11 januari 1568, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 6 september 1564 met 

Margaretha van Ysenburg-Büdingen, dochter van Reinhard van Ysenburg-Büdingen en 

Elisabeth van Waldeck-Wildungen, geboren omstreeks 1542, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

woensdag 17 juli 1613 in Westerburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden, geboren op vrijdag 10 november 1567 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (28 jaar oud) op donderdag 20 juni 1596, volgt 

XVIa, op pagina 221. 

 

 Margaretha van Ysenburg-Büdingen, dochter van Reinhard van Ysenburg-Büdingen en 

Elisabeth van Waldeck-Wildungen, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 37 jaar oud) (2) op 

zondag 24 mei 1570 met Georg van Leiningen-Westerburg, zoon van Kuno van 

Leiningen-Westerburg en Maria Margaretha van Stolberg-Wernigerode, geboren op 

zondag 23 april 1533, overleden (52 jaar oud) op woensdag 9 april 1586 in 

Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 



  

  

1. Reinhard van Leiningen-Westerburg, geboren op donderdag 24 oktober 1574, 

overleden (80 jaar oud) op donderdag 14 oktober 1655, trouwde (respectievelijk 40 en 

39 jaar oud) op donderdag 1 januari 1615 met Anna van Solms-Lich, dochter van 

Ernst graaf van Solms-Lich en Margaretha van Solms-Braunfels, geboren op 

zondag 2 november 1575, overleden (ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1634. Uit dit 

huwelijk een dochter. 

2. Christoph van Leiningen-Westerburg, geboren op dinsdag 30 september 1575 in 

Westerburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (ongeveer 59 jaar oud) 

omstreeks 1635, trouwde (respectievelijk 25 en 28 jaar oud) (1) op 

zaterdag 25 augustus 1601 met Anna Maria van Ungnadin, dochter van Simon van 

Ungnadin-Sonnegg (baron van Sonnegg) en Catharina van Plesse, geboren op 

donderdag 29 maart 1573 in Gersdorf [Sachsen, Duitsland], gravin van Sonnegg, 

overleden (ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1606. Uit dit huwelijk een dochter, 

trouwde (respectievelijk 36 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op zaterdag 29 oktober 1611 

met Philippina Katharina Walpurgis van Wied-Runkel, dochter van Wilhelm graaf 

van Wied-Runkel en Johanna Sibylle van Hanau-Lichtenberg, geboren omstreeks 1590 

in Runkel [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 57 jaar oud) omstreeks 1647. Uit 

dit huwelijk 2 zonen. 

 

XVd. Albrecht van Nassau-Weilburg, zoon van Philips III van Nassau-Weilburg (XIVb), op pagina 

133 en Anna van Mansfeld-Hinterort, geboren op zondag 26 december 1537, graaf van Nassau 

Weilburg, Ottweiler, Jogenburg, Kirchheim, Lahr, Mahlberg, overleden (55 jaar oud) op 

donderdag 11 november 1593 in Kasteel Ottweiler [Saarland, Duitsland], begraven op 

donderdag 25 november 1593 in Ottweiler [Saarland, Duitsland] begraven in de Abdijkerk 

Nieuw-Münster, trouwde (respectievelijk 21 en 17 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1559 of 16 juni 

1559 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Anna van Nassau-Dillenburg, dochter van Willem I 

van Nassau-Dillenburg (de Rijke) (XIIIg), op pagina 114 (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, 

Siegen, Vianden en Dietz) en Juliana van Stolberg-Wernigerode. 

 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 

1. Anna Amalia van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 12 oktober 1560 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op donderdag 29 juni 1634 in 

Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], trouwde (respectievelijk 20 en 31 jaar oud) op 

woensdag 9 september 1581 in Ottweiler [Saarland, Duitsland] met haar achterneef 

Otto van Solms-Laubach, zoon van Friedrich Magnus van Solms-Laubach en Agnes 

van Wied-Runkel, geboren op zondag 25 juni 1550 in 

Sonnenwalde [Brandenburg, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op 

zondag 29 januari 1612 aldaar. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

2. Juliana van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 10 augustus 1562, overleden (3 

maanden oud) op dinsdag 20 november 1562. 

3. Catharina van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 6 december 1563, overleden (49 

jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1613, begraven in Ottweiler [Saarland, Duitsland]. 

4. Lodewijk II van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 9 augustus 1565 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op maandag 8 november 1627 

in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], volgt XVIb, op pagina 221. 

5. George Philips van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 30 maart 1567, 

overleden (2 jaar oud) op donderdag 26 februari 1570. 

6. Albertus van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 19 maart 1569, overleden (9 

maanden oud) op vrijdag 2 januari 1570, begraven in Weiburg [Hessen, Duitsland]. 

7. Willem van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 25 augustus 1570 in 

Burgschwalbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op 

woensdag 19 november 1597 aldaar, volgt XVIc, op pagina 224. 

8. Elisabeth van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 12 april 1572, overleden (34 

jaar oud) op woensdag 28 maart 1607 in Berleburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 24 en 31 jaar oud) op woensdag 12 juni 1596 in 

Berleburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met George V graaf van 



  

  

Sayn-Wittgenstein, zoon van Ludwig van Sayn-Homburg (graaf van Sayn in 

Homburg en Vallendar en van Sayn Wittgenstein) en Anna van Solms-Braunfels, 

geboren op vrijdag 30 april 1565 in Berleburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

overleden (66 jaar oud) op dinsdag 16 december 1631 aldaar. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

9. Juliana van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 17 maart 1574, jong overleden. 

10. Anna Sybille van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 25 mei 1575, overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1630, trouwde (respectievelijk 31 en ongeveer 31 jaar 

oud) op zaterdag 26 augustus 1606 met haar achterneef Peter Ernst II van 

Criechingen, zoon van Georg van Criechingen en Esther van Mansfeld, geboren 

omstreeks 1575, overleden (ongeveer 58 jaar oud) omstreeks 1633. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

11. Johan Casimir van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 24 september 1577 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1602, 

volgt XVId, op pagina 224. 

12. Magdalena van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 13 mei 1580, overleden (77 

jaar oud) op zondag 21 april 1658 in Neu Weilnau [Bavaria, Duitsland]. 

13. Anna Odilia van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 26 januari 1582, overleden 

(53 jaar oud) op maandag 10 september 1635 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 27 en 40 jaar oud) op woensdag 18 november 1609 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland] met Wilhelm III graaf van Sayn-Wittgenstein, zoon 

van Ludwig van Sayn-Homburg (graaf van Sayn in Homburg en Vallendar en van 

Sayn Wittgenstein) en Elisabeth van Solms-Laubach, geboren op 

vrijdag 14 maart 1569, overleden (54 jaar oud) op zondag 29 oktober 1623 in 

Neumagen [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

14. Ernestine van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 24 maart 1584, overleden (81 

jaar oud) op dinsdag 20 oktober 1665 in Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 31 en ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1616 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland] met haar achterneef Philipp Ludwig van 

Wied-Runkel, zoon van Hermann I graaf van Wied-Runkel en Walpurgis van 

Bentheim-Tecklenburg, geboren omstreeks 1585, overleden (ongeveer 47 jaar oud) op 

maandag 2 augustus 1632. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVe. Philips IV van Nassau-Weilburg, zoon van Philips III van Nassau-Weilburg (XIVb), op pagina 

133 en Amalia van Ysenburg-Büdingen, geboren op donderdag 15 oktober 1542, graaf van 

Nassau-Weilburg, Saarbrucken en Saarwerden, overleden (59 jaar oud) op dinsdag 12 maart 1602 

in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 16 jaar oud) (1) op 

dinsdag 9 april 1563 met Erika van Manderscheid-Virneburg, dochter van Franz van 

Manderscheid en Anna van Ysenburg-Grenzau, geboren omstreeks 1546, overleden (ongeveer 35 

jaar oud) op woensdag 30 december 1581. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Amalia van Nassau-Saarbrücken, geboren op woensdag 1 december 1565, 

overleden (39 jaar oud) op maandag 7 maart 1605 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], 

trouwde met George graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude), zoon van Jan VI graaf 

van Nassau-Dillenburg (de Oude) (XIVg), op pagina 167 (graaf van 

Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van Leuchtenberg (zie XVl, op pagina 210). Uit dit 

huwelijk 15 kinderen. 

 

George graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude). 

 

 



  

  

 
 

Hij studeerde in 1576 te Heidelberg en ging vervolgens naar de Nederlanden, waar hij onder Gunther van 

Schwarzburg in de krijgsdienst trad. Een hier opgevat plan hem als bisschop van Utrecht te installeren 

kwam niet tot uitvoering. Sinds 1580 verbleef hij aan het hof van markgraaf George Frederik I van 

Brandenburg-Ansbach. 

George kwam in 1604 aan de regering in land en stad Driedorf, die hij van zijn vader kocht. Na zijn vaders 

dood (1606) deelde hij diens gebied met zijn broers Willem Lodewijk, Jan VII de Middelste, Ernst Casimir en 

Johan Lodewijk, waarbij hij de heerlijkheid Beilstein met het Westerwald, Burbach en de Hickengrund kreeg. 

In 1611 kocht hij van Jan VII bovendien Wehrheim, dat gezamenlijk met Keur-Trier werd bestuurd. 

Hij resideerde pas sinds 1612 te Beilstein. Tot dat jaar verbleef hij te Dillenburg, waar hij als regent optrad 

namens zijn broer Willem Lodewijk, die als stadhouder van Friesland in de Nederlanden verbleef. In 1618 

sloten George en Jan VII een overeenkomst waarin de laatstgenoemde afzag van zijn recht op 

Nassau-Dillenburg, dat hem na de dood van Willem Lodewijk zou toevallen. Na diens dood volgde George 

hem dan ook op als graaf van Nassau-Dillenburg. Nassau-Beilstein werd hierop verdeeld, zodat George 

alleen Burbach en de Hickengrund behield. Na zijn dood (1623) verdeelden zijn zoons Albrecht en Lodewijk 

Hendrik het graafschap, maar na Albrechts dood in 1626 werd Nassau-Dillenburg weer verenigd onder 

Lodewijk Hendrik. 

 

 

 Philips IV van Nassau-Weilburg, trouwde (respectievelijk 40 en 19 jaar oud) (2) op 

maandag 3 oktober 1583 in Neu Weilnau [Bavaria, Duitsland] met Elisabeth van 

Nassau-Dillenburg, dochter van Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude) (XIVg), op 

pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van Leuchtenberg. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth van Nassau-Dillenburg, dochter van Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude) 

(XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van Leuchtenberg, trouwde (2) 

met Wolfgang Ernst I graaf van Ysenburg-Büdingen, zoon van Philipp II graaf van 

Ysenburg-Büdingen en Irmgard van Solms-Braunfels (zie XIVg, op pagina 167). 



  

  

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVf. Palamedes van Nassau-Chalon, zoon van Renatus (René) van Nassau-Chalon (XIVc), op pagina 

136 (prins van Orange, van Nassau-Chalon) en een onbekende minnares, geboren 

omstreeks 1540, overleden (ongeveer 60 jaar oud) omstreeks 1600, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1570 met Polyxena van Mansfeld, dochter van 

Peter Ernst I van Mansfeld (graaf van Mansfeld Friedenburg) en Margaretha van Brederode, 

geboren omstreeks 1545, overleden (ongeveer 55 jaar oud) omstreeks 1600. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Margaretha van Nassau-Chalon, geboren in 1566, trouwde met Philips de Robles, 

baron de Billy, heer van Latval. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Hendrik van Nassau-Chalon, geboren omstreeks 1570, overleden (ongeveer 33 jaar 

oud) omstreeks 1603, volgt XVIe, op pagina 225. 

3. René van Nassau-Chalon, gouverneur van Hulst, overleden op 

donderdag 31 oktober 1624 in Hulst, trouwde met Anne de Lorgin. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

Palamedes van Nassau-Chalon. 

De enige bekende bastaardzoon van René van Chalon en een onbekende vrouw. Hij werd op 21 september 

1546 door de voogden van Willem van Oranje beleend met een jaarrente van 1500 pond die hem door zijn 

vader zijn vermaakt. Hij trouwde te Dordrecht met Polyxena, gravin van Mansfeld, dochter van graaf Peter 

Ernst I van Mansfeld en Margaretha van Brederode. Omdat Palamedes een bastaard was, werd er van dit 

huwelijk schande gesproken. 

In 1566 was Palamedes medeondertekenaar van het Smeekschrift der Edelen dat Hendrik van Brederode, 

"de grote geus", de oom van Polyxena, in april in Brussel aanbiedt aan de landvoogdes Margaretha van 

Parma. 

 

 

XVg. René jonker van Nassau-Corroy, zoon van Alexis I van Nassau (XIVd), op pagina 139 en 

Wilhelmina van Bronckhorst, geboren op woensdag 1 augustus 1545 in Brielle, heer van Corroy, 

overleden (66 jaar oud) op zondag 4 maart 1612, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 17 jaar 

oud) op vrijdag 28 november 1575 met Catharina van Namen-Dhuy, dochter van Philips van 

Namen-Dhuy en Jeanne de Chrehen Wallay, geboren omstreeks 1558, overleden (ongeveer 26 

jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1584 in Flostoy [Namen, België]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Wilhelmina van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 20 september 1577. 

2. Jenne (Johanna) van Nassau-Corroy, geboren op zondag 8 oktober 1578, overleden 

(46 jaar oud) op vrijdag 7 februari 1625 in Ligny [Namen, België], trouwde 

(respectievelijk 30 en ongeveer 38 jaar oud) op zondag 1 maart 1609 met Charles d' 

Argenteau, zoon van Conrad d' Argenteau en Jeanne de Juppleu, geboren 

omstreeks 1570, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op zaterdag 23 april 1650. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Alexis II van Nassau-Corroy, geboren op donderdag 21 februari 1580 in 

's-Gravenhage, overleden (69 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1650, volgt XVIf, op 

pagina 226. 

4. Anna van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 5 september 1581 in 

Montfrey [Gard, Frankrijk], overleden (70 jaar oud) op zondag 10 september 1651 in 

Andenne [Namen, België]. 

5. Maria van Nassau-Corroy, geboren op donderdag 24 februari 1583, ongehuwd 

overleden (61 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1644 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België], begraven aldaar. 

6. Margaretha van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 23 juni 1584 in 

Montfrey [Gard, Frankrijk], overleden (43 jaar oud) op dinsdag 15 februari 1628 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België], begraven aldaar naast haar tweelingzus. 

7. Catharina van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 23 juni 1584 in 



  

  

Montfrey [Gard, Frankrijk], overleden (43 jaar oud) op dinsdag 22 februari 1628, 

begraven in Moustier-Sur-Sambre [Namen, België]. 

 

XVh. Maurits van Oranje-Nassau, zoon van Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) (XIVf), op 

pagina 140 (prins van Oranje) en Anna van Saksen, geboren op maandag 13 november 1567 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], prins van Oranje, graaf van Nassau, Vianden, Buren enz, 

overleden (57 jaar oud) op woensdag 23 april 1625 in 's-Gravenhage, Buitenechtelijke relatie (1) 

omstreeks 1590 met Margaretha van Mechelen, dochter van Cornelis jonker van 

Mechelen (jonker van Mechelen, schepen te Lier) en Barbara van Nassau-Merwen, geboren 

omstreeks 1581, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 mei 1662 in Leiden. 

 Uit deze relatie 3 zonen: 

1. Willem van Nassau, geboren omstreeks 1601 in 's-Gravenhage, gesneuveld (ongeveer 

26 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1627 in Groenlo, volgt XVIg, op pagina 226. 

2. Lodewijk van Nassau, geboren eind 1602, overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 28 februari 1665 in 's-Gravenhage, volgt XVIh, op pagina 228. 

3. Maurits van Oranje-Nassau, geboren in 1604, overleden (ongeveer 13 jaar oud) in 

1617 (pest). 

 

Maurits van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Hij studeerde 1583 in Leiden, was stadhouder en kapitein-generaal van Holland en Zeeland 1585-1625 en na 

1590 ook van Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hij veroverde in 1586 Axel, in 1590 Breda, in 1591 Zutfen, 

Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen, in 1592 Steenwijk (waar hij een kogel in de wang kreeg) en 

Coevorden, in 1593 Geertruidenberg en in 1594 Groningen. Hij won de slagen bij Turnhout (1597) en 

Nieuwpoort (1600), veroverde in 1602 Grave en in 1604 Sluis en werd de grootste veldheer van zijn tijd. In 

de jaren 1609-1614 mengde hij zich in de Guliks-Kleefse opvolgingskwestie, na 1617 was hij hoofd der 

contra-remonstranten. Tenslotte werd hij in 1620 ook stadhouder in Groningen en Drente. Op 25 mei 1600 

erfde hij het graafschap Meurs van gravin Walpurgis, diie kinderloos overleed. Op 27 juni 1609 sloot hij een 

verdelingsverdrag met zijn broeders, waarbij hem o.a. Willemstad en Lingen toevielen. In 1612 verleenden 

de Staten van Gelderland hem Bredevoort. In 1618 erfde hij het prinsdom Oranje, de baronie van Breda, de 



  

  

graafschappen Buren en Leerdam e.a. bezittingen van zijn oudste broeder. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Stadhouder, prins van Oranje, graaf van Nassau enz. 

 

 

Margaretha van Mechelen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Maurits van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1600, trouwde met Cornelia 

Jacobsdochter. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna van Nassau, overleden op zondag 11 juni 1673 in Breda, bijgezet aldaar in de 

Grote Kerk, trouwde op vrijdag 7 maart 1636 in Vianen met François de Ferrier, 

overleden op maandag 22 juli 1647, bijgezet in Breda in de grote Kerk2. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Maurits van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (3) omstreeks 1611 met Ursula de Rijck. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Elisabeth van Nassau, geboren in 1611, begraven op zondag 29 oktober 1679 in Breda. 

 

 Maurits van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (4) omstreeks 1612 met Jobghen Arendsdr 

van Alphen. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Carel van Nassau, geboren omstreeks 1612 in Delft, gesneuveld (ongeveer 24 jaar 

oud) op zaterdag 28 maart 1637 in Porto Calvo [Alagoas, Brazilië], volgt XVIi, op 

pagina 230. 

 

 Jobghen Arendsdr van Alphen, trouwde (2) omstreeks 16182 met Hans Romer, herbergier2. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Maurits van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (5) omstreeks 1616 met Anna van de Kelder, 

dochter van Jan Jacobs van de Kelder, begraven op zondag 10 juni 1674 in 's-Gravenhage. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Carel Maurits van Nassau, geboren omstreeks 1616. 

 

 Maurits van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (6) omstreeks 1620 met Deliana de Backer. 

 Uit deze relatie een dochter: 



  

  

1. Eleonora van Nassau, geboren omstreeks 1620, overleden (minstens 73 jaar oud) 

tussen 1693 en 1703, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) op zondag 23 maart 1642 in 

's-Gravenhage met Gerard Bernard van Pöllnitz, overleden in 1679 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVi. Justinus van Nassau, zoon van Willem I van Oranje-Nassau (de Zwijger) (XIVf), op pagina 

140 (prins van Oranje) en Eva Elinx, geboren omstreeks 1559, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

donderdag 26 juni 1631 in Leiden, begraven aldaar in de Hooglandse kerk, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 38 en 32 jaar oud) op donderdag 4 december 1597 in IJsselmonde met 

Anna van Merode-Pietersheim, dochter van Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim (vrijheer 

van Merode in Petershem) en Margaretha van Pallant, geboren op zaterdag 9 januari 1565, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 8 oktober 1634 in Leiden. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Willem Maurits van Nassau, geboren op zondag 1 juni 1603 in Breda, overleden (35 

jaar oud) op maandag 22 november 1638 in Leiden, volgt XVIj, op pagina 230. 

2. Louise Henriëtte van Nassau, geboren omstreeks 1604, overleden (minstens 32 jaar 

oud) tussen zondag 17 mei 1637 en vrijdag 6 oktober 1645, trouwde (ongeveer 27 jaar 

oud) op vrijdag 27 februari 1632 in Leiden met Henry Herbert, Luitenant-Kolonel bij 

een Engels regiment in Staatse dienst 1623 en kolonel in Gelderland, overleden in 

1644. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Philips van Nassau, geboren omstreeks 1605, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

donderdag 12 maart 1676, volgt XVIk, op pagina 232. 

 

Justinus van Nassau. 

stamvader van de tak Nassau Grimhuizen bastaardzoon van prins Willem I van Oranje, eerste Oranje die 

ging studeren aan de -door zijn vader gestichte- universiteit van Leiden (26 feb 1576), kolonel der infanterie 

op 17 mei 1583, luitenant-admiraal van Zeeland op 28 feb 1585, trok in 1595 met 2 regimenten voetvolk naar 

Frankrijk, keerde in 1596 terug en was tenslotte gouverneur van Breda van 1601 tot 1625 bastaardzoon van 

Prins Willem I van Oranje. gouveneur van Breda. 

 

 

 Anna van Merode-Pietersheim, dochter van Johan IX Walraet van Merode-Pietersheim (vrijheer 

van Merode in Petershem) en Margaretha van Pallant, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 29 jaar oud) (1) omstreeks 1589 met Thomas Morgan, geboren omstreeks 1560, 

gouverneur van Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op vrijdag 22 december 1595 

in New Fullham [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Morgan, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

vrijdag 18 juli 1625, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 39 jaar 

oud) omstreeks 1620 met Bertram Quadt-Wickrath, zoon van Dietrich 

Quadt-Wickrath en Maria van Flodrop, geboren omstreeks 1581, overleden (ongeveer 

52 jaar oud) op zaterdag 6 augustus 1633. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

XVj. Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de Stedendwinger), zoon van Willem I van 

Oranje-Nassau (de Zwijger) (XIVf), op pagina 140 (prins van Oranje) en Louise van Coligny, 

geboren op zondag 29 januari 1584 of 28 februari in Delft, gedoopt op dinsdag 12 juni 1584 

aldaar, prins van Oranje (1625), overleden (63 jaar oud) op donderdag 14 maart 1647 in 

's-Gravenhage, bijgezet op vrijdag 10 mei 1647 in Delft graaf van Nassau, Katzenelnbogen, 

Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren en Leerdam, markies van Vere en Vlissingen, Heer en 

baron van Breda, der stad Grave en het land van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, 

Cranendonck, Warneton, Anlay, Noseroy, St. Vith, Daesburg, Polanen, Niervaart, IJselstein, Sint 

Maartensdijk, Geertruidenberg, Ghasteau-regnardt, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, 

erfburggraaf van Antwerpen en Besangon, trouwde (respectievelijk 41 en 22 jaar oud) (1) op 

vrijdag 4 april 1625 in 's-Gravenhage met Amalia van Solms-Braunfels, dochter van Johan 

Albrecht I van Solms-Braunfels en Agnes van Sayn-Wittgenstein, geboren op 



  

  

dinsdag 13 augustus 1602 (zaterdag 31 aug 1602) in Braunfels [Hessen, Duitsland], overleden (73 

jaar oud) op zondag 8 september 1675 in 's-Gravenhage, begraven op zaterdag 21 december 1675 

in Delft. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Willem II van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 27 mei 1626 in 's-Gravenhage, 

overleden (24 jaar oud) op zondag 6 november 1650 aldaar, volgt XVIl, op pagina 232. 

2. Louise Henriëtte van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 7 december 1627 in 

's-Gravenhage, overleden (39 jaar oud) op zaterdag 18 juni 1667 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 26 jaar oud) op 

vrijdag 7 december 1646 in 's-Gravenhage in de balzaal van het Oude Hof met haar 

achterneef Frederik Willem I van Brandenburg (de Grote Keurvorst), zoon van 

George Willem van Brandenburg (van 1619 tot aan zijn dood keurvorst van 

Brandenburg en hertog van Pruisen) en Elisabeth Charlotte van de Palts, geboren op 

zondag 16 februari 1620 in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], keurvorst van 

Brandenburg en hertog van Pruisen - en dus de heerser van Brandenburg-Pruisen - 

van 1640 tot zijn dood, overleden (68 jaar oud) op zondag 9 mei 1688 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

3. Henriëtte Amalia gravin van Oranje-Nassau, geboren op donderdag 26 oktober 1628 

in 's-Gravenhage, overleden (36 dagen oud) in december 1628. 

4. Elisabeth van Oranje-Nassau, geboren en overleden op zondag 4 augustus 1630. 

5. Isabelle Charlotte van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 28 april 1632 in 

's-Gravenhage, overleden (9 jaar oud) in april 1642. 

6. Albertina Agnes van Oranje-Nassau, geboren op zondag 9 april 1634 in 

's-Gravenhage, gedoopt op donderdag 8 juni 1634 aldaar, gravin van Nassau en Solms 

Braunfels, regentes in Friesland voor haar zoon van 1664 tot 1677, overleden (62 jaar 

oud) op donderdag 24 mei 1696 in Oranjewoud, begraven op donderdag 5 juli 1696 in 

Leeuwarden, trouwde met haar achterneef Willem Frederik van Nassau-Dietz, zoon 

van Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz (XVm), op pagina 213 (stadhouder van 

Friesland (1620-1632)) en Sofia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel (zie XVIs, op 

pagina 263). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

7. Henriëtte Catharina van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 10 februari 1637 in 

's-Gravenhage, overleden (71 jaar oud) op zaterdag 3 november 1708 in 

Slot Oranienbaum [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 31 jaar 

oud) op zondag 6 juli 1659 in Groningen met Johan George II van Anhalt, zoon van 

Johan Casimir van Anhalt en Agnes van Hessen-Kassel, geboren op 

woensdag 17 november 1627 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (65 

jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1693 in Berlijn [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 

kinderen. 

8. Hendrik Lodewijk van Oranje-Nassau, geboren op woensdag 30 november 1639 in 

's-Gravenhage, overleden (29 dagen oud) op donderdag 29 december 1639 aldaar. 

9. Marie van Oranje-Nassau in Turnhout ook bekend als Maria van Zimmeren, geboren 

op vrijdag 5 september 1642 in 's-Gravenhage, overleden (45 jaar oud) op 

zaterdag 20 maart 1688 in Kreuznach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op donderdag 23 september 1666 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met haar achterneef Lodewijk Hendrik 

Maurits van Palts-Simmern, zoon van Lodewijk Filips van Palts-Simmern (van 1610 

tot aan zijn dood vorst van Palts-Simmern) en Maria Eleonore van Brandenburg, 

geboren op donderdag 11 oktober 1640 in Sedan [Ardennes, Frankrijk], paltsgraaf van 

Simmern, overleden (33 jaar oud) op woensdag 3 januari 1674 in 

Kreuznach [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de Stedendwinger). 

 

 



  

  

 
 

Hij werd in 1593 kolonel van het Noordhollandse regiment, in 1594 student te Leiden en ontving 21 sept. van 

dat jaar commissie als ritmeester in Staatse dienst, vertoefde in Frankrijk 1597-1599 en was 1600-1602 kolonel 

van het regiment Walen. Op 22 april 1603 werd hij generaal der cavalerie, in 1606 veroverde hij Bredevoort. 

In 1615 ondernam hij een expeditie naar Brunswijk. Van zijn vader erfde hij Geertruidenberg en omgeving, 

op 16 april 1612 kocht hij de heerlijkheden Naaldwijk, Honselaarsdijk en Wateringen. Hij volgde in 1625 

Maurits op als stadhouder en kapitein-generaal van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijsel en 

werd in 1640 stadhouder van Groningen en Drente. Als kapitein-generaal veroverde hij in 1627 Groenlo, in 

1629 Den Bosch, in 1632 Venlo, Roermond en Maastricht, in 1637 Breda, in 1644 Sas van Gent en in 1645 

Hulst. Hij kreeg de bijnaam de Stedendwinger en in 1637 de titel Hoogheid. De voornamen Hendrik 

Frederik worden toe geschreven als vernoeming naar Frederik III, koning van Denemarken, en Hendrik IV, 

koning van Frankrijk. 

Prins van Oranje, graaf van Nassau, Katzenelnbogen enz. 

 

 

Amalia van Solms-Braunfels. 

 

 



  

  

 
 

Op 18-jarige leeftijd kwam zij als hofdame van Elizabeth Stuart, echtgenote van Frederik V van de Palts, de 

'winterkoning' van Bohemen (en neef van de stadhouder), naar Den Haag. Hier leerde zij Frederik Hendrik 

kennen, wiens achternicht zij was. Zij trad op 4 april 1625 met hem in het huwelijk. Frederiks halfbroer 

Maurits had dit op zijn sterfbed aan hem gevraagd. 

 

 

Louise Henriëtte van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Louise Henriëtte groeide op aan het stadhouderlijke hof. Haar liefde voor Henri Charles de la Trémoille, 

prins van Talmant, haar achterneef en kleinzoon van Charlotte Brabantina van Nassau moest ze opgeven. 

Het paar schreef elkaar heimelijke brieven. Een citaat uit een van haar brieven: 

't Is te beklagen dat ick om sijn geltz wil en een weinich landt soo ongeluckig moet sijn en verkogt worden. 

Och, wast ick doch doot of wast ick eene bouerin soo mocht ick doch iemantz nemen die ick kende nae mijn 

sinn en die ick liefhad. 

Haar moeder Amalia van Solms probeerde een koninklijk huwelijk voor Louise te realiseren. Uiteindelijk 

ging de verloving met de prins van Wales, de latere koning Karel II van Engeland, niet door en werd zij 

tegen haar zin gedwongen tot een huwelijk met keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg. 

Pas de dag voor haar huwelijk ging zij akkoord met een huwelijk met de keurvorst, op voorwaarde dat ze 

thuis bij haar ouders mocht blijven totdat haar vader overleden was.[1] Frederik Hendrik kwakkelde steeds 

meer met zijn gezondheid en was op de huwelijksdag niet in staat om te lopen. In een stoel werd hij de 

feestzaal ingedragen. Louise Henriëtte trouwde op 7 december 1646. Enkele maanden later, op 14 maart, 

overleed haar vader. 

Haar echtgenoot schonk haar een landgoed waar zij een kasteel liet bouwen in Nederlandse stijl, het latere 

Oranienburg. Ze liet het tussen 1653 en 1655 door de kunstschilder Jan Lievens decoreren. 

De eerste paar jaren van het huwelijk woonde het paar in Kleef, maar in 1648 werd verhuisd naar 

Brandenburg, het stamland van Frederik Willem. 

Aangezien Louise Henriëtte lange tijd kinderloos bleef, legde zij een gelofte af dat als zij een kind zou 

krijgen, ze een weeshuis zou stichten. Bij de geboorte van haar zoon opende zij bij Oranienburg Duitslands 

eerste weeshuis. Na een lang ziekbed overleed Louise Henriette in 1667 tot groot verdriet van haar man. 

 

 

Frederik Willem I van Brandenburg (de Grote Keurvorst). 

 

 



  

  

 
 

Frederik Willem was een fervent aanhanger van het calvinisme, wat in verband werd gebracht met de 

opkomende commerciële klasse. Hij zag het belang van handel en promootte die hevig. Zijn slimme 

binnenlandse hervormingen gaven Pruisen een sterke positie in politieke orde van Noord-Centraal-Europa 

na de Vrede van Westfalen, en legden de fundamenten voor de omvorming van het hertogdom naar een 

koninkrijk. Dit werd uiteindelijk bereikt door zijn opvolger, Frederik I van Pruisen. Hij voerde een 

stoutmoedige buitenlandse politiek met wisselende bondgenootschappen, maar dit leverde uiteindelijk geen 

substantiële gebiedsuitbreiding op. Een belangrijke verwezenlijking was wel het bekomen van de 

soevereiniteit van Oost-Pruisen dat tot 1660 een Pools leen was. 

Biografie. 

Frederik Willem was de zoon van keurvorst Georg Willem en Elisabeth Charlotte van de Palts, dochter van 

Frederik IV van de Palts. Aangezien Brandenburg geteisterd werd door de verwoestingen door Albrecht von 

Wallenstein, verbleef hij in de Nederlanden, waar hij tussen 1634-1637 aan de Universiteit van Leiden 

studeerde. Rond zijn troonsbestijging werd Brandenburg ernstig geteisterd door de Dertigjarige Oorlog 

(1618-1648). Als reactie hierop voerde hij naar Nederlands voorbeeld hervormingen door; hij centraliseerde 

het bestuur, hervormde de economie, hief belastingen en bouwde een efficiënt leger op. Hij richtte een 

staand leger op, aanvankelijk van 6.000 en uiteindelijk van 28.000 man. Bij de Vrede van Münster (1648) 

verkreeg hij Achter-Pommeren, Minden, Halberstadt en de voogdij over Maagdenburg. 

Om steun te krijgen voor zijn hervormingen moest hij wel toegevingen doen aan de landadel. Door het 

besluit van de Landdag van Brandenburg (1653) kregen de jonkheren eigen bevoegdheden van politie en 

rechtspraak op hun grondgebied. Gedurende heel zijn regeerperiode bleef hij in conflict om macht met de 

landadel, met name in Oost-Pruisen. Zo liet hij in 1679 de jonkheer, kolonel von Kalkstein, oppakken in 

Warschau. Hij werd naar Pruisen overgebracht en op bevel van Frederik Willem in Memel onthoofd. 

Frederik Willem stond in de Noordse Oorlog (1655-1660) aanvankelijk aan de zijde van Zweden, maar liep 

over naar de Pools-keizerlijke partij. De Amsterdamse burgemeester Johan Huydecoper van Maarsseveen 

ging in 1655 met een delegatie (oa. met Pieter de Graeff) op bezoek om peetoom te zijn van Karel Emiel, een 

bondgenootschap te regelen, en een regeling te treffen omtrent een uitstaande schuld. Als pillegift zou Karel 

Emiel elk jaar een kanon krijgen.. 



  

  

Bij de Vrede van Oliva (1660) werd het hertogdom Pruisen geheel onafhankelijk van Polen. In 1666 verkreeg 

Frederik Willem Gulik en het hertogdom Kleef. Hij spiegelde zich aan de kunstzinnige Johan Maurits van 

Nassau-Siegen, die hij in Kleef en Mark als stadhouder had benoemd en met wie hij een intieme band 

onderhield. Jan Lievens kwam twee jaar naar Oranienburg om in het slot decoraties aan te brengen. In 1671 

nodigde Frederik Willem vijftig rijke, uit Wenen verdreven, joden uit om naar Brandenburg te komen en 

verleende hun handelsvoordelen. 

Frederik Willem kocht dertien schilderijen van de Amsterdamse kunsthandelaar Gerrit van Uylenburgh 

maar trok de echtheid van de schilderijen in twijfel en stuurde ze weer terug.. 

In de Hollandse Oorlog (1672) steunde hij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tegen Lodewijk 

XIV. Keizer Leopold I, Spanje en Denemarken sloten zich bij hem aan. Hij ontmoette de keizerlijke troepen 

onder bevel van Raimondo Montecuccoli bij Halberstadt. Pruisen werd in 1675 een belangrijke speler in het 

politieke spel, toen hij de door Frankrijk gesteunde Zweden versloeg bij Fehrbellin. Dit leverde hem zijn 

bijnaam "de Grote Keurvorst" op. Met de verovering van Stettin hoopte Frederik Willem een havenstad in 

zijn bezit te krijgen en daarmee de buitenlandse handel van Brandenburg te bevorderen, maar bij de Vrede 

van Nijmegen moest hij de veroverde gebieden weer aan Zweden afstaan. De schuld van ruim 1,2 miljoen 

gulden, opgebouwd door zijn vader, werd in 1681 omgezet in de overdracht van de Schenkenschanz. In 1682 

startte hij de Brandenburgse Afrikaanse Compagnie. In 1685 werden 15.000 Franse hugenoten naar Pruisen 

uitgenodigd. Dat was een veel belangrijker impuls voor de economie. 

 

 

Isabelle Charlotte van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

 

 

Albertina Agnes van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Na de dood van haar man Willem Frederik in 1664 werd ze in Friesland regentes voor haar zoon Hendrik 

Casimir II. Tijdens het regentschap moest Albertine Agnes in 1672 het hoofd bieden aan de aanvallen van 

Bernhard von Galen, de bisschop van Münster. 

In 1676 kocht Albertine Agnes een landgoed nabij Heerenveen, dat Oranjewoud ging heten. Ze liet hier 

lange lanen, singels en tuinen in barokstijl aanleggen en liet een begin maken met de bouw van een paleis, 

Paleis Oranjewoud, waarvan allereerst de twee vleugels werden gerealiseerd. Op dit buiten is zij overleden. 

 

 

Willem Frederik van Nassau-Dietz. 

 

 



  

  

 
 

Hij was reeds in 1625 kapitein van een compagnie Zwitsers in Staatse dienst, werd 1631 ritmeester der 

kurassiers, kocht in 1636 de baronie Liesveld te Gelkenes aan de Lek, werd 1644 kolonel van het regiment 

Walen en 1648 generaal der artillerie. Hij werd in 1640 stadhouder van Friesland en in 1650 van Groningen 

en Drente. 

 

 

Henriëtte Catharina van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Toen Henriëtte Catharina vijf jaar oud was, werd besloten dat zij later zou trouwen met de vier jaar oudere 



  

  

graaf Enno Lodewijk van Oost-Friesland. Zij verbrak deze verloving toen zij zeventien jaar oud was.. 

Charles Stuart vroeg om haar hand, maar haar moeder wees zijn verzoek af. Henriëtte Catharina was graag 

met hem getrouwd. Zijn brieven bewaarde zij haar leven lang en gingen na haar dood op eigen verzoek met 

haar het graf in.. 

Op 6 juli 1659 trouwde zij in Groningen met vorst Johan George II van Anhalt-Dessau (1627-1693), waardoor 

ze vorstin van Anhalt-Dessau werd. Dit is het enige vorstelijk huwelijk dat plaatsvond in Groningen. 

Duitsland lag door de Dertigjarige Oorlog in puin, terwijl het in de Nederlanden onder Frederik Hendrik 

juist zeer goed ging. Alles wat uit Nederland kwam, werd als toonaangevend gezien. De huwelijken van 

Henriëtte Catharina en haar drie zusters met Duitse vorsten waren dan ook een bron van Nederlandse 

invloed op de Duitse landen op het gebied van onder andere landbouw, de aanleg van havens en dijken, 

architectuur en schilderkunst. 

Toen Johan George in 1660 de regering van Anhalt-Dessau op zich nam, schonk hij zijn vrouw onder andere 

het stadje Nischwitz. Zij liet er woonhuizen bouwen, een kerkhof en een glasblazerij en bracht het tot bloei. 

Nischwitz werd naar Henriëtte Catharina's familie vernoemd: in 1673 verscheen voor het eerst de nieuwe 

naam Oranienbaum en zo heet het stadje nog steeds. In 1683 liet Henriëtte Catharina de Nederlandse 

architect Cornelis Ryckwaert overkomen, die de stad op barokke wijze nieuw vormgaf, Slot Oranienbaum 

bouwde en een circa 28 hectare groot park in Nederlandse stijl aanlegde. 

Johan George stierf in 1693 en de vijf jaar daarop nam Henriëtte Catharina de regering waar als regent voor 

hun zoon, de latere vorst Leopold I van Anhalt-Dessau. 

. 

 

 

 

Johan George II van Anhalt. 

 

 

 
 

In 1660 nam hij de regering van het vorstendom op zich. Hij trad in dienst van het leger van Brandenburg en 

werd door zijn zwager, de Grote Keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg, tot veldmaarschalk en in 

1674 tot stadhouder van de Mark benoemd. 

Toen hij in 1693 stierf werd hij opgevolgd door zijn minderjarige zoon Leopold, namens wie zijn vrouw 



  

  

Henriëtte Catharina aanvankelijk als regentes de regering waarnam. 

 

 

Hendrik Lodewijk van Oranje-Nassau. 

Dat hij slechts een maand oud werd, was in een tijd van hoge kindersterfte niet zeer opmerkelijk. De 

dynastie van de stadhouders (die hoe dan ook een hachelijke machtsstrijd voerde met de Staten van de Unie, 

en nog niet de statuur had die zij later verwierf), kwam er niet door in gevaar: Frederik Hendrik had immers 

al een zoon, de latere stadhouder Willem II. 

Hendrik Lodewijk is bijgezet in de grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft. 

 

 

Marie van Oranje-Nassau. 

Zij wordt "Vrouwe van Turnhout" in 1676 en begunstigt vooral het klooster van het Heilig Graf. Door haar 

toedoen komt er ook een posterijdienst. Op het kasteel bezit ze veel "kunstige" schilderijen, waaronder een 

doek van Peter Paul Rubens, wiens jongste zoon in Turnhout overlijdt. 

 

 

 Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de Stedendwinger), Buitenechtelijke relatie (2) na 1610 

met jkvr. Adriana van Egmond van der Nijenburg, geboren omstreeks 1577, overleden 

(ongeveer 36 jaar oud) omstreeks 1613. 

 Uit deze relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de Stedendwinger), Buitenechtelijke relatie (3) 

omstreeks 1624 met Margaretha Catharina Bruyns, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 

24 jaar oud) omstreeks 1624. 

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Frederik van Nassau-Zuylenstein, geboren omstreeks 1624, gesneuveld (ongeveer 48 

jaar oud) op woensdag 12 oktober 1672 in 's-Gravesloot, volgt XVIm, op pagina 245. 

 

XVk. Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste), zoon van Jan VI graaf van 

Nassau-Dillenburg (de Oude) (XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth 

van Leuchtenberg, geboren op woensdag 7 juni 1561 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], 

overleden (62 jaar oud) op woensdag 27 september 1623 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 23 jaar oud) 

(1) op woensdag 9 december 1581 in Kasteel Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Magdalena van 

Waldeck, dochter van Philipp IV graaf van Waldeck-Wildungen en Jutta van Ysenburg-Grenzau, 

geboren omstreeks 1558, overleden (ongeveer 41 jaar oud) op donderdag 9 september 1599 in 

Slot Idstein [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Johan Ernst van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 21 oktober 1582 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] (te Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]), 

ongehuwd overleden (34 jaar oud) op woensdag 27 september 1617 in 

Udine [Friuli Venezia Giulia, Italië]. 

2. Jan VIII van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 29 september 1583 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1638 in 

Ronse [Oost-Vlaanderen, België], volgt XVIn, op pagina 246. 

3. Elisabeth van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 8 november 1584 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op dinsdag 26 juli 1661 in 

Landau [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 18 jaar oud) op 

maandag 26 juli 1604 of 18 nov 1604 in Bad Wildungen [Hessen, Duitsland] met 

Christian graaf van Waldeck-Wildungen, zoon van Josias graaf van Waldeck en 

Maria van Barby-Mühlingen, geboren op woensdag 25 december 1585 in 

Waldeck [Waals-Brabant, België], overleden (52 jaar oud) op 

donderdag 31 december 1637 aldaar. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

4. Adolf van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 8 augustus 1586 in 



  

  

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (22 jaar oud) op 

maandag 17 november 1608 in Xanten [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], begraven op 

zondag 23 november 1608 in Nijmegen in de Sint-Stevenskerk. 

5. Juliana van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 3 september 1587 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op zondag 15 februari 1643 in 

Eschwege [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en 30 jaar oud) op 

donderdag 22 mei 1603 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Maurits landgraaf van 

Hessen-Kassel (de Geleerde), zoon van Wilhelm IV landgraaf van Hessen-Kassel (de 

Wijze) en Sophia Sabine van Württemberg, geboren op donderdag 25 mei 1572 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op maandag 15 maart 1632 in 

Eschwege [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

6. Anna Maria van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 3 maart 1589 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (30 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1620 

aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 28 jaar oud) op donderdag 3 februari 1611 

(donderdag 2 jun 1611) in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Johan Adolf van 

Daun-Falkenstein, zoon van Wirich van Daun-Falkenstein (graaf van Falkenstein) en 

Elisabeth van Manderscheid-Blankenheim, geboren op zaterdag 5 juni 1582, graaf van 

Falkenstein en erfheer van Broich en Bürgel (bij Bamberg), overleden (40 jaar oud) op 

maandag 13 maart 1623. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

7. Johan Albrecht van Nassau-Siegen, geboren en overleden in 1590. 

8. Willem van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 12 augustus 1592 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1642 in 

Rheinberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XVIo, op pagina 253. 

9. Anna Johanna van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 2 maart 1594 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op zondag 7 december 1636 

in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op vrijdag 14 juni 1619 in 

Vianen met Johan Wolfert van Brederode, zoon van Floris van Brederode (heer van 

Kloetinge) en Theodora van Haeften, geboren op zaterdag 12 juni 1599 in 

Vianden [Diekirch, Luxemburg], heer van Cloetingen, heer van Brederode, Vianen, 

Ameide en Noordeloos, overleden (56 jaar oud) op vrijdag 3 september 1655 in 

Petershem. Uit dit huwelijk 5 dochters. 

10. Frederik Lodewijk van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 2 februari 1595, 

overleden (5 jaar oud) op zaterdag 22 april 1600. 

11. Magdalena van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 23 februari 1596, overleden (66 

jaar oud) op woensdag 6 december 1662 in Bremen [Bremen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 35 en ongeveer 31 jaar oud) (1) in augustus 1631 met Bernhard 

Maurits van Oeynhausen, geboren omstreeks 1600, overleden (ongeveer 31 jaar oud) 

op donderdag 1 januari 1632. Uit dit huwelijk 2 zonen, trouwde (respectievelijk 46 en 

51 jaar oud) (2) op maandag 25 augustus 1642 met Philip Willem van 

Inn-Knyphausen, zoon van Iko van Inn-Knyphausen en Anna Maria van Elter, 

geboren op vrijdag 1 maart 1591, overleden (61 jaar oud) op zondag 5 mei 1652. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

12. Johan Frederik van Nassau-Siegen, geboren in 1597, jong overleden. 

 

Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste). 

 

 



  

  

 
 

In 1607 erfde hij van zijn vader het graafschap Nassau-Siegen. Hij was graaf van Nassau in Siegen en 

Freudenburg. Hij diende in het leger van de keurvorst van de Palts en ook in het Staatse leger waar hij 

aanwezig was bij de belegeringen van Steenwijk, Coevorden en Groenlo. In het Zweedse leger had Jan de 

rang van veldmaarschalk in de oorlog tegen Polen. 

 

 

Johan Ernst van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

Johan Ernst was de oudste zoon van Jan VII van Nassau-Siegen en van diens eerste vrouw, Magdalena van 

Waldeck. Nadat zijn vader was hertrouwd breidde de familie zich uit tot het ongelooflijke aantal van 23 of 

25 kinderen. O.a. Johan Maurits van Nassau-Siegen was zijn halfbroer; Johan Wolfert van Brederode was zijn 

zwager en stadhouder Maurits was zijn peetoom. Via zijn oom Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg 

kwam hij in dienst van de Staten-Generaal van de Nederlanden. Hij wist zich te onderscheiden in het Staatse 

leger, zodat hem het bevel over het regiment Oude Walen of zogenaamde Nieuwe Geuzen werd 

opgedragen, en hij als tweede bevelhebber in de Gulikse oorlog werd aangesteld. 

Het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, en het bijleggen van de twisten over Gulik, ook bekend als Jülich, 

verkleinde de kans zich verder te onderscheiden. In 1616 verklaarde de Republiek Venetië de Aartshertog 

van Stiermarken, die over Binnen-Oostenrijk heerste de oorlog. Venetië vroeg de Republiek der Verenigde 

Nederlanden om steun, hetzij in geld, manschappen of schepen. (Het vervoer van goederen over de Alpen 

was Venetië al jaren ontzegd.) Jan Ernst diende zich eind september 1616 bij de resident Suriano aan en 

kreeg een contract voor een halfjaar. De voorbereidingen duurden een maand, maar de Amsterdamse reders 

stelden buitensporige hoge eisen aan de verhuur van twaalf schepen, zodat Jan Ernst uitweek naar 

Enkhuizen, en Rotterdam. Half november lagen alle schepen gereed maar o.a. door de ongunstige wind en 

stormen zouden de schepen drie maanden lang niet hebben kunnen uitvaren. 

Ondertussen was muiterij uitgebroken op de schepen in Schiedam: Johan Ernst kreeg ernstige problemen 

met het uitbetalen van een voorschot op het soldij en wel vanaf de dag van indiensttreding en niet vanaf de 

dag van uitvaren. De inwoners van Texel eisten kostgeld voor alle zeelieden die waren ondergebracht bij de 

eilandbevolking. Johan Ernst verloor de moed, want de Venetianen zouden pas betalen als de soldaten 



  

  

aangekomen waren. De schippers hadden voor drie maanden levensmiddelen ingeslagen en er waren al 2,5 

voorbij. De uitreders van de schepen kregen steeds grotere vorderingen op Johan Ernst; de winsten waarop 

zij hadden gespeculeerd, dreigden te niet te gaan. De gruwelijke verveling en het beangstigende gerucht dat 

de Republiek Venetië op het punt stond te onderhandelen over vrede, maar ook ziekte, duurte, onderlinge 

gevechten (en religieuze twisten) speelden een desastreuze rol in dat jaar. Pas op 2 maart 1617 verlieten de 

manschappen de rede van Texel, een schip strandde voor de kust, de overigen kwamen op 4 april in de 

lagune voor Venetië aan. Daar werd Johan Ernst door de doge van Venetië, Giovanni Bembo ontvangen, die 

hem, zoals verlangd, de rang en titel van Generaal der Hollanders of van het Hollands Krijgsvolk verleende. 

Wat Johan Ernst van Nassau in Venetië verrichtte behoort niet tot het collectief geheugen. Hij kwam met zijn 

3.100 man, waaronder zijn broer Willem en Joachim Ernst van Sleeswijk-Holstein, voor Gradisca d'Isonzo 

aan, een kleine maar sterke Habsburgse stad in het graafschap Görz en Gradisca, aan de rivier de Isonzo. De 

stad was al 1,5 jaar door de Venetianen onder het bevel van een zekere Giovanni de' Medici ingesloten, 

vanwege Habsburgse steun aan de Uskokken, zeerovend langs de kust van Dalmatië, en de aanleiding tot de 

Uskokoorlog. Aanvankelijk werden twee vijandelijke schansen door de Nederlanders genomen, maar door 

onenigheid vroeg hij eind juli zijn ontslag aan. Prins Maurits drong evenwel aan om op zijn post te blijven. 

Het speet Louise de Coligny dat zij niet haar zoon prins Frederik Hendrik in zijn plaats had laten gaan. 

Toen op 26 september 1617 de vrede van Madrid werd gesloten, was de belegering zinloos geworden. 

Jan Ernst had inmiddels dysenterie opgelopen en stierf in Udine, niet meer herstellend van deze vervelende 

kwaal. Het lijk werd gebalsemd, en is in een koets naar Venetië gebracht. Men kreeg geen toestemming van 

de kerkelijke autoriteiten hem ter plekke te begraven, zijn protestantse achtergrond bleek een te grote 

belemmering en Johan Ernst wilde in Arnhem, maar schijnt in Siegen te zijn begraven. Vlak voor zijn dood 

gaf hij opdracht de schulden bij de diverse reders te vereffenen, en het resterende bedrag, 80.000 gulden, 

over te maken. 

De troepen van enkele andere Nederlandse aanvoerders slonken in enkele jaren weg. De Uskokoorlog en de 

ontwikkelingen in Bohemen, waar de Winterkoning werd afgezet, gaven aanleiding tot de Dertigjarige 

Oorlog. 

 

 

Adolf van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

Hij studeerde in 1601 in Genève en trad in 1604 in Staatse dienst. Vervolgens nam hij deel aan het Beleg van 

Oostende (1604) en de Inname van Sluis (1604). Op 3 april 1606 werd hij benoemd tot ritmeester over een 

vaan van 86 ruiters. Vervolgens trok hij naar Luxemburg en sneuvelde op de terugweg bij de Duitse plaats 

Xanten. Een half jaar na zijn dood trad het Twaalfjarig Bestand in werking. 

 

 

Maurits landgraaf van Hessen-Kassel (de Geleerde). 

Hij volgde een uitgebreide opleiding, volledig volgens de ideeën van Philipp Melanchthon en Martin Bucer. 

Onder de invloed van zijn twee echtgenotes zou hij later bekeren tot het gereformeerd protestantisme. In 

1592 volgde hij zijn vader op als landgraaf van Hessen-Kassel. 

Maurits sprak naar verluidt acht talen, was geïnteresseerd in natuurwetenschappen en zou alchemistische 

experimenten ondernomen hebben. Hij hield van pronkerige optochten, ridderspelen en allegorieën en 

richtte het eerste zelfstandige theatergebouw in het Duits taalgebied op: het Ottoneum van Kassel. Ook was 

hij een kundige musicus en componist: zo was hij de ontdekker en mentor van Heinrich Schütz. In 1595 

vormde Maurits zijn pageschool om tot een hofschool voor edelen en burgers. Hieruit ontstond in 1598 het 

Collegium Mauritianum, die in 1618 gemoderniseerd en omgevormd werd tot het Collegium Adelphicum 

Mauritianum. Als eerste prefect wierf Maurits Ernst von Börstel aan. 

In 1605 bekeerde hij zich tot het calvinisme. Sinds de Godsdienstvrede van Augsburg had een landheer ook 

het recht om zijn onderdanen tot een religiewissel te dwingen. De godsdienstvrede was echter enkel gesloten 

door de lutheranen en de katholieken, waardoor de toepasbaarheid daarvan op de gereformeerden 



  

  

twijfelachtig was. Desondanks voerde hij het gereformeerde geloof door in zijn gebieden, ook in de 

domeinen die Maurtis in 1604 geërfd had na het overlijden van landgraaf Lodewijk IV van Hessen-Marburg 

en het uitsterven van deze tak van het huis Hessen. Ook dwong hij de Universiteit van Marburg om naar het 

calvinistische geloof over te schakelen. 

Tijdens zijn regering deed Maurits vaak catastrofale handelingen, waardoor hij toenemend het vertrouwen 

van de Staten verloor. Zo voerde hij riskante militaire acties aan de periferie van zijn territorium, zoals de 

catastrofale veldtocht van 1598/1599 in de Neder-Rijn tegen de Spaanse bezetting van het prinsbisdom 

Münster of de mislukte bezetting van de coadjutorpost van het prinsbisdom Paderborn. Rond 1604 kwam hij 

in de aanloop van de successiestrijd om het landgraafschap Hessen-Marburg in een langdurig conflict 

terecht met het landgraafschap Hessen-Darmstadt. Uiteindelijk verloor Maurits in 1623 een proces bij de 

Rijkshofraad niet enkel het landgraafschap Hessen-Marburg, maar verloor hij ook delen van Neder-Hessen, 

Schmalkalden en Katzenelnbogen als kostenpand. Ook het feit dat hij zich door buitenlandse adviseurs liet 

omringen, vergiftigde zijn relaties met de Staten. 

In de Dertigjarige Oorlog, waarbij Hessen een van de sterkst verwoestte gebieden was, behoorde Maurits 

door zijn steun aan de Protestantse Unie en zijn militaire engagement aan de zijde van koning Christiaan IV 

van Denemarken tot de tegenstanders van de keizerlijke zijde. In de vroegere jaren 1620 was het ridderschap 

niet meer bereid om hier de hoge kosten van te dragen. Toen troepen van de Katholieke Liga aangevoerd 

door generaal Johan t'Serclaes van Tilly Hessen-Kassel binnenvielen, voerden de Staten zonder het 

medeweten van Maurits onderhandelingen met Tilly. Toen Maurits dit te weten kwam, beschuldigde hij hen 

van landverraad en verloor hij het laatste restje vertrouwen van de Staten. Op 17 september 1627 werd hij 

door de Staten gedwongen om af te treden als landgraaf ten voordele van zijn zoon Willem V. 

In 1623 werd Maurits door vorst Lodewijk I van Anhalt-Köthen opgenomen in het Vruchtdragende 

Gezelschap. Hij droeg als gezelschapsnaam de Welgenoemde en als devies in vlijtige oefening. Als embleem 

nam hij de wilde kardinaalsmuts aan. 

Na zijn abdicatie in 1627 leefde Maurits achtereenvolgens in het Slot van Melsungen, Frankfurt en het Slot 

van Eschwege. Hij produceerde meer dan vierhonderd tekeningen, schetsen, plattegronden en bouwplannen 

die duidelijkheid geven over hoe de stad Melsungen en zijn gebouwen er begin 17e eeuw uitzagen. Ook 

hield hij zich bezig met het voorspellen van de toekomst en met de zoektocht naar de Steen der Wijzen. 

 

 

Johan Wolfert van Brederode. 

 

 



  

  

 
 

Joan (ook Johan) Wolfert van Brederode stamde uit een adellijke familie, het huis Brederode. De Brederode's 

beweerden af te stammen van de graven van Holland en voerden als zodanig de Hollandse leeuw in hun 

wapen. Zijn vader was Floris van Brederode, heer van Kloetinge (†1599) en zijn moeder was Theodora van 

Haeften († ca. 1630). Hij volgde zijn oom Walraven IV van Brederode op als heer van Brederode met al zijn 

bezittingen. 

 

Brederode trouwde in 1619 met Anna Johanna van Nassau-Siegen, dochter van Jan VII van Nassau-Siegen 

en een verwante van de stadhouders van de Nederlanden. Later trouwde hij met Louise Christina van 

Solms-Braunfels. Brederode maakte carrière in het Staatse leger. Hij was kolonel van de Compagnie van 

Brederode. Onder stadhouder Frederik Hendrik de "Stedendwinger" had Johan Wolfert een groot aandeel in 

het verovering van een reeks steden op de Spanjaarden, met als hoogtepunt de herovering van 

's-Hertogenbosch. Tussen 1630 en 1655 was hij gouverneur van de stad. Vanaf zijn jonge jaren was hij snel 



  

  

opgeklommen in militaire rang, van vaandrig, kapitein, kolonel tot luitenant-generaal der artillerie in 1635. 

In 1642 werd hij veldmaarschalk van het Staatse leger. Hij was toen de hoogste militair na zijn zwager, 

Oranjestadhouder Frederik Hendrik, en na diens dood enige bevelhebber. 

Naar hem werd, als zwager van stadhouder Frederik Hendrik, het nieuwe vlaggenschip de Brederode uit 

1644 van viceadmiraal Witte de With en luitenant-admiraal Maarten Tromp vernoemd. 

Ondanks zijn hoogadellijke afkomst en het feit dat hij onder de Oranjes carrière had gemaakt in het leger, 

was hij goed bevriend met Johan de Witt. Tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk onderdrukte 

Brederode in 1651 Oranjegezinde relletjes in Dordrecht. Hij betoonde zich een republikein en was als eerste 

edele van de Ridderschap van Holland een krachtig ondersteuner van De Witt. Onder De Witts leiding werd 

in 1654 vrede met Engeland (Verdrag van Westminster) gesloten waarbij de leiders van Holland een 

geheime Acte van Seclusie lieten opnemen die het de Republiek verbood de zoon van stadhouder prins 

Willem II van Oranje - Willem III - automatisch als stadhouder aan te stellen. De belangrijkste ondersteuners 

waren De Witt, Cornelis de Graeff, Jacob van Wassenaer Obdam en Brederode. Zijn overlijden in september 

1655 was dan ook een klap voor raadpensionaris Johan de Witt, omdat de meerderheid in de Ridderschap 

prinsgezind was. 

 

 

 Magdalena van Waldeck, dochter van Philipp IV graaf van Waldeck-Wildungen en Jutta van 

Ysenburg-Grenzau, trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en 22 jaar oud) (1) op 

donderdag 5 februari 1576 in Hanau [Hessen, Duitsland] met Philipp Ludwig graaf van 

Hanau-Münzenberg, zoon van Philips III van Hanau-Münzenberg (graaf van Munzenberg) en 

Helena van Palts-Simmern, geboren op zaterdag 21 november 1553 in 

Hanau [Hessen, Duitsland], overleden (26 jaar oud) op maandag 4 februari 1580 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Philipp Ludwig II graaf van Hanau-Münzenberg, trouwde met zijn achternicht 

Catharina Belgica van Oranje-Nassau, dochter van Willem I van Oranje-Nassau (de 

Zwijger) (XIVf), op pagina 140 (prins van Oranje) en Charlotte van Bourbon. Uit dit 

huwelijk 10 kinderen. 

2. Albrecht van Hanau-Münzenberg, geboren op maandag 12 november 1579, graaf 

van Hanau Munzenberg in Schwarzenfels, overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 19 december 1635, trouwde (respectievelijk 24 en 26 jaar oud) op 

maandag 16 augustus 1604 met Ehrengard van Ysenburg-Büdingen, dochter van 

Philipp II graaf van Ysenburg-Büdingen en Irmgard van Solms-Braunfels, geboren op 

zaterdag 1 oktober 1577, overleden (59 jaar oud) op maandag 21 september 1637. Uit 

dit huwelijk 4 dochters. 

 

 Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste), trouwde (respectievelijk 42 en 20 jaar oud) 

(2) op woensdag 27 augustus 1603 in Kasteel Rotenburg [Niedersachsen, Duitsland] met 

Margaretha van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, dochter van Johan van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg (de Jongere) (van 1564 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg) en Elisabeth van Brunswijk-Grubenhagen, geboren op 

donderdag 24 februari 1583 in Haus Sandberg Am Alsensund (Sønderborg) [ZJ, Denemarken], 

overleden (75 jaar oud) op woensdag 10 april 1658 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Johan Maurits van Nassau-Siegen (de Braziliaan), geboren op 

donderdag 17 juni 1604 in Kasteel Dillenburg [Hessen, Duitsland], ongehuwd 

overleden (75 jaar oud) op woensdag 20 december 1679 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

2. Georg Frederik Lodewijk (Fritz) van Nassau-Siegen, geboren op 

donderdag 23 februari 1606 in Kasteel Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (68 

jaar oud) op donderdag 5 april 1674 in Bergen op Zoom, volgt XVIp, op pagina 255. 

3. Willem Otto van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 22 juni 1607 in 

Kasteel Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (34 jaar oud) op 

woensdag 14 augustus 1641 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk]. 

4. Louise Christiana van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 8 oktober 1608 in 



  

  

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op 

maandag 19 december 1678 in Château Villain (Sirod) [Marne (Haute), Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 18 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 4 juli 1627 in 

Nozeroy [Jura, Frankrijk] met Philips Frans de Wattevile de Bussolin, geboren 

omstreeks 1605, overleden (ongeveer 29 jaar oud) op maandag 1 januari 1635 in 

Bletterans [Jura, Frankrijk]. Uit dit huwelijk een zoon. 

5. Sophia Margaretha van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 16 april 1610 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op 

maandag 18 mei 1665 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 45 en 62 jaar oud) op donderdag 13 januari 1656 in Terborg met 

Jurgen Ernst graaf van Limburg-Bronckhorst-Stirum, zoon van Joost graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum (graaf van Limburg Bronkhorst Borculo Stirum 

Wisch) en Maria van Holstein-Schauenburg, geboren op zondag 29 augustus 1593 in 

Brake [Niedersachsen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) in september 1661 in 

Terborg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Hendrik van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 9 augustus 1611 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (41 jaar oud) op 

zondag 27 oktober 1652 in Hulst, volgt XVIq, op pagina 257. 

7. Maria Juliana van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 14 augustus 1612 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op 

vrijdag 16 januari 1665 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 25 en 33 jaar oud) op zondag 13 december 1637 in 

Trzebiatów [Szczecin, Poland] met Frans Hendrik hertog van Saksen-Lauenburg, 

zoon van Franz II van Saksen-Lauenburg en Maria van Brunswijk-Wolfenbüttel, 

geboren op vrijdag 9 april 1604, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 26 november 1658. 

Uit dit huwelijk 2 dochters. 

8. Amalia Magdalena van Nassau-Siegen, geboren op maandag 2 september 1613 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (55 jaar oud) op 

zaterdag 24 augustus 1669 in Sulzbach [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

22 en 48 jaar oud) (1) op woensdag 23 april 1636 (maandag 28 apr 1636) in 

Szczecin [Szczecin, Poland] met Herman Wrangel, geboren op maandag 29 juni 1587, 

overleden (56 jaar oud) op vrijdag 11 december 1643 in Riga [RG, Latvia]. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen, trouwde (respectievelijk 35 en 26 jaar oud) (2) op 

zaterdag 27 maart 1649 (zaterdag 3 apr 1649) in Stockholm [Stockholms, Zweden] met 

Christiaan August van Palts-Sulzbach, zoon van August van Palts-Sulzbach (van 

1615 tot zijn dood vorst van Palts-Sulzbach) en Hedwig van 

Sleeswijk-Holstein-Gottorp, geboren op dinsdag 26 juli 1622 in 

Sulzbach [Hessen, Duitsland], overleden (85 jaar oud) op maandag 23 april 1708 

aldaar. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

9. Bernhard van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 18 november 1614 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (2 jaar oud) op 

vrijdag 6 januari 1617 aldaar. 

10. Christiaan van Nassau-Siegen, geboren op zaterdag 16 juli 1616 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], kolonel in het keizerlijke leger, 

overleden (27 jaar oud) op maandag 11 april 1644 in 

Düren [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (ongeveer 25 jaar oud) in 1642 met 

Anna Barbara van Quadt-Landskron tot Rheinbach. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

11. Catharina van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 1 augustus 1617 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (28 jaar oud) op 

maandag 21 augustus 1645 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

12. Johann Ernst van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 8 november 1618 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], fficier aan boord van de ‘Alkmaar’, 

overleden (21 jaar oud) op woensdag 23 november 1639 in 

São Salvador Da Bahia de Todos Os Santos [Bahia, Brazilië]. 



  

  

13. Elisabeth Juliana van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 1 mei 1620 in 

Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op 

woensdag 13 mei 1665 in Wesel [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1647 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met haar achterneef Bernhard van 

Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Neumagen, zoon van George V graaf van 

Sayn-Wittgenstein en Maria Juliana van Sayn-Wittgenstein-Berleburg, geboren op 

maandag 30 november 1620, graaf van Sayn Wittgenstein-Berleburg en Homburg, 

overleden (55 jaar oud) op vrijdag 13 december 1675. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Margaretha van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg. 

 

 

 
 

Margaretha ontmoette Johan nadat hij had gediend als opperbevelhebber van het Zweedse leger in Lijfland. 

Ondanks dat hij al een zoon had die een jaar ouder was dan Margaretha, huwden ze.. 

Bij het overlijden van zijn vader op 8 oktober 1606 volgde Johan zijn vader op samen met zijn broers Willem 

Lodewijk, George, Ernst Casimir en Johan Lodewijk. Op 30 maart 1607 deelden de broers hun bezittingen, 

waarbij Johan Siegen, Freudenberg, Netphen, Hilchenbach, Ferndorf en het Haingericht verkreeg. Sinds de 

verdeling had Johan zijn residentie op Slot Siegen, dat rond die tijd door hem vernieuwd werd.. 

Johans idee om de protestantse zaak goede leiders van een volksleger te geven, was de reden voor de in 1616 

in Siegen gestichte Kriegsschule, waarschijnlijk de eerste militaire academie ter wereld. De vorsten die Johan 

om financiële hulp vroeg, gaven hem geen stuiver. Maar ondanks dat hij door het steunen van de 

Nederlandse Opstand zo in de schulden zat dat hij een tijdlang overwoog zijn residentie in Siegen op te 

geven en bij zijn broer Willem Lodewijk te gaan wonen, richtte hij niettemin de school op. Margaretha 

schreef in die tijd een brief aan koning Christiaan IV van Denemarken, waarin ze vroeg om de betaling van 

een oude schuld. Mogelijk heeft Deens geld gediend om de Kriegsschule te openen. De Dertigjarige Oorlog 

brak echter zo vroeg uit dat de Kriegsschule in Siegen geen effect kon sorteren en spoedig ophield te 

bestaan.. 

Toen Johan in 1607 het graafschap Nassau-Siegen had gekregen, besloot hij dat zo'n klein land (het had 



  

  

ongeveer 9.000 inwoners en bracht jaarlijks ongeveer 13.000 gulden op) niet opnieuw verdeeld moest 

worden. Om dat te voorkomen had hij een testament gemaakt, waarin stond dat alleen de oudste zoon zou 

regeren, en de andere kinderen met geld of ambten moesten worden gecompenseerd. Als een van de meest 

overtuigde voorvechters van het protestantisme, was het voor Johan bijzonder pijnlijk dat zijn tweede zoon, 

Johan 'de Jongere', zich in 1613 bekeerde tot de katholieke kerk. In een codicil van 8 oktober 1613 legde hij 

uitdrukkelijk vast dat zijn erfgenamen het land in de gereformeerde belijdenis moesten laten. Aan dit bij 

testament vastgestelde huisrecht veranderde de bekering van Johan 'de Jongere' tot het katholicisme 

aanvankelijk niets, omdat hij niet de oudste zoon was. Dat was namelijk Johan Ernst.. 

Tot grote verrassing van zijn verwanten trad Johan 'de Jongere' in 1617 in dienst bij de Spanjaarden en sloot 

zich dus aan bij de tegenstanders van het Huis van Nassau en de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 

hetzelfde jaar sneuvelde zijn oudere broer Johan Ernst in dienst van de Republiek Venetië. De overgang van 

Johan 'de Jongere' naar de politieke vijand trof zijn vader even hard als destijds de bekering tot het 

katholicisme. Deze nieuwe situatie dwong Johan zich af te vragen of een vijand van Nassau en de 

Nederlanden überhaupt zijn erfgenaam kon blijven. Op 15 november 1617 verklaarde Johan zijn testament 

van 8 april 1607 voor ongeldig. Afschaffing van de primogenituur, d.w.z. het eerstgeboorterecht, zou echter 

een verdeling van het kleine land hebben betekend, en daarom verzette Johan zich tegen alle voorstellen in 

die richting. In plaats daarvan liet hij, in een minnelijke overeenkomst, zijn zoon op 31 december 1617 een 

verklaring ondertekenen, waarin deze verklaarde dat, hoewel hij zelf katholiek was en bleef, hij zijn 

onderdanen niet tot een andere dan de bestaande geloofsbelijdenis zou dwingen. Al zijn broers raadden 

Johan 'de Middelste' aan het eerstgeboorterecht te wijzigen, maar hij vertrouwde vast op het woord, de brief 

en het zegel van zijn zoon. Op 22 december 1618 stelde Johan een tweede testament op, dat de 

bovengenoemde toezeggingen van zijn zoon als voorwaarde had en nog steeds vasthield aan het 

eerstgeboorterecht. Hij stelde echter op de invoering van het 'papendom' de straf van onterving.. 

Pas toen Johan 'de Middelste' ervan overtuigd was geraakt dat zijn zoon onder invloed van de jezuïeten 

stond en dat de mogelijkheid van een katholiek gebied binnen de Nassause landen een gevaar voor de 

protestantse inwoners betekende, liet hij zich overhalen tot het maken van een nieuw testament. Op 3 juli 

1621 stelde hij een derde testament op, waarin hij iets vastlegde dat hij tot dan toe altijd als volslagen 

onzinnig had beschouwd, namelijk om het kleine graafschap Nassau-Siegen, dat nauwelijks in staat was om 

één heer te onderhouden, in drie delen te splitsen. De drie oudste zoons, Johan 'de Jongere', Willem (beide 

zoons uit Johans eerste huwelijk) en Johan Maurits (de oudste zoon van Margaretha), zouden elk een derde 

deel krijgen. Het bestuur van de stad Siegen zou gemeenschappelijk voor de drie zoons blijven.. 

Voor Johan 'de Jongere' was in het derde testament dus slechts een derde van het graafschap voorzien. Op 6 

augustus 1621 werd hij hiervan op de hoogte gesteld met een nauwkeurige opgave van de redenen die zijn 

vader tot deze stap hadden bewogen. Pas op 9 mei 1623, dat wil zeggen twee jaar later, protesteerde Johan 

'de Jongere' hiertegen met een brief vanuit Frankfurt aan de raadsheren van Siegen. Natuurlijk had hij 

intussen niet stilgezeten en had hij niet geschroomd om zijn vader bij de keizer aan te klagen. Ten tijde van 

zijn protestbrief was hij zeker al op de hoogte van het Poenale mandatum cassatorium, dat keizer Ferdinand 

II enige tijd later, op 27 juni 1623, officieel uitvaardigde en waarmee Johan 'de Middelste' meegedeeld werd 

dat hij ten tijde van het opmaken van zijn derde testament als medestrijder van de vogelvrij verklaarde 

Winterkoning niet gerechtigd was een testament op te maken. Hij moest dit testament dus intrekken en zich 

binnen twee maanden voor een keizerlijk gerechtshof verantwoorden. Het heeft er alle schijn van dat Johan 

'de Jongere' er daarna voor teruggeschrokken is het keizerlijk decreet aan zijn ernstig zieke vader te laten 

bezorgen.. 

Johan overleed korte tijd later, 62 jaar oud. Geen van de drie in het testament genoemde zoons was bij het 

overlijden van hun vader aanwezig. Op 13 oktober arriveerden Willem en Johan Maurits in Siegen, en op 26 

oktober Johan 'de Jongere'. Hun vader werd op 5/15 november 1623 begraven in de Nicolaaskerk in Siegen. 

Daar had hij voor de door hem gestichte dynastie de bouw van een waardige begraafplaats gepland. 

Hiervoor bestaan opmerkelijke aantekeningen in het Latijn, deels in elegische verzen, voor een geprojecteerd 

gedenkteken en begraafplaats van de landsheerlijke familie uit de tijd rond 1620 met de naamgeving van alle 

25 kinderen uit zijn twee huwelijken, met ook details over geboorte, huwelijk en overlijden van zijn 

familieleden. Aangezien het project niet werd uitgevoerd, vonden de begrafenissen van de leden van de 

familie tussen 1607 en 1658 plaats in de ontoereikende grafkelder onder het koor van de genoemde 

parochiekerk.. 

Iedereen wist dat er ruzie zou komen bij de voorlezing van het testament op 11 december 1623. Johan 'de 

Jongere' liet het keizerlijke decreet voorlezen, en toen zijn broers daar niet erg van onder de indruk waren, 



  

  

zei hij bij het opstaan: 'Der Kaiser wird uns scheiden!'. Hij had de voorzorg genomen om een volgend 

keizerlijk decreet van 20 november 1623 te verkrijgen tegen gravin-weduwe Margaretha en haar zoons, 

waarin de keizer ten strengste verbood om Johans regeringsaanvaarding, zijn inbezitneming van het land en 

zijn huldiging te belemmeren. Johan 'de Jongere' kon op 12 januari 1624 de huldiging van de stad Siegen 

aanvaarden, maar alleen omdat hij tevoren in een hevige sneeuwstorm heimelijk een eskadron geselecteerde 

ruiters door de kasteelpoort (dus niet door een stadspoort) de stad had binnengelaten, zodat zij door de 

stadswachten niet gezien of gehoord konden worden.. 

Johan 'de Jongere' kreeg dus de hele erfenis. Maar op 13/23 januari 1624 stond Johan 'de Jongere' vrijwillig de 

soevereiniteit over het ambt Hilchenbach met de Burcht Ginsburg en enkele plaatsen die tot de ambten 

Ferndorf en Netphen behoorden, aan Willem af. Voortaan had het graafschap Nassau-Siegen, tot 1645, twee 

regeringen, de ene in Siegen, de andere in Hilchenbach. Voor een korte periode (1632-1635) onderging deze 

situatie echter een tijdelijke verandering: tijdens de Dertigjarige Oorlog kwamen zijn broers, die aan 

protestantse zijde vochten, in opstand tegen Johan 'de Jongere'.. 

Graaf Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg trad op 1 december 1631 in dienst van koning Gustaaf II 

Adolf van Zweden, die op 24 juni 1630 in Duitsland was geland om ten gunste van de protestanten in te 

grijpen in de Dertigjarige Oorlog. Margaretha wendde zich door bemiddeling van Lodewijk Hendrik tot 

Gustaaf Adolf en vroeg om hulp tegen de machinaties van haar stiefzoon Johan. Bijgevolg zond de Zweedse 

koning op 14 februari 1632 vanuit Frankfurt een bevel aan Lodewijk Hendrik om zijn verwant Johan Maurits 

militaire steun te verlenen. Lodewijk Hendrik bezette toen de stad Siegen met zijn regiment bestaande uit 

Nederlandse en Zweedse soldaten. Een dag later, op 29 februari, arriveerden Johan Maurits en zijn broer 

Hendrik in Siegen. Zoals acht jaar eerder Johan 'de Jongere' zijn ruiterij in reserve had gehouden, zo 

onderhandelden nu Johan Maurits en Hendrik, gesteund door de aanwezigheid van het Zweedse regiment, 

met de burgers, die zich gebonden voelden door de eed die zij aan Johan 'de Jongere' hadden gezworen. Op 

4 maart, na lange en moeizame onderhandelingen, huldigden de burgers Johan Maurits en Hendrik. Johan 

Maurits verkreeg voor zichzelf niet alleen het ambt Freudenberg, dat zijn vader in het testament van 1621 

voor hem bestemd had, maar ook Netphen, dat in hetzelfde testament voor Johan 'de Jongere' bestemd was. 

Willem werd niet alleen bevestigd in het bezit van Hilchenbach, maar kreeg ook Ferndorf en Krombach, 

zoals het testament van zijn vader had bepaald. De stad Siegen bracht alleen hulde aan Willem en Johan 

Maurits, die pas in 1635 hun oudere broer Johan 'de Jongere' weer tot de mede-soevereiniteit toelieten. Deze 

herstelde echter spoedig de oude orde: in 1636 werd hij opnieuw de enige eigenaar van de bezittingen van 

zijn vader, met uitzondering van Hilchenbach, dat hij aan Willem liet, en bestuurde hij de stad Siegen weer 

alleen. Johan Maurits werd opnieuw uitgesloten van de soevereiniteit over het graafschap. In 1642 erfde hij 

echter het grondgebied van zijn broer Willem, overeenkomstig het testament van zijn vader.. 

Johan 'de Jongere' overleed op 27 juli 1638 in Ronse. Zijn enige zoon Johan Frans Desideratus werd op 28 juli 

1627 in Nozeroy geboren. Hij deed verschillende pogingen om het gehele Siegerland te verkrijgen. In 1646 

bezocht hij de keizer in Wenen om te protesteren tegen de inbezitneming van het graafschap door zijn oom 

Johan Maurits. Die had, na zijn terugkeer uit Brazilië, op 22 januari 1645 met zijn broers George Frederik en 

Hendrik en met 80 man gevolg met geweld Slot Siegen bezet, en had op 15 februari de hernieuwde 

huldiging van de burgers ontvangen, zij het ditmaal slechts voor twee derde van het graafschap. Johan 

Maurits wilde zich, om een einde te maken aan het voortdurende geruzie, strikt houden aan het testament 

van zijn vader uit 1621 en zijn neef Johan Frans Desideratus het hem toekomende derde deel laten. Reeds 

voor zijn vertrek naar Brazilië had hij zijn onderdanen op 25 oktober 1635 uitdrukkelijk gemachtigd de toen 

nog levende Johan 'de Jongere' als medelandsheer te erkennen. In 1645 deed Johan Maurits afstand van zijn 

rechten op het ambt Freudenberg, verleend bij het testament uit 1621, ten gunste van zijn broer George 

Frederik. Johan Frans Desideratus had in Wenen bij de keizer geen succes, en twee jaar later bekrachtigde 

keizer Ferdinand III tijdens het Congres van Westfalen het zo heftig betwiste testament van Johan 'de 

Middelste' uit 1621. Daarmee bleef voor Johan Frans Desideratus alleen het katholieke derde deel over, dat 

nu nog bekend staat als Johannland. De beide andere derde delen verenigde Johan Maurits in zijn hand, 

omdat zijn broer Willem al was overleden en hem zijn derde deel had nagelaten, en George Frederik in 1649 

al zijn rechten aan Johan Maurits afstond. Het was dus deze laatste die het ambt Freudenberg bleef beheren.. 

Margaretha overleed op 10/20 april 1658 in de Nassauischer Hof in Siegen. Ze werd op 18/28 april 1658 

begraven onder het koor van de Nicolaaskerk aldaar. Op 29 april 1690 werden Margaretha en Johan 

overgebracht naar de Fürstengruft aldaar. 

 

 



  

  

Johan Maurits van Nassau-Siegen (de Braziliaan). 

 

 

 
 

Hij was graaf (1606-1652) en vorst (1652-1679) van het Duitse Nassau-Siegen, aan het eind van de 

Nederlandse Opstand veldmaarschalk in Nederlandse dienst en gouverneur-generaal van 

Nederlands-Brazilië (1636-1644). 

Na zijn terugkeer uit Brazilië betrok hij het Mauritshuis in Den Haag. Voor de bouw had hij al in 1633 

opdracht gegeven. Zijn uitgebreide natuurlijk-historische en etnografische collectie, in Brazilië verzameld, 

trok de aandacht van meerdere Europese hoven. 

In 1644 trad Johan Maurits in dienst van de Staten-Generaal en is dat de rest van zijn leven gebleven. Hij 

werd gouverneur van Wesel en was tevens in dienst van de Grote Keurvorst in Brandenburg, een groot 

bewonderaar van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Johan Maurits werd verder gouverneur 

van het hertogdom Kleef, en de graafschappen Mark en Ravensberg. In 1664, tijdens de Eerste Münsterse 

Oorlog kwam hij terug naar de Republiek en bestreed de bisschop van Münster, Bernard van Galen, beter 

bekend als Bommen-Berend, die ook zijn tegenstander was tijdens de Tweede Münsterse Oorlog. In 1675 

trok hij zich terug uit actieve dienst en vestigde zich in Kleef. 

Jeugd. 

Johan Maurits werd in 1604 geboren op Slot Dillenburg, als zoon van Jan VII van Nassau-Siegen en 

Margaretha van Holstein-Sonderburg (1583-1638). Stadhouder Maurits was zijn peetoom en Willem van 

Oranje was zijn oudoom. Toen hij drie was, erfde zijn vader het graafschap Siegen. Johan Maurits studeerde 

in Bazel, Genève en aan de Ritterschule in Kassel. Hij trad als zestienjarige in dienst van het Staatse leger. Als 

adelborst was hij betrokken bij het Beleg van Groenlo (1627), Beleg van 's-Hertogenbosch (1629) en het Beleg 

van Maastricht (1632). In de functie van kapitein leidde hij de herovering in 1636 van de Schenkenschans, 

een onneembaar geachte vesting in de Rijn bij Millingen. Johan Maurits wist de vesting op de Spanjaarden te 

heroveren. Het jaar daarop vertrok hij in dienst van de West-Indische Compagnie. 

Brazilië. 

Op 25 oktober 1636 vertrokken de schepen met ca 3.000 man aan boord, waaronder de hofarts Wilhelm van 

Milaenen, de hofprediker Franciscus Plante, Elias Herckmans en de cartograaf Johannes Vingboons. In 1637 

veroverde hij het fort São Jorge te Elmina aan de Goudkust van Afrika. Johan Maurits ging met zijn 



  

  

manschappen aan land en belegerde daar de onderbezette Portugese versterking. Al na enkele dagen gaven 

de Portugezen zich over. Hij was verbaasd over de snelheid van zijn succes, bovendien waren er nauwelijks 

slachtoffers gevallen. Ter versterking van de vestiging werd na de verovering begonnen met de bouw van 

een tweede fort. Dit kreeg de naam Coenraadsburg. Johan Maurits vervolgde zijn tocht en voer naar Brazilië. 

Hij was 33 toen hij in Pernambuco aan land ging. De Portugese machthebbers werden verjaagd en Johan 

Maurits installeerde zich als gouverneur in wat nu Nederlands-Brazilië werd genoemd. Hij beveiligde het 

land tegen Portugese en Spaanse aanvallen, zoals in 1640 bij Itamaracá. In 1641 sloot hij een verdrag met de 

Portugezen, maar dat zou niet standhouden. Eind juni stuurde hij admiraal Cornelis Jol, alias Houtebeen, 

met een vloot van 21 schepen en meer dan 2000 soldaten naar Luanda in Angola, waar een slavendepot 

werd veroverd, evenals het eiland Sao Tomé dat van belang was vanwege de suikerriet. 

De West-Indische Compagnie was vooral van plan in de nieuwe bezitting de aanplant van het winstgevende 

suikerriet uit te breiden, maar de gouverneur wilde er meer van maken. In het midden van de zeventiende 

eeuw gold de Republiek als de modernste staat ter wereld en de vooruitstrevende gouverneur nam de 

republiek in verschillende opzichten als voorbeeld voor modern bestuur. Johan-Maurits stichtte Mauritsstad, 

bouwde er een paleis, genaamd Vrijburg, en voerde een soort parlement in. Uit zijn bestuur bleek zijn liefde 

voor Brazilië en aandacht voor de flora, fauna en cultuur. Hij organiseerde expedities naar het binnenland. 

Willem Piso en zijn assistent Georg Markgraf trokken de bossen in om kennis op te doen over 

geneeskrachtige kruiden en exotische planten. De 17e-eeuwse medici waren zeer geïnteresseerd in remedies 

tegen allerlei onbekende tropische ziekten, maar uiteraard ook in middelen ter bestrijding van 

geslachtsziekten en de (pest) die het leven van menig zeeman en soldaat verkortten. Schilders als Frans Post, 

Zacharias Wagener en Albert Eckhout schilderden het exotische landschap en assisteerden de botanici bij het 

produceren van afbeeldingen voor hun plantkundige beschrijvingen in de Historia naturalis Brasiliae. 

De Europese heersers maakten onderscheid tussen christelijke en heidense volken. Heidenen werden tot 

slaaf gemaakt, maar waren ook voorwerp van bekering. Een deel van de indianenbevolking van Brazilië 

werd gereformeerd. Johan Maurits erkende deze mensen als de ware Brazilianen en zij eerden hem om zijn 

humane bestuur. 

Relatie met Frederik Willem I van Pruisen. 

Johan Maurits en het Pruisische prinsje Frederik Willem, het zoontje van de keurvorst van Brandenburg, 

kenden elkaar doordat de prins van 1634 tot 1638 aan het hof in Den Haag verbleef. De twee leerden elkaar 

beter kennen bij de belegering van de Schenkenschanz. Frederik Willem was troonopvolger in een periode 

dat Brandenburg nog in opkomst was en nog weinig had van de machtige Pruisische staat die het later zou 

worden. Integendeel, Brandenburg zou in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) bijna volledig verwoest 

worden. 

Toen ze elkaar bij Millingen troffen, stonden ze er beiden niet best voor en ook dat schiep een band. Johan 

Maurits bezat geen cent. Hij was een verzamelaar en die hebben meestal weinig geld. Sterker nog: hij was 

klant van de Amsterdamse bank van Lening en zou later ook bekend zijn bij de joodse financiers Abraham 

Cohein in Amsterdam en Elias Gomperts in Kleef. 

En hiermee komt Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen, de oudere vriend uit de tijd van het beleg van 

Schenkenschans op het Pruisische toneel. 

De keurvorst benoemde hem in 1647 tot zijn stadhouder in de landen Kleef en Mark. Door standen van deze 

beide landen (ridderschap en steden) werd de benoeming in 1649 aanvaard, zij het niet zonder morren. Met 

het feit dat de keurvorst iemand had benoemd die niet uit Kleef of Mark afkomstig was, konden de standen 

nog wel leven, maar dat de keurvorst hem verbood om zich met een eed tot respectering van hun oude 

rechten te verplichten vonden ze lange tijd onverteerbaar. Net als in Brazilië had Johan Maurits met succes 

eerst gestreefd naar aanvaarding van zijn gezag door zijn onderdanen. 

Ruzie om Kleef. 

Anoniem portret van Johan Maurits van Nassau-Siegen. Aan het blauwe lint de Deense Orde van de Olifant. 

Draagt hij om de hals de Ordre de la Générosité aan een gouden keten?. 

Omdat Johan Maurits en de keurvorst vrienden waren kreeg Nassau de opdracht te bemiddelen tussen de 

Kleefse adel en de keurvorst. Hij was daarin redelijk succesvol, maar het bleek toch moeilijk de partijen tot 

elkaar te brengen. Daarbij ontstonden er soms ook spanningen tussen keurvorst en stadhouder. 

Een dieptepunt werd in 1655 bereikt, toen Frederik Willem zijn schoonmoeder Amalia van Solms, de 

weduwe van stedendwinger Frederik Hendrik, naar Kleef zond om met de standen van Kleef en Mark te 

onderhandelen. Dit affront heeft de verhouding tussen Amalia en Johan Maurits definitief verstoord, terwijl 

er eerder sprake was van een warme relatie tussen de twee, volgens roddels uit die tijd van een iets te nauwe 



  

  

band. Johan Maurits gaf daar wel aanleiding toe, want hij bleef zijn leven lang ongehuwd en dat was vrij 

opvallend voor een edelman met dynastieke aspiraties. Die aspiraties had hij uitgeleefd in Brazilië en die 

zou hij vervolgens de rest van zijn leven in Kleef trachten vorm te geven. Hij liet daar omvangrijke 

landschapsparken aanleggen. 

Zijn politiek. 

Hij gaf hier uitvoering aan een politiek van religieuze tolerantie. Hij was zelf calvinist, maar katholieken 

konden in Kleef blijven wonen en ook joden werden toegelaten. Daarnaast begon hij meteen met ingrijpende 

landschappelijke veranderingen. Daarvoor haalde hij zijn oude kennis, Jacob van Campen naar Kleef. Bij zijn 

paleis Haus Freudenberg en op andere plaatsen rond de stad Kleef liet Johan Maurits fraaie classicistische 

parken met kanalen en fonteinen en stervormige stelsels van lanen in de reeds bestaande bossen aanleggen, 

die werden gerestaureerd en bekendstaan als de Kleefse tuinen. 

Johan Maurits was behalve een groot krijgsman ook een kenner van de klassieke oudheid. Hij had 

kennisgemaakt met de beroemde wijsgeer Justus Lipsius, een neo-stoïcus, die bekendstond om zijn kennis 

van de grote Romeinse schrijvers. 

De stadhouder hield van wetenschap en kunst en cultuur. De meeste van de bouwwerken, 

bestuursgebouwen en ook weer eigen residenties, zijn in de laatste wereldoorlog te gronde gegaan, maar het 

park aan de voet van de Sternberg ligt er nog. Ook de beroemde Nassauerallee, een lindelaan, is er nog. 

Johan Maurits bestelde kort na zijn aantreden zeshonderd lindebomen in Holland. Die kwamen te staan 

langs een kaarsrechte laan. Dit maakte zo'n indruk op de grote keurvorst, dat deze hetzelfde wilde in Berlijn: 

dat werd Unter den Linden. Ook de Berlijnse Zoo werd aangelegd naar voorbeeld van het park in Kleef. 

Het huwelijk van Frederik Willem. 

Het spreekt vanzelf dat keurvorstin Louise Henriëtte van Nassau daar eveneens een grote rol bij speelde. 

Louise Henriëtte was een dochter van Frederik Hendrik die Frederik Willem had leren kennen toen hij aan 

het hof in Den Haag was, maar toen was het nog een meisje. Toen de dochter van de koning van Zweden 

een huwelijk met hem weigerde, huwde Frederik Willem op Het Oude Hof (het huidige Paleis Noordeinde) 

met zijn jeugdliefde Louise Henriëtte. De eerste jaren woonde het paar in het Kleef van Johan Maurits, later 

het grootste deel van de tijd in Berlijn. Louise Henriëtte kreeg het landgoed Oranienburg cadeau van haar 

man, ze liet er door eigen architecten het Slot Oranienburg bouwen en bracht zo het Hollands classicisme 

over naar Brandenburg. Johan Maurits adviseerde de keurvorst bij het aanstellen van architecten, 

vestingbouwers, schilders, beeldhouwers en handwerkers voor het hof in Potsdam. 

Modernisering. 

Johan Maurits droeg de Hollandse moderniteit uit in Pruisen. In 1671 legde Frederik Willem de loper uit 

voor de hugenoten die na het Edict van Nantes uit Frankrijk vluchtten. Het was niet zonder eigenbelang om 

West-Europese intellectuelen en handwerkslieden naar Pruisen te halen. Hetzelfde gold voor Joden, die na 

betaling van een som geld zich in Pruisen mochten vestigen. De keurvorst handelde aldus naar voorbeeld 

van het tolerante regime van Johan Maurits in Brazilië. Hugenoten en Joden gingen voornamelijk in Berlijn 

wonen, waarvan de bevolking allengs voor een kwart uit allochtonen bestond. 

Kolonialisme. 

Frederik Willem begreep dat Pruisen met zijn ligging aan de Oostzee en regelmatig bedreigd door Zweden, 

en ook voor de nationale glorie een vloot nodig had. Hij ging in zijn kopieerdrift zelfs zo ver dat hij in Afrika 

een kolonie stichtte. In 1680 vertrokken uit de haven van Emden twee fregatten met de rode adelaar in top, 

het begin van de Pruisische slavenhandel. Ook Johan Maurits had zich daar in Brazilië vlijtig mee 

beziggehouden. Maar de Pruisen werden geen zeevarende natie ook al bestelde Frederik Willem tientallen 

schepen in de Republiek. De Pruisische Afrika Compagnie, opererend vanuit Pillau zou nooit renderen en 

Groß-Friedrichsburg aan de Guineese kust werd uiteindelijk verkocht aan de Hollanders. 

Op voorspraak van de keurvorst werd Johan Maurits in 1652 verheven tot 'vorst' van het Rijk en in hetzelfde 

jaar tot grootmeester van de protestantse Johannieterorde in de balije Brandenburg. Een erefunctie, maar ook 

die taak greep Johan Maurits enthousiast aan en hij begon meteen met de bouw van het Johanniter 

Ordensschloß te Sonnenburg bij Küstrin aan de Oder, in het tegenwoordige Polen, naar een ontwerp van de 

Nederlandse architect Pieter Post, die in 1663 ook de Schwanenburg voor hem in barokstijl aanpaste. Johan 

Maurits bleef contact houden met de Republiek waar hij zijn militaire functies behield. 

In het voorjaar van 1657 vertrok een opzienbarend cortège uit Kleef. Het was vorst Johan Maurits die met 

honderden edelen, soldaten, bedienden en ambtenaren in zijn gevolg in tientallen prachtig met goud en 

zilverbeslag versierde oranje en groene koetsen richting Frankfurt vertrok. Johan Maurits was door de 

keurvorst uitverkoren om daar namens hem mee te stemmen in de keuze van de nieuwe keizer. De 



  

  

topdiplomaat stond op 5 augustus 1658 vooraan bij de kroning van keizer Leopold I. 

In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw was de verhouding tussen de staten, mede als gevolg van het 

Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650 - 1672), en Johan Maurits bekoeld. Later werd toch weer een beroep op 

de strateeg gedaan. 

Eerste Münsterse oorlog. 

Na de begrafenis van Willem Frederik van Nassau-Dietz in december 1664 zakte hij samen met enkele 

andere ruiters door een brug in Franeker. Hij bracht het er levend af. Meteen werd er een dankstond 

gehouden in de gereformeerde kerk in Franeker. Het duurde maanden eer Johan Maurits er helemaal 

bovenop kwam. Hij had de dood in de ogen gezien. In 1665 leidde hij in Friesland de staatse troepen tegen 

Bernhard von Galen, de bisschop van Münster, die de Eerste Münsterse Oorlog was begonnen. 

In 1668 werd hij tijdens de dreigende strijd met Frankrijk opnieuw veldmaarschalk en hij was in het 

rampjaar 1672 de voornaamste raadgever van Willem III. De warme contacten met de keurvorst en tegelijk 

met de Hollandse stadhouders maakten Johan Maurits tot een vertrouwde bruggenbouwer tussen de 

Republiek en Pruisen. Er zijn wel soms spanningen geweest, maar nooit iets van een oorlog. 

Friedrich Wilhelm en Johan Maurits waren handige en moedige vechters, maar ze kenden de strijd zo goed 

dat ze hun best deden om die te vermijden. Pruisen was een staat, geen land. Het lag versplinterd tussen 

Litouwen en de Republiek. Daarom was een beroepsleger nodig. Dat kon geen huurleger zijn, zoals 

gebruikelijk. Dat zou, gezien de geografische situatie niet kunnen. Friedrich Wilhelm vormde een staand 

leger, dat uiteindelijk 24.000 man zou omvatten en de meeste vijanden afschrikte. 

Zo'n enorm leger was voor deze kleine staat alleen haalbaar als er een goed belastingstelsel was. Daar gingen 

de jonkers, de regionale adel, ten slotte mee akkoord. Maar dan moesten de belastinggaarders onkreukbaar 

zijn. Het begin van het eigen ethos van de Pruisische ambtenaar. Ook daarbij adviseerde Johan Maurits. In 

Kleef legde hij eveneens geregeld de nadruk op eerlijke ambtenaren en waar het aan helderheid ontbrak kon 

hij geweldig foeteren. 

Overlijden. 

Johan Maurits is nooit getrouwd geweest. In 1678, een jaar voor zijn dood, liet hij een graftombe bouwen 

naar klassiek voorbeeld op de Papenberg in de open lucht in Berg und Tal nabij het door hem bewoonde 

landhuisje - een kluizenarij met kapel - in de huidige gemeente Bedburg-Hau met uitzicht op Kleef. De stad 

Kleef was op dat moment door Franse troepen bezet, die Johan Maurits overigens met respect behandelden. 

Johan Maurits beleefde het nog dat de Fransen Kleef verlieten maar stierf in december 1679, in Berg und Tal. 

Hij werd er eerst in het door hem aangelegde mausoleum bijgezet, maar in 1680 werd hij in 

overeenstemming met zijn laatste wilsbeschikking in zijn eigen graafschap Siegen in de Grafkelder van 

Nassau-Siegen herbegraven. 

Graaf van Nassau Siegen, later Vorst, gouverneur van Brazilie, bouwer. 

van het Mauritshuis in Den Haag. 

 

 

Christiaan August van Palts-Sulzbach. 

 

 



  

  

 
 

Hij werd in opvolging van zijn vader in 1632 paltsgraaf en later eerste hertog van Sulzbach. Door het 

vergelijk van Palts-Neuburg uit 1656 werd Neuburg-Sulzbach een zelfstandig hertogdom. Het omvatte naast 

Sulzbach zelf ook de heerlijkheid Breitenstein, de Neuburgse helft van Parkstein-Weiden, Floss en 

Vohenstrauß. Het hertogdom had echter geen zitting in het college van vorsten. 

Onder de regering van Christiaan August werd de regeling opgeheven waarbij de onderdanen het geloof 

van hun vorst dienden aan te nemen. Door deze regeling had de bevolking van Sulzbach zeven keer van 

religie moeten veranderen. Christiaan August was een tolerant vorst. In 1666 stond hij vestiging van Joden 

toe. Sulzbach werd tijdens zijn regering een geestelijk centrum en er werden belangrijke drukkerijen 

opgericht. 

 

 

XVl. George graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude), zoon van Jan VI graaf van 

Nassau-Dillenburg (de Oude) (XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth 

van Leuchtenberg, geboren op zaterdag 1 september 1562 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], 

overleden (60 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1623 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 18 

jaar oud) (1) op zaterdag 22 september 1584 in Neu Weilnau [Bavaria, Duitsland] met Anna 

Amalia van Nassau-Saarbrücken, dochter van Philips IV van Nassau-Weilburg (XVe), op pagina 

177 (graaf van Nassau-Weilburg, Saarbrucken en Saarwerden) en Erika van 

Manderscheid-Virneburg. 

 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 

1. Johan Filips van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden in 1586. 

2. Johan George van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden in 1587. 

3. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 1 juli 1588. 

4. Johan Philips van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 28 januari 1590 in 



  

  

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (17 jaar oud) op dinsdag 9 oktober 1607 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

5. George van Nassau-Dillenburg (de Jonge), geboren op donderdag 7 februari 1591 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (25 jaar oud) op dinsdag 1 maart 1616 in 

Angers [Maine-et-Loire, Frankrijk]. 

6. Maria Juliana van Sayn-Wittgenstein-Berleburg, geboren op woensdag 8 april 1592 

in Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op zaterdag 13 mei 1645 in 

Berleburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde met George V graaf van 

Sayn-Wittgenstein, zoon van Ludwig van Sayn-Homburg (graaf van Sayn in 

Homburg en Vallendar en van Sayn Wittgenstein) en Anna van Solms-Braunfels (zie 

XVd, op pagina 176). Uit dit huwelijk een zoon. 

7. Louise van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 4 juni 1593 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (21 jaar oud) op 

donderdag 30 oktober 1614 aldaar. 

8. Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 9 mei 1594 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op woensdag 12 juli 1662 

in Dillenburg [Hessen, Duitsland], volgt XVIr, op pagina 261. 

9. Filips Wolfgang van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden in 1595. 

10. Albert van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 1 november 1596 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], ongehuwd en kinderloos overleden (29 jaar oud) op 

dinsdag 16 juni 1626 in Osnabrück [Niedersachsen, Duitsland]. 

11. Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren in 1597, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1598. 

12. Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden in 1598. 

13. Erica van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 6 maart 1601 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op woensdag 10 oktober 1657 

aldaar. 

14. Anna Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 9 mei 1602 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op woensdag 14 juni 1651 

aldaar. 

15. Maurits Lodewijk van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden in 1603. 

 

Albert van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

Na de dood van zijn vader in 1623 werd hij samen met zijn oudere broer Lodewijk Hendrik graaf van 

Nassau-Dillenburg. 

Hij diende in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, onder stadhouders Maurits en 

Frederik Hendrik van Oranje. In juni 1626 vocht hij tijdens de Dertigjarige Oorlog als ruiteroverste in de Slag 

bij Quakenbrück tegen de troepen van Johan t'Serclaes van Tilly, waarbij Albrecht sneuvelde.. 

Albrecht bleef ongehuwd en kinderloos. Na zijn dood regeerde zijn broer Lodewijk Hendrik alleen over 

Nassau-Dillenburg. 

 

 

 George graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude), trouwde (respectievelijk 43 en 20 jaar oud) 

(2) op woensdag 5 oktober 1605 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Amalia van 

Sayn-Wittgenstein, dochter van Ludwig van Sayn-Homburg (graaf van Sayn in Homburg en 

Vallendar en van Sayn Wittgenstein) en Elisabeth van Solms-Laubach, geboren op 

donderdag 3 oktober 1585, overleden (47 jaar oud) op maandag 28 maart 1633 in 

Slot Wittgenstein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Margaretha van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 6 september 1606 in 

Beilstein [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 

zondag 30 januari 1661 in Blomberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 20 en 36 jaar oud) op maandag 5 oktober 1626 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Otto graaf van Lippe-Brake, zoon van Simon 

VI heer van Lippe en Elisabeth van Holstein-Schauenburg, geboren op 

donderdag 21 december 1589 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

overleden (67 jaar oud) op zondag 18 november 1657 in 

Blomberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

 

Otto graaf van Lippe-Brake. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVm. Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz, zoon van Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude) 

(XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van Leuchtenberg, geboren op 

zaterdag 22 december 1573 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], stadhouder van Friesland 

(1620-1632) en stadhouder van Stad en Lande en de Landschap Drenthe (1625-1632), overleden 

(58 jaar oud) op woensdag 2 juni 1632 in Roermond, bijgezet op donderdag 13 januari 1633 in 

Leeuwarden in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in Leeuwarden, trouwde (respectievelijk 

33 en 15 jaar oud) op vrijdag 8 juni 1607 met Sofia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel, 

dochter van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, 

Kalenberg en Grubenhagen) en Elisabeth van Denemarken, geboren op 

donderdag 20 februari 1592 in Wolfenbüttel [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], overleden (49 

jaar oud) op donderdag 23 januari 1642 in Arnhem. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter van Nassau-Dietz, geboren in 1608. 

2. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dietz, geboren in 1609. 

3. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dietz, geboren in 1610. 

4. Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz, geboren op dinsdag 31 januari 1612 in 

Arnhem, gedoopt op woensdag 4 april 1612 aldaar, graaf van Katzenelnbogen, 

ongehuwd en kinderloos overleden (28 jaar oud) op donderdag 12 juli 1640 in Hulst, 

begraven op maandag 7 januari 1641 in Leeuwarden. 

5. Willem Frederik van Nassau-Dietz, geboren op zaterdag 17 augustus 1613 in 

Arnhem, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1664 in Leeuwarden, volgt 

XVIs, op pagina 263. 

6. Elisabeth van Nassau-Dietz, geboren op vrijdag 25 juli 1614, overleden (7 weken oud) 

op donderdag 18 september 1614. 

7. Johan Ernst van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 29 maart 1617 in Arnhem, 

overleden (33 dagen oud) in mei 1617 aldaar. 

8. Maurits van Nassau-Dietz, geboren op donderdag 21 februari 1619, overleden (9 jaar 



  

  

oud) op maandag 18 september 1628 in Groningen. 

9. Elisabeth Friso van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 25 november 1620, gedoopt 

op zondag 7 maart 1621 in Leeuwarden, overleden (7 jaar oud) op 

woensdag 20 september 1628 in Groningen, begraven op 

woensdag 20 september 1628 in Leeuwarden. 

 

Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz. 

 

 

 
 

Hij was graaf van Nassau-Dietz (1606-1632), stadhouder van Friesland (1620-1632) en stadhouder van Stad 

en Lande en Landschap Drenthe (1625-1632), was een zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg en Elisabeth 

van Leuchtenberg. Toen na het overlijden van zijn vader diens graafschap Nassau werd verdeeld onder zijn 

vijf in leven zijnde zoons, volgde Ernst Casimir hem op als graaf van Nassau-Dietz. 

Ernst Casimir was vooral bekend als een uitstekend militair leider tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Zo diende 

hij onder Maurits graaf van Nassau, die in 1618 prins van Oranje werd, onder andere bij het Beleg van 

Lochem (1606), Steenwijk en bij het Beleg van Oldenzaal (1626), en onder prins Frederik Hendrik van Oranje 

bij het Beleg van Grol (1627), het Beleg van 's-Hertogenbosch (1629) en bij het Beleg van Roermond (1632). 

Als stadhouder in Stad en Lande stichtte hij in 1628 de vesting Nieuweschans. Door de bevolking van 

Friesland werd hij hoog gewaardeerd, ondanks dat hij weinig in Friesland aanwezig was. 

Na de dood van zijn oudere broer Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg in 1620, trachtten prins Maurits 

van Oranje en zijn halfbroer Frederik Hendrik graaf van Nassau diens stadhouderschap van Friesland over 

te nemen. Willem-Lodewijk had aan het eind van zijn leven echter Ernst Casimir aangewezen en de Staten 

van Friesland kozen zijn zijde. Op 3 augustus 1620 werd Ernst Casimir beëdigd als gouverneur (stadhouder) 

van Friesland. 

Ernst Casimir overleed in juni 1632, 58 jaar oud, toen hij bij de inspectie van de loopgraven bij een beleg van 

Roermond door een musketschot in zijn hoofd werd getroffen. Hij werd als graaf van Nassau-Dietz 

opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir, die door de Staten van Friesland, Stad en Lande en Landschap 

Drenthe ook tot stadhouder werd benoemd. 

De musketkogel die hem geraakt zou hebben en de hoed die hij op gehad zou hebben, behoren tot de vaste 

collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. 

Graaf van Nassau Dietz, Katzenelnbogen. 



  

  

 

 

Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. 

 

 

 
 

Hij was landcommandeur der Duitse Orde (Balije van Utrecht) op 3 april 1620, kolonel in Staatse dienst op 

26 dec. 1630, stadhouder van Friesland, Groningen en Drente 1632-1640. Hij werd 4 juli 1640 zwaargewond 

tijdens de strijd om Hulst en bezweek aldaar, in de schans Sint Anna. 

Graaf van Nassau Dietz. 

 

 

XVn. Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg, zoon van Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de 

Oude) (XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van Leuchtenberg, 

geboren op zaterdag 15 februari 1575 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) 

op zondag 12 september 1604 in Sluis aan een koorts, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 25 

jaar oud) (1) op donderdag 7 juni 1601 met Anna Margaretha van Manderscheid-Gerolstein, 

dochter van Johann Gerhard graaf van Manderscheid-Gerolstein en Margaretha van 

Salm-Dhaun, geboren omstreeks 1575, overleden (ongeveer 30 jaar oud) op 

zaterdag 4 maart 1606. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg. 

 

 

 
 

 

 

 Anna Margaretha van Manderscheid-Gerolstein, dochter van Johann Gerhard graaf van 

Manderscheid-Gerolstein en Margaretha van Salm-Dhaun, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 

en ongeveer 55 jaar oud) (1) op zaterdag 9 maart 1596 met haar achterneef Wirich van 

Daun-Falkenstein, zoon van Philipp graaf van Daun-Falkenstein en Anna van Salm-Dhaun, 

geboren omstreeks 1540, graaf van Falkenstein, vermoord (ongeveer 58 jaar oud) op 

zondag 11 oktober 1598 in Broich [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Margarethe van Daun-Falkenstein, geboren omstreeks 1597, overleden (ongeveer 23 

jaar oud) omstreeks 1620, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 19 jaar 

oud) op zaterdag 12 maart 1616 met Walraven van Brederode, zoon van Floris van 

Brederode (heer van Kloetinge) en Theodora van Haeften, geboren omstreeks 1596, 

heer van Brederode, Vianen etc, overleden (ongeveer 23 jaar oud) op 

zondag 19 januari 1620. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Lodewijk Gunther van Nassau-Dillenburg, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1600, trouwde 

met een onbekende minnares. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Philips van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1600. 

 

XVo. Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar, zoon van Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude) 

(XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Johanetta van Sayn-Wittgenstein, 

geboren op zondag 12 augustus 1590 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], graaf, later vorst van 

Nassau Hadamar, overleden (62 jaar oud) op donderdag 6 maart 1653 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 27 en 19 jaar oud) op 

dinsdag 22 augustus 1617 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Ursula gravin van 

Lippe-Detmold, dochter van Simon VI heer van Lippe en Elisabeth van Holstein-Schauenburg, 

geboren op woensdag 25 februari 1598 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], zij is in het 

kraambed overleden (40 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1638 in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 

1. Johanna Elisabeth van Nassau-Hadamar, geboren op maandag 7 januari 1619, 

overleden (28 jaar oud) op zaterdag 2 maart 1647, trouwde (respectievelijk 23 en 28 

jaar oud) op zondag 10 augustus 1642 met Frederik van Anhalt, zoon van Christiaan I 

van Anhalt en Anna van Bentheim-Tecklenburg, geboren op 

zaterdag 16 november 1613 in Ensdorf [Saarland, Duitsland], van 1635 tot aan zijn 

dood vorst van Anhalt-Harzgerode, overleden (56 jaar oud) op maandag 30 juni 1670 

in Plötzkau [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Louise Ursula van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 22 maart 1620, overleden 

(15 jaar oud) op vrijdag 31 augustus 1635 in Hanau [Hessen, Duitsland]. 

3. Sofia Magdalena van Nassau-Hadamar, geboren op zondag 6 februari 1622 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (36 jaar oud) op 

vrijdag 28 juni 1658 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde met haar halfneef 

Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, zoon van George graaf van 

Nassau-Dillenburg (de Oude) (XVl), op pagina 210 en Anna Amalia van 

Nassau-Saarbrücken (zie XVIr, op pagina 261). Uit dit huwelijk 3 zonen. 

4. Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar, geboren in 1623, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1624. 

5. Simon Lodewijk van Nassau-Hadamar, geboren in 1624, overleden (ongeveer 4 jaar 

oud) in 1628. 

6. Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar, geboren op woensdag 24 juni 1626, 

overleden (52 jaar oud) op dinsdag 24 januari 1679, volgt XVIt, op pagina 265. 

7. Herman Otto van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 13 december 1627, 

overleden (32 jaar oud) op maandag 26 juli 1660 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

8. Filips Lodewijk van Nassau-Hadamar, geboren in 1628, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1629. 

9. Anna Catharina van Nassau-Hadamar, geboren in 1630. 

10. Johan Ernst van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 25 oktober 1631, soldaat in 

het Spaanse leger, overleden (19 jaar oud) op maandag 18 september 1651. 

11. Levenloos geboren kind van Nassau-Hadamar, geboren in 1633. 

12. Anselm Ferdinand van Nassau-Hadamar, geboren in 1634. 

13. Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar, geboren in 1635. 

14. Frans Bernhard van Nassau-Hadamar, geboren op maandag 21 september 1637, 

kanunnik in Keulen, Straatsburg, Bremen en Emmerik en regent voor zijn 

minderjarige neef Frans Alexander van Nassau-Hadamar, overleden (57 jaar oud) op 

donderdag 15 september 1695. 

15. Maria Elisabeth van Nassau-Hadamar, geboren in 1638, overleden (ongeveer 13 jaar 

oud) in 1651. 

 

Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar. 

Na de dood van zijn vader in 1606 werd het graafschap Nassau-Dillenburg verdeeld tussen Johan Lodewijk 

en zijn oudere halfbroers. Daarbij kreeg hij het ambt en de burcht van Hadamar toegewezen, het 

zogenaamde graafschap Nassau-Hadamar. Aangezien Johan Lodewijk op het moment van de verdeling nog 

minderjarig was, werd hij onder het regentschap geplaatst van graaf Johan van Sayn en graven Adolf en 

Johan Albrecht van Solms. 

Aanvankelijk werd hij onderwezen aan de hofschool in Dillenburg en de Hogeschool van Herborn. Daarna 

ging hij van 1604 tot 1606 samen met zijn halfbroer George van Nassau-Dillenburg studeren aan de 

Academie van Sedan en studeerde hij van 1606 tot 1607 aan de Hogeschool van Genève. Vervolgens 

ondernam hij tussen 1607 en 1610 een grand tour door Frankrijk, Engeland, Duitsland en de Republiek der 

Zeven Verenigde Nederlanden. 

Tussen 1612 en 1629 liet Johan Lodewijk de burcht van Hadamar ombouwen tot een modern slot. Bij het 

ontwerp liet Johan Lodewijk zich beïnvloeden door zijn reizen die hij door talrijke Europese landen had 

ondernomen. Voor de slotbouw moest Johan Lodewijk een aantal omliggende grondstukken kopen, waar de 

huizen van de stadsbevolking stonden. De hervestiging van de inwoners zorgde ervoor dat Hadamar 



  

  

omgebouwd werd tot een moderne residentiestad. 

In 1618 begon de Dertigjarige Oorlog, die het leven en het werk van Johan Lodewijk ernstig zou 

beïnvloeden. Met diplomatieke onderhandelingen en zelfs omkoping probeerde hij te vermijden dat 

keizerlijke en protestantse troepen door zijn landerijen zouden marcheren. Door de inkwartiering van 

huursoldaten, plunderingen en de vereiste bijdragen in natura leden zijn onderdanen echter nog steeds 

aanzienlijk onder de oorlogstoestanden. Bovendien maakte Johan Lodewijk door de oorlog vele schulden, 

waardoor hij in 1643 Estegau moest verkopen aan generaal Peter Melander. 

In de loop van de oorlog vielen de calvinistiche Johan Lodewijk en zijn halfbroers in ongenade bij keizer 

Ferdinand II. Om te vermijden dat ze ontheven zouden worden van hun landerijen, werd Johan Lodewijk, 

die dankzij zijn goede diplomatieke vaardigheden gerespecteerd werd door de keizer, naar het Weense hof 

gezonden. In deze stad bekeerde hij zich onder invloed van de keizerlijke biechtvader Willem Lamormaini 

tot het katholicisme, niet alleen om religieuze, maar ook om politieke redenen. Vervolgens voerde hij een 

gematigde Contrareformatie door in zijn gebieden en stichtte hij in 1630 een Jezuïetennederzetting, in 1635 

een Franciscanenklooster en een Dominicanenklooster. Wel accepteerde Johan Lodewijk dat zijn echtgenote 

en dochters calvinistisch bleven, terwijl zijn zonen een katholieke opvoeding kregen. 

Vanaf 1638 leidde hij de onderhandelingen die de oorlogen in Keulen en Münster moesten beëindigen. Met 

deze opdracht kon hij zijn diplomatieke vaardigheden ten volle benutten en hij kon zijn taak zo succesvol 

uitvoeren dat hij in 1645 samen met Maximilian von und zu Trauttmansdorf aangeduid werd als keizerlijk 

gevolmachtigde bij de onderhandelingen die in 1648 tot de Vrede van Westfalen leidde. In 1647 werd hij 

voor zijn inspanningen bij de totstandkoming van de vrede tussen Spanje en de Nederlanden door koning 

Filips IV van Spanje benoemd tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Als bijzondere dank voor zijn rol 

bij het tot stand komen van de Vrede van Westfalen werd hij bovendien in 1650 door keizer Ferdinand III in 

de vorstenstand verheven. Daarnaast werd hem ook een grote geldsom uitbetaald en kreeg hij in 1649 het 

dorp Obertiefenbach in het graafschap Wied toegewezen. 

Tijdens de onderhandelingen voor het Verdrag van Münster werd Johan Lodewijk in 1648 getroffen door 

een beroerte, waarna hij een tijdlang half verlamd was. Na zijn herstel in Bad Ems kon zijn taken als 

keizerlijk gevolmachtigde terug opnemen. In november 1652 werd hij zwaar ziek, waardoor hij tot aan zijn 

dood aan bed gekluisterd was. In maart 1653 stierf hij op 62-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de vorstelijke 

crypte van Hadamar op de Mönchsberg. Zijn hart werd dan weer bijgezet in de plaatselijke Jezuïetenkerk. 

. 

 

 

 

Frederik van Anhalt. 

Na zijn opleiding en grand tour door meerdere Europese landen ging hij in 1634 tijdens de Dertigjarige 

Oorlog in de militaire dienst van Zweden, waarbij hij als officier en regimentshouder in Bohemen vocht. In 

1635 verliet hij als gevolg van de Vrede van Praag het Zweedse leger. 

Zijn vader Christiaan had in zijn testament gezet dat Frederik en zijn oudere broer Christiaan II gezamenlijk 

het vorstendom Anhalt-Bernburg moesten besturen, maar Frederik wist een eigen vorstendom af te 

dwingen. In december 1635 kwam het tot een vergelijk tussen de broers, waarbij Frederik de ambten 

Harzgerode en Güntersberge kreeg. Hij kon zijn landerijen later uitbreiden met de ambten Plötzkau (1665) 

en Gernrode (1669). 

Het vorstendom Anhalt-Harzgerode was bij zijn regeringsaantrede echter geruïneerd en kort daarna 

brandde zijn residentiestad Harzgerode af. Hij liet zijn land de eerste jaren in de handen van zijn meer 

ervaren broer en ging reizen, die hem naar Hamburg en Polen voerden. Na zijn terugkeer ging hij in 1636 als 

generaal-majoor in dienst bij landgraaf Willem V van Hessen-Kassel. In 1641 nam hij onder dwang van zijn 

broer en zijn andere familieleden de regering in Anhalt-Harzgerode op. Hij probeerde zijn landerijen uit de 

oorlogshandelingen te houden en probeerde de economie terug aan te zwengelen. 

In 1644 maakte hij met zijn neef Lebrecht een reis door Hongarije. Na de dood van zijn echtgenote in 1647 

ging hij opnieuw reizen, ditmaal door West-Europa, Italië en Malta. Hij ondernam nog twee verdere reizen: 

in het Oude Eedgenootschap (1664) en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1667). 

Na de dood van zijn broer Christiaan II in 1656 keerde hij terug naar Anhalt-Harzgerode. In 1660 werd hij de 

oudste vorst van Anhalt na het overlijden van vorst Johan Casimir van Anhalt-Dessau. In 1666 voerde hij 

een nieuwe lands- en procesorde door en in 1665 liet hij het eerstgeboorterecht gelden in zijn gebieden. Ook 

was hij lid van het Vruchtdragende Gezelschap. 



  

  

In juni 1670 stierf Frederik op 56-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de crypte van de Mariakerk van 

Harzgerode. 

 

 

Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg. 

 

 

 
 

Hij werd onderwezen aan de hofschool in Dillenburg en de Hogeschool van Herborn. Daarna ondernam hij 

tussen 1607 en 1610 een grand tour door Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de 

Nederlanden liet Maurits van Oranje hem een militaire opleiding volgen. Reeds in 1614 maakte hij deel uit 

van de troepen die de door de Spanjaarden belegerde stad Emmerik ontzette. 

In 1623 werd Lodewijk Hendrik samen met zijn broer Albrecht graaf van Nassau-Dillenburg. Nadat 

Albrecht in 1626 overleed, regeerde hij alleen. 

Ten tijde van zijn troonsbestijging had keizer Ferdinand II Nassau-Dillenburg en Nassau-Hadamar in de 

rijksban geplaatst, zogezegd omdat ze Frederik V van de Palts gesteund hadden, die tijdens de Boheemse 

Opstand tot koning van Bohemen werd verkozen. De landerijen van deze graafschappen zouden aan Jan 

VIII van Nassau-Siegen vallen, die zich tot het katholicisme had bekeerd, maar door de bemoeienissen van 

onder andere Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar werd dit niet uitgevoerd. De militaire bezetting van 

Nassau vanaf 1622 zorgde er echter voor dat zijn landerijen zwaar belast werden. Daarom was Lodewijk 

Hendriks belangrijkste taak het herstellen van deze schade, een opdracht die hij vooral overliet aan jurist en 

professor Philipp Heinrich Hoen, tevens lid van de Geheimraad. Hoen leidde ook het graafschap tijdens de 

lange afwezigheden van Lodewijk Hendrik en verdedigde de belangen van Nassau bij de onderhandelingen 

voor de Vrede van Westfalen. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog was Lodewijk Hendrik een bondgenoot van de Protestantse Unie en steunde 

hij koning Gustaaf II Adolf van Zweden, aan wie hij een infanterie- en cavalerieregiment ter beschikking 

stelde. Zijn troepen onderscheidden zich tijdens verschillende veldslagen en ook Lodewijk Hendrik 

vertoonde veel dapperheid. Hij maakte vooral veel indruk bij bestormingen van verstevigde steden en 

vestingen, zoals de inname van Braunfels in 1635. 

Toen hetzelfde jaar de oorlogskansen van de Zweden begonnen te keren, sloot Lodewijk Hendrik zich aan 

bij het keizerlijke leger, waar hij de rang van officier droeg. Hij verenigde zijn troepen met die van landgraaf 

George II van Hessen-Darmstadt en marcheerde in 1637 als generaal-veldwachtmeester naar Saksen. Hij 

genoot steeds meer keizerlijke gunst en werd in 1652 met zijn nakomelingen in de rijksvorstenstand 



  

  

verheven. In 1654 werd hij door keizer Ferdinand III tevens opgenomen in de Rijksvorstenraad. 

In 1649 stierf zijn belangrijkste adviseur Hoen. Vervolgens voerde Lodewijk Hendrik een absolutistische, 

maar weinig effectieve politiek. Hij probeerde bijvoorbeeld het herstel van de tijdens de oorlog zwaar 

getroffen plattelandsschool van Herborn te ondersteunen, maar verloor uiteindelijk zijn interesse in dit 

project. 

Lodewijk Hendrik overleed in juli 1662, op 68-jarige leeftijd. Hij werd als vorst van Nassau-Dillenburg 

opgevolgd door zijn kleinzoon Hendrik, de zoon van zijn reeds overleden zoon George Lodewijk. 

 

 

XVp. Hendrik van Nassau-Merwen, zoon van Paulus II van Nassau-Merwen (XIVi), op pagina 172 en 

Margarethe van Liere, geboren omstreeks 1545, burgemeester van Deventer, overleden (ongeveer 

62 jaar oud) op donderdag 29 november 1607 in Leiden, trouwde (1) met Judith van Twickell. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Hendrik van Nassau-Merwen, trouwde (2) met Agnes van Keppel. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Margaretha van Nassau-Merwen. 

2. Judith van Nassau-Merwen. 

 

XVq. Jacob van Nassau-Merwen, zoon van Hendrik jonker van Nassau-Merwen (XIVj), op pagina 

173 en Johanna van Glymes, trouwde met Anna de Ayala. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hendrik van Nassau-Merwen, geboren in 1597, overleden (minstens 51 jaar oud) 

tussen zaterdag 2 januari 1649 en mei 1655, volgt XVIu, op pagina 267. 

 

XVr. Wolfgang jonker van Nassau, zoon van Adam II jonker van Nassau-Detzem (XIVk), op pagina 

173 en Barbera van Ingenheim, overleden omstreeks 1629, trouwde in 1588 met Gertrude 

Jacqueline van Nudingen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johan George I van Nassau, geboren op dinsdag 4 september 1590, volgt XVIv, op 

pagina 267. 

2. Maria Elisabeth van Nassau. 

 

XVs. Oswald van Nassau, zoon van Hendrik van Nassau (XIVl), op pagina 173 en Hildegard van 

Lelich, trouwde met Elizabeth de Beauchamps, overleden in 1659. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Maria Anna van Nassau. 

2. Maria Elisabeth van Nassau. 

 

XVt. Lodewijk jonker van Nassau, zoon van Hendrik van Nassau (XIVl), op pagina 173 en Hildegard 

van Lelich, heer van Körich, Reckingen, Bereldingen en Niederham bij Warsbergen, overleden in 

1636 (pest), trouwde op dinsdag 26 oktober 1593 met Claudia Fock van Hübingen, dochter van 

Dietrich Fock van Hübingen en Margaretha la Bouteiller, overleden in 1636 (pest). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johan Frans van Nassau, overleden tussen maandag 29 maart 1632 en 

vrijdag 6 juni 1636. 

2. Paul Hartard van Nassau, overleden tussen maandag 29 maart 1632 en 

vrijdag 6 juni 1636. 

3. Johan Nicolaas van Nassau, pastoor in Sterpenich, overleden na vrijdag 6 juni 1636. 

4. Anna Elisabeth van Nassau, overleden tussen vrijdag 6 juni 1636 en 1639. 

5. Anna Beatrix van Nassau, overleden op zondag 15 juni 1659 in 

Körich [Luxembourg, Luxemburg], begraven aldaar, trouwde (1) in 1631 met Johan 

Dietrich van Lontzen-Roben, overleden in 1638 in 

Zwevegem [West-Vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (2) in 1640 met Gerard Jakob Fock van Hübingen, zoon van Wolfgang 



  

  

Georg Fock van Hübingen en Anna de Failly, overleden op zaterdag 14 april 1685 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XVI 
 

 

XVIa. Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden, zoon van Balthasar van Nassau-Wiesbaden (XVc), op 

pagina 175 (graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein) en Margaretha van Ysenburg-Büdingen, 

geboren op vrijdag 10 november 1567 in Idstein [Hessen, Duitsland], graaf van 

Nassau-Wiesbaden-Idstein, overleden (28 jaar oud) op donderdag 20 juni 1596, trouwde 

(respectievelijk 21 en 20 jaar oud) op vrijdag 2 december 1588 in Idstein [Hessen, Duitsland] met 

Maria van Nassau-Dillenburg, dochter van Jan VI graaf van Nassau-Dillenburg (de Oude) 

(XIVg), op pagina 167 (graaf van Nassau-Dillenburg) en Elisabeth van Leuchtenberg. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Margaretha van Nassau-Wiesbaden, geboren op vrijdag 15 september 1589, 

overleden (71 jaar oud) op dinsdag 28 december 1660 in 

Rheda-Wiedenbrück [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 

en 29 jaar oud) (1) op donderdag 30 november 1606 in Birstein [Hessen, Duitsland] 

met Adolf graaf van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Arnold III graaf van 

Bentheim-Tecklenburg en Magdalena van Neuenahr, geboren op zondag 17 juli 1577, 

overleden (46 jaar oud) op zondag 5 november 1623. Uit dit huwelijk een zoon, 

trouwde (respectievelijk 41 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op zondag 29 juni 1631 in 

Rheda-Wiedenbrück [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Willem van Wannitzky, 

zoon van Wenzel van Wannitzky en Catharina Kokorsky van Kurowitz, geboren in 

1600, overleden (ongeveer 44 jaar oud) op woensdag 7 september 1644 in 

Slot Tecklenburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. Anna Catharina van Nassau-Wiesbaden, geboren op dinsdag 4 december 1590 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], zij is in het kraambed overleden (31 jaar oud) op 

donderdag 6 januari 1622 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 16 en 19 jaar oud) op zondag 6 mei 1607 in 

Brake [Niedersachsen, Duitsland] met Simon VII van Lippe-Detmold (de Vrome), 

zoon van Simon VI heer van Lippe en Elisabeth van Holstein-Schauenburg, geboren 

op woensdag 30 december 1587, overleden (39 jaar oud) op vrijdag 26 maart 1627 in 

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

3. Maria Magdalena van Nassau-Wiesbaden, geboren op dinsdag 11 augustus 1592 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1654 in 

Offenbach Am Main [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 21 jaar 

oud) op woensdag 11 november 1609 in Budingen [Vlaams-Brabant, België] met 

Wolfgang Heinrich van Ysenburg-Büdingen, zoon van Wolfgang Ernst I graaf van 

Ysenburg-Büdingen en Anna van Gleichen-Remda, geboren op 

vrijdag 21 oktober 1588 in Offenbach Am Main [Hessen, Duitsland], graaf van 

Isenburg-Budingen in Birstein, overleden (46 jaar oud) op dinsdag 27 februari 1635 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

4. Juliana van Nassau-Wiesbaden, geboren op zondag 7 november 1593, overleden (11 

jaar oud) op woensdag 1 juni 1605 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] aan de 

kinderpokken, begraven aldaar in de Evangelische Stadskerk. 

5. Johan Filips van Nassau-Wiesbaden, geboren op zondag 26 maart 1595 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (4 jaar oud) op zondag 29 augustus 1599 

aldaar, begraven aldaar in de Uniekerk. 

6. Johan Lodewijk van Nassau-Wiesbaden, geboren op dinsdag 21 mei 1596 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], Laatste graaf van Nassau Wiesbaden, overleden (9 jaar 

oud) op donderdag 9 juni 1605 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 



  

  

XVIb. Lodewijk II van Nassau-Weilburg, zoon van Albrecht van Nassau-Weilburg (XVd), op pagina 

176 (graaf van Nassau Weilburg, Ottweiler, Jogenburg, Kirchheim, Lahr, Mahlberg) en Anna van 

Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 9 augustus 1565 in Weilburg [Hessen, Duitsland], 

overleden (62 jaar oud) op maandag 8 november 1627 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar oud) op donderdag 8 juni 1589 in 

Kassel [Hessen, Duitsland] met Anna Maria van Hessen-Kassel, dochter van Wilhelm 

IV landgraaf van Hessen-Kassel (de Wijze) en Sophia Sabine van Württemberg, geboren op 

vrijdag 27 januari 1567 in Kassel [Hessen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op 

zondag 8 november 1626 in Neunkirchen [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 

1. Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 18 december 1590 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op 

woensdag 22 augustus 1640 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], volgt XVIIa, op pagina 

267. 

2. Anna Sabina van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 19 december 1591 in 

Neunkirchen [Saarland, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 22 april 1593. 

3. Albertus van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 7 mei 1593, overleden (2 jaar oud) 

op zaterdag 13 mei 1595. 

4. Sophia Amalia van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 17 juni 1594, overleden (17 

jaar oud) op donderdag 10 mei 1612 in Idstein [Hessen, Duitsland]. 

5. George Adolf van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 9 december 1595 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (8 maanden oud) op 

woensdag 21 augustus 1596 in Wehen [Hessen, Duitsland]. 

6. Philips van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 15 april 1597 in 

Hohenburg [Bavaria, Duitsland], overleden (23 jaar oud) op maandag 29 maart 1621 

in Weilburg [Hessen, Duitsland] aan de pokken, begraven in 

Weiburg [Hessen, Duitsland] in de Sint-Maartenskerk. 

7. Louise Juliane van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 9 augustus 1598 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op 

zaterdag 24 september 1622 aldaar, begraven in Weiburg [Hessen, Duitsland] in de 

Stiftskirche Sankt Arnual. 

8. Maurits van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 15 september 1599, overleden 

(1 jaar oud) op zondag 27 mei 1601 in Ottweiler [Saarland, Duitsland]. 

9. Ernst Karel van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 1 oktober 1600, overleden (3 

jaar oud) op woensdag 14 april 1604. 

10. Maria Elisabeth van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 21 augustus 1602 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op 

woensdag 9 december 1626 in Bad Dürkheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 22 en 31 jaar oud) op woensdag 21 augustus 1624 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Friedrich van Leiningen-Dagsburg, zoon van 

Emich graaf van Leiningen-Dagsburg en Maria Elisabeth van Palts-Veldenz, geboren 

op maandag 8 februari 1593, overleden (58 jaar oud) op zaterdag 29 april 1651. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

11. Johan van Nassau-Idstein, geboren op maandag 24 november 1603 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op zondag 23 mei 1677 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], volgt XVIIb, op pagina 271. 

12. Dorothea van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 12 februari 1605, overleden (15 

jaar oud) op zondag 23 februari 1620, begraven in de Stiftskirche Sankt Arnual. 

13. Ernst Casimir van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 15 november 1607 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (47 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1655 

in Weilburg [Hessen, Duitsland], volgt XVIIc, op pagina 277. 

14. Otto van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 24 februari 1610 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (22 jaar oud) op 

woensdag 24 november 1632 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk]. 



  

  

 

Lodewijk II van Nassau-Weilburg. 

Lodewijk verplaatste in 1602 zijn regeringszetel naar het Slot Saarbrücken. In hetzelfde jaar schonk hij een 

jaarrente aan het ziekenhuis van Saarbrücken. Hij zorgde voor een betere opleiding van de bevolking. De 

Latijnse school van het Klooster Sint-Arnual bouwde hij in 1604 om tot een gymnasium, dat heden ten dage 

nog steeds zijn naam draagt. Zijn inspanningen om het lager onderwijs te verbeteren brachten weliswaar een 

voorsprong ten opzichte van Keur-Trier en Lotharingen, maar bereikten niet het niveau van 

Palts-Zweibrücken. Hij sloot een verdrag met hertog Hendrik II van Lotharingen en aartsbisschop Lothar 

von Metternich van Trier voor het bevaarbaar maken van de Saar. Onder zijn bewind steeg de welvaart van 

het land, zo startte de kolenhandel uit de mijnen Dudweiler en Sulzbach en werden de ijzermijnen in de 

buurt van Schiffweiler, Wiebelskirchen en in het Sinnerthal geopend. Anderzijds greep in het landsbestuur 

onder hem zorgeloosheid in financieel beheer en corruptie in het ambtenarenapparaat om zich heen. 

Lodewijk droeg zijn archivaris Johann Andreae op om het archief van Saarbrücken te ordenen, en de 

schilder Henrich Dors uit Altweilnau om alle grafmonumenten van de familie te tekenen, waaruit in 1632 

het belangrijke Epitaphienbuch ontstond. In 1611 liet hij in Göllheim, op de plaats van het overlijden van 

koning Adolf van Nassau († 1298), het oude Koningskruis renoveren. Daar herinnert een uit die tijd 

stammende gedenkplaat aan. 

Buitenlandse politiek. 

De accumulatie van bezittingen - hij regeerde over een groter gebied dan al zijn voorgangers, en al zijn 

opvolgers - kwam niet overeen met het politieke gewicht van Lodewijk. Zowel in de Gulik-Kleefse 

Successieoorlog (1609-1614) als in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) handhaafde hij een voorzichtige 

neutraliteit, die knellende inkwartieringen in zijn bezittingen echter niet voorkomen kon. Contacten met 

koning Hendrik IV van Frankrijk ontwikkelden zich niet tot een alliantie. De reeds door zijn voorgangers 

ingezette schepping van een afgesloten territorium zette hij met succes voort. Mijlpalen daarbij waren de 

grenscorrectieverdragen met Palts-Zweibrücken in 1604 en Lotharingen in 1621. 

Kerkpolitiek. 

In de kerkpolitiek naderde Lodewijk aan de ene kant de lutherse orthodoxie, doordat hij in de gereviseerde 

kerkordening uit 1617 de Augsburgse Confessie vastlegde, aan de andere kant tolereerde hij het 

voortbestaan van Waalse gemeenten in het graafschap Saarwerden, en bracht, waarschijnlijk om 

mercantilistische redenen, hugenootse glasblazers uit de Argonne onder in de Warndt (Ludweiler), links van 

de Saar. Door een conformiteitsbevel probeerde hij, de Nassau-Saarbrückense landskerk een uniforme vorm 

te geven. Het nonnenklooster Klarenthal bij Wiesbaden zette hij in 1607 om in een ziekenhuis. 

Bouwheer. 

Lodewijk was architectuur en beeldhouwkunst toegedaan. Slechts een paar maanden na de erfenis van het 

graafschap Saarbrücken in 1602 liet hij het plaatselijke kasteel met behoud van de middeleeuwse delen door 

Heinrich Kempter von Vic tot een modern renaissancegebouw ombouwen, dat ook opmerkelijke 

muurschilderingen en stucwerk ontving. Ook de burchten in Idstein en Kirchheim liet Lodewijk uitbreiden. 

Overlijden, begrafenis en opvolging. 

Lodewijk overleed in Saarbrücken op 8 november 1627Jul. Hij werd begraven in de Stiftskirche Sankt Arnual 

op 12 december 1627. Omdat een eerstgeboorterechtregeling ontbrak, werden zijn landen na Lodewijks dood 

onder zijn zonen verdeeld. 

 

 

Otto van Nassau-Weilburg. 

Graaf van Nassau-Neuweilnau. 

Otto volgde in 1627 zijn vader op samen met zijn broers Willem Lodewijk, Johan en Ernst Casimir. Otto 

stond onder regentschap van zijn oudste broer Willem Lodewijk. Hij verkreeg in 1629 bij een eerste deling 

Neuweilnau. Kort daarna werd het bezit van de broers bedreigd door het restitutie-edict van 2 maart 1629, 

toen de keurvorsten van Mainz en Trier aanspraak maakten op de sinds het Verdrag van Passau (1552) 

geconfisqueerde kerkgoederen. 

Op 7 juli 1629 besliste het Rijkskamergerecht in het geschil tussen Lotharingen en Nassau dat stad en kasteel 

Saarwerden, Bockenheim en Wiebersweiler als lenen van Metz aan Lotharingen gegeven zouden moeten 

worden; de rest van het graafschap Saarwerden zou bij Nassau moeten blijven. De hertog van Lotharingen 

nam echter onmiddellijk bezit van het hele graafschap Saarwerden en de voogdij Herbitzheim. Willem 

Lodewijk begaf zich naar de vorstendag te Regensburg en verkreeg op 23 juli 1631 de keizerlijke belening 



  

  

(hoewel hij had geweigerd zich bij de Katholieke Liga aan te sluiten of er troepen voor beschikbaar te 

stellen). 

Dertigjarige Oorlog. 

In de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) had Lodewijk II een voorzichtige neutraliteit gehandhaafd, die 

knellende inkwartieringen in zijn bezittingen echter niet voorkomen kon. Toen koning Gustaaf II Adolf van 

Zweden aan het einde van het jaar 1630 naar de Rijn kwam, stelden Otto en zijn broers zich te zijner 

beschikking en verklaarden daarmee de oorlog aan hun keizer. Otto nam als ritmeester dienst in het 

Zweedse leger.. 

Kort nadat koning Gustaaf Adolf op 16 november 1632 was gesneuveld, overleed Otto op 24 november 1632 

in Straatsburg. Hij werd begraven te Saarbrücken. Zijn gebied werd na zijn dood door zijn broers 

gezamenlijk bestuurd tot de herverdeling in 1651. 

 

 

XVIc. Willem graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Albrecht van Nassau-Weilburg (XVd), op pagina 

176 (graaf van Nassau Weilburg, Ottweiler, Jogenburg, Kirchheim, Lahr, Mahlberg) en Anna van 

Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 25 augustus 1570 in 

Burgschwalbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op 

woensdag 19 november 1597 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

vrijdag 12 januari 1596 in Burgschwalbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Erika van 

Ysenburg-Büdingen, dochter van Philipp II graaf van Ysenburg-Büdingen en Irmgard van 

Solms-Braunfels, geboren op maandag 13 januari 1569, overleden (59 jaar oud) op 

zondag 16 april 1628 in Burgschwalbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Anna van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 6 januari 1597 in 

Burgschwalbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (48 jaar oud) op 

zaterdag 7 januari 1645 aldaar, trouwde met Friedrich van Leiningen-Dagsburg, 

zoon van Emich graaf van Leiningen-Dagsburg en Maria Elisabeth van Palts-Veldenz 

(zie XVIb, op pagina 221). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Elisabeth Juliana van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 27 maart 1598 in 

Burgschwalbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (ongeveer 84 jaar oud) 

omstreeks 1682, trouwde (beiden 29 jaar oud) (1) op donderdag 26 augustus 1627 met 

haar neef Ludwig Kasimir graaf van Sayn-Wittgenstein, zoon van George V graaf 

van Sayn-Wittgenstein en Elisabeth van Nassau-Weilburg, geboren op 

maandag 20 april 1598 in Berleburg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (45 

jaar oud) op zaterdag 6 juni 1643 in Hessen [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 

zoon, trouwde (respectievelijk ongeveer 47 en ongeveer 40 jaar oud) 

(2) omstreeks 1645 met haar neef George graaf van Sayn-Wittgenstein, zoon van 

George V graaf van Sayn-Wittgenstein en Elisabeth van Nassau-Weilburg, geboren op 

dinsdag 25 januari 1605, overleden (75 jaar oud) op dinsdag 10 december 1680. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVId. Johan Casimir graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Albrecht van Nassau-Weilburg (XVd), op 

pagina 176 (graaf van Nassau Weilburg, Ottweiler, Jogenburg, Kirchheim, Lahr, Mahlberg) en 

Anna van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 24 september 1577 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Gleiberg, overleden (24 jaar oud) op 

dinsdag 26 maart 1602, trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op donderdag 10 mei 1601 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland] met Elisabeth van Hessen-Darmstadt, dochter van Georg 

II landgraaf van Hessen-Darmstadt en Magdalena van Lippe, geboren op 

donderdag 29 november 1579 in Darmstadt [Hessen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 17 juli 1655. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Eleonora van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 29 maart 1602, overleden 

(83 jaar oud) op vrijdag 7 september 1685 in Reichenweier [Rhin (Haute), Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 23 en 39 jaar oud) op donderdag 15 mei 1625 met haar 

achterneef Lodewijk Frederik hertog van Württemberg-Montbéliard, zoon van 



  

  

Frederik I van Württemberg (graaf van Mömpelgard en sinds 1593 hertog van 

Württemberg) en Sibylle van Anhalt (van 1577 tot 1581 abdis van Gernrode), geboren 

op woensdag 29 januari 1586 in Montbéliard [Doubs, Frankrijk], van 1617 tot aan zijn 

dood hertog van Württemberg-Montbéliard, overleden (44 jaar oud) op 

zondag 26 januari 1631 in Montbéliard [Doubs, Frankrijk]. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Johan Casimir graaf van Nassau-Weilburg. 

Na het overlijden van zijn vader op 11 november 1593, volgde Johan Casimir hem op samen met zijn broers 

Lodewijk en Willem. Hun oom graaf Filips IV van Nassau-Saarbrücken werd tot voogd van Johan Casimir 

benoemd. Reeds op 6 maart 1594 verdeelden de drie broers de erfenis. Hun oom was hun daarbij 

behulpzaam. Lodewijk verkreeg Ottweiler, Willem verkreeg Weilburg en Burgschwalbach, en Johan Casimir 

verkreeg Gleiberg. De gravin-weduwe en moeder Anna verkreeg het ambt Wehen als weduwengoed. 

Aangezien de residentie Burcht Gleiberg niet zo comfortabel was als de andere twee, ontving Johan Casimir 

4.000 gulden van zijn broer Willem en 2.000 gulden van zijn broer Lodewijk om zijn residentie passend uit te 

kunnen bouwen. In de verdeling werd ook bepaald dat de burchten Homburg, Blieskastel, Lahr, Bensdorf en 

Helflingen gezamenlijk zouden worden beheerd. Vervreemdbare en onvervreemdbare schulden werden 

volgens een vastgelegde verdeelsleutel over de drie broers verdeeld. 

Filips IV van Nassau-Saarbrücken sloot op 12 augustus 1594 met zijn neven een erfverdrag, aangezien hijzelf 

geen mannelijke nakomelingen had. De drie broers zouden na zijn overlijden alle landen onder elkaar 

moeten verdelen. Zijn dochter Anna Amalia, die met graaf George van Nassau-Dillenburg getrouwd was, 

zou een bedrag van 20.000 gulden, dat haar volgens het op 13 maart 1574 tot stand gekomen verdrag 

toekwam, alsook nog eens 20.000 gulden als vergoeding voor fruit, wijn, kleding, keuken- en huisgerei, 

moeten ontvangen. 

Johan Casimirs broer Willem overleed op 19 november 1597. De overlevende broers Lodewijk en Johan 

Casimir verklaarden de erfenis tot gemeenschappelijk bezit en regeerden dit samen. In 1599 werd Johan 

Casimir meerderjarig verklaard en regeerde hij zijn bezit vanaf toen alleen. 

Filips IV van Nassau-Saarbrücken stelde op 22 juli 1601 een nieuw verdrag op ten gunste van zijn neven en 

legde onder meer vast dat Johan Casimir het ambt Weilburg, Merenberg, Löhnberg, Alt- en Neuweilnau, de 

stad Usingen, het Gericht Stockheim, het ambt Nassau, Kasteel Sonnenberg, Wehen, Kirberg, Reichelsheim, 

Stauf en het Klooster Rosenthal zou moeten ontvangen. Filips IV overleed op 12 maart 1602, waarbij de 

broers de vastgelegde erfenis verkregen. Voordat de erfenis aanvaard kon worden, overleed Johan Casimir 

op 29 maart 1602. Met zijn dood stierf de tak Nassau-Gleiberg uit en zijn hele erfenis viel aan de enige 

overlevende broer, Lodewijk II. 

Johan Casimir werd op 14 april 1602 begraven in de Sint-Maartenskerk te Weilburg. In 1909 werd hij 

herbegraven in de nieuwe crypte in de Slotkerk van Weilburg. 

 

 

Lodewijk Frederik hertog van Württemberg-Montbéliard. 

In 1617 kreeg hij van zijn oudere broer Johan Frederik de Württembergse bezittingen aan de linkerzijde van 

de Rijn toegewezen. Deze bestonden uit de districten Montbéliard, Riquewihr en Horbourg. 

Tijdens de Dertigjarige Oorlog werden zijn domeinen zwaar getroffen wat in Montbéliard tot een 

(pest)epidemie en hongersnood leidde. Na de dood van zijn oudere broer Johan Frederik in 1628 werd hij 

naar Stuttgart geroepen als voogd van diens dertienjarige zoon Everhard III van Württemberg. Zijn periode 

als regent werd gedomineerd door het conflict met keizer Ferdinand II over het Restitutie-edict, waardoor 

Württemberg een derde van haar grondgebied verloor. 

In november 1630 keerde de zieke Lodewijk Frederik terug naar Montbéliard, waar hij in januari 1631 op 

45-jarige leeftijd overleed. 

 

 

XVIe. Hendrik van Nassau-Chalon, zoon van Palamedes van Nassau-Chalon (XVf), op pagina 179 en 

Polyxena van Mansfeld, geboren omstreeks 1570, gouverneur van Virton. Onder zijn grootvader 

Pieter Ernst van Mansfeld, ridder in de Orde van het Gulden Vlies, werd hij luitenant van een 

bende van ordonnantie, later plaatsvervangend gouverneur van Virton en St-Mard, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) omstreeks 1603, trouwde met Odilia van Heu. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 



  

  

1. Lamoraal van Nassau-Chalon, baljuw van Vianden in Luxemburg, overleden in 1630. 

2. Bonne van Nassau-Chalon. 

3. Margaretha van Nassau-Chalon, geboren in 1596. 

 

XVIf. Alexis II van Nassau-Corroy, zoon van René jonker van Nassau-Corroy (XVg), op pagina 

179 (heer van Corroy) en Catharina van Namen-Dhuy, geboren op donderdag 21 februari 1580 in 

's-Gravenhage, heer van Corroy, overleden (69 jaar oud) op dinsdag 4 januari 1650, trouwde 

(respectievelijk 32 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 10 februari 1613 met Adriana de Savary 

Warcoing, geboren omstreeks 1590, overleden (ongeveer 55 jaar oud) op zondag 14 januari 1646. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Philips jonker van Nassau-Corroy, geboren op donderdag 5 december 1613, gedoopt 

in Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België] (getuige: Filips Willem van 

Oranje-Nassau (zie XIVf, op pagina 140)), baron de Warcoin, kapitein de infanterie in 

Spaanse dienst, werd op 27 maart 1627 page van de infante Isabella te Brussel, 

overleden (22 jaar oud) op vrijdag 14 december 1635 in Corroy [Namen, België], 

begraven aldaar. 

2. Karel jonker van Nassau-Corroy, geboren op donderdag 21 mei 1615 in 

Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], baron van Warcoin. Hij volgde zijn 

oudste broer op als kapitein der infanterie, erfde in van zijn moeder de baronie van 

Warcoin, overleden (34 jaar oud) op maandag 23 augustus 1649 per ongeluk gewond 

door een pistoolschot, begraven in Corroy [Namen, België]. 

3. Maria Isabella van Nassau-Corroy, geboren op zondag 19 februari 1617 in 

Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], Kannunnikes te Mouster op 6 januari 

1624, overleden (36 jaar oud) op maandag 11 augustus 1653 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België], begraven in Rinnegom, trouwde (21 jaar 

oud) op woensdag 15 december 1638 met Werner van Glymes, zoon van Gilles van 

Glymes (heer van Falize) en Joanna van de Cerf, overleden 1676 of 1677. Uit dit 

huwelijk 5 kinderen. 

4. Anna Wilhelmina van Nassau-Corroy, geboren op woensdag 24 oktober 1618 in 

Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], overleden (40 jaar oud) in 

maart 1659, begraven in Andenne [Namen, België], trouwde (respectievelijk 32 en 

ongeveer 40 jaar oud) op maandag 5 december 1650 met Lancelot d' Yve, zoon van 

Lancelot d' Yve en Anna d' Argenteau, geboren omstreeks 1610, heer van Ligny, 

overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1654. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

5. Réne George van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 28 april 1620 in 

Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], kapitein in Spaanse dienst in 1643, 

luitenant-kolonel 1646, overleden (26 jaar oud) op zondag 24 februari 1647 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], begraven in Corroy [Namen, België]. 

6. Frans Lodewijk van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 22 november 1622 in 

Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], overleden (5 jaar oud) op 

donderdag 27 januari 1628 in Moustier-Sur-Sambre [Namen, België]. 

7. Margaretha Florence van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 11 mei 1624 in 

Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], Kannunnikes te Mouster op 18 maart 

1642. 

8. Maximiliaan van Nassau-Corroy, geboren op zondag 17 mei 1626, overleden (50 jaar 

oud) op donderdag 15 oktober 1676 in Namen [Namen, België], volgt XVIId, op 

pagina 278. 

 

XVIg. Willem van Nassau ook Willem van Nassau-LaLecq, zoon van Maurits van Oranje-Nassau 

(XVh), op pagina 180 (prins van Oranje, graaf van Nassau, Vianden, Buren enz,) en Margaretha 

van Mechelen, geboren omstreeks 1601 in 's-Gravenhage, heer van de Lek, gesneuveld (ongeveer 

26 jaar oud) op woensdag 18 augustus 1627 in Groenlo, Buitenechtelijke relatie (1) voor 1620 met 

Barbara Augusfinusdr Cocx, geboren omstreeks 1589, overleden (ongeveer 92 jaar oud) op 

dinsdag 9 september 1681. 



  

  

 Uit deze relatie een zoon: 

1. Willem van Nassau, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 

woensdag 21 juni 1679 in 's-Gravenhage, volgt XVIIe, op pagina 279. 

 

Willem van Nassau. 

 

 

 
 

Willem is de oudste bastaardzoon van stadhouder Maurits van Oranje en zijn maîtresse Margaretha van 

Mechelen. Hij was militair in het Staatse leger van 1620 tot zijn dood in 1627. Hij was heer van de Lek. 

De buitenechtelijke kinderen van Maurits en Margaretha werden erkend en van goederen en een adellijke 

titel voorzien (Nassau-LaLecq). Willem, geboren in 1601, kreeg de titel "Des Heiligen Roomsen Rijksgraaf 

van Nassau". Na 1625 werd dit "Heer van de Lek" waardoor hij meestal Willem LaLecq genoemd werd. De 

goederen, die prins Maurits bij zijn overlijden naliet aan zijn zoon waren aanzienlijk. Willem kreeg de 

heerlijkheid van de Lek als leengoed aan hem en zijn erfgenamen met de visserijen en platen in de Lek en in 

de Merwede. Zijn broer Lodewijk van Nassau kreeg de heerlijkheden Beverweerd en Odijk en de daarbij 

behorende titel "Heer van Beverweerd en Odijk". 

Vanaf zijn 19e levensjaar diende Willem in het leger in de oorlog tegen de Spanjaarden tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Als hij 24 jaar oud is ontvangt hij de functie van luitenant-admiraal van 

Holland en West-Friesland. Hij is dan plaatsvervanger van de stadhouder Frederik Hendrik, de 

Stedendwinger. In 1625 neemt hij als leider van een vloot Nederlandse schepen deel aan de door de 

Engelsen georganiseerde aanval op Cádiz, die door wanbeleid op een compleet fiasco uitdraait. 

In de zomer van 1627 is hij als militair aanwezig bij het Beleg van Grol. Op 18 augustus, niet lang voor het 

einde van de strijd wordt Willem, die met de Franse troepen aan het front mee vecht, met een koeghel van 

de wallen door de slaep van het hooft geschooten, een wonde die hem de doodt aenbraght. Hij sterft ter 

plaatse op 26-jarige leeftijd. Zijn broer Lodewijk erft de heerlijkheid van de Lek. 

Op 4 april 1627, 4 maanden voor zijn dood, trouwde Willem te Sluis met Anna van der Noot, vrouwe van 

Hoogwoud en Aartswoud. Zij was een dochter van Carel van der Noot heer van Hoogwoude en 

Gouverneur van Sluis en Anna van Manmaker. Met Anna had hij geen kinderen, wel had hij een 

buitenechtelijke relatie met een andere vrouw, Barbara Augustinus Cocx. Zij kregen een zoon: Willem Jonker 

van Nassau. 



  

  

Jacobus Revius dichtte: "Op de doot van jonckheer Willem van Nassau.". 

O Vaderlant, mijn doot wilt langer niet beclagen. 

Nadien ick heb erlangt mijn alderhoochsten wins: 

De siele was voor God, het lichaam voor den Prins. 

Dees beyde heb ick beyds oock willich opgedragen[4]. 

Ook Laurens Reael, de opvolger van Nassau als admiraal schreef een gedicht ter gelegenheid van zijn dood.. 

Een kindportret van Willem van Nassau-Lalecq hangt in de Amalia van Solmsgalerij van het gebouw van de 

Eerste Kamer der Staten-Generaal (het vroegere stadhouderlijk paleis) aan het Binnenhof in Den Haag. 

 

 

 Willem van Nassau ook Willem van Nassau-LaLecq, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 

ongeveer 21 jaar oud) (2) op zondag 4 april 1627 in Sluis met Anna van der Noot, dochter van 

Carel van der Noot (heer van Hoogwoud en Aartswoud) en Anna Manmaker, geboren 

omstreeks 1605, vrouwe van Hoogwoud en Aartswoud, overleden (ongeveer 37 jaar oud) 

omstreeks 1642. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Anna van der Noot, dochter van Carel van der Noot (heer van Hoogwoud en Aartswoud) en 

Anna Manmaker, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) (2) op 

zondag 30 november 1631 in 's-Gravenhage met Philip Jacob van den Boetzelaer, zoon van 

Rutger Wessel van den Boetzelaer en Amelia van Marnix, geboren omstreeks 1600, overleden 

(ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 3 mei 1652. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Carel van den Boetzelaer, geboren op maandag 13 augustus 1635, rijksbaron, heer 

van Nieuwveen, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 28 februari 1708, trouwde 

(respectievelijk 25 en 19 jaar oud) (1) op woensdag 13 april 1661 met Anna Catharina 

Musch, geboren op zondag 16 juni 1641 in 's-Gravenhage, vrouwe van Waalsdorp, 

overleden (26 jaar oud) op zondag 30 oktober 1667 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 

een dochter, trouwde (respectievelijk 42 en 34 jaar oud) (2) op zondag 3 april 1678 in 

's-Gravenhage met Sophia Ferens, geboren op zondag 26 juli 1643 in 's-Gravenhage, 

overleden (77 jaar oud) op zondag 27 april 1721 aldaar. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

2. Philips Jacob van den Boetzelaer, geboren op vrijdag 11 augustus 1634 in 

's-Gravenhage, heer van Asperen, overleden (53 jaar oud) op woensdag 24 maart 1688 

in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 20 en 19 jaar oud) op 

dinsdag 12 januari 1655 in 's-Gravenhage met Maria Cornelia van der Mijle, dochter 

van Adriaan van der Mijle (heer van der Mijle) en Agatha van Raephorst, geboren op 

woensdag 28 november 1635 in Willemstad, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 24 juni 1703. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

XVIh. Lodewijk van Nassau, zoon van Maurits van Oranje-Nassau (XVh), op pagina 180 (prins van 

Oranje, graaf van Nassau, Vianden, Buren enz,) en Margaretha van Mechelen, geboren eind 1602, 

heer van Beverweerd, overleden (62 jaar oud) op zaterdag 28 februari 1665 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 7 april 1630 met Isabella van 

Horn-Kessel, dochter van Willem Adriaan van Horne (baron van Kessel, gouverneur van 

Heusden) en Elisabeth van der Meeren, geboren omstreeks 1605, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op woensdag 7 mei 1664. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Maurits Lodewijk van Nassau-Lalecq, geboren omstreeks 1631, overleden (ongeveer 

51 jaar oud) op vrijdag 23 april 1683, volgt XVIIf, op pagina 279. 

2. Willem Adriaan van Nassau-Odijk, geboren omstreeks 1632, overleden (ongeveer 73 

jaar oud) op maandag 21 september 1705 in 's-Gravenhage, volgt XVIIg, op pagina 

280. 

3. Elisabeth van Nassau, geboren op woensdag 28 december 1633 in 's-Gravenhage, 

overleden (84 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1718 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 30 en 



  

  

ongeveer 45 jaar oud) op zaterdag 1 maart 1664 met Henry Bennett of Arlington, 

geboren omstreeks 1618 in Arlington [Verenigd Koninkrijk], overleden (ongeveer 67 

jaar oud) op zaterdag 28 juli 1685 aldaar. Uit dit huwelijk een dochter. 

4. Emilia van Nassau, geboren op zondag 4 maart 1635 in 's-Gravenhage, overleden (53 

jaar oud) op zondag 12 december 1688 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 24 en 25 

jaar oud) op zondag 26 oktober 1659 in 's-Gravenhage met Thomas Butler, zoon van 

James Butler en Elisabeth Preston of Dingwall (baroness Dingwall), geboren op 

zaterdag 1 juli 1634 in Kilkenny [Kilkenny, Ierland], overleden (46 jaar oud) op 

dinsdag 30 juli 1680 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit 

huwelijk 5 kinderen. 

5. Mauritita Margaretha van Nassau-Beverweerd, geboren omstreeks 1637 in 

's-Gravenhage, overleden (ongeveer 34 jaar oud) op vrijdag 14 augustus 1671 in 

Leiden, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 17 jaar oud) in 1670 met 

Colin Lindsay, zoon van Alexander Lindsay (tweede graaf van Balcarres) en Anna 

Mackenzie, geboren op vrijdag 23 augustus 1652 in 

Kilconquhar [Fife (Schotland), Verenigd Koninkrijk], derde graaf van Balcarres, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) in 1722, begraven in 

Balcarres [Fife (Schotland), Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

6. Wilhelmina Anna van Nassau, geboren omstreeks 1638 in 's-Gravenhage, overleden 

(ongeveer 50 jaar oud) op zondag 12 september 1688 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 33 en 41 jaar oud) op zondag 19 juli 1671 in 's-Gravenhage met Aelbrecht 

Willemsz van Ruijtenburgh, geboren op donderdag 16 mei 1630 in Amsterdam, 

overleden (52 jaar oud) op woensdag 13 januari 1683 in Delft. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

7. Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, geboren op zondag 16 december 1640 in 

's-Gravenhage, overleden (67 jaar oud) op donderdag 18 oktober 1708 in 

Roeselare [West-Vlaanderen, België], volgt XVIIh, op pagina 284. 

8. Charlotte van Nassau-Beverweerd, gedoopt op dinsdag 23 september 1642 in 

's-Gravenhage, jong overleden. 

9. Gerard Antonie van Nassau-Beverweerd, gedoopt op dinsdag 21 oktober 1642 in 

Bergen op Zoom, jong overleden. 

10. Charlotte Philiberte van Nassau-Beverweerd, gedoopt op zaterdag 2 oktober 1649 in 

's-Gravenhage, In april 1702 werd zij "Lady of the Bedchamber" van konongin Anna 

Stuart benoemd, ongehuwd overleden (52 jaar oud) eind 1702. 

 

Lodewijk van Nassau. 

Nederlands militair, diplomaat en edelman. Hij was buitengewoon ambassadeur in Engeland tijdens de 

Restauratie van de monarchie. 

Hij werd in 1626, na de dood van Maurits, heer van Beverweerd, aan de Kromme Rijn, en Odijk. Na het 

sneuvelen van zijn broer Willem in 1627 kwam daar de heerlijkheid Lek nog bij. 

Lodewijk maakte carrière in het Staatse leger, onderscheidde zich in 1629 bij het Beleg van 's-Hertogenbosch, 

werd 1632 kolonel, commandeerde na 1635 het regiment Rosencrants, redde in 1640 bij Hulst de kanonnen 

uit handen van de vijand, werd in 1643 generaal-majoor en gouverneur van Bergen op Zoom, en in 1658 

gouverneur van 's-Hertogenbosch. 

In 1641 stuurde zijn oom Frederik Hendrik, Prins van Oranje, hem naar Frankrijk om uit te leggen dat het 

huwelijk van zijn zoon Willem met Maria Stuart een privé-zaak was en niets te maken had met de politiek 

van de Republiek. 

In juli 1660 vertrok hij naar Engeland als vertrouweling van Maria Stuart. Om Karel II van Engeland gunstig 

te stemmen bood hij in november 1660 met Simon van Hoorn en Joachim Ripperda in opdracht van de 

Staten van Holland en West-Friesland of de Staten-Generaal der Nederlanden een aantal schilderijen en 

beelden aan, de zogenaamde Dutch Gift. Op 1 december 1660 werd hij door de Staten van Holland 

aangesteld als lid van de commissie ter educatie van prins Willem III van Oranje-Nassau, het 'Kind van 

Staat', evenals Cornelis de Graeff, Johan de Witt, Nanning van Foreest, Kornelis van Beveren en Wigbold van 



  

  

der Does. 

 

 

Elisabeth van Nassau. 

 

 

 
 

 

 

XVIi. Carel van Nassau, zoon van Maurits van Oranje-Nassau (XVh), op pagina 180 (prins van Oranje, 

graaf van Nassau, Vianden, Buren enz,) en Jobghen Arendsdr van Alphen, geboren 

omstreeks 1612 in Delft, gesneuveld (ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 28 maart 1637 in 

Porto Calvo [Alagoas, Brazilië], trouwde (ongeveer 18 jaar oud) in 16302 met Margaretha van 

Bodeghem, dochter van Jan van Bodeghem en Catharina Schrams, overleden 

voor vrijdag 23 augustus 1675. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria van Nassau, geboren in 1634. 

 

 Margaretha van Bodeghem, dochter van Jan van Bodeghem en Catharina Schrams, trouwde 

(2) 1637 of 1638 met Jacob de Bruijn. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Margaretha van Bodeghem, trouwde (3) op dinsdag 14 augustus 1640 in 's-Gravenhage met 

Nicolaas van Loenen, afkomstig uit Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Margaretha van Bodeghem, trouwde (4) op zondag 25 november 1646 met Gerard van 

Nieuwstad, afkomstig uit Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

XVIj. Willem Maurits jonker van Nassau, zoon van Justinus van Nassau (XVi), op pagina 183 en Anna 

van Merode-Pietersheim, geboren op zondag 1 juni 1603 in Breda, heer van Grimhuizen 

ritmeester in staatse dienst, overleden (35 jaar oud) op maandag 22 november 1638 in Leiden, 

trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 5 oktober 1631 in 's-Gravenhage 

met Maria van Aerssen van Sommelsdijk, dochter van François van Aerssen (heer van 

Sommelsdijk) en Petronella Borre, geboren omstreeks 1605, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op 

woensdag 9 oktober 1641 in Leiden. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Justinus II van Nassau, geboren op zondag 23 januari 1633 in 's-Gravenhage, jonker 

van Nassau heer van Grimhuizen, ongehuwd en kinderloos overleden (25 jaar oud) 

op woensdag 2 oktober 1658. 

2. Justina van Nassau, geboren op zondag 4 maart 1635 in 's-Gravenhage, overleden 

(ongeveer 86 jaar oud) omstreeks 1721, trouwde (respectievelijk 17 en ongeveer 20 jaar 

oud) op zondag 10 november 1652 in 's-Gravenhage met George van Cats ter 

Coulster, zoon van Theophilus van Cats ter Coulster en Maria de Bije, geboren 

omstreeks 1632, overleden (ongeveer 44 jaar oud) omstreeks 1676. Uit dit huwelijk een 

zoon. 

3. Anna van Nassau, geboren op maandag 5 juli 1638 in 's-Gravenhage, overleden (82 

jaar oud) op dinsdag 3 juni 1721 aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 23 

jaar oud) op zondag 2 maart 1659 met Willem Adriaan II van Horne, zoon van Johan 

Belgicus van Horn-Kessel (baron van Kessel) en Johanna van 

Bronckhorst-Batenburg (vrouwe van Batenburg), geboren omstreeks 1635 in Kessel, 

graaf van Horn, baron van Kessel, heer van Batenburg, overleden (ongeveer 58 jaar 

oud) op donderdag 4 maart 1694. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

 

George van Cats ter Coulster. 

Hij was o.a. ambachtsheer van Heiloo, heer van Oesdom en Ter Coulster 1656-1676 en 9e heer van Schagen 

1658-1676. Hij bewoonde het kasteel Ter Coulster te Heiloo. 

Al ten tijde van Willem de Bastaard de eerste heer van Schagen waren er vaak moeilijkheden over de 

betalingen van renten uit de visserijen. In 1658 moest de heerlijkheid ten gunste van de crediteuren van 

Willem III van Beieren-Schagen worden verkocht. Mr. Pieter de Salengre verkocht de heerlijkheid met alle 

toebehoren voor 263.000 gulden aan George van Cats. Toen bleek dat ook George van Cats de heerlijkheid 

niet kon behouden kocht Floris in 1676 de heerlijkheid voor 170.000 gulden. 

 

 

Willem Adriaan II van Horne. 

 

 



  

  

 
 

Na het overlijden in 1669 van de meester-generaal Wigbolt van der Does wensten de Staten van Holland Van 

Horne en de andere staten Frederik van Nassau-Zuylestein benoemd te zien. Pas bij commissiebesluit van 12 

april 1672 benoemden de Staten-Generaal Van Horne tot meester-generaal der artillerie. Hij had vervolgens 

een belangrijk aandeel in de krijgsverrichtingen ter land en ter zee in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw en ontwierp nog in 1672 een nieuwe samenstelling van het personeel te velde, die werd aangenomen 

(resolutie Raad van State van 2 mei 1672). Ten tijde van zijn benoeming had hij de rang van sergeant-majoor 

in het leger, was hij kolonel van een regiment infanterie, gouverneur van Heusden en in 1688 werd hij 

benoemd tot gouverneur van Vlaanderen. Van Horne volgde zijn vader op als graaf van Horne, baron van 

Kessel en heer van Batenburg. 

De Koninklijke Militaire School (KMS), in Nederland de bakermat voor onderofficieren, was gevestigd op de 

naar hem in (1938 - 2014) vernoemde Van Hornekazerne in Weert. 

 

 

XVIk. Philips van Nassau, zoon van Justinus van Nassau (XVi), op pagina 183 en Anna van 

Merode-Pietersheim, geboren omstreeks 1605, heer van Grimhuizen, Hoekelom en Wijchen, 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) op donderdag 12 maart 1676, trouwde (ongeveer 25 jaar oud) in 

1630 in Leiden met Margaretha Maria van Cortenbach, dochter van Willem van Cortenbach en 

Margaretha van der Lippe, overleden voor donderdag 12 maart 1676. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Philips van Nassau, jong overleden. 

2. Anna Margaretha van Nassau-Wychen, vrouwe van Wychen, Vaesthartelt en 

Grimhuizen, overleden op donderdag 12 maart 1676, trouwde (1) op 

dinsdag 9 december 1659 met Diederik Schenk van Nydeggen, zoon van 

Christoffel baron Schenk van Nydeggen en Adelheid Hoen van der Lippe, heer van 

Blijenbeek, Afferden en Grubbenvorst, overleden op vrijdag 5 augustus 1661. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) in 1668 met Johan Gerard van 

Oostrum, zoon van Johan van Oostrum (heer van Gervershof en Maersbergen en van 

1645 tot 1656 heer van Moersbergen) en Catharina Maria van de Wael (erfdochter van 

Moersbergen), heer van 1656 tot 1689 van Moersbergen, Cattenbroek en Zeist en 

kolonel in staatse dienst, overleden op zaterdag 24 november 1696. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 



  

  

 

XVIl. Willem II van Oranje-Nassau, zoon van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de 

Stedendwinger) (XVj), op pagina 183 (prins van Oranje (1625)) en Amalia van Solms-Braunfels, 

geboren op woensdag 27 mei 1626 in 's-Gravenhage, overleden (24 jaar oud) op 

zondag 6 november 1650 aldaar (pokken), bijgezet in maart 1651 in Delft bijgezet in de Nieuwe 

Kerk, trouwde (respectievelijk 14 en 9 jaar oud) op zondag 12 mei 1641 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Maria Henriëtte (Mary) Stuart, dochter 

van Karel I koning van Engeland en Henriëtta Maria van Frankrijk (koningin van Engeland, 

Schotland en Ierland (13 juni 1625 - 30 januari 1649)), geboren op dinsdag 4 november 1631 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (29 jaar oud) op 

vrijdag 24 december 1660 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Willem III van Oranje-Nassau, geboren op maandag 14 november 1650 in 

's-Gravenhage op het Binnenhof, prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van 

Holland enz, koning van Engeland, overleden (51 jaar oud) op zondag 19 maart 1702 

in Kensington Palace (Londen) [South East England, Verenigd Koninkrijk], begraven 

in Westminster Abbey [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 27 en 15 jaar oud) op zondag 14 november 1677 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met zijn nicht Maria II (Maria) 

van Engeland, dochter van Jacobus II koning van Engeland en Anna Hyde, geboren 

op zondag 30 april 1662 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (32 jaar oud) op dinsdag 28 december 1694 (vrijdag 7 jan 1695) aldaar. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Willem II van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Willem was in veel opzichten een ambitieuze en niet steeds diplomatieke man. Hij had nog als laatste der 

stadhouders had oog voor alle zeventien Nederlanden en had daarmee voor de tijd waarin hij aantrad grote 

plannen. Hij constateerde in de Republiek der Verenigde Nederlanden te veel particularisme en 

verdeeldheid en zag kansen het land tot een meer gecentraliseerd, calvinistisch land te maken met hemzelf 



  

  

in een spilfunctie, mogelijk als monarch. Hij steunde daarbij op de orthodoxe calvinisten en kwam al gauw 

in conflict met de op financiële belangen gerichte staatsgezinden. 

Hij was het in toenemende mate oneens met de politiek van religieuze tolerantie die zijn vader toepaste voor 

de veroverde Generaliteitslanden, waar de bevolking grotendeels rooms-katholiek wenste te blijven. 

Willem droeg zijn steentje bij tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de Hinderlaag bij Bergen op Zoom 

(1643) zijn eerste wapenfeit was. De vredesbesprekingen met de Spaanse koning waren geheel niet naar zijn 

zin, maar zij waren al te ver gevorderd om nog tot staan gebracht te worden toen zijn vader in 1647 stierf. 

Ook zijn moeder speelde daarbij een rol. Zij werd voor derving van inkomsten bij vrede schadeloosgesteld. 

Oppositie tegen de ratificatie van de Vrede van Münsterkwam van Zeeland. Willem adviseerde tevergeefs 

de andere gewesten ook tegen te stemmen. Daarna verliet hij Den Haag om vooral zijn onmacht tegenover 

het gewest Holland te verbergen. 

Na de Vrede van Münster. 

De Vrede van Münster bracht economische ellende mee voor Zeeland omdat de handel op Schelde, Sas en 

Zwin zich weer naar Vlaamse havens verplaatste. De kolonie van de West-Indische Compagnie in Brazilië 

ging verloren en dat veroorzaakte grote onvrede. Verder werd overal in de Generaliteitslanden, (behalve in 

Overmaas), de Hervorming doorgevoerd, wat tot spanningen leidde. De staatse handelaren in Holland 

zagen niet in dat zij daarvoor moesten betalen. Willem steunde de orthodoxen niet alleen moreel; in zijn 

eigen graafschap Lingen stelde hij een drost aan, Rutger van Haersolte, die in dit rooms-katholieke gebied de 

priesters verving door dominees en de kerken ontdeed van alle sier. Het werd echter spoedig duidelijk dat 

het allemaal niets uitmaakte; de Contrareformatie had zijn werk gedaan en de bevolking bleef 

rooms-katholiek. De orthodoxen wilden hardere maatregelen en een sterker leger. De Hollandse steden, 

vooral Amsterdam, Dordrecht, Delft, Haarlem en het West-Friese Hoorn en Medemblik, wilden juist 

verkleining van het leger en handhaving van de waardgelders. De staatkundige verhoudingen in de 

republiek waren onduidelijk; grote vraag was wie nu eigenlijk het land regeerde. 

Staatsgreep. 

In juli 1650 probeerde Willem dit vacuüm in zijn voordeel te beslechten. Samen met Willem Frederik van 

Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, bereidde hij een staatsgreep voor die tot doel had de rol van de 

Staten-Generaal te versterken en de macht van het gewest Holland te breken. Eerst was er een 

propaganda-veldtocht. Er werd in Holland een vervalst geschrift uitgegeven dat later bekend stond als De 

elf artikelen. Daarin stond dat in geval van een Engelse burgeroorlog de regenten het parlement van 

Engeland - dat zojuist Willems schoonvader had laten onthoofden - zouden steunen met militaire troepen. 

Ook de Zuid-Nederlandse ('Spaanse') regering in Brussel had alle reden te voorkomen dat Willem de vrede 

zou breken. Toch gaven de Staten-Generaal de Prins een bezending voor de voornaamste steden in het 

gewest Holland. 

Een aantal tegenstanders werd aangehouden, zoals admiraal Witte de With. Hij werd in de Haagse 

Voorpoort gevangengezet, ondanks zijn dertig jaar trouwe dienst. Zes Statenleden werden 30 juli 

gearresteerd in het stadhouderlijk kwartier aan het Binnenhof, net als Van Oldenbarnevelt in 1618 door prins 

Maurits. Het zestal werd opgesloten op Slot Loevestein, onder wie Jacob de Witt (vader van de latere 

raadspensionaris van Holland Johan de Witt) en de burgemeesters van Haarlem, Delft, Hoorn en 

Medemblik. Willem kreeg geen steun van Zeeland en Holland om in naam van de Staten-Generaal in te 

grijpen en eenzijdig legereenheden te ontbinden. De prins trok met zijn leger van Dordrecht naar Delft en 

Amsterdam. Een deel van de troepen, onder Cornelis van Aerssen en Frederik van Dohna, verdwaalde in de 

nacht van 29 op 30 juli op de hei bij Hilversum door onweer en slecht zicht. Een postbode bracht 

burgemeester Cornelis Bicker van de bedreiging op de hoogte. Poorten werden gesloten, bruggen 

opgehaald, de schutterij gemobiliseerd en kanonnen naar de wallen gesleept. Hoewel de verrassingsaanval 

op Amsterdam zo mislukte, kreeg de Prins wel zijn zin. Cornelis de Graeff kreeg van Willem te horen dat 

Cornelis Bicker en zijn broer Andries Bicker uit de Amsterdamse vroedschap moesten verdwijnen, wat 

gebeurde. Maar binnen een jaar waren de gebroeders Bicker in hun ambten hersteld. De Loevesteinse factie 

werd vrijgelaten. Deze poging tot een staatsgreep en aanval op de grote handelsstad Amsterdam maakte in 

heel Europa een slechte indruk. Joost van den Vondel dichtte: 'Geen adel, maar een schelm, heeft lust de 

Kroon der steden te trappen met den hoef (.)'. 

Overlijden. 

In oktober, na een jachtpartij op de Veluwe, kreeg de prins koorts. Hij bleek aan pokken te lijden en op 6 

november stierf hij op 24-jarige leeftijd. Acht dagen later werd zijn erfgenaam geboren, de latere stadhouder 

Willem III. Willems stoffelijk overschot werd in maart 1651 bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in 



  

  

de Nieuwe Kerk in Delft. De Staatsgezinden maakten gebruik van de verwarring in het vijandelijke 

orangistische kamp. Er was in Holland en Zeeland inmiddels een grote meerderheid ontstaan die geen 

stadhouder meer wenste, en deze gewesten sleepten Utrecht mee: het Eerste Stadhouderloze Tijdperk was 

geboren. Staatkundige verhoudingen werden besproken in de Grote Vergadering ("Unie, militie en religie"). 

 

 

 

 

Willem was in veel opzichten een begaafde, maar niet steeds diplomatieke man. Hij had nog als laatste der 

stadhouders oog voor alle 17 Nederlanden en had daarmee voor de tijd waarin hij aantrad ambitieuze 

plannen. Hij constateerde in de Republiek der Verenigde Nederlanden te veel particularisme en 

verdeeldheid en zag kansen het land tot een meer gecentraliseerd, calvinistisch land te maken met hemzelf 

in een spilfunctie, mogelijk als monarch. Hij steunde daarbij op de orthodoxe calvinisten en kwam al gauw 

in conflict met de op eigen financiële belangen gerichte staatsgezinden. 

Hij was het in toenemende mate oneens met de politiek van religieuze tolerantie die zijn vader toepaste op 

de veroverde Generaliteitslanden, waar de bevolking grotendeels rooms-katholiek wenste te blijven. 

Willem droeg zijn steentje bij tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de Hinderlaag bij Bergen op Zoom 

(1643) zijn eerste wapenfeit was. De vredesbesprekingen met de Spaanse koning waren geheel niet naar zijn 

zin, maar zij waren al te ver gevorderd om nog tot staan gebracht te worden toen zijn vader in 1647 stierf. 

Ook zijn moeder speelde daarbij een rol. Zij werd voor derving van inkomsten bij vrede schadeloosgesteld. 

Oppositie tegen de ratificatie van de Vrede van Münster kwam van Zeeland. Willem adviseerde tevergeefs 

de andere gewesten ook tegen te stemmen. Daarna verliet hij Den Haag om vooral zijn onmacht tegenover 

het gewest Holland te verbergen. 

Na de Vrede van Münster. 

De Vrede van Münster bracht economische ellende mee voor Zeeland omdat de handel op Schelde, Sas en 

Zwin zich weer naar Vlaamse havens verplaatste. De kolonie van de West-Indische Compagnie in Brazilië 

ging verloren en dat veroorzaakte grote onvrede. Verder werd overal in de Generaliteitslanden, (behalve in 

Overmaas), de Hervorming doorgevoerd, wat tot spanningen leidde. De staatse handelaren in Holland 

zagen niet in dat zij daarvoor moesten betalen. Willem steunde de orthodoxen niet alleen moreel; in zijn 

eigen graafschap Lingen stelde hij een drost aan, Rutger van Haersolte, die in dit rooms-katholieke gebied de 

priesters verving door dominees en de kerken ontdeed van alle sier. Het werd echter spoedig duidelijk dat 

het allemaal niets uitmaakte; de contra-reformatie had zijn werk gedaan en de bevolking bleef 

rooms-katholiek. De orthodoxen wilden hardere maatregelen en een sterker leger. De Hollandse steden, 

vooral Amsterdam, Dordrecht, Delft, Haarlem en het West-Friese Hoorn en Medemblik, wilden juist 

verkleining van het leger en handhaving van de waardgelders. De staatkundige verhoudingen in de 

republiek waren onduidelijk; grote vraag was wie nu eigenlijk het land regeerde. 

Staatsgreep. 

In juli 1650 probeerde Willem dit vacuüm in zijn voordeel te beslechten. Samen met Willem Frederik van 

Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, bereidde hij een staatsgreep voor die tot doel had de rol van de 

Staten-Generaal te versterken en de macht van het gewest Holland te breken. Eerst was er een 

propaganda-veldtocht. Er werd in Holland een vervalst geschrift uitgegeven, later bekend als De elf 

artikelen, waarin stond dat, in geval van een burgeroorlog, het parlement van Engeland - dat zojuist Willems 

schoonvader had laten onthoofden - de regenten zou steunen met militaire troepen. Ook de 

Zuid-Nederlandse ('Spaanse') regering in Brussel had alle reden te voorkomen dat Willem de vrede zou 

breken. Toch gaven de Staten-Generaal de Prins een bezending voor de voornaamste steden in het gewest 

Holland. 

Een aantal tegenstanders werd aangehouden, zoals admiraal Witte de With. Een zestal Statenleden werd 

opgesloten op Slot Loevestein, onder wie Jacob de Witt (vader van de latere raadspensionaris van Holland 

Johan de Witt) en de burgemeesters van Haarlem, Delft, Hoorn en Medemblik. Willem kreeg geen steun van 

Zeeland en Holland om in naam van de Staten-Generaal in te grijpen en eenzijdig legereenheden te 

ontbinden. De prins trok met zijn leger van Dordrecht naar Delft en Amsterdam. Een deel van de troepen, 

onder Cornelis van Aerssen en Frederik van Dohna, verdwaalde op de hei bij Hilversum door onweer en 

slecht zicht. Hoewel de verrassingsaanval op Amsterdam zo mislukte, kreeg de Prins wel zijn zin. Cornelis 

de Graeff kregen van Willem te horen dat Cornelis Bicker en zijn broer Andries Bicker uit de vroedschap 

moesten verdwijnen, wat gebeurde. De Loevesteinse factie werd vrijgelaten. 



  

  

Overlijden. 

In oktober, na een jachtpartij op de Veluwe, kreeg de prins koorts. Hij bleek aan pokken te lijden en op 6 

november stierf hij op 24-jarige leeftijd. Acht dagen later werd zijn erfgenaam geboren, de latere stadhouder 

Willem III. Willems stoffelijk overschot werd in maart 1651 bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in 

de Nieuwe Kerk in Delft. De Staatsgezinden maakten gebruik van de verwarring in het vijandelijke 

orangistische kamp. Er was in Holland en Zeeland inmiddels een grote meerderheid ontstaan die geen 

stadhouder meer wenste, en deze gewesten sleepten Utrecht mee: het Eerste Stadhouderloze Tijdperk was 

geboren. Staatkundige verhoudingen werden besproken in de Grote Vergadering ("Unie, militie en eligie"). 

 

Op zijn trouwdag schreef de prins in zijn journaal: 

Na het avondmaal ging de konigin naar haar ontvangstkamer tot 10 uur 's avonds; toen bracht de koning 

mij, met de andere heren, naar zijn kamer waar ik mij ontkleedde; de konigin was met de andere dames bij 

de prinses. Nadat ik onkleed was bracht de koning mij in de kamer waar de princes te bed lag; ik begaf mij 

ter bed en bleef anderhalf uur, in tegenwoordigheid van de koning, de konigin, de vier gezanten, en nog een 

heleboel andere dames en heren; daarna stond ik op en ging naar de kamer van de koning, waar in 's nachts 

bleef slapen. 

Het eigenlijke huwelijk zou pas enkele jaren later 'geconsummeerd' worden. 

 

Maria Henriëtte (Mary) Stuart. 

 

 

 
 

Maria Henriëtte Stuart werd geboren in St. James's Palace, Londen. Karel I gaf haar in 1642 de titel Princess 

Royal, waarmee de traditie werd gevestigd dat de oudste dochter van de Britse vorst deze titel zou dragen. 

De titel werd ingesteld op het initiatief van koningin Henriëtta Maria, die de Franse etiquette wilde 

navolgen, waar de oudste dochter van de koning de titel Madame Royale droeg. 

Huwelijk. 

De wens van haar vader was om haar een zoon van Filips IV van Spanje te laten huwen, terwijl haar neef 

Karel I Lodewijk van de Palts ook naar haar hand dong. Beide intenties mislukten en zij verloofde zich met 

Willem, de zoon en de erfgenaam van Frederik Hendrik, de Prins van Oranje-Nassau en stadhouder van de 



  

  

Verenigde Provincies, en van Amalia van Solms. Frederik Hendrik hoopte met een koninklijk huwelijk voor 

zijn zoon om zijn eigen monarchistische aspiraties kracht bij te zetten; hij was ook een van de grootste 

geldschieters van Karel I tijdens de Engelse Burgeroorlog. Het huwelijk vond op 2 mei 1641 plaats in de 

Royal Chapel van het Palace of Whitehall in Londen, maar werd verscheidene jaren niet geconsummeerd 

vanwege de jonge leeftijd van de bruid. In 1642 maakte Maria echter de oversteek naar Holland met haar 

moeder en in 1644 begon ze haar rol in het openbare leven te spelen als schoondochter van de stadhouder. 

Latere jaren. 

In maart 1647 volgde haar echtgenoot Willem II zijn vader op als stadhouder. In november 1650 echter stierf 

Willem onverwacht aan de pokken, vlak na zijn poging om Amsterdam op zijn politieke tegenstanders te 

veroveren. Het enige kind van het paar, Willem (later Willem III van Oranje, de stadhouder-koning), werd 

acht dagen later geboren. De Prinses van Oranje, nu weduwe, werd gedwongen om het voogdijschap over 

haar pasgeboren zoon te delen met zijn grootmoeder Amalia, weduwe van Frederik Hendrik, en met 

Frederik Willem van Brandenburg. Zij was niet erg populair bij de Staatse regering vanwege de connecties 

met haar familie, de Stuarts. Zij bleef wonen in het stadhouderlijk paleis aan het Binnenhof, in het 

gebouwencomplex waar thans de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gevestigd. Het boudoir van de 

Princess Royal is bij de verbouwingen in dat complex steeds intact gebleven. Het staat in het huis van de 

Senaat nu bekend als het Mary Stuart-kabinet. Karel I was op het eind van de Engelse Burgeroorlog 

onthoofd en de aanwezigheid van Maria in Den Haag leidde tot spanningen met de nieuwe republikeinse 

Commonwealth onder Oliver Cromwell. Het gedrag van de Engelse royalistische edelen in ballingschap 

tegenover het gezantschap dat Cromwell naar Den Haag stuurde was een van de directe aanleidingen van 

de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog. Ze irriteerde de publieke opinie nog verder door de gastvrijheid die 

ze verleende aan haar broers, Karel (de latere Karel II van Engeland) en Jacobus (later Jacobus II van 

Engeland), nadat die Engeland ontvlucht waren. Het werd haar na de vrede met Engeland door de Staten 

verboden om haar verwanten nog verder te ontvangen. Zelfs bij de Orangisten was ze niet erg populair 

omdat ze er van jongs af aan op stond altijd strikt volgens protocol als een koninklijke prinses behandeld te 

worden en het vertikte om ook maar een woord Nederlands te spreken. Van 1654 tot 1657 bracht de prinses 

het grootste deel van haar tijd door buiten Holland, meestal in Frankrijk. In 1657 werd zij regent namens 

haar zoon voor het prinsdom Orange, maar de financiële moeilijkheden waarin ze inmiddels verkeerde 

brachten haar ertoe om de hulp van koning Lodewijk XIV van Frankrijk in te roepen. Maria had geen groot 

politiek inzicht en liet zich, opgeslokt als ze werd door haar wufte levenswijze, makkelijk door anderen 

beïnvloeden. 

Het voogdijschap over Willem III. 

De Restauratie van Karel II in Groot-Brittannië, verbeterde de positie van de "Dowager Princess" en haar 

zoon in Holland zeer. In 1660 wordt de roep in de Republiek om verheffing van de prins steeds luider. Om 

de Oranjegezinden de wind uit de zeilen te nemen lanceert Johan de Witt het idee om de prins een goede 

opvoeding te laten geven onder directe leiding van de Staten van Holland. Dit idee was hem aangedragen 

door zijn oom Cornelis de Graeff. Intussen wijst De Witt een voorstel van prinses Maria Henriëtte om de 

prins te benoemen tot kapitein-generaal, in navolging van een besluit van de Staten van Gelderland, af. De 

prinses vraagt raad aan Karel II en zoekt ook steun bij Amsterdam, waar de Graeff haar goed gezind is. De 

Staten van Holland besluiten op 1 december 1660 conform het voorstel van prinses Maria Henriëtte de 

commissie samen te stellen. Naast de Witt en de Graeff werden enkele vooraanstaande leden zoals Lodewijk 

van Nassau-Beverweerd en Nanning van Foreest met het voogdijschap over prins Willem III, "het kind van 

staat", benoemd. 

Overlijden. 

In september 1660 keerde zij naar Engeland terug. Zij stierf echter twee maanden later op 29-jarige leeftijd 

aan pokken in het Palace of Whitehall en werd begraven in Westminster Abbey. In haar testament had ze 

haar broer Karel tot voogd over haar zoon Willem benoemd en de nieuwe koning van Engeland gebruikte 

dit onmiddellijk om zijn invloed in de Republiek te vergroten. 

 

 

Willem III van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Vanaf 1672 bestuurde hij als stadhouder Willem III van Oranje Holland, Zeeland en Utrecht, sinds 1675 ook 

Gelre en Zutphen en Overijssel, en ten slotte sinds 1696 ook Drenthe, in de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Vanaf 1689 regeerde hij als Willem III over Engeland en Ierland. Toevallig was zijn 

regeringsnummer (III) hetzelfde voor zowel Oranje als Engeland. Als koning van Schotland stond hij bekend 

als Willem II. Hij staat informeel bekend als King Billy in Noord-Ierland en Schotland. 

In wat nu bekendstaat als de Glorious Revolution, viel Willem Engeland binnen op 15 november 1688 in een 

actie die uiteindelijk koning Jacobus II afzette en de kronen van Engeland, Schotland en Ierland voor hem 

won. Op de Britse Eilanden regeerde Willem samen met zijn vrouw, Maria II, tot haar dood op 28 december 

1694. De periode van hun gezamenlijke heerschappij wordt vaak aangeduid als "Willem en Maria". In het 

jaar 1694 kwam ook de Bank of England tot stand, wat Willem III verzekerde van de steun van de bankiers 

aan zijn regering. 

Willem was een protestant en mede daarom nam hij deel aan verschillende oorlogen tegen de machtige 

katholieke koning Lodewijk XIV van Frankrijk, in coalitie met de protestantse en katholieke machten van 

Europa. Veel protestanten riepen hem uit tot een voorvechter van hun geloof. Grotendeels vanwege deze 

reputatie was Willem in staat om de Britse kronen te nemen toen velen vreesden dat het katholicisme zou 

herleven onder Jacobus. Willems overwinning over Jacobus bij de Slag aan de Boyne in 1690 wordt herdacht 

door de Oranjeorde in Noord-Ierland en delen van Schotland tot op de dag van vandaag. Zijn heerschappij 

markeerde het begin van de overgang van de persoonlijke heerschappij van de Stuarts naar de meer 

parlement-gerichte heerschappij van het Huis Hannover. 

Jeugd. 

Willem III van Oranje werd geboren acht dagen na het plotselinge heengaan van zijn vader, stadhouder 

Willem II, die aan de pokken overleed. Zijn moeder was Maria Henriëtte Stuart, de Engelse Princess Royal. 

De regentenpartij onder het beheer van Cornelis de Graeff en Andries Bicker maakte van het overlijden van 

zijn vader gebruik om het Eerste Stadhouderloze Tijdperk in te luiden. Met alleen Leiden tegen, werd in 

Holland besloten geen stadhouder te benoemen en om een afvaardiging te sturen naar Zeeland om daar 



  

  

hetzelfde te bewerkstelligen. De Staten namen het recht om landdrosten en baljuws te benoemen nu zelf in 

handen. Op het eind van de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog 'verplichtte' de provincie Holland, misschien 

op aandringen van Johan de Witt, zich in de geheime Akte van Seclusie aan het republikeinse Engelse 

regime van Oliver Cromwell om de prins nooit als stadhouder aan te stellen - of toe te staan dat een andere 

provincie dat wel deed. Willem, vanaf 1657 onderricht in de staatsreligie van het calvinisme door dominee 

Cornelis Trigland, kreeg vanaf 1659 onderwijs op de Universiteit van Leiden, zonder daar echt student te 

zijn. Hij interesseerde zich weinig voor boekenwijsheid maar meer voor de schone kunsten, met name 

tuinarchitectuur. 

De Acte van Seclusie werd herroepen in 1660 na de Restauratie van de monarchie in Engeland. Zijn moeder 

en grootmoeder Amalia van Solms probeerden verschillende provincies zover te krijgen Willem alvast als 

hun toekomstige stadhouder aan te wijzen, maar dat mislukte. Gedurende de Tweede Engels-Nederlandse 

Oorlog 1665-1667 begonnen er echter al stemmen op te gaan voor sterkere leiding. De bemoeienis van 

Willems oom, Karel II van Engeland, één van de drie voogden - De Witt, De Graeff en Gillis Valckenier - van 

Willem nadat zijn moeder in 1660 overleden was, leidde echter tot een tegenreactie. De astmatische en 

gebochelde Willem werd in april 1666 tot Kind van Staat verklaard, nadat Amalia omgekocht was met een 

staatspensioen, zodat de overheid pro-Engelse elementen uit zijn omgeving kon verwijderen. Willem 

speelde samen met de zonen van De Graeff - Pieter en Jacob - in het huis aan de dijk naar Soest (het latere 

Paleis Soestdijk). 

Er werd daarna (augustus 1667) een openlijk Eeuwig Edict uitgevaardigd om de prins uit te sluiten van de 

positie van zijn voorgangers: bepaald werd dat de kapitein-generaal van de Republiek nooit dezelfde mocht 

zijn als de stadhouder. Holland en daarna Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel schaften het 

stadhouderschap zelfs helemaal af. Toch was dit een deeloverwinning voor Willem: het opperbevel van het 

leger zou hem kennelijk gaan toevallen. In 1668 werd hij ook aangewezen als eerste edele van de Staten van 

Zeeland: de eerste van de adellijke afgevaardigden. Amalia en zijn derde voogd Frederik Willem van 

Brandenburg verklaarden Willem nu meerderjarig, wat eigenlijk illegaal was: een man bereikte toen pas 

meerderjarigheid met 23 jaar. In 1670 werd hij lid van de Raad van State met vol stemrecht. 

Vanaf november 1670 tot februari 1671 bezocht Willem Engeland om zijn oom Karel II te bewegen eindelijk 

eens wat te gaan aflossen van de enorme schuld die het Huis Stuart sinds de Engelse burgeroorlog aan het 

Huis van Oranje had. Oom Karel, steeds balancerend op de rand van het bankroet, kon in dit opzicht niets 

voor Willem betekenen maar probeerde hem wel tot het katholicisme te bekeren. Willems geschokte reactie 

hierop zorgde ervoor dat Karel zijn neef geen deelgenoot maakte van het geheime Verdrag van Dover dat hij 

met Lodewijk XIV gesloten had, waarin bepaald werd dat Engeland en Frankrijk samen de Republiek omver 

zouden werpen en Willem als soeverein prins van een Hollandse 'rompstaat' zouden benoemen. 

Stadhouderschap. 

In het rampjaar 1672 veranderde alles. De Republiek werd van alle kanten aangevallen: door de Engelsen, 

Fransen en de bisschoppen van Münster en Keulen. Het gewapend conflict dat in dat jaar uitbrak met de 

Engelsen ging de geschiedenis in als de Derde Engels-Nederlandse Oorlog, dat met de Fransen als de 

Hollandse Oorlog, hoewel daar nog zes andere partijen bij betrokken waren. Willem had Karel in januari 

nog aangeboden de Republiek tot een volgzaam bondgenoot van Engeland te maken, als Karel met Frankrijk 

zou breken en druk zou uitoefenen Willem tot stadhouder benoemd te krijgen. Karel meende echter dat hij 

na een militaire overwinning de vredesvoorwaarden eenvoudigweg zou kunnen dicteren en ging dus niet 

op het aanbod in. 

In februari werd Willem benoemd tot kapitein-generaal. Zijn eerste optreden als legeraanvoerder was 

weinig gelukkig. De meeste soldaten van de Republiek bevonden zich in de drie grote zuidelijke vestingen: 

Breda, 's-Hertogenbosch en Maastricht. Het Franse leger liet deze machtige vestingsteden echter letterlijk 

links liggen en viel in juni langs de Rijn Gelderland binnen door de Betuwe. Willems kleine veldlegertje viel 

spontaan uiteen. De IJsselsteden wisten niet hoe snel ze zich moesten overgeven; Willem viel met de resten 

van zijn strijdmacht terug op Utrecht waar hij de poorten echter voor hem gesloten vond: de Utrechtse 

burgerij had weinig trek in een belegering en liet de Fransen binnen. Toen stokte de Franse opmars omdat 

Lodewijk, de oorlog al gewonnen wanend, op zijn gemak zo veel mogelijk geld van de rijke Hollanders 

poogde af te persen. De nationale catastrofe voor de Republiek leidde evenwel tot een panisch volksoproer. 

De oranjepartij greep de macht: de prins werd op 4 juli benoemd tot stadhouder van Holland en op 16 juli 

van Zeeland. Op 5 juli bezocht Lord Arlington, op zijn reis alom toegejuicht door de bevolking, Willem in 

Nieuwerbrug en eiste zijn capitulatie; in ruil zou hij prins van Holland mogen worden. Willem weigerde 

echter resoluut. Arlington sloot toen met de Fransen het Akkoord van Heeswijk om geen aparte vrede te 



  

  

sluiten. Karel, die wat ongelukkig was met Arlingtons intimiderende aanpak, stuurde Willem op 18 juli een 

sussende brief: zijn neef moest goed begrijpen dat dit alles niet persoonlijk bedoeld was maar tegen het 

regentenregiem gericht. Was dat eenmaal verdwenen dan zou vrede snel volgen. Willem antwoordde met 

een tegenaanbod: hij zou prins van Holland worden en met Engeland apart vrede sluiten in ruil voor 

£400.000 ineens, jaarlijks £10.000 pond haringrechten, Suriname en de stad Sluis. Karel wees dit echter af. Op 

15 augustus publiceerde Willem Karels brief van 18 juli om het volk tegen raadpensionaris Johan de Witt op 

te zetten. Johan en Cornelis de Witt werden hierop op 20 augustus door een orangistische burgerwacht 

vermoord. Wellicht was Willem direct bij het moordcomplot betrokken. Gaspar Fagel werd nu 

raadpensionaris. In 1672 ontsloeg de prins 130 staatsgezinde regenten, zoals Andries de Graeff in 

Amsterdam en Pieter de Groot in Rotterdam. 

Ondertussen verliep de oorlog al gunstiger: op 7 juli waren de inundaties van de Hollandse Waterlinie 

uitgevoerd, waarmee een verdere Franse opmars onmogelijk werd gemaakt. Men zou Lodewijk niets 

betalen, hoewel de kosten van de oorlog veel hoger zouden uitvallen dan zijn eis van twintig miljoen gulden. 

Hoewel de Staten van Overijssel zich overgaven aan de bisschop van Münster Bernhard von Galen, wist de 

stad Groningen op eigen kracht zijn belegering te doorstaan: Von Galen zag zich door geldgebrek 

gedwongen het beleg op te breken; in december werd ook Coevorden heroverd en was heel Drenthe bevrijd. 

In 1673 mengden zowel Spanje, dat nog maar 25 jaar tevoren de soevereiniteit van de Republiek had moeten 

erkennen, als de Duitse keizer zich in de oorlog aan de kant van de Republiek. De gezamenlijke vloten van 

Engeland en Frankrijk werden door Michiel de Ruyter in drie opeenvolgende zeeslagen in de Nederlandse 

kustwateren voldoende toegetakeld om een invasie vanuit zee af te wenden; Engeland beëindigde de Derde 

Engels-Nederlandse Oorlog met de Vrede van Westminster (1674). In datzelfde jaar trok Willem III met een 

legertje van 12.000 man richting Bonn, de regeringsstad van de keurvorst van Keulen. Samen met een 

Brandenburgs leger omsingelde hij deze stad, waarop die capituleerde. Dit had grote gevolgen: Frankrijk 

trok zich terug van de IJssellinie, omdat de aanvoerlinies via de Rijn waren afgesneden en Keulen en 

Münster werden tot vrede gedwongen. Zo herwon de Republiek alles behalve Grave en Maastricht die nog 

door de Fransen bezet werden gehouden. Nu werd Willem ook stadhouder van Utrecht en Overijssel, nadat 

Willem een voorstel van Fagel had afgewezen om er Generaliteitslanden van te maken als straf voor hun 

defaitisme en collaboratie. In Gelderland boden de Staten in 1675 Willem zelfs de titel van hertog aan, die hij 

noodgedwongen moest weigeren na zeer negatieve reacties van Zeeland en de stad Amsterdam; ook hier 

moest hij genoegen nemen met het stadhouderschap. Later werd hij ook stadhouder over Westerwolde en in 

1696 ook van Drenthe. Het stadhouderschap werd in 1674 door Utrecht in mannelijke lijn erfelijk verklaard. 

Maar in 1678 was het enthousiasme alweer geluwd en lag Willem opnieuw overhoop met Amsterdam, waar 

burgemeester Hendrik Hooft de lakens uitdeelde. 

Deze probeerde steun te krijgen voor het vredesvoorstel van Lodewijk XIV van Frankrijk. Maar juist toen hij 

zijn zin leek te krijgen, gooide de koning zelf roet in het eten. Deze weigerde het beleg van Bergen in 

Henegouwen op te breken. Willem kreeg nu zelfs de steun van Hooft om met een leger van 35.000 man naar 

de belegerde stad op te rukken. Lodewijk had globaal gesproken voldoende van zijn plannen gerealiseerd, 

en in 1678 sloot hij de Vrede van Nijmegen, waarmee zijn Hollandse oorlog ten einde was. De prins viel 

desondanks aan, vier dagen na de ondertekening, wat leidde tot de Slag bij St. Denis. Dit resulteerde in een 

overwinning voor de prins, maar ook in veel onaangename woorden en beschuldigingen over en weer met 

de Fransen. Willem en Lodewijk zouden hun hele leven vijanden blijven, maar ook Brandenburg was niet 

gelukkig omdat de Republiek een aparte vrede gesloten had, hetgeen betekende dat de keurvorst Pommeren 

zijn verloren gebieden niet van de Zweden terugkreeg. De Republiek kreeg de naam een slechte en 

onbetrouwbare bondgenoot te zijn. 

In 1680 was Lodewijk alweer uit op gebiedsuitbreiding. Hij probeerde nog meer van de Zuidelijke 

Nederlanden in te palmen en bood de Republiek 'vriendschap' aan die echter binnen twee weken aanvaard 

moest worden. Spanje van zijn kant deed een beroep op de Republiek om troepen te sturen, toen in 1682 

Luxemburg geblokkeerd werd. De prins was voor. De regenten en de stadhouder van Friesland (Hendrik 

Casimir II van Nassau-Dietz) waren tegen. Terwijl er onderling gekrakeeld werd, brak in 1683 een nieuwe 

Frans-Spaanse oorlog uit en vielen Kortrijk en Diksmuide in Franse handen. In 1684 werd duidelijk dat 

Willem zijn zin niet zou krijgen. Uiteindelijk werd het vriendschapsverdrag met Frankrijk aanvaard, zij het 

dat de prins schadeloosgesteld werd voor de schade aan zijn bezittingen in het vorstendom Orange en in 

Luxemburg. De betrekkingen met de steden werden daarna wat beter voor de prins. De zogenaamde 

Herenigingsoorlog werd door Frankrijk met het bestand van Regensburg in 1684 op voordelige wijze 

beëindigd met de andere belanghebbenden: Spanje, het Duitse Keizerrijk en Engeland. 



  

  

"Glorious Revolution". 

Willems echtgenote Maria Stuart was de oudste dochter van de in 1685 koning geworden Jacobus II van 

Engeland en dus zijn volle nicht. Zij was in 1677 tot een huwelijk met Willem gedwongen door haar oom 

Karel die even een anti-Franse politiek moest volgen om zijn binnenlandse positie te versterken. Tot de 

geboorte van Jacobus' zoon in 1688 was zij de erfgename van de drie tronen van Engeland, Schotland en 

Ierland. Haar vader was katholiek en streefde een absolute monarchie na. 

Inmiddels had Lodewijk de Republiek economisch de oorlog verklaard; de Franse nijverheid had dan ook 

grote moeite te concurreren met de import vanuit Nederland. Leiden kon zijn laken niet meer in Frankrijk 

verkopen. Het gevaar was dat Engeland opnieuw de kant van Frankrijk zou kiezen en er opnieuw een 

rampjaar zou komen. Zo rijpte het plan om Engeland voorgoed tot bondgenoot te maken. Daarbij hielp het 

dat er een uitnodigingsbrief van zeven vooraanstaande Engelsen was. Willem vertrok met een leger van 

14.000 Nederlanders en 7.000 anderen (onder meer hugenoten, Engelsen, Schotten, Duitsers, Denen, Franse, 

Zweedse, Finse (in berenvellen), Poolse, Griekse en Zwitserse soldaten) van Hellevoetsluis naar Engeland in 

1688. De armada van 500 schepen was zo'n vier keer groter dan de Spaanse Armada van 1588. De snelheid 

waarmee de hele operatie werd opgezet maakte diepe indruk. Willem ging aan de Engelse zuidkust in 

Brixham, tegenover Torquay aan land. Het leger van Jacobus was in eerste instantie sterker dan dat van 

Willem, maar al spoedig liepen met name de protestantse officieren uit Jacobus' leger over. De bekendste 

onder hen was John Churchill, de latere hertog van Marlborough. Jacobus talmde en verloor daardoor de 

controle over zijn land. Willem vaardigde een bevel uit aan alle troepen in en rond Londen, om zich terug te 

trekken. Hier werd veelal gevolg aan gegeven. Op 18 december trokken de toekomstige koning en koningin 

van Engeland Londen binnen. De stad werd daarna maandenlang door Nederlandse troepen bezet 

gehouden. Op 13 februari 1689 aanvaardde Willem, tezamen met zijn vrouw, de Kronen van Engeland (als 

Willem III) en Ierland (als Willem I). Op 11 april 1689 werden Willem (als Willem II) en Maria tot koning en 

koningin van Schotland gekroond. Tot de Slag aan de Boyne in Ierland 1690 bleef Willems positie echter 

wankel en kon hij zich alleen door zijn buitenlandse troepen handhaven. Er was nog heel wat steun voor 

Jacobus, vooral in Ierland en Schotland, maar ook in Engeland zelf. In 1691 gaven de Ieren zich eindelijk 

over en in oktober werd het Verdrag van Limerick getekend, waarin Willems bevelhebber, Ginkel, de 

katholieken milde voorwaarden oplegde. Deze zouden echter niet nagekomen worden door de Ierse 

protestanten, die hiermee wraak namen voor de gebeurtenissen van 1641, toen zij door de katholieken 

belaagd waren. King Billy is tot vandaag de dag de held van de protestantse unionisten gebleven. 

Negenjarige Oorlog. 

De Republiek werd heen en weer geslingerd tussen vrees voor gegroeide macht van Oranje en vrees voor de 

externe dreiging van Lodewijk XIV; Amsterdam was de meest prominente anti-orangistische stad, maar de 

vrij algemeen gerespecteerde en bewonderde stadhouder-koning kon in het algemeen op samenwerking met 

de Staten rekenen. Er werd door Lucas Rotgans zelfs een epos aan Willem gewijd (Willem III). Willems 

Glorious Revolution luidde een keerpunt in voor de Nederlands-Engelse betrekkingen, dat uiteindelijk ten 

gunste van Engeland zou uitpakken. Voor Engeland betekende dit het definitieve einde van de strijd tussen 

koning en parlement, en met de komst van Willems bankiers werd het Engelse financiële systeem herzien. 

Voortaan kon het land zich op de kolonisatie gaan richten. De Republiek had weliswaar een machtige 

traditionele rivaal veranderd in een machtige bondgenoot tegen Frankrijk, maar die zou haar steeds meer 

gaan overvleugelen. 

Inmiddels was de handelsoorlog met Frankrijk geëscaleerd tot de Negenjarige Oorlog 1688-1697, die ook wel 

de Oorlog van de Liga van Augsburg wordt genoemd. Zoals wel vaker speelden er diverse conflicten 

tegelijkertijd, waaronder een opvolgingskwestie in de Palts waarmee Lodewijk zich bemoeide. Deze 

veroorzaakte zowel voor de Republiek als voor Frankrijk veel economische problemen. Bij het bezoek vanuit 

Engeland van Willem in februari 1691 aan Den Haag, vanwege besprekingen met zijn bondgenoten in Liga 

van Augsburg kwamen vele hoge gasten en gezanten naar de stad. De overtocht van Willem was niet zonder 

ongemak en gevaar. De tocht in een open boot duurde 18 uur. Er stak een mist op, er dreven ijsschotsen, en 

ze kwam op een zandbank terecht voor de kust van het toenmalige eiland Westvoorn. Willem was vergezeld 

van diverse adellijke figuren, waaronder Hans Willem Bentinck en de bisschop van Londen. Volgens Govert 

Bidloo in zijn Komst van zijne majesteit Willem III, Koning van Groot Britanje enz. in Holland was Willem 

gewoon alle gevaren te verachten. Voor de festiviteiten rond het bezoek ontwierp Romeyn de Hooghe een 

groot aantal decoraties. Aanwezig waren de keurvorst van Brandenburg Frederik I van Pruisen, de 

keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren, de prinses van Koerland, waarschijnlijk Maria Anna van 

Koerland, getrouwd met Karel van Hessen-Kassel, de eveneens aanwezige landgraaf van Hessen-Kassel en 



  

  

de toekomstige keurvorst van Saksen. Toen in maart Bergen in het Zuid-Nederlandse Henegouwen werd 

belegerd, spoedde Willem zich naar het front. 

De oorlog eindigde onbeslist in 1697 met de Vrede van Rijswijk, waarbij Frankrijk uiteindelijk Luxemburg, 

het Vlaamse Kortrijk en de Henegouwse steden Aat, Charleroi en Bergen aan Spanje teruggaf. Lodewijk 

deed het ook voorkomen dat de Nederlandse handel hervat kon worden, maar zodra de Vrede van Rijswijk 

getekend was, interpreteerde hij die weer anders. 

Spaanse Successieoorlog. 

Toen Karel II van Spanje in 1700 kinderloos stierf na een kleinzoon van Lodewijk XIV (Filips V) als opvolger 

aangewezen te hebben, dreigde een politieke eenheid tussen Frankrijk en Spanje. Daarmee zou de Franse 

hegemonie in Europa helemaal niet meer te beteugelen zijn. Lodewijk verergerde het wantrouwen tegen 

hem door de aanspraken van de 'Old Pretender' Jacobus Frans Eduard Stuart, de zoon van de door Willem 

ten val gebrachte Jacobus II, te steunen. Er ontstond al snel een anti-Franse Grote Alliantie, waarmee Willem 

voor de derde keer sinds 1672 een hoofdrol kreeg in een oorlog tegen Frankrijk. Al in 1701 brak de Spaanse 

Successieoorlog uit. 

Strijd om de opvolging. 

In 1702 stierf Willem aan longontsteking, als complicatie bij een gebroken sleutelbeen, na een val van zijn 

paard dat struikelde over een molshoop. Het ongeluk vond plaats op 20 februari bij Hampton Court, 

vanwaar de koning werd overgebracht naar Kensington Palace. Per ongeluk viel hij in slaap bij een open 

raam. Hij kreeg koorts en stierf op 8 maart (juliaanse kalender; 19 maart volgens de gregoriaanse). Vanwege 

zijn kinderloosheid ontstond ook hier een opvolgingsprobleem. Hij had wel geprobeerd om Johan Willem 

Friso van Nassau-Dietz, de zoon van de Friese stadhouder Hendrik Casimir (en kleinzoon van Albertine 

Agnes, dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau), tot universeel erfgenaam en opvolger aan te 

wijzen, maar in Engeland werd Willem opgevolgd door Anne, de zuster van Mary. In Holland werd het 

Tweede Stadhouderloze Tijdperk uitgeroepen. Koning Frederik I van Pruisen riep zich tot prins van Oranje 

uit, waarbij hij zich beriep op het testament van stadhouder Frederik Hendrik die - in strijd met alle eerdere 

Nassause erflatingen - bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranjes al zijn bezittingen 

zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte, die de moeder was van 

Frederik I van Pruisen. Het feitelijk beheer van het vorstendom Orange ging echter over op het huis 

Bourbon-Conti en in hun naam verdreef koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad. De strijd 

om de nalatenschap zou zich nog dertig jaar voortslepen. In 1732 werd ten slotte het Traktaat van Partage 

getekend. Pruisen kreeg het graafschap Lingen, Moers en Opper-Gelre, behalve Venlo en Roermond. Zowel 

het huis Oranje-Nassau als het huis Hohemzollern mocht de titel Prins van Oranje voeren, hoewel daar geen 

enkele bestuurlijke macht in het prinsdom zelf meer aan verbonden was. 

Willems karakter en geaardheid. 

Willem had een introverte gesloten persoonlijkheid. Naar buiten toe liet hij zelden iets van zijn emoties 

blijken en hij placht zijn standpunten zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. Hij verkeerde ook niet graag 

in onbekend gezelschap. Dat was uitzonderlijk in de 17e eeuw, toen vorsten meestal een zeer publiek leven 

leidde. Tijdgenoten vonden het daarom moeilijk een goed beeld van hem te krijgen. Ook in geschriften 

drukte hij zich vaak bijzonder behoedzaam uit - wat in de hand gewerkt werd door de bloemrijke taal die 

toen in officiële teksten in de mode was - zodat we veel van zijn diepste gevoelens slechts kennen uit losse 

opmerkingen die hij in intiem gezelschap maakte en die ons overgeleverd zijn in de dagboeken van zijn 

hovelingen. Toch was hij bepaald geen emotieloos man, integendeel hij was juist uiterst fel in zijn 

opvattingen. Fel was hij ook in de persoonlijke trouw aan zijn vrienden die hij zelden in de steek liet, 

hoezeer ze die trouw ook beschaamden door het najagen van eigenbelang. Tijdens zijn bewind nam in 

Nederland de - al ruimschoots aanwezige - corruptie fors toe. 

Willem ontwikkelde vaak een zeer diepe gehechtheid aan zijn mannelijke vrienden, zoals zijn gouverneur 

Frederik van Nassau en zijn jeugdvriend Hans Willem Bentinck. Zijn mannelijke favorieten beloonde hij met 

invloedrijke posities en hoge titels. Tegelijkertijd is niet met zekerheid bekend dat hij ooit seksuele relaties 

had voor of buiten zijn huwelijk - dat kinderloos bleef. Hij had wel eens een soort maîtresse, Elizabeth 

Villiers, maar hun relatie schijnt gebaseerd te zijn geweest op de grote geest en intelligentie van die hofdame. 

Al vrij snel na zijn aantreden in Engeland werd het daar gebruikelijk hem in pamfletten te bespotten om zijn 

vermeende homoseksualiteit. Ook in Nederland vonden sommige leden van zijn staf het verdacht dat hij 

met enige regelmaat bezoek kreeg van mannen met wie hij zich voor korte tijd in zijn privévertrekken 

terugtrok en van wie het onduidelijk was hoe hij ze eigenlijk kende. 

Tegenwoordig zijn de meningen van de historici verdeeld. Sommigen achten het zeer waarschijnlijk dat 



  

  

Willem er homoseksuele relaties op na hield, anderen menen dat die indruk slechts gewekt wordt doordat 

Willem een introverte verlegen man was, daarbij tamelijk lelijk - hij was erg klein met te korte benen, was 

gedrongen en had een lange kromme neus - die zich daarom niet erg op zijn gemak voelde in vrouwelijk 

gezelschap, waar hij met zijn drukke bezigheden ook te weinig tijd voor had. 

Trivia. 

Op 7 februari 1668 danste Willem III, prins van Oranje, mee in een hofballet, het Ballet de la Paix.. 

In februari 1680 ging hij samen met zijn vrouw twee achtereenvolgende dagen de Italiaanse opera bekijken. 

De impresario Dirck Strijcker kreeg een jaar later 1200 gulden uitbetaald door de burgemeesters als 

tegemoetkoming in de onkosten. Niettemin moest Strijcker zijn opera sluiten. 

Op het Kasteelplein in Breda staat een standbeeld van Willem III van Oranje-Nassau als een van de heren 

van Breda. 

Het graf van Willem III bevindt zich in Westminster Abbey te Londen. Hij is daarmee een van de weinige 

Oranjes sinds prins Willem I die niet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft is bijgezet. 

Het graf wordt door een kleine tegel in de vloer aangeduid. Er is geen monument. 

In 1696 werd de heerlijkheid Bredevoort door de Staten van Gelre cadeau gedaan aan koning-stadhouder 

Willem III. Zo kwam de heerlijkheid geheel in bezit van de Nassaus. Een van de titels van koning 

Willem-Alexander is daardoor nog steeds 'heer van Bredevoort'. 

De monarchvlinder (Danaus plexippus) is vernoemd naar Willem III vanwege de oranje kleur. 

 

 

Maria II van Engeland. 

 

 

 
 

Maria, overtuigd protestants besteeg de tronen van de Britse landen dankzij de Glorious Revolution, waarin 

haar Rooms-katholieke vader, Jacobus II, werd afgezet. Maria regeerde samen met haar man en neef, Willem 

III, die alleen verder regeerde toen zij stierf in 1694. Meestal wordt op die periode teruggekeken als de 

regering van Willem en Maria. Maria regeerde weinig en was niet erg in politiek geïnteresseerd, ze liet de 

regering dan ook vaak over aan haar man. Op de momenten wanneer Willem meeging op militaire 

campagnes nam Maria de regering op zich. 

Jonge jaren. 



  

  

Maria, geboren in het St. James's Palace te Londen op 30 april 1662, was de oudste dochter van Jacobus, 

hertog van York (de latere Jacobus II van Engeland) en van diens eerste vrouw, Anna Hyde. Maria's oom 

was koning Karel II; haar grootvader aan moederskant was Sir Edward Hyde, eerste graaf van Clarendon, 

die een lange periode de adviseur was van Karel II. Haar moeder baarde acht kinderen, maar alleen Maria 

en haar jongere zuster Anna overleefden hun jeugd. 

De hertog van York (Engels: The Duke of York) bekeerde zich tot de Rooms-katholieke Kerk in 1668 of 1669, 

maar Maria en Anna kregen een protestantse opvoeding. Dat was het werk van hun moeder, hun grootvader 

Hyde en van het parlement van cavaliers, dat hierop scherp toezag. 

Maria's moeder stierf op 31 maart 1671; haar vader trouwde opnieuw in 1673, met de katholieke Maria van 

Modena, ook bekend als Maria d'Este. 

Op de leeftijd van vijftien jaar werd Maria de verloofde van de protestantse Nederlandse stadhouder 

Willem, prins van Oranje. Willem was de zoon van Maria's tante, Maria Henriëtte Stuart (een zus van haar 

vader Jacobus II) en van prins Willem II van Oranje-Nassau. Eerst wilde Karel II dat Maria zou trouwen met 

de Franse dauphin Lodewijk, maar later, onder druk van het Parlement en het verdrag met het katholieke 

Frankrijk, was een huwelijk met Frankrijk politiek niet langer favoriet, en ging Karel akkoord met het 

huwelijk. Onder druk gezet door het parlement, ging ook de hertog van York overstag. Op die manier dacht 

Jacobus dat zijn populariteit onder de protestanten zou groeien. Maria en Willem trouwden in Londen op 4 

november 1677. 

Maria vertrok naar de Noordelijke Nederlanden, waar ze leefde als de gemalin van Willem. Ook al was 

Maria toegewijd aan haar man, toch was het huwelijk af en toe ongelukkig: drie zwangerschappen liepen uit 

op miskramen en een doodgeboren kind en haar kinderloosheid werd een litteken op Maria's leven. Haar 

levendige en knappe karakter maakte haar erg populair bij de Nederlanders, maar haar man was vaak 

onvriendelijk tegen haar, verwaarloosde het huwelijk en had lange tijd een (platonische) relatie met 

Elizabeth Villiers, een van de hofdames van Maria. Nadat ze meer tijd voor elkaar kregen, begon ook Willem 

een intense liefde voor Maria te koesteren en werd hij wat meer ontspannen in het bijzijn van zijn vrouw. 

Glorieuze Revolutie. 

Toen koning Karel II stierf zonder legitieme nakomelingen in 1685, werd zijn broer, de Hertog van York, 

koning als Jacobus II (James II) van Engeland en Ierland en als Jacobus VII (James VII) in Schotland. Jacobus 

voerde een omstreden gelovige regering maar zijn poging om vrijheid te geven aan "niet-Anglicanen" werd 

niet goed ontvangen bij de bevolking. Meerdere protestantse ministers en mensen van adel gingen 

onderhandelingen aan met Maria's man in het vroege begin van 1687. In juni 1688 werd er bij alle 

protestanten alarm geslagen toen koningin Maria, tweede vrouw van Jacobus, een zoon baarde, Jacobus 

Frans Eduard Stuart want deze zoon zou, anders dan Maria en Anna, een katholieke opvoeding krijgen. 

Inmiddels had Lodewijk XIV de Nederlandse Republiek weer economisch de oorlog verklaard. Leiden kon 

zijn laken niet meer in Frankrijk verkopen. Het gevaar was dat Engeland opnieuw de kant van Frankrijk zou 

kiezen en er opnieuw een rampjaar zou komen. Zo rijpte het plan om Engeland voorgoed tot bondgenoot te 

maken. Toen Engeland in april 1688 een vlootverdrag sloot met Frankrijk, raakte Willem ervan overtuigd dat 

er een geheim bondgenootschap tegen de Republiek gevormd was en hij besloot tot een militaire interventie. 

Hij vroeg die maand aan zijn protestantse Engelse medestanders om een uitnodiging om binnen te vallen. 

Toen de nieuwe prins van Wales geboren was en iedereen in Engeland dacht dat het een ondergeschoven 

kind betrof, besloten zeven waardigheidsbekleders, de Immortal Seven, inderdaad een brief te sturen die 

door schout-bij-nacht Arthur Herbert, vermomd als gewoon matroos, op 10 juli aan Willem in Den Haag 

overhandigd werd. 

Willem begon nu een leger te verzamelen. Hij haalde huurlingen uit Duitsland om hier de grensvestingen te 

bemannen terwijl het Nederlandse leger Engeland zou binnenvallen. De totale kosten van de operatie 

bedroegen zeven miljoen guldens, in eerste instantie geleend door Amsterdam, joodse bankiers en zelfs paus 

Innocentius XI, die door Lodewijk XIV aangevallen dreigde te worden. Toen de Franse koning de 

Staten-Generaal op 9 september bedreigde, maar tegelijkertijd aanstalten maakte de Duitse gebieden aan te 

vallen in plaats van door de Spaanse Nederlanden naar de Republiek op te rukken, besloten de Hoge 

Mogenden dat er nog net tijd was voor een preventieve aanval om Engeland aan onze kant te brengen en 

keurden de operatie goed. 

Willem vertrok naar Engeland op 11 november met 53 oorlogsschepen en een kleine 400 transportschepen. 

Maria Stuart was aanwezig bij zijn vertrek; zij zwaaide de vloot uit, staande op de Dom van Den Briel, de 

Grote of Sint-Catharijnekerk. Een plaquette naast de ingang van de kerk maakt tot op de dag van vandaag 

melding van deze gebeurtenis. De operatie verliep voorspoedig en Willem verdreef zijn schoonvader en 



  

  

werd als koning ingehaald. 

De bisschop van Londen, Henry Compton, kroonde Willem en Maria samen in de Westminster Abbey op 11 

april 1689. Normaal zou de aartsbisschop van Canterbury de kroning doen, maar de toenmalig 

aartsbisschop, William Sancroft, overtuigd anglicaans, weigerde Willem en Maria te kronen omdat hij het 

niet eens was met de manier waarop Jacobus II was verwijderd van de troon. Op de dag van de kroning, 

werd het Parlement van Schotland het uiteindelijk eens en verklaarde dat Jacobus niet langer koning was 

van Schotland. Willem en Maria werden aldus ook uitgeroepen tot koning en koningin van Schotland. De 

twee landen werden pas verenigd in de Acts of Union van 1707. Willem en Maria accepteerden de Schotse 

troon op 11 mei. 

Even na het uitroepen van Willem en Maria tot koning en koningin van Schotland werd door John Graham, 

eerste Viscount of Dundee, een leger opgericht dat overtuigend de slag bij Killiecrankie op 27 juli won. Zelf 

stierf Dundee wel bij die slag. Later kwam er nog de slag bij Dunkeld, die ditmaal door Willem werd 

gewonnen. Daardoor kwam er een eind aan het verzet tegen Willem III en Maria II. 

Regering. 

In december 1689 accepteerde het Parlement een van meest belangrijke constitutionele documenten in de 

Engelse geschiedenis: de Bill of Rights. Dit is een wettelijk document dat in 1689 werd aangenomen door het 

parlement van Engeland, en dat de basis vormde voor een democratische parlementaire monarchie in het 

land. 

Als een van de twee, Willem III of Maria II, zou overlijden, zou de andere partner de regering op zich 

nemen. De volgende in de lijn van troonopvolging zouden de kinderen zijn van Willem en Maria maar 

zolang ze die niet hadden was Maria's zuster, Anna, de eerste in lijn van de troonopvolging. 

Vanaf 1690 was Willem steeds vaker weg uit Engeland. Eerst bevocht hij de jacobieten in Ierland. Terwijl 

haar man weg was, nam Maria de regering van het koninkrijk op zich. Ze wist te bewijzen dat ze een goede 

staatsvrouw was, door haar eigen oom Henry Hyde, tweede graaf van Clarendon, te arresteren. Henry Hyde 

werd ervan beschuldigd deel te nemen aan complotten om Jacobus II als koning terug te roepen. In 1692, 

ontsloeg Maria de invloedrijke John Churchill, eerste hertog van Marlborough. Het ontslag van John 

Churchill tastte haar populariteit aan en beschadigde haar relatie met haar zus Anna, die een goede vriendin 

was van Churchills vrouw, Sarah. Anna verscheen aan het hof met Sarah, om duidelijk te maken dat ze de 

ontslagen Churchill steunde. Maria liet later na om Anna te bezoeken tijdens haar zwangerschappen en de 

relatie tussen Maria en Anna werd niet meer beter. 

Willem had korte metten gemaakt met de Ierse jacobieten in 1692 maar hij bleef campagne voeren, nu tegen 

de Fransen in de Nederlanden. Wanneer haar man weg was, regeerde Maria in haar eigen naam maar als 

Willem in Engeland was, regeerde hij. Maria regeerde verder erg weinig en bemoeide zich ook niet met 

politiek, zoals in de Bill of Rights was opgenomen. Wel bemoeide ze zich met de Kerk en diens zaken. Maria 

stierf aan de pokken in Kensington Palace op 28 december 1694 en werd bijgezet in de Westminster Abbey. 

Henry Purcell, de barok componist van Engeland, werd gevraagd om de muziek van de begrafenis te 

componeren, Music for the Funeral of Queen Mary. Koning-stadhouder Willem was kapot van haar dood, en 

zei: "from being the happiest" was hij nu "going to be the miserablest creature on earth". Vrij vertaald: "eerst de 

meest blije persoon" en nu "de meest treurige persoon op aarde". 

Na de dood van koningin Maria II, regeerde Willem III alleen verder als koning. Het laatste levende kind 

van prinses Anna, William, hertog van Gloucester, stierf in juli 1700 en het was duidelijk dat Willem geen 

kinderen meer zou krijgen; daarom nam het Parlement de Act of Settlement (1701) aan. Die regelde dat na de 

dood van Willem III eerst Maria's zuster Anna, koningin zou worden. Doordat zij ook geen kinderen meer 

had, vormde het dichtstbijzijnde protestantse familielid, Sophia van de Palts en haar nakomelingen, de 

nieuwe linie troonopvolgers. Koning Willem III stierf in 1702 en werd opgevolgd door zijn schoonzus Anna. 

Toen koningin Anna stierf in 1714 werd de zoon van Sophia, George, de nieuwe koning als koning George I. 

 

 

XVIm. Frederik jonker van Nassau-Zuylenstein, zoon van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de 

Stedendwinger) (XVj), op pagina 183 (prins van Oranje (1625)) en Margaretha Catharina Bruyns, 

geboren omstreeks 1624, jonker van Nassau, commandeur van Buren, heer van Zuylenstein, 

gesneuveld (ongeveer 48 jaar oud) op woensdag 12 oktober 1672 in 's-Gravesloot, begraven in 

Leersum samen met zijn vrouw en zoon Willem Hendrik begraven in de grafkelder van 

Michaëlkerk, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) op 

zondag 18 oktober 1648 in 's-Gravenhage met Mary Killigrew, dochter van William Killigrew en 



  

  

Mary Hill of Honilay (een hofdame van prinses Maria, de vrouw van stadhouder Willem II), 

geboren omstreeks 1627, overleden (hoogstens 68 jaar oud) voor 1695. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Willem van Nassau-Zuylenstein, geboren op donderdag 7 oktober 1649 in 

's-Gravenhage, overleden (58 jaar oud) op donderdag 12 juli 1708 in 

Kasteel Zuylestein (Leersum), volgt XVIIi, op pagina 286. 

2. Hendrik van Nassau-Zuylenstein, geboren na 1649, heer van Leersum, gesneuveld 

(hoogstens 24 jaar oud) op maandag 13 november 1673 in 

Bonn [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] bij het beleg toen de troepen van de 

Republiek, onder leiding van Willem III, Bonn veroverden, waardoor de Franse 

aanvoerlijnen naar troepen in de Republiek afgesneden werden, begraven in Leersum. 

 

 

In 1640 werd Frederik door zijn vader tot kapitein der Staatse infanterie benoemd, waarna een ruim 

dertigjarige militaire carrière volgde. Van 1659 tot 1666 was hij gouverneur van zijn neef, de toekomstige 

stadhouder, prins Willem III. Door toedoen van Johan de Witt werd Willem aangenomen als Kind van Staat, 

waarop het ontslag van Frederik als gouverneur volgde, die door de Buat-affaire toch al gecompromitteerd 

was. In april van het rampjaar 1672 werd hij generaal der Staatse infanterie. In augustus van hetzelfde jaar 

was hij betrokken bij de moord op Johan en Cornelis de Witt. In oktober sneuvelde hij bij Woerden in een 

slag met Franse troepen. Deze slag is bekend als de Slag bij Kruipin. 

Hij is de voorvader van de in Engeland woonachtige Pamela, Janet en Julie Nassau, de enige nog in leven 

zijnde afstammelingen in mannelijke lijn van Willem van Oranje die de achternaam Nassau dragen. 

 

 

Mary Killigrew. 

 

 

 
 

 

 

XVIn. Jan VIII van Nassau-Siegen, zoon van Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste) (XVk), op 



  

  

pagina 193 en Magdalena van Waldeck, geboren op donderdag 29 september 1583 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op dinsdag 27 juli 1638 in 

Ronse [Oost-Vlaanderen, België] (te Oudenaarde [Oost-Vlaanderen, België]), trouwde 

(respectievelijk 34 en 23 jaar oud) op maandag 13 augustus 1618 met Ernestine Yolande van 

Ligne, dochter van Lamoraal I van Ligne en Anna Maria van Melun, geboren op 

woensdag 2 november 1594 in Kasteel van Ronse [Oost-Vlaanderen, België], overleden (68 jaar 

oud) op donderdag 4 januari 1663 aldaar, begraven in Brussel [Vlaams-Brabant, België] in de 

Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria van Nassau-Siegen, geboren in 1619, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1620. 

2. Levenloos geboren dochter van Nassau-Siegen, geboren in 1620. 

3. Clara Maria van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 7 oktober 1621 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (73 jaar oud) op vrijdag 2 september 1695 

in Beloeil [Henegouwen, België], trouwde (respectievelijk 13 en 18 jaar oud) (1) op 

maandag 27 november 1634 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met haar neef Albert 

Henri van Ligne, zoon van Florent van Ligne en Louise van Lotharingen-Chaligny, 

geboren op zondag 27 december 1615 in Antoing [Henegouwen, België], overleden 

(25 jaar oud) op woensdag 1 mei 1641. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 21 en 24 jaar oud) (2) op donderdag 1 januari 1643 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België] met haar neef Claude Lamoral van Ligne, zoon van 

Florent van Ligne en Louise van Lotharingen-Chaligny, geboren op 

maandag 8 oktober 1618 in Beloeil [Henegouwen, België], overleden (61 jaar oud) op 

donderdag 21 december 1679 in Madrid [Madrid, Spanje]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

4. Ernestine Charlotte van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 13 oktober 1623 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

woensdag 15 augustus 1668 in Mengerskirchen [Hessen, Duitsland], trouwde met 

haar achterneef Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar, zoon van Johan 

Lodewijk van Nassau-Hadamar (XVo), op pagina 216 (graaf, later vorst van Nassau 

Hadamar) en Ursula gravin van Lippe-Detmold (zie XVIt, op pagina 265). Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

5. Lamberta Alberta Gabrielle Ursula van Nassau-Siegen, geboren op 

dinsdag 16 september 1625, overleden (ongeveer 9 jaar oud) in 1635. 

6. Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 28 juli 1627 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (72 jaar oud) op 

donderdag 17 december 1699 in Roermond, volgt XVIIj, op pagina 288. 

 

Jan VIII van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

Jan kreeg zijn opleiding in Herborn, Kassel en Genève. Tijdens zijn Grand Tour is hij gevangengenomen in 

Napels. Op voorspraak van paus Clemens VIII is hij vrijgelaten. In 1610 was hij betrokken als officier in het 

Staatse leger bij de verovering van Gulik. 

Op 25 december 1613 bekeerde hij zich tot ontzetting van zijn familie openlijk tot het katholicisme. In 1614 

trad hij in dienst van Karel Emanuel I, de hertog van Savoye. Na de dood van zijn broer Johan Ernst van 

Nassau-Siegen in september 1617 maakte hij aanspraken op zijn erfdeel, maar de vader gaf de voorkeur aan 

de protestantse opvolger. In 1619 trad hij in Habsburgse dienst. In 1623 toen zijn vader overleed, bezette hij 

Nassau-Siegen met een keizerlijk leger en begon een Contrareformatie. 

In 1625 nam hij deel aan de Belegering van Breda, die elf maanden duurde. Door een gebrek aan 

levensmiddelen gaf de stad, verdedigd door zijn achterneef Justinus van Nassau zich over. De 

overhandiging van de sleutel aan de Spaanse bevelhebber Ambrosio Spinola is in Spanje een zeer tot de 

verbeelding sprekende gebeurtenis geworden en in een beroemd schilderij van Diego Velázquez 

vereeuwigd. 

In 1630 raakte hij in Nederlandse handen, maar werd nog in hetzelfde jaar vrijgelaten. In 1632 werd zijn 

grondgebied bezet door Zweedse troepen in het kader van de Dertigjarige Oorlog. Johan Maurits van 

Nassau-Siegen maakte van de gelegenheid gebruik de maatregelen van zijn halfbroer terug te draaien. Hij 

nam in 1638 deel aan de verdediging of belegering van Sint-Omaars waarna hij stierf. 

Jan VIII was van 1623 tot zijn dood in 1638 graaf Nassau-Siegen, Katzenelnbogen, Vianden en Dietz, markies 

van Monte-Caballo, baron van Beilstein en baron van Ronse. Hij werd opgevolgd door zijn enige zoon Johan 

Frans Desideratus, die onder de voogdij stond van zijn moeder tot hij meerderjarig werd. De heerschappij 



  

  

van Johan Frans Desideratus werd evenwel gekenmerkt door wanbeheer en schulden. Hij moest bovendien 

een deel van het graafschap aan de protestantse tak van de familie afstaan. 

"De Jongste". Graaf van Nassau Siegen (RK). 

 

 

Ernestine Yolande van Ligne. 

 

 

 
 

 

 

Albert Henri van Ligne. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Claude Lamoral van Ligne. 

 

 



  

  

 
 

In 1641 volgde hij zijn broer Albert Henri van Ligne op als derde prins van Ligne. Het jaar daarop trouwde 

hij met de weduwe van zijn broer, Clara Maria van Nassau-Siegen (1621-1695). Hij werd geridderd in de 

Orde van het Gulden Vlies en was Grande van Spanje. 

Als jongere zoon begon hij een militaire carrière, aanvankelijk onder het bevel van zijn oom en latere 

schoonvader Jan VIII van Nassau-Siegen. In 1647 kreeg hij het commando over de Spaanse cavalerie in de 

Zuidelijke Nederlanden, dat hij gedurende twintig jaar zal uitoefenen. 

In 1660 werd Claude Lamoraal belast met een ambassade aan het koninklijke hof van koning Karel II van 

Engeland. De aankomst in Londen met zijn uitgebreide en luisterrijke gevolg was een gebeurtenis van 

formaat. 

Tien jaar later werd hij benoemd tot onderkoning van Sicilië. Daar versterkte hij de kusten tegenmogelijke 

aanvallen van Turkse piraten. Tot deze vestingwerken behoorde de Torre di Ligny te Trapani. In 1674 werd 

hij benoemd tot gouverneur van Milaan. Na vier jaar verliet hij die post en sleet zijn laatste levensjaar in 

Madrid, als lid van de Consejo de Estado. 

Na zijn dood bouwde zijn vrouw Clara Maria het kasteel van Belœil uit. In die tijd werd ook een tuin van 25 

hectare aangelegd in Franse stijl. 

 

 



  

  

Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar. 

 

 

 
 

Nadat zijn vader zich bekeerd had tot het katholicisme, kreeg hij een katholieke opvoeding. Ook was 

Maurits Hendrik een voorstander van de Contrareformatie. 

In 1653 volgde hij zijn vader op als vorst van Nassau-Hadamar. Maurits Hendrik zette de door zijn vader 

gestarte uitbreiding van de stad Hadamar verder en zorgde voor de verdere ontwikkeling van de stad. 

Bovendien introduceerde hij een burgerlijke wetgeving, een openbare gezondheidsdienst en een dienst voor 

sociale voorzorg. Bovendien zette hij de bouw van het Sint-Elisabethziekenhuis in Hadamar verder. In 1663 

was het ziekenhuis afgewerkt. Daarnaast liet hij tussen 1658 en 1666 de Sint-Egidiuskerk van Hadamar 



  

  

moderniseren en liet hij er een vorstelijke crypte plaatsen, als laatste rustplaats voor zijn familie. In 1675 was 

hij dan weer verantwoordelijk voor de bouw van de Kapel op de Herzenberg. 

Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar overleed in januari 1679 op 52-jarige leeftijd en werd bijgezet in de 

vorstelijke crypte van de Sint-Egidiuskerk in Hadamar. Zijn jongste kind werd zes maanden na zijn dood 

geboren. 

 

 

XVIo. Willem van Nassau-Siegen, zoon van Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste) (XVk), op 

pagina 193 en Magdalena van Waldeck, geboren op woensdag 12 augustus 1592 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op vrijdag 18 juli 1642 in 

Rheinberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar oud) op 

woensdag 16 januari 1619 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Christina van Erbach, 

dochter van George III van Erbach en Maria van Barby-Mühlingen, geboren op 

woensdag 5 juni 1596, overleden (50 jaar oud) op vrijdag 6 juli 1646 in Culemborg, begraven in 

Heusden. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johann Wilhelm van Nassau-Siegen, geboren in 1620, overleden (ongeveer 3 jaar 

oud) in 1623. 

2. Maurits Frederik van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 20 januari 1621, 

gesneuveld (17 jaar oud) op donderdag 17 juni 1638 in 

Kallo [Oost-Vlaanderen, België] in de slag bij Kallo. 

3. Maria Magdalena van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 26 oktober 1622 in 

Culemborg, overleden (24 jaar oud) op vrijdag 30 augustus 1647 in Spa [Luik, België], 

trouwde (respectievelijk 16 en 24 jaar oud) op donderdag 25 augustus 1639 in 

Culemborg met haar halfneef Filips Theodoor van Waldeck, zoon van Wolrad van 

Waldeck-Eisenberg en Anna van Baden-Durlach, geboren op 

zondag 2 november 1614 in Korbach [Hessen, Duitsland], overleden (31 jaar oud) op 

donderdag 7 december 1645 in Culemborg. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

4. Ernesta Juliana van Nassau-Siegen, geboren in 1624, overleden (ongeveer 10 jaar 

oud) in 1634. 

5. Elisabeth Charlotte van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 11 maart 1626 in 

Culemborg, overleden (68 jaar oud) op dinsdag 16 november 1694 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 17 en 23 jaar oud) op zondag 29 november 1643 met haar halfneef 

Georg Friedrich van Waldeck, zoon van Wolrad van Waldeck-Eisenberg en Anna 

van Baden-Durlach, geboren op maandag 10 februari 1620 in 

Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], graaf, later Vorst van Waldeck, overleden (72 jaar 

oud) op woensdag 19 november 1692 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 5 kinderen. 

6. Hollandine van Nassau-Siegen, geboren in 1628, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1629. 

7. Wilhelmina Christina van Nassau-Siegen, geboren op zondag 10 juni 1629 in 

Heusden, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 22 januari 1707 in 

Saalfeld [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 23 jaar oud) op 

maandag 26 januari 1660 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland] met haar achterneef 

Josias van Waldeck-Wildungen, zoon van Philip Theodor graaf van 

Waldeck-Wildungen en Anna Katharina van Sayn-Wittgenstein, geboren op 

donderdag 31 juli 1636 in Bad Wildungen [Hessen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) 

op dinsdag 16 juli 1669 in Kreta [Griekenland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Filips Theodoor van Waldeck. 

 

 



  

  

 
 

Middels de erfaanspraken van zijn moeder verwierf Filips Theodoor Kinzweiler, Engeldorf, Frechen und 

Bachem in de Eifel. Hij maakte verschillende reizen naar Frankrijk en Italie en stond een periode als militair 

in dienst van de Nederlanden. 

In 1639 overleed graaf Floris II van Pallandt, eigenaar van het graafschap Culemborg en de heerlijkheden 

Wittem en Werth. Via zijn moeder erfde Filips Theodor deze bezittingen. Na de dood van zijn vader in 1640 

werd hij ook regerend graaf in Waldeck-Eisenberg. Na de dood van Christiaan Schenk van Tautenburg in 

1640 kwam hij in het bezit van de heerlijkheid Tonna. Hij resideerde deels in Eisenberg, deels in Culemborg. 

Over de bezittingen in de Eifel ontstonden langdurige juridische kwesties. Uiteindelijk werden de 

aanspraken van Waldeck afgekocht. 

 

 

Georg Friedrich van Waldeck. 

Georg Frederik trad in 1641 in dienst van het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 

1648, na de Vrede van Münster, stapte hij over naar het leger van keurvorst Frederik Willem I van 

Brandenburg. In 1656 voerde hij als generaal-majoor het bevel bij de slag van Warschau (1656). 

In het rampjaar 1672 nam hij op verzoek van stadhouder Willem III het opperbevel over de Staatse troepen 

op zich. In september 1673 heroverde hij met een leger van 25.000 man in zeven dagen de vesting Naarden 

op de Fransen. Een jaar later raakte hij zwaargewond bij de slag bij Seneffe. In april 1677 streed hij echter 

weer mee in de slag bij Kasselberg. 

Op 30 januari 1679 werd hij gouverneur van de vesting Maastricht, nadat de stad bij de Vrede van Nijmegen 

door de Fransen was teruggegeven. In Maastricht gaf hij opdracht tot herstel en uitbreiding van de 

vestingwerken naar plannen van Vauban, waarvan de uitvoering was begonnen onder de Franse bezetting 

(1673-1678) en thans werd voortgezet door Waldeck's vestingingenieur (later commandant en gouverneur), 

Daniël Wolff baron van Dopff. Eén van de nieuw aangelegde bastions werd naar Waldeck vernoemd. 

In 1682 verleende de keizer hem de titel van rijksgraaf, uit dankbaarheid voor zijn inspanningen om de 

vrede te bewerkstelligen tussen het vorstendom Fulda en de bisdommen Bamberg, Würzburg en Münster, 

en belastte hem tevens met de taak de Osmanen terug te drijven. In 1683 wist Waldeck, samen met hertog 

Karel V van Lotharingen, Wenen te ontzetten (Beleg van Wenen (1683)). Twee jaar later waren de Turken 



  

  

ook uit Hongarije verdreven. Vervolgens voerde hij diplomatiek overleg dat in 1686 tot de oprichting van de 

Liga van Augsburg leidde. 

De graaf van Waldeck was bevriend met stadhouder Willem III van Oranje. Nadat deze in 1688 naar 

Engeland was vertrokken (Glorious Revolution), benoemde hij Waldeck tot zijn plaatsvervanger in de 

Staten-Generaal. Bij het begin van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) werd Waldeck veldmaarschalk van de 

Staatse troepen in de Spaanse Nederlanden. Na de slag bij Walcourt in 1689 mocht Waldeck zich nog 

overwinnaar noemen, maar dat zou voor het laatst zijn. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot 

grootcommandant (Magnus Commendator) van de Duitse Orde in Saksen, Pommeren en Westfalen. Een jaar 

later leed hij een verpletterende nederlaag in de slag bij Fleurus (1690) en weer een jaar later in de slag bij 

Leuze. Beide malen werd de nederlaag toegebracht door de Franse maarschalk Frans van Montmorency, 

hertog van Piney-Luxembourg. 

Op 19 november 1692 overleed Georg Frederik van Waldeck op zijn kasteel in Arolsen in het graafschap 

Waldeck. Met de dood van de veldmaarschalk stierf de Eisenbergse tak van het Huis Waldeck uit, want hij 

had bij zijn dood geen mannelijke nakomelingen, dit ondanks het feit dat uit zijn huwelijk met Elisabeth 

Charlotte van Nassau-Siegen (1626-1694), dochter van graaf Willem van Nassau-Siegen - op 29 november 

1643 te Culemborg gesloten - vijf zonen en vier dochters waren geboren, maar alle zonen waren op jonge 

leeftijd gestorven. Het vorstendom Waldeck-Pyrmont viel vervolgens toe aan Christiaan Lodewijk van 

Waldeck-Wildungen. Het graafschap Culemborg werd wel door zijn dochters geërfd en kwam daardoor in 

1714 aan zijn kleinzoon Ernst Frederik I van Saksen-Hildburghausen. 

Nalatenschap. 

Waldeck ligt in de Nicolaikerk in het Duitse Korbach begraven. Het imposante grafmonument van marmer, 

albast en kalksteen is 7 m breed en 12 m hoog. Boven de sarcofaag staat het ruiterstandbeeld van de 

overledene, omgeven door personificaties van de vier kardinale deugden met daarboven het familiewapen 

en trofeeën.. 

In Fritzlar is de Georg-Friedrich-Kaserne naar hem vernoemd. 

In Maastricht financierde de graaf van Waldeck in 1683 de bouw van de Lutherse kerk, toen nog verscholen 

achter een rij huizen aan de Hondstraat, omdat de Lutherse godsdienst slechts oogluikend was toegestaan. 

Eén van de vier bastions, die Waldeck van 1688 tot 1692 door zijn vestingingenieur Van Dopff te Maastricht 

liet bouwen, bestaat nog. Dit Bastion Waldeck is thans opgenomen in het Waldeckpark. Tevens zette hij zich 

in voor betere huisvesting van de garnizoenssoldaten en de inrichting van een militair hospitaal in het Oude 

Minderbroedersklooster. 

 

 

XVIp. Georg Frederik Lodewijk (Fritz) van Nassau-Siegen, zoon van Jan VII graaf van 

Nassau-Siegen (de Middelste) (XVk), op pagina 193 en Margaretha van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren op donderdag 23 februari 1606 in 

Kasteel Dillenburg [Hessen, Duitsland], co-graaf van Nassau-Siegen (vanaf 1664: vorst van 

Nassau-Siegen), graaf van Katzenelnbogen, Vianden, overleden (68 jaar oud) op 

donderdag 5 april 1674 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 41 en 38 jaar oud) (1) op 

dinsdag 4 juni 1647 in 's-Gravenhage met zijn achternicht Mauritia Eleonora van Portugal, 

dochter van Emanuel van Portugal (hertog van Beja) en Emilia van Oranje-Nassau, geboren op 

zondag 10 mei 1609 in Delft, overleden (65 jaar oud) op maandag 25 juni 1674 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Georg Frederik Lodewijk (Fritz) van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

Zijn vader had in 1621 het graafschap Siegen bij testament in drie delen verdeeld om te voorkomen dat zijn 

katholiek geworden zoon Jan VIII het land zou rekatholiseren. Georg Frederik kreeg daarbij de Nassause 

Hof in de stad Siegen en het amt Freudenberg toegewezen. De stad Siegen moest gemeenschappelijk bezit 

blijven. Hij kwam na de dood van zijn vader in 1623 echter niet in het bezit van zijn erfdeel omdat Jan VIII 

het land bezette tijdens de Dertigjarige Oorlog. Na de Westfaalse Vrede in 1648 kwam hij wel in het bezit 

van zijn graafschap en in 1664 werd hij verheven tot Rijksvorst. Na zijn dood in 1674 werd zijn aandeel in 

Siegen verenigd met het aandeel van zijn broer Johan Maurits tot één protestants vorstendom. 

George Frederik was een soldaat en werd op 19 november 1627 kapitein van de Infanterie van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden. Op 3 januari 1633werd hij ritmeester in de cavalerie. Op 9 januari 1637, 

keerde hij als majoor terug naar de infanterie, waar hij op 8 januari 1642 overste (kolonel) werd. George 

Friedrich was van 30 oktober 1648 tot 1658 stadhouder van Rheinberg. Op 25 oktober 1658 werd hij 

gouverneur van Bergen op Zoom. In 1661 werd hij ridder in de hoogste orde van Denemarken, de "Orde van 

de Olifant". 

Hij trouwde op 4 juni 1647 in Den Haag met zijn achternicht prinses Mauritia Eleonora van Portugal 

(1609-1674). Zij was een dochter van Emilia van Nassau en Emanuel van Portugal, tevens kleindochter van 

Willem van Oranje en Anna van Saksen. 

 

 

Mauritia Eleonora van Portugal. 

 



  

  

 

 
 

 

 

 Georg Frederik Lodewijk (Fritz) van Nassau-Siegen, Buitenechtelijke relatie (2) omstreeks 1650 

met een onbekende minnares. 

 Uit deze relatie 2 kinderen: 

1. Levenloos geboren zoon van Nassau-Siegen. 

2. Margaretha Sofia van Nassau, overleden op woensdag 24 april 1737 in 

's-Gravenhage, trouwde op zondag 30 juni 1669 in Ter Heijde aan Zee met Johan Fer, 

geboren in 's-Hertogenbosch, secretaris van de prins van Oranje, begraven op 

maandag 13 augustus 1696 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XVIq. Hendrik graaf van Nassau-Siegen, zoon van Jan VII graaf van Nassau-Siegen (de Middelste) 

(XVk), op pagina 193 en Margaretha van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, geboren op 

dinsdag 9 augustus 1611 in Slot Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], co-graaf van 

Nassau-Siegen van 1623 tot zijn overlijden in 1652, overleden (41 jaar oud) op 

zondag 27 oktober 1652 in Hulst, bijgezet in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 34 en ongeveer 13 jaar oud) op donderdag 19 april 1646 in Terborg met Maria 

Magdalena gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, dochter van Jurgen Ernst graaf van 

Limburg-Bronckhorst-Stirum en Magdalena van Bentheim-Tecklenburg (graaf van Limburg 



  

  

Stirum, graaf van Bronckhorst, heer van Wisch en Lichtenvoorde), geboren in 1632, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) op dinsdag 27 december 1707 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Ernestine van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 15 november 1647 in 

Kasteel Wisch, overleden (4 jaar oud) op vrijdag 11 oktober 1652 in Hulst. 

2. Willem Maurits van Nassau-Siegen, geboren op maandag 18 januari 1649 in 

Kasteel Wisch, overleden (42 jaar oud) op dinsdag 23 januari 1691 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XVIIk, op pagina 290. 

3. Sophia Amalia van Nassau-Siegen, geboren op maandag 10 januari 1650 in 

Kasteel Wisch, overleden (38 jaar oud) op zaterdag 25 december 1688 in 

Jelgava [KL, Latvia], trouwde (beiden 25 jaar oud) op zaterdag 5 oktober 1675 in 

's-Gravenhage met Frederik Casimir van Kettler, zoon van Jacob Kettler (vanaf 1642 

hertog van Koerland en Semgallen) en Louise Charlotte van Brandenburg, geboren op 

woensdag 6 juli 1650 in Jelgava [KL, Latvia], van 1682 tot 1698 hertog van Koerland en 

Semgallen, overleden (47 jaar oud) op woensdag 22 januari 1698 in 

Jelgava [KL, Latvia]. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

4. Frederik Hendrik van Nassau-Siegen, geboren op zaterdag 11 november 1651 in 

Kasteel Wisch, op 6 mei 1664 verheven tot prins, was kolonel in het Staatse leger, 

gesneuveld (24 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1676 in Roermond, begraven in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 

Hendrik graaf van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

Door het huwelijk in 1646 van Hendrik met Maria Magdalena van Limburg Styrum kwam de heerlijkheid 

Wisch binnen de evangelische tak van het huis Nassau-Siegen. Vervolgens werd het complete wapen van 

Limburg-Styrum opgenomen in het wapen van Nassau-Siegen. Wisch vererfde al via hun dochter weer uit 

de familie. Nassau-Siegen stierf uit in 1734. 

De zoons Willem Maurits en Frederik Hendrik werden na het overlijden van hun vader door hun oom Johan 

Maurits van Nassau-Siegen geadopteerd. 

 

 

Maria Magdalena gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Sophia Amalia van Nassau-Siegen. 

 

 

 
 

 

 



  

  

Frederik Casimir van Kettler. 

 

 

 
 

Zijn jeugd bracht hij door aan het hof van zijn oom, de Grote Keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. 

Hij verbleef langere tijd in Frankrijk, maar werd, toen het leek dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren, 

op bevel van Frederik Willem teruggehaald. Vanaf 1672 streed hij in Nederlandse dienst in de Hollandse 

Oorlog, maar in 1674 moest hij vanwege dreigende represailles van Lodewijk XIV terugkeren naar 

Duitsland. 

Frederik Casimir werd na zijn vaders dood in 1682 hertog van Koerland. Zijn heerschappij zou geplaagd 

worden door geldnood, met name veroorzaakt door zijn pronkzucht en dure hofhouding. Om zijn geldnood 

de baas te worden liet Frederik Casimir zich in met allerlei dubieuze zaken, waaronder soldatenhandel met 

Christiaan V van Denemarken. Ook verkocht hij de ondernemingen van zijn vader, verpandde hij de 

hertogelijke domeinen en verkocht hij de kolonie Tobago aan de Britten. Frederik Casimirs aanzien 

verslechterde hierdoor sterk en zijn gehele regeringsperiode werd gedomineerd door conflicten met de adel 

en de landdag. 

Frederik Casimir stierf in 1698. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarige zoon Frederik Willem, namens 

wie zijn broer Ferdinand als regent optrad. 

 

 

XVIr. Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, zoon van George graaf van Nassau-Dillenburg (de 

Oude) (XVl), op pagina 210 en Anna Amalia van Nassau-Saarbrücken, geboren op 

maandag 9 mei 1594 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], van 1623 tot 1652 graaf en van 1652 

tot aan zijn dood vorst van Nassau-Dillenburg, overleden (68 jaar oud) op woensdag 12 juli 1662 

in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 27 jaar oud) (1) op 

woensdag 25 november 1615 in Hachenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Catharina van 

Sayn-Wittgenstein, dochter van Ludwig van Sayn-Homburg (graaf van Sayn in Homburg en 

Vallendar en van Sayn Wittgenstein) en Elisabeth van Solms-Laubach, geboren op 

woensdag 10 augustus 1588 in Hachenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (62 jaar oud) 

op dinsdag 9 mei 1651 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 



  

  

1. Anna Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 1 november 1616 in 

Beilstein [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op 

dinsdag 6 juli 1649 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 

ongeveer 27 jaar oud) (1) op zondag 25 april 1638 met Philipp Ludwig van 

Wied-Runkel, zoon van Johann Wilhelm graaf van Wied-Runkel en Magdalena van 

Hardegg, geboren omstreeks 1610, overleden (ongeveer 28 jaar oud) op 

zaterdag 16 oktober 1638. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 30 en 25 jaar oud) (2) op dinsdag 25 december 1646 met haar neef 

Christian van Sayn-Wittgenstein, zoon van Wilhelm III graaf van 

Sayn-Wittgenstein en Anna Odilia van Nassau-Weilburg, geboren op 

woensdag 1 september 1621, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 29 oktober 1675 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. George Lodewijk van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 4 maart 1618 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (38 jaar oud) op vrijdag 19 mei 1656 aldaar, 

volgt XVIIl, op pagina 292. 

3. Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 2 maart 1619 in 

Beilstein [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op 

maandag 9 november 1665 in Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

4. Juliana van Nassau-Dillenburg, geboren in 1620, overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 

1622. 

5. Albrecht van Nassau-Dillenburg, geboren in 1621, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1622. 

6. Catharina van Nassau-Dillenburg, geboren in 1622, overleden (ongeveer 9 jaar oud) 

in 1631. 

7. Louise van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 22 mei 1623 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (42 jaar oud) op dinsdag 17 november 1665 

aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) op zaterdag 10 februari 1646 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met haar achterneef Johan Lodewijk van 

Ysenburg-Offenbach, zoon van Wolfgang Heinrich van Ysenburg-Büdingen (graaf 

van Isenburg-Budingen in Birstein) en Maria Magdalena van Nassau-Wiesbaden, 

geboren op maandag 14 februari 1622 in Birstein [Hessen, Duitsland], graaf van 

Isenburg Budingen Offenbach, overleden (63 jaar oud) op vrijdag 23 februari 1685 in 

Offenbach Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

8. Levenloos geboren dochter van Nassau-Dillenburg, geboren in 1624. 

9. Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren in 1626, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1627. 

10. Magdalena van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 23 januari 1628, overleden 

(35 jaar oud) op zondag 25 maart 1663, trouwde (respectievelijk 34 en 35 jaar oud) op 

zondag 26 februari 1662 met haar achterneef Christiaan Maurits van 

Ysenburg-Offenbach, zoon van Wolfgang Heinrich van Ysenburg-Büdingen (graaf 

van Isenburg-Budingen in Birstein) en Maria Magdalena van Nassau-Wiesbaden, 

geboren op maandag 20 april 1626 in Wenings [Duitsland], overleden (37 jaar oud) op 

maandag 25 februari 1664 in Ronneburg [Hessen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

11. Adolf van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 23 januari 1629 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (47 jaar oud) op zaterdag 19 december 1676 

aldaar, volgt XVIIm, op pagina 293. 

12. Philips van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 12 oktober 1630, gesneuveld (26 

jaar oud) op zaterdag 31 maart 1657. 

13. Tweeling van Nassau-Dillenburg, geboren in 1631 (levenloos geboren). 

14. Tweeling van Nassau-Dillenburg, geboren in 1631 (levenloos geboren). 

15. Maria Eleonora van Nassau-Dillenburg, geboren in 1632, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1633. 

 

 Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, trouwde (respectievelijk 59 en 60 jaar oud) (2) op 



  

  

woensdag 3 september 1653 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met zijn nicht Elisabeth van 

Salm-Dhaun, dochter van Adolf Heinrich van Salm-Dhaun (graaf van Salm, wild en Rijngraaf in 

Dhaun) en Juliana van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 13 maart 1593, overleden (62 jaar 

oud) op donderdag 13 januari 1656 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth van Salm-Dhaun, dochter van Adolf Heinrich van Salm-Dhaun (graaf van Salm, wild 

en Rijngraaf in Dhaun) en Juliana van Nassau-Dillenburg, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar 

oud) (1) op maandag 1 juni 1615 met Philipp Ludwig van Ysenburg-Büdingen, zoon van 

Wolfgang Ernst I graaf van Ysenburg-Büdingen en Anna van Gleichen-Remda, geboren op 

woensdag 8 september 1593, overleden (23 jaar oud) op dinsdag 22 november 1616. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Elisabeth van Salm-Dhaun, trouwde (respectievelijk 28 en 48 jaar oud) (2) op 

zondag 28 november 1621 met haar achterneef Reinhard van Solms-Braunfels, zoon van Conrad 

van Solms-Braunfels en Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 27 maart 1573, 

overleden (57 jaar oud) op donderdag 16 mei 1630. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Moritz van Solms-Braunfels, geboren op maandag 21 november 1622 in 

Hungen [Hessen, Duitsland], graaf van Solms in Hungen, overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 30 november 1678 in Hungen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

22 en 21 jaar oud) op donderdag 9 maart 1645 met zijn achternicht Florentia van 

Brederode, dochter van Johan Wolfert van Brederode (heer van Cloetingen, heer van 

Brederode, Vianen, Ameide en Noordeloos) en Anna Johanna van Nassau-Siegen, 

geboren op zondag 7 januari 1624, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 13 februari 1698 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk een zoon. 

 

 Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, trouwde (respectievelijk 62 en 34 jaar oud) (3) op 

maandag 25 september 1656 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met zijn halfnicht Sofia 

Magdalena van Nassau-Hadamar, dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar (XVo), op 

pagina 216 (graaf, later vorst van Nassau Hadamar) en Ursula gravin van Lippe-Detmold. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. August Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 7 juli 1657 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (23 jaar oud) op zaterdag 28 december 1680 

aldaar. 

2. Karel van Nassau-Dillenburg, geboren in 1658, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 

1659. 

3. Lodewijk van Nassau-Dillenburg, geboren en overleden op vrijdag 28 juni 1658. 

 

XVIs. Willem Frederik van Nassau-Dietz graaf van Katzenelnbogen, Vianden en Spiegelberg, zoon 

van Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz (XVm), op pagina 213 (stadhouder van Friesland 

(1620-1632)) en Sofia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op zaterdag 17 augustus 1613 

of 7 augustus, woensdag 7 aug 1613 in Arnhem, graaf van Nassau Dietz, stadhouder van 

Friesland, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 31 oktober 1664 in Leeuwarden (dodelijk gewond bij 

het schoonmaken van zijn pistool), begraven op donderdag 25 december 1664 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 38 en 18 jaar oud) op donderdag 2 mei 1652 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met zijn achternicht Albertina Agnes van 

Oranje-Nassau, dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (de Stedendwinger) (XVj), op 

pagina 183 (prins van Oranje (1625)) en Amalia van Solms-Braunfels. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Amalia van Nassau-Dietz, geboren op donderdag 25 november 1655 in 

's-Gravenhage, gedoopt op zondag 9 januari 1656 aldaar in de Kloosterkerk aan het 

Lange Voorhout, overleden (39 jaar oud) op woensdag 16 februari 1695 in 

Allstedt [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 34 en 23 jaar oud) op 



  

  

donderdag 28 september 1690 in de omgeving van Heerenveen op Landgoed 

Oranjewoud met Johan Willem III van Saksen-Eisenach, zoon van Johann Georg I 

van Saksen-Weimar (hertog van Saksen-Eisenach) en Johannetta van 

Sayn-Wittgenstein, geboren op zondag 17 oktober 1666 in 

Friedewald [Hessen, Duitsland] 2, was van 1698 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach (hertog van Saksen Eisenach), overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 7 januari 1729 in Eisenach [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

2. Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, geboren op donderdag 18 januari 1657 in 

's-Gravenhage, overleden (39 jaar oud) op donderdag 15 maart 1696 in Leeuwarden, 

volgt XVIIn, op pagina 295. 

3. Sophia Hedwig van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 30 juli 1664, overleden (2 

jaar oud) op donderdag 13 januari 1667. 

 

Amalia van Nassau-Dietz. 

 

 

 
 

 

 

Johan Willem III van Saksen-Eisenach. 

 

 



  

  

 
 

Na de dood van zijn oudere broer Johan George II werd hij in 1698 hertog van Saksen-Eisenach. Op grond 

van het testament van zijn ouders had hij in 1686 ook de landshoogheid over het graafschap 

Sayn-Altenkirchen gekregen. Onder zijn regering kende Saksen-Eisenach een culturele bloei, die te herleiden 

was naar zijn hofkapel, waarvan het prominentste lid componist Georg Philipp Telemann was. 

 

 

XVIt. Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar, zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar 

(XVo), op pagina 216 (graaf, later vorst van Nassau Hadamar) en Ursula gravin van 

Lippe-Detmold, geboren op woensdag 24 juni 1626, overleden (52 jaar oud) op 

dinsdag 24 januari 1679, trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar oud) (1) op 

dinsdag 15 februari 1650 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met zijn achternicht Ernestine 

Charlotte van Nassau-Siegen, dochter van Jan VIII van Nassau-Siegen (XVIn), op pagina 246 en 

Ernestine Yolande van Ligne. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Ernestine Ludovica van Nassau-Hadamar, geboren op vrijdag 17 februari 1651, 

overleden (10 jaar oud) op zondag 29 mei 1661, begraven in 

Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

2. Johan Lamoraal Herman Frans van Nassau-Hadamar, geboren op 

dinsdag 21 januari 1653, overleden (1 jaar oud) op woensdag 18 februari 1654. 

3. Filips Karel van Nassau-Hadamar, geboren op maandag 15 mei 1656, overleden (12 

jaar oud) op zondag 22 juli 1668. 

4. Frans Kaspar Otto van Nassau-Hadamar, geboren op donderdag 29 november 1657, 

overleden (1 jaar oud) op maandag 24 februari 1659, begraven in 

Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

5. Claudia Francisca van Nassau-Hadamar, geboren op dinsdag 6 januari 1660 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], overleden (20 jaar oud) op woensdag 6 maart 1680 

aldaar, trouwde (respectievelijk 17 en 21 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1677 in 



  

  

Hadamar [Hessen, Duitsland] met Ferdinand August Leopold Lobkowitz, zoon van 

Wenzel Eusebius Lobkowitz (vorst van Lobkowitz, hertog in Silezie en Sagan) en 

Augusta Sophie van Palts-Sulzbach, geboren op dinsdag 7 september 1655 in 

Neustadt [Rheinland-Pfalz, Duitsland], vorst van Lobkowitz, overleden (60 jaar oud) 

op donderdag 3 oktober 1715 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk een zoon. 

6. Maximiliaan August Adolf van Nassau-Hadamar, geboren op 

donderdag 19 oktober 1662, overleden (6 jaar oud) op zondag 26 mei 1669, begraven 

in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

 

Ferdinand August Leopold Lobkowitz. 

 

 

 
 

 

 

 Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar, trouwde (respectievelijk 43 en 16 jaar oud) (2) op 

maandag 19 augustus 1669 met zijn nicht Maria Leopoldine Eleonora Gabriella van 

Nassau-Siegen, dochter van Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen (XVIIj), op pagina 

288 (graaf, later vorst van Nassau-Siegen) en Johanna Claudia van 

Königsegg-Rotenfels-Aulendorf (hofdame van keizerin Eleonora Gonzaga), geboren op 

vrijdag 27 september 1652 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (22 jaar oud) op 

donderdag 27 juni 1675 in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Leopold Frans Ignatius van Nassau-Hadamar, geboren op 

maandag 26 september 1672, overleden (2 jaar oud) op vrijdag 19 juli 1675, begraven 

in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

2. Frans Alexander van Nassau-Hadamar, geboren op zaterdag 27 januari 1674 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op woensdag 27 mei 1711 

aldaar, volgt XVIIo, op pagina 297. 

3. Lotharius Hugo Lamorald August van Nassau-Hadamar, geboren op 

donderdag 4 april 1675, overleden (2 maanden oud) op maandag 24 juni 1675, 

begraven in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 



  

  

 

 Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar, trouwde (respectievelijk 49 en 21 jaar oud) (3) op 

donderdag 24 oktober 1675 met Anna Louise van Manderscheid-Blankenheim, dochter van 

Salentin Ernst graaf van Manderscheid-Blankenheim en Ernestine van Sayn-Wittgenstein, 

geboren op woensdag 1 april 1654, overleden (38 jaar oud) op woensdag 23 april 1692. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Damiaan Salomon Salentijn van Nassau-Hadamar, geboren op vrijdag 24 juli 1676, 

overleden (2 jaar oud) op dinsdag 18 oktober 1678, begraven in 

Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

2. Willem Bernhard Lodewijk van Nassau-Hadamar, geboren op zondag 23 mei 1677, 

overleden (4 maanden oud) op zondag 3 oktober 1677, begraven in 

Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

3. Hugo Ferdinand Leonor August van Nassau-Hadamar, geboren op 

zondag 22 mei 1678, overleden (10 maanden oud) op woensdag 19 april 1679, 

begraven in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

4. Albertina Johanna Francisca van Nassau-Hadamar, geboren op 

donderdag 6 juli 1679 in Hadamar [Hessen, Duitsland], overleden (36 jaar oud) op 

vrijdag 24 april 1716 in Anholt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op dinsdag 20 juli 1700 met Lodewijk Otto van 

Salm-Neufville, zoon van Karl Theodor van Salm-Neufville (graaf, vorst van Salm 

Neufville) en Louise Maria van Palts-Simmern, geboren op 

woensdag 24 oktober 1674, overleden (64 jaar oud) op zondag 23 november 1738. Uit 

dit huwelijk 3 dochters. 

 

XVIu. Hendrik van Nassau-Merwen, zoon van Jacob van Nassau-Merwen (XVq), op pagina 220 en 

Anna de Ayala, geboren in 1597, overleden (minstens 51 jaar oud) tussen 

zaterdag 2 januari 1649 en mei 1655, trouwde met Lucia Tetia Annemans van de Meer, 

overleden kort voor dinsdag 16 januari 1680. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Hendrik Titus van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1637, overleden (ongeveer 35 

jaar oud) op woensdag 7 juni 1673, volgt XVIIp, op pagina 300. 

2. Floris Jacobus van Nassau-Merwen, geboren omstreeks 1638. 

3. Willem Adrianus van Nassau-Merwen. 

4. Maurits Francois van Nassau-Merwen, ongehuwd overleden op dinsdag 6 juni 1724 

in 's-Gravenhage. 

 

XVIv. Johan George I van Nassau, zoon van Wolfgang jonker van Nassau (XVr), op pagina 220 en 

Gertrude Jacqueline van Nudingen, geboren op dinsdag 4 september 1590, trouwde met Cristina 

van Hanxeler, dochter van Peter Leonard van Hanxeler en Margaretha van Hammerstein. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johan Reinhard van Nassau, volgt XVIIq, op pagina 300. 

2. Maria Elisabeth van Nassau, trouwde op dinsdag 17 januari 1645 met Philips 

Edmond de Laittres, zoon van Claude de Laittres en Louise de Waha. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Anna Beatrix van Nassau, vrouwe van Koerich. 

 

Generatie XVII 
 

 

XVIIa. Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg, zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg (XVIb), op 

pagina 221 en Anna Maria van Hessen-Kassel, geboren op dinsdag 18 december 1590 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Saarbrucken, Ottweiler, overleden (49 jaar 

oud) op woensdag 22 augustus 1640 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], trouwde (respectievelijk 24 

en 20 jaar oud) op woensdag 25 november 1615 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Anna 



  

  

Amalia van Baden-Durlach, dochter van Georg Friedrich markgraaf van Baden-Durlach en 

Juliana Ursula van Salm-Neufville, geboren op zondag 9 juli 1595, van 1640 tot aan haar dood 

regentes van Nassau-Saarbrücken, overleden (56 jaar oud) op zaterdag 18 november 1651 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Anna Juliana van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 8 april 1617, overleden 

(50 jaar oud) op donderdag 29 december 1667 in 

Meisenheim [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 24 jaar 

oud) op vrijdag 6 april 1640 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk] met Frederik van 

Palts-Zweibrücken, zoon van Johann II van Palts-Zweibrücken (de Jongere) (hertog 

van Palts-Zweibrücken van 1604 tot zijn dood.) en Louise Juliana van Palts-Simmern, 

geboren op dinsdag 5 april 1616 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

overleden (45 jaar oud) op zaterdag 9 juli 1661 in Nohfelden [Saarland, Duitsland]. Uit 

dit huwelijk 10 kinderen. 

2. Maurits van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 23 juli 1618 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (4 maanden oud) op 

maandag 26 november 1618. 

3. Charlotte van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 1 december 1619 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 13 november 1687 in Grünstadt [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 30 en 25 jaar oud) op donderdag 6 januari 1650 in 

Altleiningen [Rheinland-Pfalz, Duitsland], (gescheiden in 1668) met Lodewijk 

Everhard van Leiningen-Westerburg-Rixingen, zoon van Philipp van 

Leiningen-Westerburg en Agatha Katharina van Limpurg-Speckfeld, geboren op 

donderdag 18 juli 1624, overleden (64 jaar oud) op zaterdag 4 september 1688. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

4. Crato van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 7 april 1621 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (21 jaar oud) op vrijdag 25 juli 1642 in 

Rheinberg [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

5. Anna Amalia van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 20 juli 1623 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], kanunnikes van het Sticht Herford, overleden (72 

jaar oud) op donderdag 21 juli 1695 in Reichelsheim [Rhin (Haute), Frankrijk]. 

6. Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler, geboren op zaterdag 24 mei 1625 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op donderdag 9 februari 1690 

in Reichelsheim [Rhin (Haute), Frankrijk], volgt XVIIIa, op pagina 300. 

7. Elisabeth Sibylla van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 1 oktober 1626, 

overleden (8 maanden oud) op zaterdag 5 juni 1627. 

8. Maria Sibylle van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 6 oktober 1628 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op donderdag 9 april 1699 

in Alverdissen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 38 

jaar oud) op woensdag 12 april 1651 met August Filips van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck, zoon van Alexander van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg (van 1622 tot aan zijn dood hertog van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg) en Dorothea van Schwarzburg-Sondershausen, 

geboren op zondag 11 november 1612 in Sønderborg [ZJ, Denemarken], van 1627 tot 

aan zijn dood hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck, overleden (62 jaar 

oud) op dinsdag 1 januari 1675 in 

Kasteel Beck (Ulenburg ) [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 11 

kinderen. 

9. George Frederik van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 24 augustus 1630, 

overleden (3 maanden oud) op donderdag 19 december 1630. 

10. Gustaaf Adolf van Nassau-Saarbrücken, geboren op dinsdag 6 april 1632 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op zaterdag 9 oktober 1677 

in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], volgt XVIIIb, op pagina 302. 

11. George Frederik van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 16 september 1633, 



  

  

overleden (1 jaar oud) op dinsdag 23 januari 1635 in Ottweiler [Saarland, Duitsland]. 

12. Walraad van Nassau-Usingen, geboren op zondag 25 februari 1635 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (67 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1702, 

volgt XVIIIc, op pagina 304. 

 

Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg. 

Na zijn opleiding in Metz maakte hij van 1609 tot 1614 een studiereis door Frankrijk, Nederland en 

Engeland. In 1616 werd hij mederegent van zijn vader. 

Graaf van Nassau-Saarbrücken. 

Willem Lodewijk volgde in 1627 zijn vader op samen met zijn broers Johan, Ernst Casimir en Otto. Willem 

Lodewijk trad op als regent voor zijn broers Ernst Casimir en Otto. Willem Lodewijk verkreeg op 29 januari 

1629 bij een eerste deling het graafschap Saarbrücken, het ambt Ottweiler, de voogdij Herbitzheim, en de 

gemeenschap Wellingen. 

Kort daarna werd het bezit van de broers bedreigd door het Restitutie-edict van 2 maart 1629, toen de 

keurvorsten van Mainz en Trier aanspraak maakten op de sinds het Verdrag van Passau (1552) 

geconfisqueerde kerkgoederen. 

Op 7 juli 1629 besliste het Rijkskamergerecht in het geschil tussen Lotharingen en Nassau dat stad en kasteel 

Saarwerden, Bockenheim en Wiebersweiler als lenen van Metz aan Lotharingen gegeven zouden moeten 

worden; de rest van het graafschap Saarwerden zou bij Nassau moeten blijven. De hertog van Lotharingen 

nam echter onmiddellijk bezit van het hele graafschap Saarwerden en de voogdij Herbitzheim. Willem 

Lodewijk begaf zich naar de vorstendag te Regensburg en verkreeg op 23 juli 1631 de keizerlijke belening 

(hoewel hij had geweigerd zich bij de Katholieke Liga aan te sluiten of er troepen voor beschikbaar te 

stellen). 

Willem Lodewijk stond in 1631, samen met zijn broer Johan, hun gezamenlijk deel (¼) van de Esterau af aan 

graaf Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar en verkreeg in ruil daarvoor het deel van Altweilnau dat deze 

bezat. Op 24 november 1632 overleed de jongste broer Otto en op 11 december werd Ernst Casimir 

meerderjarig. Op 7 juni 1634 schikten de broers Nassau in Frankfurt am Main met de heren van Geroldseck 

over hun eigendomsrechten op de heerlijkheid Lahr. 

Dertigjarige Oorlog. 

In de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) had Lodewijk II een voorzichtige neutraliteit gehandhaafd, die 

knellende inkwartieringen in zijn bezittingen echter niet voorkomen kon. Toen koning Gustaaf II Adolf van 

Zweden aan het einde van het jaar 1630 naar de Rijn kwam, stelden Willem Lodewijk en zijn broers zich te 

zijner beschikking en verklaarden daarmee de oorlog aan hun keizer. Willem Lodewijk trad als 

luitenant-kolonel toe tot het regiment cavalerie van Wild- en Rijngraaf Otto Lodewijk van 

Salm-Kyrburg-Mörchingen en vocht met hem aan de Boven-Rijn. Nadat koning Gustaaf Adolf op 16 

november 1632 was gesneuveld, verbonden de drie graven zich op de bijeenkomst van de protestantse 

standen in Heilbronn met de Zweedse rijkskanselier Axel Oxenstierna. 

In augustus 1633 drong Willem Lodewijk vanuit de Elzas het nog steeds door Lotharingen bezette 

graafschap Saarwerden binnen, dat wel door de Zweden veroverd was, maar niet aan hem overgedragen 

was. Op 5 september 1633 ondertekende Johan een verbond met Frankrijk tegen de keizer. Op 7 juni 1634 

bezegelde Willem Lodewijk dat verbond. 

In maart 1634 was Willem Lodewijk op de bijeenkomst in Frankfurt am Main, waar Oxenstierna de 

keurvorsten van Saksen en Brandenburg wilde winnen om zich bij de Heilbronnse Bond aan te sluiten. De 

overwinning van keizer Ferdinand II op 6 september 1634 in de Slag bij Nördlingen bracht een einde aan 

deze onderhandelingen in Frankfurt. Toen het keizerlijke leger de Midden-Rijn naderde, brachten de graven 

van Nassau eerst hun archieven in Frankfurt am Main in veiligheid en gingen daarna naar Kirchheim. De 

landen rechts van de Rijn gaven ze daarmee prijs. 

Na de dood van Otto Lodewijk van Salm-Kyrburg-Mörchingen trad Willem Lodewijk in dienst van hertog 

Bernhard van Saksen-Weimar. Met deze ondernam hij een veldtocht tegen de Wetterau en overviel op 24 

december 1634 in Michelstadt een afdeling van de keizerlijke generaal, de graaf van Mansfeld. 

In 1635 woonde Willem Lodewijk in Frankfurt am Main de bondsvergadering van de protestantse standen 

en hun bondgenoten bij. Hij dwong de teruggave van Saarwerden door de Zweedse bondgenoten af. Op 23 

april 1635 vluchtte de familie naar Bockenheim, waar het lange tijd wederrechtelijk door Lotharingse troepen 

bezette graafschap Saarwerden aan Nassau-Saarbrücken teruggegeven moest worden. Echter, op 30 mei 

1635 sloot een reeks rijksstanden, waaronder Keurbrandenburg en Keursaksen, de Vrede van Praag, waarbij 



  

  

de graven van Nassau uitdrukkelijk werden uitgesloten. De familie begaf zich eerst naar Saarbrücken, dat 

werd beschermd door Bernhard van Saksen-Weimar. Toen deze in augustus 1635 in een aanval tegen 

Frankfurt werd verslagen en zich moest terugtrekken naar Metz, volgden Willem Lodewijk en Ernst Casimir 

hem daarheen. Johan koos Straatsburg als ballingsoord. De nadering van keizerlijke troepen onder Matthias 

Gallas veroorzaakte in Saarbrücken paniek en een golf van vluchtelingen. De grafelijke familie besefte dat 

Straatsburg vanwege de afstand niet bereikbaar was. Dus reisde het gehele hof op voorstel van koning 

Lodewijk XIII van Frankrijk op 16 juni 1635 naar de Rijksstad Metz. 

In november 1635 verscheen de keizerlijke commissaris Bertram von Sturm zu Vehlingen in de Nassause 

landen en verklaarde de drie broers vervallen van hun graafschappen en al hun bezittingen. De hertog van 

Lotharingen ontving voor zijn diensten aan de keizer de graafschappen Saarbrücken en Saarwerden, de 

voogdij Herbitzheim en de Burcht Hohenburg bij Homburg. Een poging, door een door de keurvorst van 

Saksen bemiddeld verzoekschrift, om keizerlijke gratie te verkrijgen, mislukte in 1636. In het volgende jaar 

werden de graven geïnformeerd over de redenen voor de keizerlijke ongenade. Pas in 1639 ontvingen 

Willem Lodewijk en Ernst Casimir een vrijgeleide, zodat zij persoonlijk hun zaak in Wenen konden 

behartigen. 

Willem Lodewijk overleed op 22 augustus 1640 in Metz en werd begraven in een armengraf. 

 

 

Frederik van Palts-Zweibrücken. 

Hij werd opgeleid door de humanist Balthasar Venator en maakte van 1631 tot 1634 een grand tour door het 

Oude Eedgenootschap, Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

In 1635 voerde de militair onervaren Frederik tijdens de Dertigjarige Oorlog een leger aan dat nabij 

Oppenheim verslagen werd door het keizerlijke leger van Matthias Gallas. Dit had als gevolg de 

verwoesting van Palts-Zweibrücken en de vlucht van het hof naar Metz. Het was daar dat zijn vader kort 

daarna overleed en Frederik in ballingschap hertog van Palts-Zweibrücken werd. Door de Dertigjarige 

Oorlog ging de economie in Palts-Zweibrücken sterk achteruit en verminderde de bevolking fel. Zo bleef er 

nog maar tien procent van de bevolking over die voor deze oorlog in het gebied leefde. 

Door de verwoesting van het merendeel van de burchten en sloten moest Frederik zijn residentie meermaals 

verplaatsen. Na zijn terugkeer in Palts-Zweibrücken in 1640 resideerde hij eerst in Meisenheim, daarna vanaf 

1645 in Zweibrücken en vanaf ongeveer 1650 resideerde hij enkele jaren in de net heropgebouwde burcht 

van Kirkel. In 1648 kon hij bij de Vrede van Westfalen het bezit over het klooster van Hornbach herwinnen. 

In juli 1661 stierf Frederik op 45-jarige leeftijd in de burcht van Nohfelden. Hij werd bijgezet in de 

Alexanderskerk van Zweibrücken. Omdat hij zonder mannelijke nakomelingen stierf, werd hij als vorst van 

Palts-Zweibrücken opgevolgd door zijn neef Frederik Lodewijk van Palts-Landsberg. 

 

 

August Filips van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck. 

 

 



  

  

 
 

Na de dood van zijn vader in 1627 werd het hertogdom Sleeswijk-Holstein-Sonderburg verdeeld onder 

August Filips en drie van zijn broers. Hierbij kreeg hij het hertogdom Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Beck. 

August Filips resideerde in de havezate Beck in de buurt van de stad Löhne. 

 

 

XVIIb. Johan graaf van Nassau-Idstein, zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg (XVIb), op pagina 

221 en Anna Maria van Hessen-Kassel, geboren op maandag 24 november 1603 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland] https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Nassau-Idstein, 

overleden (73 jaar oud) op zondag 23 mei 1677 in Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 25 en 23 jaar oud) (1) op woensdag 6 juni 1629 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Sibylla Magdalena van Baden-Durlach, dochter van 

Georg Friedrich markgraaf van Baden-Durlach en Juliana Ursula van Salm-Neufville, geboren op 

donderdag 21 juli 1605, overleden (39 jaar oud) op dinsdag 26 juli 1644 in 

Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Anna Odilia van Nassau-Idstein, geboren op vrijdag 18 oktober 1630 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (11 jaar oud) op vrijdag 10 januari 1642 in 

Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk]. 

2. Gustaaf Adolf van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 14 februari 1632 in 

Weiburg [Hessen, Duitsland], ongehuwd en kinderloos overleden (32 jaar oud) op 

vrijdag 1 augustus 1664 in Szentgotthárd [Nyiregyhaza (Urban County), Hongarije]. 

3. Levenloos geboren zoon van Nassau-Idstein, geboren op 

zaterdag 13 november 1632. 

4. Levenloos geboren dochter van Nassau-Idstein, geboren op 

zaterdag 13 november 1632. 

5. Lodewijk Frederik van Nassau-Idstein, geboren op woensdag 2 november 1633 in 

Idstein [Hessen, Duitsland]. Officier in het Zweedse leger, overleden (22 jaar oud) op 

zaterdag 30 september 1656 in Elbingen [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

6. Bernhardina Sophia van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 9 december 1634 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (7 jaar oud) op 

zondag 6 april 1642 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk]. 

7. Johan van Nassau-Idstein, geboren op vrijdag 5 februari 1638 in 



  

  

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (20 jaar oud) op zondag 13 oktober 1658 in 

Idstein [Hessen, Duitsland]. 

8. Sabina Juliana van Nassau-Idstein, geboren in april 1639 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (6 maanden oud) op zondag 2 oktober 1639 in 

Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk]. 

9. Levenloos geboren zoon van Nassau-Idstein, geboren in 1641. 

10. Levenloos geboren dochter van Nassau-Idstein, geboren in 1641. 

11. Levenloos geboren zoon van Nassau-Idstein, geboren in maart 1643. 

 

Johan graaf van Nassau-Idstein. 

 

 

 
 

Graaf van Nassau-Idstein. 

Johan volgde in 1627 zijn vader op samen met zijn broers Willem Lodewijk, Ernst Casimir en Otto. Willem 

Lodewijk trad op als regent voor zijn broers Ernst Casimir en Otto. Johan verkreeg in 1629 bij een eerste 

deling Idstein. Kort daarna werd het bezit van de broers bedreigd door het restitutie-edict van 2 maart 1629, 

toen de keurvorsten van Mainz en Trier aanspraak maakten op de sinds het Verdrag van Passau (1552) 

geconfisqueerde kerkgoederen. 

Op 7 juli 1629 besliste het Rijkskamergerecht in het geschil tussen Lotharingen en Nassau dat stad en kasteel 

Saarwerden, Bockenheim en Wiebersweiler als lenen van Metz aan Lotharingen gegeven zouden moeten 

worden; de rest van het graafschap Saarwerden zou bij Nassau moeten blijven. De hertog van Lotharingen 

nam echter onmiddellijk bezit van het hele graafschap Saarwerden en de voogdij Herbitzheim. Willem 

Lodewijk begaf zich naar de vorstendag te Regensburg en verkreeg op 23 juli 1631 de keizerlijke belening 

(hoewel hij had geweigerd zich bij de Katholieke Liga aan te sluiten of er troepen voor beschikbaar te 

stellen). 

Johan stond in 1631, samen met zijn broer Willem Lodewijk, hun gezamenlijk deel (¼) van de Esterau af aan 

graaf Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar en verkreeg in ruil daarvoor het deel van Altweilnau dat deze 



  

  

bezat. Op 24 november 1632 overleed de jongste broer Otto en op 11 december werd Ernst Casimir 

meerderjarig. In 1634 schikten de broers Nassau in Frankfurt am Main met de heren van Geroldseck over 

hun eigendomsrechten op de heerlijkheid Lahr. 

Dertigjarige Oorlog. 

In de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) had Lodewijk II een voorzichtige neutraliteit gehandhaafd, die 

knellende inkwartieringen in zijn bezittingen echter niet voorkomen kon. Toen koning Gustaaf II Adolf van 

Zweden aan het einde van het jaar 1630 naar de Rijn kwam, stelden Johan en zijn broers zich te zijner 

beschikking en verklaarden daarmee de oorlog aan hun keizer. Nadat koning Gustaaf Adolf op 16 november 

1632 was gesneuveld, verbonden de drie graven zich op de bijeenkomst van de protestantse standen in 

Heilbronn met de Zweedse rijkskanselier Axel Oxenstierna. 

Op 5 september 1633 ondertekende Johan een verbond met Frankrijk tegen de keizer. Op 7 juni 1634 

bezegelde Willem Lodewijk dat verbond. Na de overwinning van keizer Ferdinand II op 6 september 1634 in 

de Slag bij Nördlingen toen het keizerlijke leger de Midden-Rijn naderde, brachten de graven van Nassau 

eerst hun archieven in Frankfurt am Main in veiligheid en gingen daarna naar Kirchheim. De landen rechts 

van de Rijn gaven ze daarmee prijs. Op 30 mei 1635 sloot een reeks rijksstanden, waaronder 

Keurbrandenburg en Keursaksen, de Vrede van Praag, waarbij de graven van Nassau uitdrukkelijk werden 

uitgesloten. In november 1635 verscheen de keizerlijke commissaris Bertram von Sturm zu Vehlingen in de 

Nassause landen en verklaarde de drie broers vervallen van hun graafschappen en al hun bezittingen. Tot 

1646 heersten in Idstein honger, epidemieën en soldatenwillekeur. 

Johan verbleef tussen 1634 en 1646 in ballingschap te Straatsburg gedurende welke periode de keizer zijn 

gebieden verdeelde tussen de vorst van Schwarzburg en de keurvorst van Mainz. Johan verkreeg in 1646 bij 

zijn terugkeer in Duitsland zijn bezittingen terug. 

Na de oorlog. 

Johan ging op 6 maart 1651 met zijn broer Ernst Casimir en hun neven Johan Lodewijk, Gustaaf Adolf en 

Walraad over tot een nieuwe verdeling, waarbij zij gezamenlijk bleven bezitten Nassau, (Bad) Ems, 

Saarwerden met Herbitzheim en Wadgassen, Homburg (in de Palts), Rosenthal, Ober- en Nieder-Rosbach. 

Johan ontving als zijn bezit Idstein, Wiesbaden, Sonnenberg, Wehen, Burgschwalbach en Lahr. 

Slot Idstein. 

De Uniekerk te Idstein. 

Toen in 1653 zijn oudste zoon, Gustaaf Adolf, katholiek werd, verstootte Johan hem. In de periode 1655-1663 

was Johan regent van Nassau-Weilburg en voogd van zijn neef Frederik van Nassau-Weilburg. Johan 

herbouwde Slot Idstein. In 1668 woedde de (pest) in Idstein. In 1669 begon het werk aan de herbouw van de 

kerk te Idstein. In 1672 streefde Johan naar de rijksvorstenwaardigheid. Van 1675 tot zijn dood was hij 

opnieuw regent van Nassau-Weilburg en voogd, ditmaal van zijn achterneven Frederik Willem Lodewijk en 

Johan Ernst van Nassau-Weilburg. 

Heksenjachten. 

In 1630 begonnen heksenjachten in zijn gebied. Johan droeg de predikanten op om tegen de hekserij te 

prediken. In 1658 begon de heksenjacht in het land Nassau onder ambtman Plebanus opnieuw. En in 1676 en 

1677 werden op initiatief van Johan opnieuw heksenjachten uitgevoerd in Idstein, die met de dood van 

Johan eindigden. Anders dan in andere gebieden, was de bevolking van Idstein weinig geïnteresseerd in de 

vervolging van de van hekserij beschuldigden. Fanatieke predikers, zoals de predikanten van Heftrich en 

Burgschwalbach, voedden alleen de angsten van het volk; de persoon van de graaf bleef echter dominant in 

deze gebeurtenis. Hij beval elke stap die door zijn functionarissen werd gezet, en hij moest op de hoogte 

gehouden worden van elke voortgang. In totaal werden 51 mensen beschuldigd van hekserij. Tussen 3 

februari 1676 en 31 maart 1677 werden in Idstein 39 personen voor hekserij terechtgesteld, 31 vrouwen en 8 

mannen. De slachtoffers werden in 2014 door het stadsparlement van Idstein unaniem gerehabiliteerd. 

Overlijden en opvolging. 

Johan overleed in 1677 en werd begraven in de Uniekerk te Idstein. De voogd van de pas twaalfjarige 

opvolger George August Samuel werd diens oom van moederszijde, graaf Johan Casimir van Leiningen 

(1619-1688), die de heksenjachten onmiddellijk stopte. In zijn "Politiek Testament" beschreef Johan het 

heersersambt als een taak waarvoor een heerser later rekenschap voor God moet afleggen. 

 

 

Gustaaf Adolf van Nassau-Idstein. 

Johan was erfgraaf van Nassau-Idstein. Hij bekeerde zich tot de Rooms-Katholieke Kerk en werd door zijn 



  

  

vader onterfd. Hij sneuvelde als keizerlijk officier tegen de Turken. Hij stamt uit de Walramse Linie van het 

Huis Nassau. 

Biografie. 

Gustaaf Adolf was de oudste zoon van graaf Johan van Nassau-Idstein en Sibylla Magdalena van 

Baden-Durlach, dochter van markgraaf George Frederik van Baden-Durlach en Juliana Ursula van 

Salm-Neufville. Zijn ouders noemden hem naar de Zweedse koning Gustaaf II Adolf. 

Na een grondige opleiding onder de hofmeester Daniel von Wegener en verschillende reizen naar het 

buitenland, stuurde zijn vader hem in december 1652 voor regeringszaken naar de rijksdag in Regensburg. 

Daar kwam hij in contact met de keizerlijke opperhofmaarschalk Heinrich Wilhelm von Starhemberg 

(1593-1675). Deze was zelf bekeerd tot het katholicisme en zeer ijverig in de missie voor zijn nieuwe geloof. 

Hij bemiddelde een kennismaking van Gustaaf Adolf met de pater-jezuïet Jodocus Kedd (1597-1657), een 

toen zeer bekende theoloog. 

Na enige tijd trad Gustaaf Adolf toe tot de katholieke kerk. Keizer Ferdinand III was zijn peter en benoemde 

hem ook tot kamerheer. De vader en de familie waren echter zeer verbijsterd en ze betwijfelden de vrijheid 

van de beslissing. Op 16 oktober 1653 zette Gustaaf Adolf in een brief aan zijn vader zijn reden tot bekering 

heel duidelijk uiteen en volhardde, ondanks verzoeken en bedreigingen, in zijn geloofsverandering. Zijn 

vader sloot hem vervolgens uit van de erfenis. 

Gustaaf Adolf begaf zich later naar Mainz en trad in Spaanse militaire dienst. In een gevecht bij Valenciennes 

raakte hij zwaargewond. Vervolgens bracht hij verscheidene bezoeken aan zijn vader in Idstein, die een 

zekere toenadering tot stand brachten. In zijn bekering tot het katholicisme volhardde Gustaaf Adolf echter 

vastberaden, zodat er in dynastiek opzicht niets veranderde. 

Rond 1660 werd Gustaaf Adolf als kolonel keizerlijk officier en ontving een eigen regiment. Hiermee trok hij 

ten strijde in de oorlog tegen de Turken. Hij sneuvelde op 1 augustus 1664 in de Slag bij Sint-Gotthard in 

Hongarije. Hij werd volgens een bericht uit die tijd in een kapucijnerkerk bij Fürstenfeld begraven, waarmee 

vermoedelijk het nabijgelegen Kapucijnerklooster Hartberg bedoeld is. 

 

 

 Johan graaf van Nassau-Idstein, trouwde (respectievelijk 43 en 21 jaar oud) (2) op 

maandag 10 december 1646 met Anna van Leiningen-Dagsburg, dochter van Philipp Georg van 

Leiningen-Dagsburg en Anna van Erbach, geboren op zondag 25 mei 1625 in 

Dachsburg [Moselle, Frankrijk], overleden (63 jaar oud) op vrijdag 24 december 1688 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], begraven aldaar in de Uniekerk. 

 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 

1. Karel van Nassau-Idstein, geboren op dinsdag 9 november 1649 vermoedelijk in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1651 in 

Idstein [Hessen, Duitsland]. 

2. Levenloos geboren kind van Nassau-Idstein, geboren in juli 1650. 

3. Levenloos geboren kind van Nassau-Idstein, geboren in juli 1650. 

4. Christiana Elisabeth van Nassau-Idstein, geboren op vrijdag 26 mei 1651 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (25 jaar oud) op vrijdag 16 oktober 1676 aldaar. 

5. Eleonora Louise van Nassau-Idstein, geboren op maandag 9 juni 1653 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (23 jaar oud) op woensdag 31 maart 1677 

aldaar. 

6. Ernestina van Nassau-Idstein, geboren op dinsdag 12 mei 1654 in 

Slot Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op zaterdag 26 juni 1655 in 

Kasteel Wiesbaden [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

7. Levenloos geboren dochter van Nassau-Idstein, geboren op dinsdag 23 maart 1655. 

8. George Willem van Nassau-Idstein, geboren op woensdag 6 september 1656 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (10 maanden oud) op zaterdag 21 juli 1657 in 

Adolfseck [Hessen, Duitsland]. 

9. Johannetta van Nassau-Idstein, geboren op vrijdag 14 september 1657 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op zaterdag 14 maart 1733 in 

Landau [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 44 jaar oud) op 

donderdag 6 juni 1680 in Idstein [Hessen, Duitsland] met Christian Ludwig graaf van 

Waldeck-Wildungen, zoon van Philip Theodor graaf van Waldeck-Wildungen en 



  

  

Anna Katharina van Sayn-Wittgenstein, geboren op zondag 29 juli 1635 in 

Waldeck [Waals-Brabant, België], overleden (71 jaar oud) op 

zondag 12 december 1706 in Landau [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 

kinderen. 

10. Sibylla Charlotte van Nassau-Idstein, geboren op donderdag 19 december 1658 in 

Slot Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op 

woensdag 15 december 1660 in Idstein [Hessen, Duitsland]. 

11. Levenloos geboren zoon van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 17 mei 1659. 

12. Levenloos geboren kind van Nassau-Idstein, geboren op maandag 3 november 1659. 

13. Dorothea Amalia van Nassau-Idstein, geboren op vrijdag 25 maart 1661 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1740 in 

Griesheim [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 13 juni 1679 met Lodewijk Frederik van Wied-Runkel, zoon van Johann 

Ernst van Wied-Runkel en Hedwig Elenore van Everstein, geboren op 

zaterdag 1 april 1656, overleden (53 jaar oud) op vrijdag 1 november 1709 in 

Marienhausen [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

14. Filips Lodewijk van Nassau-Idstein, geboren op zondag 1 oktober 1662 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op zondag 31 augustus 1664 

aldaar. 

15. Levenloos geboren dochter van Nassau-Idstein, geboren op vrijdag 26 oktober 1663. 

16. George August Samuel van Nassau-Idstein, geboren op donderdag 26 februari 1665 

in Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op zondag 26 oktober 1721 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], volgt XVIIId, op pagina 306. 

17. Levenloos geboren zoon van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 29 mei 1666. 

 

Christian Ludwig graaf van Waldeck-Wildungen. 

 

 

 
 

Hij volgde in 1645 zijn vader op. Hij stond tot 1660 onder regentschap van zijn moeder. 

Nadat in 1660 zijn jongere broer Josias burcht en ambt Wildungen als apanage verkreeg (later kwamen daar 

de ambten Wetterburg en Landau bij), liet Christiaan Lodewijk in 1662 het Slot Christiansburg in Kleinern 



  

  

bouwen en verlegde zijn residentie daarheen. 

Tijdens de regering van Christiaan Lodewijk vonden in Wildungen van 1650 tot 1664 heksenprocessen 

plaats, die in de jaren 1660-1662 hun tweede hoogtepunt bereikten. Het eerste hoogtepunt van de Waldeckse 

heksenprocessen vond in 1629-1632 onder graaf Christiaan I plaats. 

Hoewel Christiaan Lodewijk een militaire carrière had, benaderde hij niet de faam van zijn neef George 

Frederik van Waldeck-Eisenberg. Christiaan Lodewijk nam in 1656 deel aan de Tweede Noordse Oorlog en 

de Slag bij Warschau.. 

Toen in 1672 met de Franse aanval op de Nederlanden de Hollandse Oorlog uitbrak, trad Christiaan 

Lodewijk met zijn regiment te paard als kolonel in dienst van keurvorst Frederik Willem van Brandenburg 

en streed aan diens zijde tegen Frankrijk en zijn bondgenoten. 

Christiaan Lodewijk trad later in dienst van het Rijk en werd op 24 december 1677 Generalfeldwachtmeister, 

op 20 april 1682 veldmaarschalk-luitenant, op 30 januari 1684 Feldzeugmeister en op 25 april 1689 keizerlijk 

generaal-veldmaarschalk. 

Door zijn eerste echtgenote Anna Elisabeth van Rappoltstein had Christiaan Lodewijk het vooruitzicht op 

het erven van het graafschap Rappoltstein in de Elzas. Deze aanspraak kon Christiaan Lodewijk echter na de 

dood van Anna Elisabeth's oom en laatste graaf van Rappoltstein in 1673 niet doorzetten tegen de 

echtgenoot van Anna Elisabeth's oudste zuster Catharina Agatha, paltsgraaf Christiaan II van 

Palts-Birkenfeld-Bischweiler. 

Wel werd het wapen van het graafschap Rappoltstein opgenomen in het wapen van het graafschap Waldeck 

en ook dragen de graven van Waldeck sindsdien de titels graaf van Rappoltstein, heer van Hohenack en 

Geroldseck im Wasichen.. 

In 1685 besloot Christiaan Lodewijk dat in zijn tak van het gravenhuis vanaf dat moment het 

eerstgeboorterecht gold, echter met de belangrijke beperking dat in het geval hij het Eisenbergse deel van het 

graafschap Waldeck zou erven, zijn tweede overlevende zoon dit deel zou erven, zodat er altijd twee linies 

naast elkaar zouden bestaan. De inkomsten uit het graafschap Pyrmont, dat sinds 1625 in bezit was van de 

Eisenbergse tak, zouden in dat geval gebruikt moeten worden voor het onderhoud van de overige broers en 

zusters. Op 12 juni 1685 sloot Christiaan Lodewijk met zijn neef, vorst George Frederik van 

Waldeck-Eisenberg, wiens vier zonen reeds allen overleden waren, een erfverdrag dat deze regeling 

bevestigde. 

Twee jaar later, op 5 juli 1687, veranderde Christiaan Lodewijk echter van mening en besloot dat het 

eerstgeboorterecht voor het gehele Huis Waldeck zou gelden en er slechts een heersende tak zou bestaan. 

George Frederik ging akkoord, evenals de in Korbach zetelende Landdag van het graafschap Waldeck. 

Keizer Leopold I bevestigde dit erfverdrag op 22 augustus 1697. 

Christiaan Lodewijk probeerde - op een voor de toenmalige tijd niet zo'n ongebruikelijke wijze - greep te 

krijgen op de problematische begrotingssituatie: hij verhuurde landsknechten als huursoldaten aan de 

Republiek Venetië als bescherming tegen de Turken. Aan het hoofd van een regiment stond zijn zoon 

Hendrik Wolraad, die in 1688 bij de belegering van Negroponte sneuvelde. Tot overmaat van ramp 

verbeterde de financiële situatie van het graafschap niet.. 

Bij het overlijden van zijn neef George Frederik van Waldeck-Eisenberg in 1692 erfde Christiaan Lodewijk 

het graafschap Waldeck-Eisenberg - zodat het graafschap Waldeck voor het eerst sinds 1397 weer in één 

hand verenigd werd -, en het graafschap Pyrmont. 

Christiaan Lodewijk bleek niet in staat de hervormingen die begonnen waren onder George Frederik verder 

door te voeren.. 

In 1695 verlegde Christiaan Lodewijk zijn residentie van Slot Christiansburg naar Arolsen, waar hij zich 

vestigde in het in de zestiende eeuw tot residentieslot omgebouwde klooster Aroldessen, waar zijn neef 

George Frederik van Waldeck-Eisenberg voorheen geresideerd had. Een jaar later werd de kanselarij van het 

graafschap Waldeck verhuisd van Korbach, de grootste stad in Waldeck, waarvan hij de burgerij te 

recalcitrant vond, naar Mengeringhausen. 

Er wordt van Christiaan Lodewijk gezegd dat hij een matig regent is geweest, en dat hij weinig 

doorzettingsvermogen had. Dit in tegenstelling tot zijn tweede echtgenote Johannetta van Nassau-Idstein. 

Het lukte haar om Christiaan Lodewijk over te halen om voor een nieuwe grafelijke zijlinie land in het 

zuidoosten van het graafschap als apanage beschikbaar te stellen.. 

Op 30 september 1695 wijzigde Christiaan Lodewijk het huisverdrag met eerstgeboorterecht in dier voege 

dat er voor de tweede overlevende zoon een apanage bestaande uit de drie dorpen Bergheim, Königshagen 

en Mehlen instelde. Ook deze regeling werd op 22 augustus 1697 door keizer Leopold I bevestigd. 



  

  

Bij het overlijden van Christiaan Lodewijk erfde zijn in 1696 geboren zoon Josias deze heerlijkheid en 

resideerde op het door hemzelf gebouwde slot in Bergheim. Josias was de stichter van de zijlinie 

Waldeck-Bergheim, die in de daaropvolgende jaren voor binnenlandse problemen zorgde en een financiële 

belasting vormde.. 

In de laatste twee jaren van zijn leven was Christiaan Lodewijk zwaar door ziekte getekend. Hij werd 

opgevolgd door de jongste zoon uit zijn eerste huwelijk: Frederik Anton Ulrich. Christiaan Lodewijk werd 

bijgezet in de Sint-Kilianskerk te Korbach. Daar ligt hij samen met zijn tweede echtgenote Johannetta en zijn 

zoon Karel Christiaan Lodewijk. 

 

 

XVIIc. Ernst Casimir graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Lodewijk II van Nassau-Weilburg 

(XVIb), op pagina 221 en Anna Maria van Hessen-Kassel, geboren op 

donderdag 15 november 1607 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (47 jaar oud) op 

dinsdag 16 maart 1655 in Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar 

oud) op woensdag 22 februari 1634 in Weilburg [Hessen, Duitsland] met zijn nicht Anna Maria 

van Sayn-Wittgenstein, dochter van Wilhelm III graaf van Sayn-Wittgenstein en Anna Odilia 

van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 1 januari 1610, overleden (46 jaar oud) op 

vrijdag 14 april 1656 in Weilburg [Hessen, Duitsland], begraven begraven in de 

Sint-Maartenskerk, Weilburg. In 1909 werd ze herbegraven in de nieuwe crypte in de slotkerk 

van Weilburg. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 25 december 1634 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op 

maandag 28 juli 1636 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

2. Maria Eleonora van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 12 augustus 1636 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (41 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1678 in 

Gochsheim [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op 

woensdag 5 mei 1660 in Idstein [Hessen, Duitsland] met haar achterneef Casimir van 

Eberstein-Eberstein, zoon van Johann Friedrich van Eberstein (graaf van Eberstein in 

Rixingen) en Anna Amalia van Criechingen, geboren op dinsdag 19 april 1639, 

overleden (21 jaar oud) op woensdag 22 december 1660 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk een dochter. 

3. Levenloos geboren zoon van Nassau-Weilburg, geboren in april 1637. 

4. Casimir van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 21 augustus 1638 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden (7 maanden oud) op woensdag 20 april 1639 

aldaar. 

5. Frederik van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 26 april 1640 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden door een noodlottig ongeval (35 jaar oud) op 

zondag 8 september 1675 in Weilburg [Hessen, Duitsland], volgt XVIIIe, op pagina 

313. 

6. Anna van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 5 oktober 1641 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], jong overleden aldaar. 

 

Ernst Casimir graaf van Nassau-Weilburg. 

Graaf van Nassau-Weilburg. 

Ernst Casimir volgde in 1627 zijn vader op samen met zijn broers Willem Lodewijk, Johan en Otto. Ernst 

Casimir stond onder regentschap van zijn oudste broer Willem Lodewijk. Hij verkreeg in 1629 bij een eerste 

deling Weilburg. Kort daarna werd het bezit van de broers bedreigd door het restitutie-edict van 2 maart 

1629, toen de keurvorsten van Mainz en Trier aanspraak maakten op de sinds het Verdrag van Passau (1552) 

geconfisqueerde kerkgoederen. 

Op 7 juli 1629 besliste het Rijkskamergerecht in het geschil tussen Lotharingen en Nassau dat stad en kasteel 

Saarwerden, Bockenheim en Wiebersweiler als lenen van Metz aan Lotharingen gegeven zouden moeten 

worden; de rest van het graafschap Saarwerden zou bij Nassau moeten blijven. De hertog van Lotharingen 

nam echter onmiddellijk bezit van het hele graafschap Saarwerden en de voogdij Herbitzheim. Willem 

Lodewijk begaf zich naar de vorstendag te Regensburg en verkreeg op 23 juli 1631 de keizerlijke belening 



  

  

(hoewel hij had geweigerd zich bij de Katholieke Liga aan te sluiten of er troepen voor beschikbaar te 

stellen). 

Op 24 november 1632 overleed de jongste broer Otto en op 11 december werd Ernst Casimir meerderjarig. In 

1634 schikten de broers Nassau in Frankfurt am Main met de heren van Geroldseck over hun 

eigendomsrechten op de heerlijkheid Lahr. 

Dertigjarige Oorlog. 

In de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) had Lodewijk II een voorzichtige neutraliteit gehandhaafd, die 

knellende inkwartieringen in zijn bezittingen echter niet voorkomen kon. Toen koning Gustaaf II Adolf van 

Zweden aan het einde van het jaar 1630 naar de Rijn kwam, stelden Ernst Casimir en zijn broers zich te zijner 

beschikking en verklaarden daarmee de oorlog aan hun keizer. Nadat koning Gustaaf Adolf op 16 november 

1632 was gesneuveld, verbonden de drie graven zich op de bijeenkomst van de protestantse standen in 

Heilbronn met de Zweedse rijkskanselier Axel Oxenstierna. 

Na nederlagen van Zweden en zijn bondgenoten ontnam keizer Ferdinand II Ernst Casimir en zijn broers 

hun landen. Op 30 mei 1635 sloot een reeks rijksstanden, waaronder Keurbrandenburg en Keursaksen, de 

Vrede van Praag, waarbij de graven van Nassau uitdrukkelijk werden uitgesloten. In november 1635 

verscheen de keizerlijke commissaris Bertram von Sturm in de Nassause landen en verklaarde de drie broers 

vervallen van hun graafschappen en al hun bezittingen. 

Ernst Casimir verbleef tussen 1634 en 1646 in ballingschap te Metz gedurende welke periode de keizer zijn 

gebieden verdeelde tussen de vorst van Schwarzburg en de keurvorst van Mainz. Een poging, door een door 

de keurvorst van Saksen bemiddeld verzoekschrift, om keizerlijke gratie te verkrijgen, mislukte in 1636. In 

het volgende jaar werden de graven geïnformeerd over de redenen voor de keizerlijke ongenade. Pas in 1639 

ontvingen Willem Lodewijk en Ernst Casimir een vrijgeleide, zodat zij persoonlijk hun zaak in Wenen 

konden behartigen. 

Ernst Casimir was tot 1646 kolonel van een Deens regiment in het Staatse leger Hij verkreeg in 1646 bij zijn 

terugkeer in Duitsland zijn bezittingen terug.. 

Na de oorlog. 

Ernst Casimir ging op 6 maart 1651 met zijn broer Johan en hun neven Johan Lodewijk, Gustaaf Adolf en 

Walraad over tot een nieuwe verdeling, waarbij zij gezamenlijk bleven bezitten Nassau, (Bad) Ems, 

Saarwerden met Herbitzheim en Wadgassen, Homburg (in de Palts), Rosenthal, Ober- en Nieder-Rosbach. 

Ernst Casimir ontving als zijn bezit Weilburg, Merenberg, Gleiberg, Reichelsheim, Kirchheim, Stauf, 

Hüttenberg (gezamenlijk bezit met Hessen), Cleeberg en Löhnberg.. 

Ernst Casimir werd begraven in de Sint-Maartenskerk, Weilburg In 1909 werd hij herbegraven in de nieuwe 

crypte in de slotkerk van Weilburg. 

 

 

XVIId. Maximiliaan van Nassau-Corroy, zoon van Alexis II van Nassau-Corroy (XVIf), op pagina 

226 (heer van Corroy) en Adriana de Savary Warcoing, geboren op zondag 17 mei 1626, heer van 

Corroy, Frasne en Chènemont, overleden (50 jaar oud) op donderdag 15 oktober 1676 in 

Namen [Namen, België], trouwde (respectievelijk 32 en 18 jaar oud) op donderdag 18 juli 1658 in 

Doornik [Henegouwen, België] met Maria Catharina Florence de Harchies, geboren op 

dinsdag 27 maart 1640. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Charles Jean Louis van Nassau-Corroy. 

2. Marie Françoise van Nassau-Corroy, geboren op vrijdag 17 oktober 1659 in 

Doornik [Henegouwen, België], gedoopt op zondag 9 november 1659 aldaar, 

overleden (6 weken oud) in december 1659 in Zwevegem [West-Vlaanderen, België], 

begraven in Warcoing [Henegouwen, België]. 

3. Karel Frans Claudius van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 4 oktober 1661 in 

Corroy [Namen, België], gedoopt op zondag 2 juli 1662, leerling van de academie te 

Parijs, overleden (18 jaar oud) op donderdag 3 oktober 1680 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

4. Johan Alexis van Nassau-Corroy, geboren op zondag 1 april 1663 in 

Corroy [Namen, België], overleden (4 weken oud) op zondag 29 april 1663. 

5. Josef Ignatius Floris Lodewijk van Nassau-Corroy, geboren op 

zondag 23 augustus 1665 in Corroy [Namen, België], overleden (54 jaar oud) op 



  

  

maandag 4 maart 1720, volgt XVIIIf, op pagina 314. 

6. Maria Theresia van Nassau-Corroy, geboren op donderdag 10 februari 1667 in 

Corroy [Namen, België], testeerde 15 sept. 1730, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 9 april 1731, trouwde (37 jaar oud) op zaterdag 1 november 1704 in 

Andenne [Namen, België] met Pieter Josef de Crisgnée, overleden 

na donderdag 17 april 1732. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Ignatius Bonaventura van Nassau-Corroy, geboren op woensdag 3 oktober 1668 in 

Corroy [Namen, België], overleden (33 jaar oud) op donderdag 29 december 1701. 

8. Maria Agnes van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 21 januari 1673 in 

Namen [Namen, België], overleden (minstens 61 jaar oud) na 1734, trouwde met 

Claudius Nicolaas van Moustier, overleden na 1734. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

9. Adriaan Alexis van Nassau-Corroy, geboren in mei 1675 in Namen [Namen, België], 

kapitein der grenadiers in het bataljon van Solre (in Franse dienst), overleden (33 jaar 

oud) op woensdag 11 juli 1708. 

 

XVIIe. Willem jonker van Nassau, zoon van Willem van Nassau (XVIg), op pagina 226 (heer van de 

Lek) en Barbara Augusfinusdr Cocx, geboren omstreeks 1620, overleden (ongeveer 58 jaar oud) 

op woensdag 21 juni 1679 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 21 

jaar oud) omstreeks 1650 met Geertruijt Hendriks (Geertruijt) Mulder (Mulders), geboren 

omstreeks 1629, overleden (ongeveer 89 jaar oud) op maandag 17 april 1719 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Willem van Nassau (de Jonge), geboren omstreeks 1654, trouwde met Johanna van 

Bemmel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Margaretha van Nassau, overleden op woensdag 24 april 1737. 

3. Barbara van Nassau, geboren in 1659, overleden (ongeveer 92 jaar oud) op 

zaterdag 14 augustus 1751. 

4. Alida van Nassau, geboren omstreeks 1661 in 's-Gravenhage, overleden (ongeveer 81 

jaar oud) op maandag 9 juli 1742 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en 

ongeveer 25 jaar oud) op zondag 17 februari 1686 in 's-Gravenhage met Johannes 

(Jan) Wijnants, gedoopt op donderdag 15 juli 1660 in Maastricht, overleden (ongeveer 

78 jaar oud) op donderdag 2 april 1739 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

5. Johan van Nassau, overleden op donderdag 24 maart 1729, trouwde met Cornelia 

van Zijl, begraven op donderdag 12 april 1725 in Gorinchem. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

XVIIf. Maurits Lodewijk van Nassau-Lalecq, zoon van Lodewijk van Nassau (XVIh), op pagina 

228 (heer van Beverweerd) en Isabella van Horn-Kessel, geboren omstreeks 1631, heer van de 

Lek, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op vrijdag 23 april 1683, trouwde (respectievelijk ongeveer 

37 en 32 jaar oud) op dinsdag 26 maart 1669 met Anna Isabella van Beieren-Schagen, dochter 

van Diederik van Beieren-Schagen (vrijheer van Oud- en Nieuw Goudriaan, St. Hubert, 

Waddinxveen) en Maria de Thiennes van Rumbeek, geboren op woensdag 23 juli 1636 in 

's-Gravenhage, overleden (79 jaar oud) op maandag 6 april 1716 in Ouderkerk aan den IJssel. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq, geboren op dinsdag 2 december 1670 in 

's-Gravenhage, overleden (70 jaar oud) op maandag 26 december 1740 in 

Menen [West-Vlaanderen, België], volgt XVIIIg, op pagina 315. 

 

Maurits Lodewijk van Nassau-Lalecq. 

 

 



  

  

 
 

Hij studeerde aan de Universiteit Leiden 1647, werd kolonel der cavalerie (1666) en gouverneur van Sluis 

(1669). Hij raakte gewond bij de Slag bij Seneffe op 11 augustus 1674[1] die werd geleverd tussen een Frans 

leger onder maarschalk Condé en een Nederlands-Spaans-Oostenrijks-Duits leger onder stadhouder Willem 

III. Lid van een bastaard-tak van de familie van Nassau, werd hij pas in 1679 samen met zijn twee broers in 

de adelstand verheven door de Duitse keizer Leopold I. Hij is bijgezet in de grafkelder van de familie 

Nassau in Ouderkerk aan den IJssel. 

 

 

XVIIg. Willem Adriaan van Nassau-Odijk, zoon van Lodewijk van Nassau (XVIh), op pagina 228 (heer 

van Beverweerd) en Isabella van Horn-Kessel, geboren omstreeks 1632, diplomaat in de 

Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij was heer van Kortgene, en vanaf 1677 van Zeist en 

Driebergen, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op maandag 21 september 1705 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en 25 jaar oud) op maandag 4 februari 1664 in Jaarsveld met 

Elisabeth van der Nisse, geboren op donderdag 13 januari 1639 in Goes, vrouwe van 

Heinkenszand, Overzand en Driewegen, overleden (59 jaar oud) op vrijdag 12 december 1698 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Lodewijk van Nassau-Odijk, geboren op donderdag 4 december 1664 in 

's-Gravenhage, jong overleden. 

2. Cornelis van Nassau-Odijk, geboren op woensdag 8 juni 1667 in 's-Gravenhage, jong 

overleden. 

3. Elisabeth van Nassau-Odijk, geboren op zondag 27 mei 1668 in 's-Gravenhage, jong 

overleden. 

4. Cornelis van Nassau-Odijk, geboren op dinsdag 14 mei 1669 in 's-Gravenhage, 

overleden (38 jaar oud) op maandag 5 maart 1708 aldaar. 

5. Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, geboren op zondag 8 juni 1670 in 

's-Gravenhage, overleden (71 jaar oud) op zondag 4 maart 1742 aldaar, volgt 

XVIIIh, op pagina 316. 

6. Elisabeth Wilhelmina van Nassau, geboren op zondag 21 juni 1671 in 's-Gravenhage, 

overleden (58 jaar oud) op maandag 11 juli 1729 aldaar, trouwde met haar neef 

Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq, zoon van Maurits Lodewijk van 

Nassau-Lalecq (XVIIf), op pagina 279 (heer van de Lek) en Anna Isabella van 

Beieren-Schagen (zie XVIIIg, op pagina 315). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

7. Mauritia Margaretha van Nassau, geboren op vrijdag 30 juni 1673 in 's-Gravenhage, 

overleden (ongeveer 72 jaar oud) omstreeks 1745 in Kopenhagen [HO, Denemarken], 

trouwde (respectievelijk 34 en ongeveer 42 jaar oud) op zondag 22 april 1708 in 



  

  

's-Gravenhage met Jean Henri Huguetan (Huguetan, de), geboren omstreeks 1665 in 

Lyon [Rhône, Frankrijk], overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1749 in 

Sandager [Fyn, Denemarken]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Willem Hendrik van Nassau-Odijk, geboren op dinsdag 12 februari 1675 in 

's-Gravenhage, gesneuveld (ongeveer 27 jaar oud) in 1702 in de omgeving van 

Luik [Luik, België]. 

9. Emilia van Nassau-Odijk, geboren op zondag 9 februari 1676 in 's-Gravenhage, 

overleden (54 jaar oud) op zaterdag 10 juni 1730, bijgezet. 

10. Charlotte van Nassau, geboren op zondag 27 juni 1677 in 's-Gravenhage, overleden 

(ongeveer 38 jaar oud) omstreeks 1715, trouwde met haar neef Willem Maurits graaf 

van Nassau-Ouwerkerk, zoon van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (XVIIh), op 

pagina 284 (heer van Ouderkerk en Woudenberg) en Francoise van Aerssen (zie 

XVIIIj, op pagina 317). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

11. Louise Catharina van Nassau-Odijk, geboren op vrijdag 31 maart 1679 in 

's-Gravenhage, overleden (78 jaar oud) op maandag 12 december 1757. 

12. Maurits Lodewijk van Nassau-Odijk, geboren op dinsdag 22 juli 1681 in 

's-Gravenhage, overleden (63 jaar oud) op zondag 23 mei 1745 in Middelburg, 

begraven in Ouderkerk aan den IJssel in de Hervormde Kerk. 

 

Willem Adriaan van Nassau-Odijk. 

 

 

 
 

Hij werd opgevoed in Parijs waar hij door zijn gokverslaving met hoge schulden kwam te zitten. Hij vluchtte 

uit Parijs om zijn schuldeisers te ontlopen en nam dienst bij de cavalerie. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in 

Den Haag, naast het Mauritshuis. In 1668 werd hij, vanwege zijn connecties in Zeeland, door prins Willem 

III benoemd tot plaatsvervanger als eerste edele van Zeeland. Zijn hebzucht kwam ook in Zeeland tot uiting 

doordat hij de best betalende ambten aan de hoogstbiedende verkocht. Dat machtsmisbruik zette kwaad 

bloed, maar ofschoon de prins ervan vernam, liet hij Willem Adriaan begaan omdat hij diens bevelen 

opvolgde en de Staten van Zeeland erin meegingen. 

Moord op Cornelis en Johan de Witt. 



  

  

Uit een ooggetuigenverslag van de aan het Buitenhof wonende advocaat Gerrit Copmoyer blijkt dat Willem 

Adriaan, samen met William Nassau de Zuylestein en Cornelis Tromp in 1672 betrokken was bij een 

complot tegen de gebroeders de Witt. Het drietal was hiervoor op 20 augustus om vijf uur 's ochtends 

bijeengekomen in herberg De Beuckelaer, gelegen aan de Plaats in Den Haag. Willem Adriaan en Zuylestein 

waren vertrouwelingen van Willem III, die als prins van Oranje lijnrecht tegenover de gebroeders de Witt 

stond, die prominente staatsgezinden waren. Tromp had een conflictrijke relatie met de gebroeders de Witt 

sinds Johan de Witt hem uit zijn functie als admiraal had gezet. Verschillende bronnen melden dat het 

drietal tot in de middag in de herberg is gebleven. Hun plan was om Johan de Witt naar de Gevangenpoort 

te lokken, waar Cornelis werd vastgehouden. Zij hadden daarom het dienstmeisje van Bossy, de cipier van 

de Gevangenpoort, naar Johans woning aan de Kneuterdijk gestuurd met de boodschap dat zijn broer hem 

wilde spreken. Cornelis Tromp is die dag ook op andere plekken in Den Haag gesignaleerd om 

voorbereidingen voor een aanslag te treffen en wordt gezien als een van de belangrijkste aanstichters van de 

moord op de gebroeders De Witt, die later die dag plaatsvond. 

Diplomaat. 

Als diplomaat nam Willem Adriaan deel aan diverse gezantschappen, onder andere naar Keulen in 1673, 

Londen in 1674 en Nijmegen in 1678. In 1677 kocht hij de ambachtsheerlijkheid Zeist voor 5000 gulden. Door 

de Staten van Utrecht werd Zeist op Odijks verzoek verheven tot Hoge Heerlijkheid met landsrechten. Van 

de heer van Schoonderbeek kocht hij in 1687 de ridderhofstad Blikkenburg in Zeist. Slot Zeist liet hij 

verbouwen naar het voorbeeld van Versailles. Hoewel hij zijn hele leven de titel 'heer van Odijk' voerde, is 

hij nooit beleend met die heerlijkheid. Die behoorde immers toe aan zijn broer Maurits Lodewijk I van 

Nassau-LaLecq en diens nakomelingen. Doordat hij ten onrechte het Nassauwapen voerde, verkoelde de 

verhouding tussen prins Willem III en Willem Adriaan. Pas in 1698 nam Willem Adriaan weer deel aan een 

gezantschap naar Parijs. Zijn kinderen en kleinkinderen gingen na zijn overlijden nog jarenlang gebukt 

onder de door hem nagelaten torenhoge gokschulden. 

Heer van Odijk zonder belening. 

Willem Adriaan droeg vrijwel zijn hele leven de titel "heer van Odijk". Deze was zo met hem verkleefd, dat 

in zeventiende- en achttiende-eeuwse geschriften vaak alleen aan hem werd gerefereerd met "Odijk". Maar 

hij werd nooit beleend met die heerlijkheid in de provincie Utrecht. In tegenstelling tot zijn broer Maurits 

Lodewijk van Nassau-LaLecq, die de heerlijkheid Odijk ontving in 1665. Hoe Willem Adriaan toch de titel 

kon voeren is dan ook nog steeds een raadsel. 

 

 

Elisabeth Wilhelmina van Nassau. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq. 

 

 

 
 

Maurits Lodewijk werd in 1698 kolonel der Cavalerie, in 1704 majoor-generaal, in 1707 luitenant-generaal, in 

1717 commandant van Ieperen en van 1724 tot 1740 commandant van Menen. 

 



  

  

 

Charlotte van Nassau. 

 

 

 
 

 

 

Willem Maurits graaf van Nassau-Ouwerkerk. 

Hij was in 1709 Generaal-Majoor, van 1713-1717 was hij Commandandeur van Ieper, in 1727 

Luitenant-Generaalen in 1730 Gouverneur van Sluis. In 1747 werd hij benoemd tot Veldmaarschalk. Vanaf 

25 januari 1749 was hij Gouverneur van Staats-Vlaanderen. Hij werd begraven in Ouwerkerk in de familie 

grafkelder waar tussen 1661 en 1824 totaal 34 Nassau's en aangetrouwden begraven werden. 

 

 

XVIIh. Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, zoon van Lodewijk van Nassau (XVIh), op pagina 228 (heer 

van Beverweerd) en Isabella van Horn-Kessel, geboren op zondag 16 december 1640 in 

's-Gravenhage, heer van Ouderkerk en Woudenberg, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 18 oktober 1708 in Roeselare [West-Vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 26 

en 25 jaar oud) op zondag 2 oktober 1667 in 's-Gravenhage met Francoise van Aerssen, dochter 

van Cornelis van Aerssen (heer van Wernhout, Drost van Breda,) en Lucia van Waltha, geboren 

op dinsdag 14 januari 1642 in 's-Gravenhage, overleden (78 jaar oud) op zondag 11 februari 1720 

in Verenigd Koninkrijk. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Isabella gravin van Nassau-Ouwerkerk, geboren op vrijdag 20 april 1668 in 

's-Gravenhage, zij is in het kraambed overleden (23 jaar oud) op 

woensdag 30 januari 1692 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 29 jaar oud) op dinsdag 20 maart 1691 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Charles Granville, geboren in 

1661, graaf van Bath, burggraaf van Landsdown, baron van Kilkhampton en Bideford, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) in 1701. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Lodewijk graaf van Nassau-Ouwerkerk, geboren op donderdag 29 augustus 1669 in 

's-Gravenhage, overleden (17 jaar oud) op zaterdag 2 augustus 1687 aldaar. 



  

  

3. Lucia gravin van Nassau-Ouwerkerk, geboren op dinsdag 1 december 1671 in 

's-Gravenhage, overleden (ongeveer 1 jaar oud) in 1673. 

4. Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, geboren op dinsdag 30 mei 1673 in 's-Gravenhage, 

overleden (81 jaar oud) op donderdag 5 december 1754 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XVIIIi, op pagina 316. 

5. Cornelis graaf van Nassau-Ouwerkerk, geboren op vrijdag 6 september 1675 in 

's-Gravenhage. De ongehuwde Graaf Cornelis van Nassau-Woudenberg werd 

doodgeschoten op 24 juli 1712 bij de brug (Verdrinkt?) over de Schelde bij de 

terugtocht van de slag bij Denain. De Heerlijkheid Woudenberg ging over op zijn 

jongere broer Willem Maurits, ongehuwd overleden (36 jaar oud) op 

zondag 24 juli 1712 in Denain [Nord, Frankrijk]. 

6. Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, geboren op zondag 10 december 1679 in 

's-Gravenhage, overleden (73 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1753 aldaar, volgt 

XVIIIj, op pagina 317. 

7. Frans graaf van Nassau-Ouwerkerk, geboren op dinsdag 7 april 1682 in 

's-Gravenhage, ongehuwd overleden (28 jaar oud) op zondag 27 juli 1710 in 

Almenara [Andalucia, Spanje]. 

8. Lucia Anna gravin van Nassau-Ouwerkerk, geboren op zondag 26 maart 1684 in 

's-Gravenhage, overleden (60 jaar oud) op vrijdag 4 september 1744 aldaar, trouwde 

(20 jaar oud) op dinsdag 17 februari 1705 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] in St. Martins in the Fields, 

kerkelijk huwelijk in Ronse [Oost-Vlaanderen, België], (gescheiden in 

Ronse [Oost-Vlaanderen, België]) met Nanfan Coote, 2e graaf van Bellomont, baron 

Coote of Coloony. Uit dit huwelijk een dochter. 

 

Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. 

 

 

 
 

Hendrik trad in 1666 in Staatse dienst, werd stalmeester van prins Willem III en volgde de prins in de oorlog 

met Frankrijk. De prins was zeer op hem gesteld, vooral nadat Hendrik hem op 14 augustus 1678 bij de Slag 

bij Saint Denis het leven had gered door zijn belager neer te schieten. 



  

  

Hendrik vergezelde de prins in 1688 naar Engeland, liet zich daar naturaliseren en werd opperstalmeester 

van koning-stadhouder Willem III. In Londen bewoonde Hendrik het pand Downing Street 10, de huidige 

ambtswoning van de Britse premier. Het pand werd naar hem 'Overkirk House' genoemd (verbastering van 

Ouwerkerk). Hendrik nam deel aan de Negenjarige Oorlog(1688-1697). In 1697 werd hij generaal. 

Na de dood van Willem III in 1702 keerde Hendrik terug naar de Republiek. Toen Godard van Reede kort na 

zijn benoeming als opperbevelhebber in 1703 overleed werd Van Nassau benoemd tot bevelhebber van het 

leger. In 1704 tot veldmaarschalk benoemd, nam hij aan de zijde van de hertog van Marlborough als 

aanvoerder van de Staatse troepen deel aan de Spaanse Successieoorlog. Hij streed onder andere bij 

Ramillies en Oudenaarde. 

Tijdens het beleg van Rijsel in 1708 werd Hendrik ziek en na een ziekbed van vier dagen overleed hij te 

Roeselare, 67 jaar oud. Enkele weken later werd hij bijgezet in de Grafkelder van Nassau-LaLecq te 

Ouderkerk. 

Van Nassau trouwde in 1667 met Françoise van Aerssen (1642-1720), een zus van gouverneur Cornelis van 

Aerssen van. 

 

 

Frans graaf van Nassau-Ouwerkerk. 

In 1701 was hij Majoor in het Regiment Karabiniers en later nam hij dienst in Engeland. 

Samen met zijn verre verwant Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein nam hij deel aan de Spaanse 

Successie Oorlog (1701-1714). Op 27 juli 1710 bij het Catalaanse Almenara streed hij zij aan zij met Willem 

Hendrik van Nassau-Zuylenstein. Er sneuvelden zo'n 400 man waaronder de beide Nassau's. Graaf Frans 

van Nassau-Ouwerkerk werd dodelijk getroffen door een kanonschot dat door eigen zijde was afgeschoten. 

 

 

XVIIi. Willem van Nassau-Zuylenstein, zoon van Frederik jonker van Nassau-Zuylenstein (XVIm), op 

pagina 245 (jonker van Nassau, commandeur van Buren, heer van Zuylenstein) en Mary 

Killigrew, geboren op donderdag 7 oktober 1649 in 's-Gravenhage, heer van Zuylenstein Leersum 

en Waayenstein, graaf van Rochford, 

 burggraaf Tunbridge, baron Enfield, overleden (58 jaar oud) op donderdag 12 juli 1708 in 

Kasteel Zuylestein (Leersum), trouwde (respectievelijk 31 en 21 jaar oud) op 

dinsdag 28 januari 1681 in 's-Gravenhage met Jane Wroth of Durrants, dochter van Henry Wroth 

of Durrants, geboren op zaterdag 29 maart 1659 in 

Enfield [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (44 jaar oud) op 

maandag 23 april 1703 in Kasteel Zuylestein (Leersum). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Anna van Nassau-Zuylenstein, geboren omstreeks 1681, overleden (ongeveer 19 jaar 

oud) op dinsdag 15 februari 1701 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], bijgezet in 

Westminster Abbey [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

2. Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, geboren op donderdag 9 juli 1682 in 

Leersum, 2e graaf van Rochford, ongehuwd en kinderloos overleden (28 jaar oud) op 

zondag 27 juli 1710 in Almenara [Andalucia, Spanje]. 

3. Frederik van Nassau-Zuylenstein, geboren op maandag 31 januari 1684 in Leersum, 

overleden (54 jaar oud) op zaterdag 14 juni 1738 in 

Lincoln Inn Field [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XVIIIk, op pagina 

317. 

4. Maurits van Nassau-Zuylenstein, geboren op donderdag 21 juni 1685 in Leersum, 

kolonel in Engelse dienst, overleden (35 jaar oud) op zaterdag 17 augustus 1720 

vermoedelijk in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

5. Maria van Nassau-Zuylenstein, geboren op donderdag 20 februari 1687 in Leersum, 

overleden (78 jaar oud) op zaterdag 8 juni 1765 in Arnhem, trouwde (respectievelijk 

21 en 33 jaar oud) op zaterdag 18 augustus 1708 in Kasteel Zuylestein (Leersum) met 

Godard Adriaan van Reede-Amerongen, zoon van Godard van Reede (graaf van 

Athlone, baron van Aughrim (ook geschreven: Aghrim) en baron van Reede) en 

Ursula Philipote van Raesfeld (erfdochter van Herreveld), geboren op 



  

  

maandag 8 oktober 1674 in 's-Gravenhage, baron van Reede, heer van Herreveld, 

overleden (55 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1730 in Renkum. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

6. Henriette van Nassau-Zuylenstein, geboren op woensdag 22 december 1688 in 

's-Gravenhage, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 24 juli 1759 in Utrecht, trouwde 

(respectievelijk 26 en 46 jaar oud) op zondag 17 maart 1715 in Leersum met Frederik 

Christiaan van Reede-Amerongen, zoon van Godard van Reede (graaf van Athlone, 

baron van Aughrim (ook geschreven: Aghrim) en baron van Reede) en Ursula 

Philipote van Raesfeld (erfdochter van Herreveld), geboren op 

zaterdag 20 oktober 1668 in Utrecht, graaf van Athlone, baron van Reede en 

Amerongen vrijheer van Amerongen, heer van Ginkel, Middachten, overleden (50 jaar 

oud) op dinsdag 15 augustus 1719 in Sluis. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

7. Elizabeth van Nassau-Zuylenstein, geboren op woensdag 22 december 1688 in 

's-Gravenhage. 

8. Frederik Hendrik (Henry) van Nassau-Zuylenstein, geboren vermoedelijk 1692, 

overleden (47 jaar oud) in april 1740. 

 

Willem van Nassau-Zuylenstein. 

In 1672 volgde hij zijn vader op als heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein. 

De moord op Cornelis en Johan de Witt. 

Willem was zeer waarschijnlijk ook betrokken bij de moord op Cornelis de Witt. Terwijl Cornelis op 

zaterdag 20 augustus 1672 nog in de Gevangenpoort wachtte op de uitspraak van de rechters werden 

volgens Gerrit Copmoyer, een ooggetuige, in de nabijgelegen herberg de Beuckelaer al plannen beraamd 

tegen de gebroeders De Witt. Copmoyer was een van de weinig ooggetuigen van de gebeurtenissen die hier 

iets van heeft opgeschreven. Hij was advocaat en woonde op het Buitenhof een plaats om alle 

gebeurtenissen goed te kunnen volgen. Volgens hem waren de heren Odijk, Zuilestein en Tromp om vijf uur 

's ochtends al samengekomen in de herberg van De Beuckelaer op de Plaats. 

Willem Adriaan van Nassau Odijk graaf van Nassau en heer van Odijk en Willem van Nassau-Zuilestein 

waren vertrouwelingen van Willem III. Tromp was de conflictrijke admiraal Cornelis Tromp. 

Laatstgenoemde zat vol wrok tegen Johan de Witt, omdat hij door deze ontslagen was uit zijn functie. 

Ofschoon dat niet terecht was want De Witt had hem juist vaak in bescherming genomen. Deze drie 

heethoofden hadden het dienstmeisje van de cipier van de Gevangenpoort (Bossy) bij zich geroepen. Ze 

gaven haar de opdracht om Johan de Witt thuis, op de Kneuterdijk, te gaan vertellen dat zijn broer hem 

wilde spreken. Volgens een andere bron waren de heren 's middags nog steeds in de herberg aan het stoken. 

Admiraal Tromp is die dag ook op andere plekken in Den Haag gesignaleerd. Hij lijkt een van de 

aanstichters van de moord te zijn geweest. 

Diplomaat. 

Verschillende malen werd hij door Willem III naar Engeland gestuurd om poolshoogte te nemen van de 

politieke situatie en de opvolging van Jacobus II van Engeland. In 1688 voer hij met de prins mee tijdens zijn 

invasie en stond hem bij tijdens de Glorious Revolution. Na de troonsbestijging werd hij genaturaliseerd en 

bleef in dienst van de koning. 

In 1695 werd hij door de koning beleend met de titels graaf van Rochford, burggraaf Tunbridge en baron 

Enfield, welke titels vererfden volgens Engels recht tot 1830. 

 

 

Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein. 

Hij volgde in 1708 zijn vader op als 2e graaf van Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein. 

Hij sneuvelde tijdens de slag om het Catalaanse Almenara waarbij hij zij aan zij streed met Frans van 

Nassau-Ouwerkerk (1682-1719) een zoon van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. Er sneuvelen zo'n 400 man 

waaronder de beide Nassau's, graaf Frans van Nassau-Ouwerkerk wordt dodelijk getroffen door een 

kanonschot dat door eigen troepen werd afgeschoten. 

 

 

Henriette van Nassau-Zuylenstein. 

Henriette was kasteelvrouwe van Kasteel Amerongen. Zij richtte Kasteel Amerongen in de achttiende eeuw 



  

  

opnieuw in, naar de eisen van die tijd. 

Biografie. 

Haar echtgenoot Van Reede overleed reeds na vier jaar huwelijk, zijn weduwe bleef achter met drie jonge 

kinderen en ging op Kasteel Amerongen wonen. 

Van Nassau-Zuylestein was een vriendin van Maria Louise van Hessen-Kassel. Brieven die Maria Louise aan 

haar schreef bevinden zich in Het Utrechts Archief. 

 

 

Frederik Christiaan van Reede-Amerongen. 

Hij was in 1698 een van de ondertekenaars van het Verdrag van Den Haag dat bedoeld was om een oorlog 

tussen de zeemachten (Engeland en de Republiek) en Frankrijk over de opvolging in Spanje te voorkomen. 

In 1703 volgde hij zijn vader op als tweede graaf van Athlone. 

In november 1696 werd hij kolonel bij de cavalerie. Zijn benoeming tot majoor-generaal over alle 

compagnieën te paard volgde op 14 april 1704. Op 23 mei 1706 onderscheidde hij zich tijdens de slag bij 

Ramillies. Op 1 januari 1709 werd hij benoemd tot luitenant-generaal. In 1710 werd hij tussen Deinze en 

Kortrijk overvallen door een strijdmacht van 4000 uit Ieper afkomstige Fransen. Daarbij werd hij 

gevangengenomen. Op 19 mei 1713 volgde zijn benoeming tot gouverneur-commandant van de stad Bergen 

in Henegouwen. Op 26 februari werd hij in 1718 (tegen een jaarwedde van 3000 gulden) tot gouverneur van 

Sluis in Staats-Vlaanderen aangesteld. Reeds een jaar later overleed hij daarop vijftigjarige leeftijd. 

Hij trad in 1715 in het huwelijk met Henriette van Nassau-Zuylestein, een dochter van William Nassau de 

Zuylestein (1649-1708). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. 

Zijn zoon Godard Adriaan van Reede (1716–1736) volgde hem op als 3e graaf van Athlone en heer van 

Lievendaal. 

In de Andrieskerk in Amerongen bevindt zich een rouwbord te zijner nagedachtenis. 

 

 

XVIIj. Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen, zoon van Jan VIII van Nassau-Siegen (XVIn), op 

pagina 246 en Ernestine Yolande van Ligne, geboren op woensdag 28 juli 1627 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], graaf, later vorst van Nassau-Siegen, overleden (72 jaar oud) op 

donderdag 17 december 1699 in Roermond, trouwde (respectievelijk 24 en 19 jaar oud) (1) op 

maandag 13 november 1651 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met Johanna Claudia van 

Königsegg-Rotenfels-Aulendorf, dochter van Johann Georg van Königsegg en Eleonore van 

Hohenems, geboren op zaterdag 13 november 1632, hofdame van keizerin Eleonora Gonzaga, 

overleden (31 jaar oud) op woensdag 28 november 1663. 

 Uit dit huwelijk 8 dochters: 

1. Maria Leopoldine Eleonora Gabriella van Nassau-Siegen, geboren op 

vrijdag 27 september 1652 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (22 jaar oud) 

op donderdag 27 juni 1675 in Hadamar [Hessen, Duitsland], trouwde met haar 

aangetrouwde oom Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar (zie XVIt, op 

pagina 265). Uit dit huwelijk 3 zonen. 

2. Clara Juliana Felizitas van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 2 december 1653 in 

Thorn, overleden (73 jaar oud) op donderdag 9 oktober 1727 in 

Bergen [Henegouwen, België]. 

3. Ernestina Claudia Margaretha Felicitas van Nassau-Siegen, geboren op 

zondag 1 februari 1654 in Ronse [Oost-Vlaanderen, België], overleden (9 maanden 

oud) op zondag 22 november 1654 aldaar, begraven op zondag 29 november 1654 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

4. Louisa van Nassau-Siegen, geboren in 1654, overleden (ongeveer 10 jaar oud) in 1664. 

5. Albertina Anna Gabriëlla van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 3 maart 1655, 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 26 april 1718. 

6. Ernestine Eleonore Antonia van Nassau-Siegen, geboren op 

maandag 15 oktober 1657 in Ronse [Oost-Vlaanderen, België], overleden (ongeveer 17 

jaar oud) omstreeks 1675 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

7. Clara Juliana Margarethe van Nassau-Siegen, geboren op maandag 15 oktober 1657 

in Ronse [Oost-Vlaanderen, België], overleden (69 jaar oud) op 



  

  

donderdag 9 oktober 1727, begraven in Thorn. 

8. Donata Maria Gabriëlla van Nassau-Siegen, geboren op zondag 8 augustus 1660 in 

Ronse [Oost-Vlaanderen, België], jong overleden, begraven in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 

Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen. 

 

 

 
 

Hij volgde zijn vader in 1638 op als graaf van Nassau-Siegen, maar in 1648 kwam de protestantse tak in een 

deel van het graafschap aan de regering. Hij bestreed zijn protestantse verwanten en bleef de calvinisten in 

zijn landsdeel vervolgen. Zijn heerschappij werd verder gekenmerkt door wanbeheer en schulden. 

Johan Frans Desideratus was net als zijn vader generaal in Spaanse dienst. Hij werd in 1652 in de 

vorstenstand verheven en in 1661 tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Van 1665 tot 1684 was hij 

Spaans stadhouder van Limburg en van 1680 tot 1699 van Opper-Gelre. Lange tijd leefde in hij in Roermond, 

waar hij in 1699 ook stierf. Als vorst van Nassau-Siegen werd hij opgevolgd door zijn zoon Willem Hyacinth 

van Nassau-Siegen. 

 

 

 Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen, trouwde (respectievelijk 37 en 25 jaar oud) 

(2) op zaterdag 30 mei 1665 met Maria Eleonora Sofia van Baden-Baden, dochter van Herman 

van Baden-Baden en Maria Sidonia van Daun-Falkenstein, geboren op zondag 1 januari 1640, 

overleden (28 jaar oud) op donderdag 19 april 1668. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Willem Hyacint van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 7 april 1666 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (76 jaar oud) op 

maandag 18 februari 1743 in Hadamar [Hessen, Duitsland], volgt XVIIIl, op pagina 

318. 

2. Frans Ferdinand Herman van Nassau-Siegen, geboren op zondag 3 april 1667, 

overleden (5 jaar oud) op dinsdag 12 juli 1672. 

3. Maria Eleonora Ernestina van Nassau-Siegen, geboren in april 1668, overleden (1 

jaar oud) op zaterdag 28 september 1669. 

 



  

  

 Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen, trouwde (respectievelijk 41 en ongeveer 17 jaar 

oud) (3) op woensdag 13 maart 1669 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] met Isabella Clara du 

Puget de la Serre, geboren omstreeks 1651 in Ronse [Oost-Vlaanderen, België], overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1714 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Alexis Anton Christian Ferdinand van Nassau-Siegen, geboren op 

vrijdag 30 juni 1673, prins van Nassau-Siegen, graaf van Katzenelnbogen, Vianden en 

Diez, baron van Beilstein en Ronse, ongehuwd overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 23 maart 1734 in Luik [Luik, België]. 

2. Joseph van Nassau-Siegen, geboren in 1674. 

3. Johanna Sophia Charlotte van Nassau-Siegen, geboren in 1675, overleden (ongeveer 

1 jaar oud) in 1676. 

4. Joseph Karl Maurits van Nassau-Siegen, geboren in 1676, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1677. 

5. Maria Filipina van Nassau-Siegen, geboren in 1677, overleden (ongeveer 1 jaar oud) 

in 1678. 

6. Frans Hugo Ferdinand Gereon van Nassau-Siegen, geboren op 

dinsdag 18 oktober 1678 in Keulen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], graaf van 

Katzenelnbogen, graaf van Vianden, graaf van Diez, baron van Beilstein en baron van 

Ronse, overleden (56 jaar oud) op vrijdag 4 maart 1735 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], bijgezet in Hadamar [Hessen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 52 en 27 jaar oud) op zondag 3 juni 1731 met Leopoldine 

Ernestine van Hohenlohe-Bartenstein, dochter van Philipp Carl van 

Hohenlohe-Bartenstein (graaf van Hohenlohe Bartenstein) en Sophia Leopoldine van 

Hessen-Wanfried, geboren op dinsdag 21 augustus 1703 in 

Bartenstein [Olsztyn, Poland], overleden (ongeveer 62 jaar oud) omstreeks 1766 in 

Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Jeanne Baptista Josefina van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 16 januari 1680 in 

Roermond, kanunnikes van Sint-Waldetrudis te Bergen, overleden (65 jaar oud) op 

maandag 19 april 1745 in Bergen [Henegouwen, België]. 

8. Anna Franziska Louise van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 1 april 1681 in 

Roermond, overleden (47 jaar oud) op woensdag 25 augustus 1728 in 

Leuven [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 32 jaar 

oud) op dinsdag 20 juni 1713 in Ronse [Oost-Vlaanderen, België] met Karel Jan van 

Amant-Oomsbergen, geboren omstreeks 1680, overleden (ongeveer 40 jaar oud) op 

woensdag 18 juni 1721. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Clara Bernardina Francisca van Nassau-Siegen, geboren op maandag 11 mei 1682, 

overleden (42 jaar oud) op woensdag 27 december 1724. 

10. Emanuel Ignatius van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 6 januari 1688 in 

Roermond, overleden (47 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1735 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XVIIIm, op pagina 321. 

 

Alexis Anton Christian Ferdinand van Nassau-Siegen. 

In 1681 en 1687 ontving Alexis van zijn vader de baronie van Ronse. Bij het overlijden van zijn vader op 17 

december 1699 droeg hij samen met zijn broers Frans Hugo en Emanuel Ignatius de titel van Baron van 

Ronse. In 1715 stond Alexis evenwel zijn deel van de baronie af aan zijn broer Frans Hugo. 

Alexis begon zijn geestelijke carrière in 1692 als proost van het Sint-Pieterskapittel in Leuven waar hij 

eveneens kanselier van de universiteit van Leuven was. Voor hij in 1695 de priesterwijding ontving was hij 

kanunnik te Keulen om daarna kanunnik te worden van Luik. Als geestelijke werd hij in 1697 geridderd in 

de Orde van Malta en van 1706 tot 1732 was hij abt van de abdij van Saint-Croix in Bouzonville. In 1728 

werd Alexis titulair bisschop van Trebizonde. 

 

 

Jeanne Baptista Josefina van Nassau-Siegen. 

Na de dood van hun vader op 17 december 1699 werden haar broers Alexius, Frans Hugo en Emanuel 



  

  

Ignatius baron van Ronse. Op 11 oktober 1715 kreeg Frans Hugo de volledige controle over de baronie van 

Ronse. Na de dood van haar broers Frans Hugo en Emmanuel Ignatius in 1735 erfde Jeanne de 2/3 van de 

baronnie. Bij het overlijden van haar broer Willem Hyacinthus verkreeg ze het laatste derde. Vervolgens 

verkocht ze op 21 maart 1745 de baronnie aan de familie de Mérode. Kort daarop overleed zij. 

 

 

XVIIk. Willem Maurits van Nassau-Siegen, zoon van Hendrik graaf van Nassau-Siegen (XVIq), op 

pagina 257 (co-graaf van Nassau-Siegen van 1623 tot zijn overlijden in 1652) en Maria 

Magdalena gravin van Limburg-Bronckhorst-Stirum, geboren op maandag 18 januari 1649 in 

Kasteel Wisch, graaf, later vorst van Nassau Siegen, overleden (42 jaar oud) op 

dinsdag 23 januari 1691 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 29 

en 15 jaar oud) op donderdag 3 februari 1678 in Slot Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland] 

met Ernestine Charlotte van Nassau-Schaumburg, dochter van Adolf van Nassau-Dillenburg 

(XVIIm), op pagina 293 (prins van Nassau Dillenburg) en Elisabeth Charlotte van 

Melander-Holzappel, geboren op zaterdag 20 mei 1662 in 

Slot Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

donderdag 21 februari 1732 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Frederik Willem I Adolf van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 20 februari 1680 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (41 jaar oud) op 

vrijdag 13 februari 1722 aldaar, volgt XVIIIn, op pagina 322. 

2. Karel Lodewijk Hendrik van Nassau-Siegen, geboren op dinsdag 17 maart 1682 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], sinds 1691 hopman van de compagnie 

Zwitsers die van zijn vader was geweest, overleden (12 jaar oud) op 

maandag 18 oktober 1694 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 

Willem Maurits van Nassau-Siegen. 

 

 

 
 

Hij diende als officier in het Staatse leger. In 1664 werd hij verheven tot prins. Sinds 1679 was hij vorst van 



  

  

Nassau-Siegen (een deel van het graafschap Nassau). Hij stamde uit het Huis Nassau-Siegen, een zijtak van 

de Ottoonse Linie van het Huis Nassau. Hij was een integere man, maar geen man met een bovengemiddeld 

talent.[4]. 

 Biografie. 

Willem Maurits werd geboren op 18/28 januari 1649 op Kasteel Wisch in Terborg als de oudste zoon van 

graaf Hendrik van Nassau-Siegen en gravin Maria Magdalena van Limburg-Stirum. Na het overlijden van 

hun vader werden Willem Maurits en zijn broer Frederik Hendrik geadopteerd door hun oom vorst Johan 

Maurits van Nassau-Siegen.[5][6]. 

Na het overlijden van zijn grootvader van moederszijde, graaf George Ernst van Limburg-Stirum, in 

september 1661, volgde Willem Maurits hem op als graaf van Bronkhorst, heer van Wisch, Borculo, 

Lichtenvoorde en Wildenborch, en erfbaanderheer van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen. 

Zodoende kwamen deze bezittingen in het bezit van het Huis Nassau. 

Willem Maurits werd op 29 april 1663 hopman van een compagnie Zwitsers in het Staatse leger. Op 20 april 

1672 werd hij luitenant-kolonel van een regiment infanterie en in 1673 kolonel. In 1678 werd hij ook 

ritmeester van een compagnie ruiterij ter repartitie van Friesland.. 

Willem Maurits en zijn broer Frederik Hendrik begeleidde hun oom en adoptiefvader Johan Maurits bij 

diens reis naar de stad Siegen, waar ze op 21/31 augustus 1663 aankwamen. Op 7 januari 1664 vond in het 

raadhuis van Siegen de huldiging van beide broers plaats, waarbij ze de stedelijke privileges en vrijheden 

bevestigden. Beide broers werden op 6 mei 1664 verheven in de rijksvorstenstand.. 

In 1667 werd Willem Maurits ridder van de Johannieterorde balije van Mark (Brandenburg), Saksen, 

Pommeren en Wendland in Sonnenburg en commandeur van Grüneberg, en ook ridder van de Duitsche 

Orde balije van Utrecht en commandeur van Tiel.. 

In oktober 1672 kwam Willem Maurits zijn oom Johan Maurits met een compagnie soldaten 'geworben in 

dem deutschen Stammlanden des Fürsten', d.w.z. in Nassau-Siegen, te hulp bij de verdediging van Muiden 

in de Hollandse Oorlog.. 

In 1678 werd Willem Maurits door Johan Maurits aangesteld als mederegent. Een jaar later overleed Johan 

Maurits en volgde Willem Maurits hem op als de regerende landsheer in het protestantse deel van het 

vorstendom Nassau-Siegen en medeheerser van de stad Siegen.[2][4][12] Hij bezat het ambt Siegen (met 

uitzondering van zeven dorpen) en de ambten Hilchenbach en Freudenberg. De stad Siegen deelde hij met 

zijn achterneef, Johan Frans Desideratus, de katholieke vorst van Nassau-Siegen.. 

Tijdens zijn regering liet Willem Maurits de Nassauischer Hof, de residentie van de protestantse vorsten van 

Nassau-Siegen in de stad Siegen, uitbreiden. In 1690 liet hij de tot dan toe in de Nicolaaskerk in Siegen 

bijgezette leden van zijn dynastie overbrengen naar de Fürstengruft aldaar.. 

Willem Maurits overleed op 23 januari 1691 in de Nassauischer Hof in Siegen. Hij werd op 12 maart 

begraven in de Fürstengruft aldaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Frederik Willem Adolf. Deze stond 

tot 1701 onder voogdij en regentschap van zijn moeder. 

 

 

 Ernestine Charlotte van Nassau-Schaumburg, dochter van Adolf van Nassau-Dillenburg 

(XVIIm), op pagina 293 (prins van Nassau Dillenburg) en Elisabeth Charlotte van 

Melander-Holzappel, trouwde (2) met Frederik Philip Geuder, overleden in 1727. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XVIIl. George Lodewijk van Nassau-Dillenburg, zoon van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg 

(XVIr), op pagina 261 (van 1623 tot 1652 graaf en van 1652 tot aan zijn dood vorst van 

Nassau-Dillenburg) en Catharina van Sayn-Wittgenstein, geboren op zondag 4 maart 1618 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], erfprins van Nassau-Dillenburg. Door het voortijdig sterven van 

George Lodewijk, volgde zijn zoon Hendrik, zijn grootvader op als vorst van Nassau-Dillenburg, 

overleden (38 jaar oud) op vrijdag 19 mei 1656 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven op 

zondag 20 augustus 1656 aldaar in de grafkelder in de Evangelische Stadskerk, trouwde 

(respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op vrijdag 19 februari 1638 in 

Coppenbrügge [Niedersachsen, Duitsland] met Anna Augusta van Brunswijk-Wolfenbüttel, 

dochter van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, 

Kalenberg en Grubenhagen) en Elisabeth van Denemarken, geboren op zaterdag 19 mei 1612 in 

Groningen, overleden (60 jaar oud) op vrijdag 17 februari 1673 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Elisabeth Catharina van Nassau-Dillenburg, geboren in 1639, overleden (ongeveer 2 

jaar oud) in 1641. 

2. Sophia Eleonore van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 2 mei 1640, 

overleden (71 jaar oud) op zondag 1 mei 1712. 

3. Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 28 augustus 1641 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op maandag 18 april 1701 in 

Ludwigsbrunn [Bavaria, Duitsland], volgt XVIIIo, op pagina 325. 

4. Elisabeth Charlotte van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 2 juni 1643, 

overleden (42 jaar oud) op zaterdag 2 maart 1686, trouwde (respectievelijk 22 en 37 

jaar oud) op zondag 2 augustus 1665 met August van Silezië-Liegnitz, zoon van 

Johann Christian van Brieg (van 1602 tot 1612 hertog van Liegnitz en Wohlau,) en 

Anna Hedwig van Sitzsch, geboren op zaterdag 21 augustus 1627, overleden (51 jaar 

oud) op donderdag 4 mei 1679. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dillenburg, geboren in 1645. 

6. Elisabeth Louise van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 28 december 1652, 

overleden (17 jaar oud) op donderdag 27 februari 1670. 

7. Anna Catharina van Nassau-Dillenburg, geboren in 1662. 

 

XVIIm. Adolf van Nassau-Dillenburg, zoon van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg (XVIr), op 

pagina 261 (van 1623 tot 1652 graaf en van 1652 tot aan zijn dood vorst van 

Nassau-Dillenburg) en Catharina van Sayn-Wittgenstein, geboren op dinsdag 23 januari 1629 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], prins van Nassau Dillenburg, overleden (47 jaar oud) op 

zaterdag 19 december 1676 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 13 

jaar oud) op donderdag 7 augustus 1653 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Elisabeth 

Charlotte van Melander-Holzappel, dochter van Peter Eppelmann (graaf van Holzappel) en 

Agnes van Efferen, geboren op zondag 19 februari 1640, overleden (67 jaar oud) op 

donderdag 17 maart 1707 in Herborn [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Catharina van Nassau-Schaumburg, geboren op maandag 17 maart 1659, jong 

overleden. 

2. Agnes van Nassau-Schaumburg, geboren op zondag 13 juni 1660. 

3. Willem Lodewijk van Nassau-Schaumburg, geboren op dinsdag 8 februari 1661, 

overleden (25 dagen oud) op zaterdag 5 maart 1661. 

4. Ernestine Charlotte van Nassau-Schaumburg, geboren op zaterdag 20 mei 1662 in 

Slot Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

donderdag 21 februari 1732 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (1) 

met Willem Maurits van Nassau-Siegen (zie XVIIk, op pagina 290). Uit dit huwelijk 2 

zonen, trouwde (2) met Frederik Philip Geuder (zie XVIIk, op pagina 290). Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Johanna Elisabeth van Nassau-Schaumburg, geboren op maandag 1 januari 1663 in 

Slot Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (37 jaar oud) op 

dinsdag 9 februari 1700 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 29 en 24 jaar oud) op maandag 16 juni 1692 met Frederik Adolf van 

Lippe-Detmold, zoon van Simon Hendrik graaf van Lippe-Detmold en Amalia van 

Dohna-Schlobitten (vrouwe van Vianen en Ameide), geboren op 

vrijdag 2 september 1667 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (50 

jaar oud) op maandag 18 juli 1718 aldaar. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

6. Louise Henriëtte van Nassau-Schaumburg, geboren op dinsdag 17 februari 1665, 

overleden (minder dan één jaar oud) in 1665. 

7. Charlotte van Nassau-Schaumburg, geboren op zondag 25 september 1672 in 

Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op 

zondag 31 januari 1700 in Bernburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 19 en 22 jaar oud) op zaterdag 12 april 1692 in 

Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Lebrecht van Anhalt, 



  

  

zoon van Victor I Amadeus van Anhalt en Elisabeth van Palts-Zweibrücken, geboren 

op vrijdag 28 juni 1669 in Bernburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], vorst van Anhalt, 

Bernburg, Schaumburg en Hoym, overleden (57 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1727 in 

Hoym [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

Adolf van Nassau-Dillenburg. 

 

 

 
 

 

 

Frederik Adolf van Lippe-Detmold. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVIIn. Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz graaf van Katzenelnbogen, Vianden en Spiegelberg, baron 

van Liesveld enz, zoon van Willem Frederik van Nassau-Dietz (XVIs), op pagina 263 (graaf van 

Nassau Dietz, stadhouder van Friesland) en Albertina Agnes van Oranje-Nassau (gravin van 

Nassau en Solms Braunfels, regentes in Friesland voor haar zoon van 1664 tot 1677), geboren op 

donderdag 18 januari 1657 in 's-Gravenhage, vorst van Nassau Dietz graaf van Katzenelnbogen 

enz, stadhouder van Friesland, overleden (39 jaar oud) op donderdag 15 maart 1696 in 

Leeuwarden, begraven op donderdag 28 maart 1697 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar 

oud) op dinsdag 16 november 1683 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met zijn nicht 

Henriëtte Amalia van Anhalt, dochter van Johan George II van Anhalt en Henriëtte Catharina 

van Oranje-Nassau, geboren op maandag 16 augustus 1666 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op donderdag 18 april 1726 in 

Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Willem George Friso Prins van Nassau-Dietz, geboren op zondag 24 juni 1685 in 

Leeuwarden, overleden (1 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1686 aldaar, begraven op 

donderdag 18 juli 1686 aldaar. 

2. Henriette Albertine Prinses van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 24 juli 1686 in 

Leeuwarden, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1754, begraven in 

Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

3. Johan Willem Friso van Nassau-Nassau, geboren op maandag 4 augustus 1687 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (23 jaar oud) op dinsdag 14 juli 1711 in 

Moerdijk, volgt XVIIIp, op pagina 330. 

4. Maria Amalia van Nassau-Dietz, geboren op zaterdag 29 januari 1689 in 

's-Gravenhage, overleden (81 jaar oud) op zondag 27 januari 1771 aldaar. 

5. Sophia Hedwig van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 8 maart 1690 in 

Leeuwarden, overleden (43 jaar oud) op maandag 1 maart 1734 in 

Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] slot Oranienstein, trouwde (respectievelijk 18 en 29 

jaar oud) op zondag 27 mei 1708 in Leeuwarden, (gescheiden op maandag 2 juni 1710) 



  

  

met Karel Leopold hertog van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Frederik hertog 

van Mecklenburg-Schwerin (hertog van Mecklenburg Schwerin) en Christina 

Wilhelmina van Hessen-Homburg, geboren op zaterdag 26 november 1678 in 

Grabow [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

dinsdag 28 november 1747 in Dömitz [Niedersachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

6. Isabelle Charlotte prinses van Nassau-Dietz, geboren op dinsdag 22 januari 1692 in 

Leeuwarden, gedoopt op zondag 27 januari 1692 aldaar, overleden (65 jaar oud) op 

zondag 18 september 1757 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], begraven in 

Herborn [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 33 en 36 jaar oud) op 

zondag 15 april 1725 in Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Christiaan van 

Nassau-Dillenburg, zoon van Hendrik vorst van Nassau-Dillenburg (XVIIIo), op 

pagina 325 en Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz, geboren op 

woensdag 11 augustus 1688 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], Laatste regerend vorst 

van Nassau Dillenburg, overleden (51 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1739 in 

Ebersbach [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

7. Johanna Agnes van Nassau-Dietz, geboren op dinsdag 15 december 1693 in 

Leeuwarden, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 19 maart 1765. 

8. Louise Leopoldina Prinses van Nassau-Dietz, geboren op woensdag 12 januari 1695 

in Leeuwarden, overleden (63 jaar oud) op vrijdag 20 januari 1758 in 

Oranienburg [Brandenburg, Duitsland], begraven in 

Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

9. Henriette Casimira van Nassau-Dietz, geboren op vrijdag 29 juni 1696, overleden (42 

jaar oud) op donderdag 18 december 1738 in Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. 

 

 

 
 

Hij werd stadhouder van Friesland, Groningen (1664) en Drente (1674) en stond tot 1677 onder regentschap 

van zijn moeder. Op 23 juli 1675 werd zijn stadhouderschap erfeljik verklaard. Reeds op 19 april 1666 werd 



  

  

hij kolonel der Staatse infanterie, waarvoor hij in 1672 de eed aflegde. Hij werd gewond in de slag bij Seneffe 

1674. De Staten benoemden hem 15 juli 1689 tot derde veldmaarschalk, hij streed bij Fleurus (1690) en 

Steenkerken (1692), doch in 1693 verliet hij de dienst. In 1695 werd hij landcommandeur der Duitse Orde. 

 

 

Henriëtte Amalia van Anhalt. 

 

 

 
 

 

 

Christiaan van Nassau-Dillenburg. 

Omdat hij zijn ouders al jong verloor nam zijn oudere broer Willem II de opvoeding op zich. Willem zond 

hem met zijn hofmeester Gustav von Moltke naar de Universiteit Leiden, waar hij voornamelijk wiskunde 

studeerde. 

In maart 1708 trad hij als kapitein in Nederlandse dienst. Hij werd in 1711 kolonel en streed in de Spaanse 

Successieoorlog tegen de Fransen. Na de Vrede van Utrecht keerde hij terug naar Duitsland, waar hij meestal 

te Hadamar resideerde en na de dood van zijn broer Willem II de regering van het vorstendom 

Nassau-Dillenburg op zich nam. In 1725 huwde hij Isabella Charlotte van Nassau-Dietz, een dochter van 

stadhouder Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. De verbintenis bleef kinderloos. 

Met het uitsterven van de protestantse tak van Nassau-Siegen met Frederik Willem II (1734) en de dood van 

Emanuel Ignatius (1735), regent van de katholieke tak namens de kinderloze verdreven vorst Willem 

Hyacint, resteerden in de Ottoonse linie van het huis Nassau nog slechts de takken Nassau-Dillenburg en 

Nassau-Dietz (Oranje-Nassau). Christiaan nam met Willem IV van Oranje-Nassau Nassau-Siegen in bezit. 

Hun aanspraken werden aanvankelijk bestreden door Maximiliaan Willem Adolf, een vermeende zoon van 

Emanuel Ignatius. Zijn pretentie werd echter als onrechtmatig bestempeld en in 1738 bevestigde keizer Karel 

VI de beide vorsten als administratoren van Nassau-Siegen. 

Als hoofd van de Ottoonse linie sloot Christiaan in 1736 een overeenkomst met Karel August van 

Nassau-Weilburg, het hoofd van de Walramse linie, die regelde dat beide takken bij uitsterven elkaars 

gebied zouden erven. Christiaan stierf in 1739 kinderloos en werd op 15 oktober 1739 bijgezet in de 



  

  

grafkelder in de Evangelische Stadskerk in Dillenburg. Zijn land viel toe aan Nassau-Dietz. 

 

 

XVIIo. Frans Alexander van Nassau-Hadamar, zoon van Maurits Hendrik vorst van Nassau-Hadamar 

(XVIt), op pagina 265 en Maria Leopoldine Eleonora Gabriella van Nassau-Siegen, geboren op 

zaterdag 27 januari 1674 in Hadamar [Hessen, Duitsland], laatste vorst van Nassau-Hadamar, 

overleden (37 jaar oud) op woensdag 27 mei 1711 in Hadamar [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 18 jaar oud) op dinsdag 18 oktober 1695 met Elisabeth Catharina van 

Hessen-Rheinfels, dochter van Wilhelm van Hessen-Rheinfels en Maria Anna van 

Lowenstein-Wertheim, geboren op donderdag 4 februari 1677 in 

Rheinfels [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op vrijdag 15 mei 1739 in 

Dietz [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Francisca Maria Anna Wilhelmina van Nassau-Hadamar, geboren op 

zondag 16 september 1696, overleden (9 maanden oud) op dinsdag 18 juni 1697, 

begraven in Hadamar [Hessen, Duitsland]. 

2. Elisabeth Francisca van Nassau-Hadamar, geboren op zondag 21 september 1698, 

non in Thorn en in Essen, overleden (26 jaar oud) op maandag 2 oktober 1724 in 

Roermond. 

3. Jozef Hugo van Nassau-Hadamar, geboren op maandag 18 april 1701, overleden (7 

jaar oud) op donderdag 6 december 1708. 

4. Charlotte Elenore van Nassau-Hadamar, geboren op vrijdag 21 september 1703 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], overleden (36 jaar oud) op vrijdag 1 januari 1740 in 

Westerlo [Antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 17 en 47 jaar oud) op 

zondag 29 juni 1721 in Petershem met Jan Philips Eugenius van Merode, zoon van 

Maximiliaan van Merode (markies van Westerlo etc.) en Isabella Margarethe van 

Merode (markiezin van Westerloo), geboren op zondag 24 juni 1674 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], graaf van Merode, markies van Westerlo, overleden 

(58 jaar oud) op vrijdag 12 september 1732 in 

Merode [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

 

Frans Alexander van Nassau-Hadamar. 

 

 



  

  

 
 

Omdat hij stierf zonder mannelijke erfgenaam, werd Nassau-Hadamar na de dood van Frans weder 

verenigd met Nassau-Dillenburg. Frans Alexander is bijgezet in de Grafkelder van Nassau-Hadamar, zijn 

echtgenote in de kerk van St.Martinsconvent te Boppard. 

 

 

Jan Philips Eugenius van Merode. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVIIp. Hendrik Titus van Nassau-Merwen, zoon van Hendrik van Nassau-Merwen (XVIu), op pagina 

267 en Lucia Tetia Annemans van de Meer, geboren omstreeks 1637, overleden (ongeveer 35 jaar 

oud) op woensdag 7 juni 1673,  

 Hij krijgt 2 kinderen: 

1. Hendrik van Nassau-Merwen, geboren op woensdag 19 maart 1664 in 's-Gravenhage. 

2. Hendrijntje van Nassau-Merwen, geboren op zondag 23 augustus 1665 in 

's-Gravenhage. 

 

XVIIq. Johan Reinhard (Jan Reinier) van Nassau, zoon van Johan George I van Nassau (XVIv), op 

pagina 267 en Cristina van Hanxeler, trouwde op woensdag 15 juni 1650 met Katharina van 

Rolshausen-Turnich, dochter van Otto Reinhard van Rolshausen-Turnich en Katharina van 

Esch-Bithburh. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johan George II van Nassau, overleden in 1724, volgt XVIIIq, op pagina 332. 

2. Anna Maria Katharina van Nassau, trouwde in 1687 met Rudolf van Loën, heer van 

Folkendange. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XVIII 
 

 

XVIIIa. Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler, zoon van Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg 

(XVIIa), op pagina 267 (graaf van Nassau-Saarbrucken, Ottweiler) en Anna Amalia van 

Baden-Durlach (van 1640 tot aan haar dood regentes van Nassau-Saarbrücken), geboren op 

zaterdag 24 mei 1625 in Ottweiler [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Ottweiler, overleden 

(64 jaar oud) op donderdag 9 februari 1690 in Reichelsheim [Rhin (Haute), Frankrijk], trouwde 

(respectievelijk 24 en 15 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1649 in 

Bischwiller [Rhin (Bas), Frankrijk] met Dorothea Catharina van Palts-Birkenfeld-Bischweiler, 

dochter van Christiaan I van Palts-Birkenfeld-Bischweiler (van 1600 tot 1654 paltsgraaf van 

Birkenfeld-Bischweiler) en Magdalena Catharina van Palts-Zweibrücken (door geboorte een 

paltsgravin van Zweibrücken), geboren op maandag 3 juli 1634 in 



  

  

Bischwiller [Rhin (Bas), Frankrijk]. Na de dood van haar man woonde Dorothea Katharina op 

haar weduwengoed Slot Neunkirchen bij Ottweiler en was ze charitatief actief. Ze ondersteunde 

de bouw en het onderhoud van een ziekenhuis in Ottweiler met aanzienlijke financiële middelen, 

overleden (81 jaar oud) op zaterdag 7 december 1715 in Neunkirchen [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Christiaan Lodewijk van Nassau-Ottweiler, geboren op donderdag 21 juli 1650 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (4 dagen oud) op maandag 25 juli 1650. 

2. Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler, geboren op maandag 13 november 1651 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op dinsdag 25 mei 1728 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], volgt XIXa, op pagina 332. 

3. Anna Catharina van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 31 januari 1653 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 15 februari 1731 aldaar, trouwde (respectievelijk 18 en 26 jaar oud) op 

woensdag 11 november 1671 in Ottweiler [Saarland, Duitsland] met Johann Philipp 

van Salm-Dhaun, zoon van Johann Ludwig wild- en rheingraf van Salm-Dhaun en 

Elisabeth van Salm-Neufville, geboren op zaterdag 28 oktober 1645 in 

Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland], graaf van Salm, overleden (47 jaar oud) op 

maandag 26 januari 1693 in Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 

zonen. 

4. Walraad van Nassau-Saarbrücken, geboren op dinsdag 7 november 1656 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Ottweiler, gouverneur van 

Nijmegen, overleden (48 jaar oud) op donderdag 15 januari 1705 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland]. 

5. Karel Siegfried van Nassau-Saarbrücken, geboren op woensdag 3 september 1659, 

overleden (19 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1679. 

6. Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 26 februari 1661 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Ottweiler, overleden (38 jaar oud) 

op zaterdag 19 december 1699 in Amsterdam, trouwde (respectievelijk 33 en 28 jaar 

oud) op vrijdag 9 april 1694 in 's-Gravenhage met Amalia Louise van 

Horn-Batenburg, dochter van Willem Adriaan II van Horne (graaf van Horn, baron 

van Kessel, heer van Batenburg) en Anna van Nassau, geboren op 

woensdag 19 augustus 1665 in 's-Gravenhage, overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 1 januari 1728 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Louise van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 16 oktober 1662, overleden (78 

jaar oud) op dinsdag 10 oktober 1741 in Ottweiler [Saarland, Duitsland]. 

8. Maurits van Nassau-Ottweiler, geboren op woensdag 17 september 1664 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op maandag 26 juli 1666 

aldaar. 

 

Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler. 

Met zijn ouders moest hij op tienjarige leeftijd naar Metz vluchten. 

Johan Lodewijk volgde in 1640 zijn vader op samen met zijn broers Crato, Gustaaf Adolf, en Walraad. De 

broers stonden formeel onder regentschap van hun moeder. Op 11 september 1641 keerde de familie terug 

naar Ottweiler. Crato overleed reeds in 1642. Johan Lodewijk studeerde in 1642 aan de universiteit van 

Saumur. Tussen 1644 en 1645 ondernam hij een cavaliersreis naar Parijs. 

Bij de Vrede van Westfalen in 1648 kreeg de familie de bezittingen terug en werd de residentie naar 

Saarbrücken verlegd. In juli 1650 werd het Vredesvoltrekkingsverdrag van Neurenberg betreffende de 

teruggave van het graafschap Saarwerden gesloten. Na het overlijden van hun moeder in 1651 nam Johan 

Lodewijk het regentschap over Gustaaf Adolf en Walraad op zich. 

Johan Lodewijk en zijn broers en hun ooms Johan van Nassau-Idstein en Ernst Casimir van 

Nassau-Weilburg gingen op 6 maart 1651 over tot een verdeling van hun bezittingen. Johan Lodewijk en zijn 

broers ontvingen als hun gezamenlijk bezit Saarbrücken met Jugenheim en Wöllstein, de helft van het ambt 

Stockheim, Usingen, Grävenwiesbach, Alt- en Neuweilnau, een deel van Kirberg (het andere deel is in bezit 

van de Ottoonse Linie), een deel van Mensfelden (gezamenlijk bezit met het aartsbisdom Trier en de familie 

Waldecken von Kempt) en een deel van Kettenbach met Rückershausen. De drie broers en hun beide ooms 



  

  

bleven gezamenlijk bezitten Nassau, (Bad) Ems, Saarwerden met Herbitzheim en Wadgassen, Homburg (in 

de Palts), Rosenthal, Ober- en Nieder-Rosbach.. 

In 1653 werd de in grafelijk bezit zijnde ijzergieterij in Neunkirchen weer in bedrijf genomen. Johan 

Lodewijk trad in Franse militaire dienst en werd op 6 april 1656 benoemd tot kolonel van het regiment 

infanterie Régiment de Royal-Alsace. Hij nam deel aan de Frans-Spaanse Oorlog en raakte in Spaanse 

krijgsgevangenschap. 

Johan Lodewijk en zijn broers gingen in 1659 over tot een verdeling van hun bezittingen, waarbij hij 

Ottweiler met Jugenheim en Wöllstein verkreeg. Al ten tijde van zijn voogdij en ook later streefde hij naar de 

teruggave van de heerlijkheid Homburg en het graafschap Saarwerden van Lotharingen, ook met behulp 

van koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Het kwam tot onderhandelingen voor de Rijksdag. Hoewel Johan 

Lodewijk in 1669 en 1670 de heerlijke rechten over Homburg werden verleend, bleef de vesting Homburg 

bezet tot de vereffening van oorlogsschulden van het rijk aan Lotharingen. Toen er een nieuwe oorlog tussen 

Frankrijk en Lotharingen uitbrak, gaf hertog Karel IV van Lotharingen de vesting Homburg aan Keur-Trier, 

dat het later moest overgeven aan Frankrijk. 

Tijdens de Hollandse Oorlog vonden er ook verwoestingen plaats in de gebieden van Johan Lodewijk. In 

1677 werd hij de senior van het Huis Nassau. Als zodanig was hij tot 1684 regent van Nassau-Weilburg en 

voogd van zijn achterneven Johan Ernst en Frederik Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg. 

Bij de Reüniepolitiek van Lodewijk XIV waren ook de Nassause bezittingen betrokken. Johan Lodewijk 

weigerde de Franse koning voor Ottweiler en Homburg te huldigen. In plaats daarvan droeg hij de regering 

in 1680 aan zijn zoon Frederik Lodewijk over. Johan Lodewijk ging daarna naar de Nassause landen aan de 

andere kant van de Rijn. 

In dienst van de Boven-Rijnse Kreits in het kader van de opbouw van een nieuw rijksleger, werd Johan 

Lodewijk in 1681 Generalwachtmeister. In 1682 werd hij generaal-majoor en kolonel en eigenaar van een 

infanterieregiment. Hij was nog steeds in dienst tijdens de Negenjarige Oorlog. 

Johan Lodewijk overleed in Reichelsheim in de Wetterau, waar zijn regiment de winterkwartieren betrokken 

had, en werd in de Evangelische Kerk van Reichelsheim bijgezet. 

 

 

XVIIIb. Gustaaf Adolf graaf van Nassau-Saarbrücken, zoon van Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg 

(XVIIa), op pagina 267 (graaf van Nassau-Saarbrucken, Ottweiler) en Anna Amalia van 

Baden-Durlach (van 1640 tot aan haar dood regentes van Nassau-Saarbrücken), geboren op 

dinsdag 6 april 1632 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Saarbrücken en 

Generalfeldwachtmeister van het Heilige Roomse Rijk aan de Rijn, overleden (45 jaar oud) op 

zaterdag 9 oktober 1677 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], trouwde (respectievelijk 30 en 29 

jaar oud) op woensdag 14 juni 1662 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Eleonora Clara van 

Hohenlohe-Neuenstein, dochter van Kraft VII van Hohenlohe-Neuenstein (graaf van Hohenlohe 

in Gleichen) en Sophia van Zweibrucken-Birkenfeld, geboren op vrijdag 16 juli 1632 in 

Neuenstein [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1709 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken, geboren op woensdag 28 maart 1663 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op 

dinsdag 14 februari 1713 aldaar, volgt XIXb, op pagina 337. 

2. Karel Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op dinsdag 6 januari 1665 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op 

maandag 6 december 1723 in Idstein [Hessen, Duitsland], volgt XIXc, op pagina 341. 

3. Sofia Amalia van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 19 september 1666 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (70 jaar oud) op 

maandag 29 oktober 1736 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) op 

donderdag 22 augustus 1686 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met haar 

achterneef Albrecht Wolfgang van Hohenlohe-Langenburg, zoon van Heinrich 

Friedrich van Hohenlohe-Langenburg (graaf van Hohenlohe Langenburg en 

Gleichen) en Juliana Dorothea van Castell-Remlingen, geboren op zondag 6 juli 1659 

in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], graaf van Hohenlohe Langenburg, 

overleden (55 jaar oud) op woensdag 17 april 1715 in 



  

  

Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

4. Gustaaf Adolf van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 17 oktober 1667 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (15 jaar oud) op zondag 11 juli 1683 

aldaar. 

5. Sofia Elenora van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 8 maart 1669 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op 

dinsdag 25 december 1742 in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

6. Sofia Johanna Dorothea van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 14 juni 1670 

in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op dinsdag 11 juni 1748 

in Grumbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 50 en 42 jaar 

oud) op zaterdag 13 juli 1720 in Grumbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Karel 

Lodewijk van Salm-Grumbach-Rheingrabenstein, zoon van Leopold Philipp van 

Salm-Grumbach en Frederike Juliane van Salm-Kyrburg, geboren op 

vrijdag 27 mei 1678 in Grumbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], graaf van Salm, wild- 

en rijngraaf in Grumbach, overleden (49 jaar oud) op zondag 1 juni 1727 in 

Grumbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. Filips Willem van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 27 juli 1671 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (7 weken oud) op 

maandag 14 september 1671 aldaar. 

 

Gustaaf Adolf graaf van Nassau-Saarbrücken. 

Zijn ouders noemden hem naar de Zweedse koning Gustaaf II Adolf. 

Gustaaf Adolf volgde in 1640 zijn vader op samen met zijn broers Crato, Johan Lodewijk, en Walraad. De 

broers stonden formeel onder regentschap van hun moeder. Crato overleed reeds in 1642. Tussen 1645 en 

1649 studeerde Gustaaf Adolf te Bazel. Na het overlijden van hun moeder in 1651 nam Johan Lodewijk het 

regentschap over Gustaaf Adolf en Walraad op zich. 

Gustaaf Adolf en zijn broers en hun ooms Johan van Nassau-Idstein en Ernst Casimir van Nassau-Weilburg 

gingen op 6 maart 1651 over tot een herverdeling van hun bezittingen. Gustaaf Adolf en zijn broers 

ontvingen als hun gezamenlijk bezit Saarbrücken met Jugenheim en Wöllstein, de helft van het ambt 

Stockheim, Usingen, Grävenwiesbach, Alt- en Neuweilnau, een deel van Kirberg (het andere deel is in bezit 

van de Ottoonse Linie), een deel van Mensfelden (gezamenlijk bezit met het aartsbisdom Trier en de familie 

Waldecken von Kempt) en een deel van Kettenbach met Rückershausen. De drie broers en hun beide ooms 

bleven gezamenlijk bezitten Nassau, (Bad) Ems, Saarwerden met Herbitzheim en Wadgassen, Homburg (in 

de Palts), Rosenthal, Ober- en Nieder-Rosbach.. 

Gustaaf Adolf streed aan Franse zijde tegen Spanje. In 1658 streed hij in dienst van de Zweedse koning Karel 

X Gustaaf tegen Denemarken en zijn bondgenoten. Daarna was hij mogelijk tot 1659 in keizerlijke dienst. 

Gustaaf Adolf en zijn broers gingen in 1659 over tot een verdeling van hun bezittingen, waarbij hij het 

graafschap Saarbrücken met onderhorigheden verkreeg. In 1660 nam hij de regering op zich. 

Gustaaf Adolf begon met de wederopbouw van het door de oorlog verwoeste land, haalde vluchtelingen 

terug en rekruteerde nieuwe kolonisten voor de landbouw en geschoolde arbeiders voor de glasindustrie in 

Klarenthal. Deze stad was genoemd naar zijn vrouw, Eleonora Clara, tegenwoordig een stadsdeel in het 

westen van Saarbrücken. 

Tegen de reüniepolitiek van koning Lodewijk XIV van Frankrijk kon Gustaaf Adolf zich niet verdedigen. Hij 

weigerde de door de koning geëiste leeneed af te leggen, zelfs niet toen hij in 1673 door de Fransen 

gevangengenomen werd en naar Metz werd gebracht. Nadat hij het jaar daarop was vrijgelaten, mocht 

Gustaaf Adolf niet terugkeren naar zijn land. 

Gustaaf Adolf nam daarom in keizerlijke dienst in 1676 deel aan de gevechten in Phillipsburg en in 1677 in 

de Elzas. Hij bezweek aan de verwondingen die hij had opgelopen in de Slag bij Kochersberg, ten 

noordwesten van Straatsburg. 

Gustaaf Adolf werd op 10 oktober 1677 begraven in de crypte van de Peterskerk te Straatsburg. Zijn lichaam 

werd in 1690 overgebracht naar de crypte van de Thomaskerk in diezelfde stad. Het gemummificeerde 

lichaam werd van 1802 tot 1990 in een glazen sarcofaag in de Andreaskapel van deze kerk tentoongesteld. 

De overbrenging en definitieve begrafenis in de door zijn echtgenote gebouwde graftombe in de Slotkerk te 

Saarbrücken vond plaats op 26 augustus 1998. 



  

  

 

 

XVIIIc. Walraad van Nassau-Usingen, zoon van Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg (XVIIa), op 

pagina 267 (graaf van Nassau-Saarbrucken, Ottweiler) en Anna Amalia van Baden-Durlach (van 

1640 tot aan haar dood regentes van Nassau-Saarbrücken), geboren op zondag 25 februari 1635 in 

Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], graaf en sinds 1688 vorst van Nassau-Usingen. Hij was tweede 

veldmaarschalk van het Staatse leger en keizerlijk veldmaarschalk. In de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden was hij achtereenvolgens gouverneur van Bergen op Zoom en 

's-Hertogenbosch, overleden (67 jaar oud) op dinsdag 17 oktober 1702, begraven op 

zondag 22 oktober 1702 in Moers [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 43 

en 26 jaar oud) (1) op donderdag 16 juni 1678 in Mechelen met Catharina Francisca van 

Croÿ-Roeulx, dochter van Eustatius van Croÿ-Roeulx en Theodora Gertrude Maria van Kettler, 

geboren op maandag 6 mei 1652 in Rijsel [Nord, Frankrijk], overleden (34 jaar oud) op 

maandag 20 mei 1686 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Wilhelmina Henriëtte van Nassau-Usingen, geboren op 

donderdag 13 april 1679 in Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (39 jaar oud) op 

dinsdag 1 november 1718 in Grumbach [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde met 

Karel Lodewijk van Salm-Grumbach-Rheingrabenstein, zoon van Leopold Philipp 

van Salm-Grumbach en Frederike Juliane van Salm-Kyrburg (zie XVIIIb, op pagina 

302). Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Hendrik van Nassau-Usingen, geboren op maandag 21 oktober 1680 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op donderdag 19 maart 1682. 

3. Maria Ernestina van Nassau-Usingen, geboren tussen maandag 22 februari 1683 en 

donderdag 4 maart 1683  in Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 2 maanden oud) 

tussen zondag 9 mei 1683 en woensdag 19 mei 1683  aldaar. 

4. Willem Hendrik I van Nassau-Usingen, geboren op dinsdag 2 mei 1684 in 

's-Hertogenbosch, overleden (33 jaar oud) op maandag 14 februari 1718 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], volgt XIXd, op pagina 341. 

5. Maria Albertine van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 8 mei 1686 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], regentes van Ortenburg, overleden (81 jaar 

oud) op donderdag 14 januari 1768 in Ortenburg [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(beiden 23 jaar oud) op woensdag 30 april 1710 in Usingen [Hessen, Duitsland] met 

Johan George van Ortenburg, zoon van Georg Philipp van Ortenburg en Amalia 

Regina van Zinzendorf, geboren op zaterdag 14 december 1686, overleden (38 jaar 

oud) op dinsdag 4 december 1725. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

Walraad van Nassau-Usingen. 

 

 



  

  

 
 

Graaf en vorst van Nassau-Usingen. 

Walraad volgde in 1640 zijn vader op samen met zijn broers Crato, Johan Lodewijk, en Gustaaf Adolf. De 

broers stonden formeel onder regentschap van hun moeder. Op 11 september 1641 keerde de familie terug 

naar Ottweiler. Crato overleed reeds in 1642. Bij de Vrede van Westfalen in 1648 kreeg de familie de 

bezittingen terug en werd de residentie naar Saarbrücken verlegd. In juli 1650 werd het 

Vredesvoltrekkingsverdrag van Neurenberg betreffende de teruggave van het graafschap Saarwerden 

gesloten. Na het overlijden van hun moeder in 1651 nam Johan Lodewijk het regentschap over Gustaaf 

Adolf en Walraad op zich. 

Walraad en zijn broers en hun ooms Johan van Nassau-Idstein en Ernst Casimir van Nassau-Weilburg 

gingen op 6 maart 1651 over tot een verdeling van hun bezittingen. Walraad en zijn broers ontvingen als hun 

gezamenlijk bezit Saarbrücken met Jugenheim en Wöllstein, de helft van het ambt Stockheim, Usingen, 

Grävenwiesbach, Alt- en Neuweilnau, een deel van Kirberg (het andere deel is in bezit van de Ottoonse 

Linie), een deel van Mensfelden (gezamenlijk bezit met het aartsbisdom Trier en de familie Waldecken von 

Kempt) en een deel van Kettenbach met Rückershausen. De drie broers en hun beide ooms bleven 

gezamenlijk bezitten Nassau, (Bad) Ems, Saarwerden met Herbitzheim en Wadgassen, Homburg (in de 

Palts), Rosenthal, Ober- en Nieder-Rosbach.. 

Walraad en zijn broers gingen in 1659 over tot een verdeling van hun bezittingen, waarbij hij de landen van 

Usingen verkreeg, dat hij vergrootte met de verkrijging van de andere helft van het ambt Stockheim. 

Residentie van het Huis Nassau-Usingen was sinds 1659 de stad Usingen in de Taunus. De stad steeg als 

Nassause residentiestad wezenlijk in aanzien en belang, en profiteerde ook van de stadsplanning van 

Walraad. Zo liet Walraad op de plaats van de oude burcht in de jaren 1660 tot 1663 een nieuw slot bouwen. 

In de slottuin, die tegenwoordig een openbaar park is, werd in 1905 door de dankbare stad een monument 

opgericht. De bevolking van het Usingen was in de Dertigjarige Oorlog gedecimeerd. Walraad bevorderde 

de toestroom van hugenoten, die uit Frankrijk vluchten moesten, en verleende hiertoe religieuze vrijheid. De 

Hugenotenkerk in Usingen getuigt van deze immigratie. In april 1692 verwoestte een brand grote delen van 

Usingen. Walraad gebruikte dit om de Usinger Oberstadt systematisch te herbouwen. Symmetrische straten 

die het stadsbeeld nog steeds kenmerken, werden aangelegd en langs de Obergasse ontstonden 

representatieve gebouwen. 

Walraad werd op 4 augustus 1688 door keizer Leopold I in de vorstenstand verheven. Sinds 1690 was 

Walraad senior van de Walramse Linie. Hij zette zich er met succes voor in dat bij de Vrede van Rijswijk de 



  

  

restitutie van Nassau-Saarbrücken opgenomen werd. 

Militaire carrière. 

Walraad was een gerespecteerde veldheer die vooral voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

en het Heilige Roomse Rijk streed. 

Op zijn zestiende trad Walraad in persoonlijk dienst van de latere Zweedse koning Karel Gustaaf. Wegens 

ziekte trok hij zich uit de dienst terug en studeerde vanaf 1652 aan de Hugenotenuniversiteit in Saumur. 

Daarna diende hij in het Franse leger als ritmeester onder maarschalk Henri de La Ferté-Senneterre. 

In 1664 was Walraad Generalwagenmeister van het regiment cavalerie van de Boven-Rijnse Kreits in de rang 

van kolonel en werd hij om tegen de Turken te vechten naar Ungarisch Altenburg gestuurd. Voor de 

beslissende Slag bij Mogersdorf kwam hij weliswaar te laat, maar hij nam deel aan de achtervolging van het 

verslagen Ottomaanse leger. 

Op 30-jarige leeftijd werd Walraad legerleider van hertog Ernst August van Brunswijk-Lüneburg. Daarvoor 

trad Walraad in 1666 in Staatse dienst. In 1671 trad hij volledig in Staatse dienst als kolonel. In 1672 werd hij 

tot luitenant-generaal van de cavalerie benoemd en verrichtte hij diensten als veldheer voor zijn achterneef 

Willem III van Oranje. Walraad trad in 1674 in de Slag bij Seneffe naar voren en werd op 4 december 1674 tot 

generaal van de cavalerie bevorderd. Op 26 oktober 1674 werd hij benoemd tot gouverneur van de stad 

Bergen op Zoom. Aan het einde van de oorlog was hij belast met het ontslag en de hervorming van de 

troepen. 

In 1683 nam Walraad met succes deel aan het ontzet van het door de Turken belegerde Wenen. Zo had hij 

een aandeel in het falen van de Ottomaanse verovering van Centraal-Europa. Voor deze inzet verleende de 

Poolse koning Jan III Sobieski hem de hoogste Poolse onderscheiding, de Orde van de Witte Adelaar. 

In 1684 werd Walraad gouverneur van 's-Hertogenbosch.. 

Op 5 oktober 1688 werd hij door geheime bevelen van Willem III aangewezen om de 16 cavalerieregimenten 

uit het kamp bij Nijmegen te leiden bij de invasie van Engeland. Daar namen ze deel aan de Glorious 

Revolution, oftewel de afzetting van koning Jacobus II van Engeland. Op 15 juli 1689 werd hij benoemd tot 

tweede veldmaarschalk. Terwijl Walraad nog in Engeland was, brak op het continent de Negenjarige Oorlog 

uit. Opnieuw vielen Franse troepen Holland binnen en Walraad werd teruggestuurd om onder het bevel van 

George Frederik van Waldeck-Eisenberg als generaal van de cavalerie tegen Frankrijk te vechten. Onder 

Walraads bevel vochten de Nederlanders op 1 juli 1690 in de Slag bij Fleurus en op 3 augustus 1692 in de 

Slag bij Steenkerke. In de Slag bij Fleurus slaagden Walraads troepen erin meerdere Franse vlaggen en 

kanonnen te veroveren. Hoewel de slag voor de geallieerden geen succes was, versterkte het de reputatie 

van Walraad als legerleider. Sinds 1696 was hij opperbevelhebber van de Nederlandse troepen, dat jaar 

kwam het echter niet tot grote gevechten. 

Op 10 oktober 1690 ontving Walraad de benoeming tot keizerlijk veldmaarschalk. In de Spaanse 

Successieoorlog voltooide hij de rijksexecutie tegen de met Frankrijk verbonden keurvorst Jozef Clemens van 

Beieren en had hij in 1702 het commando over de geallieerde troepen bij het Beleg van Kaiserswerth. 

Walraad overleed aan een ziekte tijdens het Beleg van Roermond in zijn hoofdkwartier te Hellenrod. Hij 

werd op 21 oktober 1702 begraven te Meurs, zijn hart en ingewanden werden op 19 oktober 1702 bijgezet in 

de Gereformeerde Kerk te Roermond. 

 

 

 Walraad van Nassau-Usingen, trouwde (respectievelijk 53 en 25 jaar oud) (2) op 

vrijdag 18 juni 1688 in Aken [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Magdalena Elisabeth van 

Lowenstein-Wertheim, dochter van Ferdinand Karl van Lowenstein-Wertheim (graaf van 

Lowenstein Wertheim in Rochefort) en Anna van Furstenberg, geboren op 

donderdag 17 augustus 1662 in Wertheim Am Main [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden 

(70 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1733 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIIId. George August Samuel van Nassau-Idstein, zoon van Johan graaf van Nassau-Idstein 

(XVIIb), op pagina 271 en Anna van Leiningen-Dagsburg, geboren op donderdag 26 februari 1665 

in Idstein [Hessen, Duitsland], graaf van Nassau-Idstein, een deel van het graafschap Nassau. In 

1688 werd hij verheven tot rijksvorst, overleden (56 jaar oud) op zondag 26 oktober 1721 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 16 jaar oud) op 

dinsdag 26 oktober 1688 in Darmstadt [Hessen, Duitsland] met Henrietta Dorothea van 



  

  

Oettingen-Oettingen, dochter van Albrecht Ernst vorst van Oettingen-Oettingen en Christine 

Friederike van Würtemberg-Stuttgart, geboren op zondag 14 februari 1672 in 

Oettingen in Bayern [Bavaria, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op dinsdag 18 mei 1728 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], begraven op vrijdag 21 mei 1728 in Idstein [Hessen, Duitsland] 

in de Uniekerk. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Frederik Ernst van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 27 augustus 1689 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (6 maanden oud) op dinsdag 21 maart 1690 

aldaar. 

2. Christina Louise van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 31 maart 1691 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op dinsdag 13 april 1723 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 18 en 19 jaar oud) op maandag 23 september 1709 in 

Slot Idstein [Hessen, Duitsland] met haar neef George Albert van Oost-Friesland, 

zoon van Christian Eberhard van Oost-Friesland en Eberdine Sofie van 

Oettingen-Oettingen, geboren op dinsdag 13 juni 1690, van 1708 tot aan zijn dood 

vorst van Oost-Friesland, overleden (43 jaar oud) op zaterdag 12 juni 1734 in 

Aurich [Niedersachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Charlotte Eberhardina van Nassau-Idstein, geboren op woensdag 16 juli 1692 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (6 maanden oud) op vrijdag 6 februari 1693 

aldaar. 

4. Henriette Charlotte van Nassau-Idstein, geboren op maandag 9 november 1693 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (40 jaar oud) op donderdag 8 april 1734 in 

Delitzsch [Sachsen, Duitsland], begraven aldaar in de Stadskerk Sint Peter en Paul, 

trouwde (respectievelijk 17 en 23 jaar oud) op woensdag 4 november 1711 in 

Idstein [Hessen, Duitsland] met Maurits Willem hertog van Saksen-Merseburg, zoon 

van Christiaan II hertog van Saksen-Merseburg (was van 1691 tot aan zijn dood 

hertog van Saksen-Merseburg) en Erdmuthe Dorothea van Saksen-Zeitz, geboren op 

donderdag 5 februari 1688 in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland], was van 1694 

tot aan zijn dood hertog van Saksen-Merseburg, overleden (43 jaar oud) op 

zaterdag 21 april 1731 in Merseburg [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk een 

dochter. 

5. Eleonora Charlotte van Nassau-Idstein, geboren op woensdag 28 november 1696 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (10 dagen oud) op zaterdag 8 december 1696 

aldaar. 

6. Albertina Juliana van Nassau-Idstein, geboren op zaterdag 29 maart 1698 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (24 jaar oud) op vrijdag 9 oktober 1722 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland] in het Jachtpaviljoen Wilhelmstal, trouwde 

(respectievelijk 14 en 21 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1713 in 

Idstein [Hessen, Duitsland] met Willem Hendrik hertog van Saksen-Eisenach, zoon 

van Johan Willem III van Saksen-Eisenach (was van 1698 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach) en Amalia van Nassau-Dietz, geboren op 

zaterdag 10 november 1691 in Landgoed Oranjewoud (Heereveen), overleden (49 jaar 

oud) op zondag 16 juli 1741 in Eisenach [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

7. Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein, geboren op 

maandag 17 augustus 1699 in Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op 

maandag 8 juni 1750, trouwde met Karel August van Nassau-Weilburg, zoon van 

Johan Ernst van Nassau-Weilburg (XIXe), op pagina 342 (graaf van Nassau-Weilburg, 

een deel van het graafschap Nassau) en Maria Polyxena van 

Leiningen-Dagsburg-Hartenburg (zie XXc, op pagina 367). Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

8. Johannetta Wilhelmina van Nassau-Idstein, geboren op zondag 14 februari 1700 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op woensdag 2 juni 1756 in 

Brake [Niedersachsen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar oud) op 

maandag 16 oktober 1719 in Idstein [Hessen, Duitsland] met Simon Hendrik Adolf 



  

  

van Lippe-Detmold, zoon van Frederik Adolf van Lippe-Detmold en Johanna 

Elisabeth van Nassau-Schaumburg, geboren op maandag 25 januari 1694 in 

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], graaf, later prins van Lippe Detmold, 

overleden (40 jaar oud) op dinsdag 12 oktober 1734 in 

Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

9. Frederik August van Nassau-Idstein, geboren op zondag 30 april 1702 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (9 maanden oud) op dinsdag 30 januari 1703 

aldaar. 

10. Willem Samuel van Nassau-Idstein, geboren op donderdag 14 februari 1704 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (2 maanden oud) op zondag 4 mei 1704 aldaar. 

11. Elisabeth Francisca Maria van Nassau-Idstein, geboren op 

maandag 17 september 1708 in Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (13 jaar oud) op 

vrijdag 7 november 1721 aldaar. 

12. Charlotte van Nassau-Idstein, geboren op maandag 17 maart 1710 in 

Idstein [Hessen, Duitsland], overleden (11 jaar oud) op dinsdag 4 november 1721 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland] aan de pokken. 

 

George August Samuel van Nassau-Idstein. 

 

 

 
 

George August Samuel was slechts 12 jaar oud toen zijn vader Johan in 1677 overleed. De regering werd 

aanvankelijk waargenomen door twee voogden: graaf Johan Caspar van Leiningen-Dachsburg, een broer 

van zijn moeder, en graaf Johan August van Solms. George August Samuel gebruikte deze tijd door studies 

in Gießen, Straatsburg en Parijs, later ook in Engeland en Brabant. Daarbij leerde hij ook verscheidene 

Europese hoven kennen, waarbij hij vooral onder de indruk was van het Paleis van Versailles. In 1683 nam 

hij deel aan de verdediging van Wenen tijdens de Tweede Turkse Belegering. Een jaar later, op achttienjarige 

leeftijd, werd hij de regerende graaf. Op 4 augustus 1688 benoemde keizer Leopold I hem voor zijn diensten 

bij de bevrijding van Wenen, na betaling van een grote som geld, tot rijksvorst. 

De stad Wiesbaden, en het hele graafschap Nassau-Idstein, hadden tijdens de Dertigjarige Oorlog, en de 

(pest) in 1675, zwaar geleden. Van de oorspronkelijke 1800 inwoners van Wiesbaden leefden er nog slechts 



  

  

enkele tientallen. Onder George August Samuel beleefden beiden een enorme opleving. Hij begon een 

drukke bouwactiviteit. Hij voltooide onder meer het residentieslot in Idstein, legde in Wiesbaden de 

Herrengarten en de Fasanerie aan, liet het voorgebouw van het stadspaleis verbouwen en uitbreiden, en 

legde aan de oevers van de Rijn in Biebrich een baroktuin aan. Een eerste zomerhuis was de eerste steen 

voor het latere Slot Biebrich, dat echter pas na zijn dood werd voltooid. 

George August Samuel overleed - net als zijn twee jongste dochters - aan de pokken. Hij werd begraven in 

de Uniekerk te Idstein op 13 januari 1722. Hij werd opgevolgd door zijn achterneven Frederik Lodewijk van 

Nassau-Ottweiler en Karel Lodewijk van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

George Albert van Oost-Friesland. 

 

 

 
 

In 1708 volgde hij zijn vader op als vorst van Oost-Friesland. 

In 1717 werd Oost-Friesland zwaar getroffen door de Kerstvloed, waarbij 2.752 mensen verdronken en vele 

streken verwoest werden. Onder het bewind van George Albrecht escaleerde het al lang aanslepende 

conflict tussen de staten en het huis Cirksena in 1726/1727 tot de Appeloorlog, die uiteindelijk door de vorst 

gewonnen werd. Zelfs de stad Emden, die zich het hardst opstelde tegen George Albrecht, onderwierp zich. 

Omdat zijn kanselier Enno Rudolph Brenneysen slechte onderhandelingsvaardigheden had, bleef het 

conflict tussen de strijdende partijen echter aanslepen. Hoewel de kanselier en de vorst de rebellen 

bedreigden met zware straffen, kregen deze in 1732 amnestie van keizer Karel VI. 

In 1715 vaardigde George Albrecht de eerste dekhengstwetgeving ter wereld uit. Ook stichtte hij in 

1729/1730 de nederzetting Carolinensiel, genoemd naar zijn tweede echtgenote Sophia Carolina van 

Brandenburg-Bayreuth. Bovendien probeerde hij de hoge alcoholverslaving in zijn gebieden aan te pakken 

door in februari 1731 klootschietwedstrijden te verbieden. Hij veroordeelde de uitspattingen tijdens zulke 

wedstrijden, zoals bras- en zuippartijen of vechtpartijen, zeer scherp. Ook dit verslechterde de verhouding 

tussen de vorst en zijn onderdanen. 

In juni 1734 stierf hij op 43-jarige leeftijd aan een beroerte. Zijn zoon Karel Edzard volgde hem op. Ook hij 

kon het conflict met de Oost-Friese Staten niet oplossen. 

 

 



  

  

Henriette Charlotte van Nassau-Idstein. 

Na acht jaar kinderloos gebleven te zijn, schonk Henriette Charlotte op 23 juni 1720 het leven aan een 

dochter Frederica Ulrike, die echter binnen een paar uur overleed. Hoewel Frederica Ulrike formeel de 

dochter van Maurits Willem was, is het zeer waarschijnlijk dat ze het resultaat was van de affaire van haar 

moeder met Friedrich Carl von Pöllnitz, de hofmaarschalk en vele jaren de geliefde van Henriette Charlotte. 

Na het overlijden van haar echtgenoot in 1731 trok Henriette Charlotte zich terug in Slot Delitzsch, waar ze 

openlijk samenleefde met von Pöllnitz, tot haar overlijden drie jaar later, 40 jaar oud. 

 

 

Maurits Willem hertog van Saksen-Merseburg. 

 

 

 
 

Na de dood van zijn oudere broer Christiaan III Maurits, die amper 25 dagen regeerde, erfde hij in 1694 op 

zesjarige leeftijd het hertogdom Saksen-Merseburg. Tot in 1712 stond hij onder het regentschap van 

keurvorst Frederik August I van Saksen, maar het grootste deel van de regeringszaken werden uitgeoefend 

door zijn moeder Erdmuthe Dorothea en zijn oom August van Saksen-Zörbig. Maurits Willem werd 

opgevoed aan het keurvorstelijk hof in Dresden, van waaruit hij ook een grand tour ondernam. 

Als hertog van Saksen-Merseburg was hij een promotor van kunst en cultuur. Maurits Willem ondersteunde 

voornamelijk de muziekkunst, aangezien hij een uitstekende viola da gamba-speler was. Ook had hij een 

grote contrabasverzameling, wat hem de bijnaam Violenhertog opleverde. Bovendien had hij interesse in de 

wetenschap; zo liet hij het wiel van uitvinder Johann Bessler onderzoeken door een commissie met de meest 

gerenommeerde wetenschappers van zijn tijd. Tevens liet hij in het Slot van Merseburg een spiegel- en 

porseleinenkabinet bouwen en een tuinsalon en een paviljoen voor tuinfeesten aanleggen. 

In april 1731 overleed Maurits Willem op 43-jarige leeftijd, waarna hij bijgezet werd in de Dom van 

Merseburg. Omdat hij geen nakomelingen had en zijn jongere broer Frederk Erdmann reeds in 1714 was 

overleden, werd hij opgevolgd door zijn oom Hendrik. 

 



  

  

 

Willem Hendrik hertog van Saksen-Eisenach. 

 

 

 
 

Beide huwelijken bleven kinderloos, waardoor de lijn Saksen-Eisenach uitstierf en het hertogdom 

terechtkwam bij de linie Saksen-Weimar, Ernst August I van Saksen-Weimar-Eisenach en het hertogdom 

Saksen-Weimar-Eisenach ontstond. 

 

 

Karel August van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

Doordat zijn vader het eerstgeboorterecht (primogenituur) voor zijn huis had ingevoerd werd Karel August 

pas na het sneuvelen van zijn oudere broer Frederik Lodewijk in 1703 erfprins. Karel August commandeerde 

in 1703 een compagnie cavalerie in het regiment van zijn vader in Staatse dienst. Hij trad op jonge leeftijd in 

Saksische dienst en was Saksische ambassadeur aan het Franse hof in Parijs. 

Karel August volgde in 1719 zijn vader op als vorst van Nassau-Weilburg. Hij werd op 15 september 1719 

kolonel der infanterie in keizerlijke dienst, en op 31 maart 1722 generaal-wachtmeester. Hij kocht in 1724 het 

paardrijdterrein Essershausen en in 1725 het paardrijdterrein Elkershausen. Hij was in 1726 generaal der 

cavalerie in de Boven-Rijnse Kreits en werd op 7 juni 1727 luitenant-veldmaarschalk. Hij commandeerde in 

1733 en 1734 als keizerlijke generaal van de cavalerie, de Paltse troepen aan de Rijn. 

Reeds in 1688 was de familie door een keizerlijke adelsbrief in de vorstenstand verheven. Deze titel werd 

echter niet gevoerd, omdat aan deze verheffing niet de opname in de Reichsfürstenrat verbonden was. Karel 

August nam op 27 september 1737 toch de titel van rijksvorst aan, maar zonder de tak Nassau-Usingen 

(Nassau-Idstein was in 1721 met het overlijden van zijn schoonvader George August Samuel van 

Nassau-Idstein in mannelijke lijn uitgestorven) de in 1688 betaalde kosten voor de oorkonde van het 

vorstendiploma te vergoeden. 

Karel August ging in 1745 met Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken over tot de verdeling van 

Saarwerden en Herbitzheim en verkreeg daarbij ? deel. 

Karel August overleed in 1753. Zijn graf bevindt zich in de Slotkerk te Weilburg. Hij werd opgevolgd door 

zijn zoon Karel Christiaan. 

 

 

Simon Hendrik Adolf van Lippe-Detmold. 

 

 



  

  

 
 

In 1720 werd hij door keizer Karel VI in de rijksvorstenstand verheven, maar kon de kosten van de adelsbrief 

niet voldoen. Ook de verkoop van de heerlijkheid Vianen in 1725 aan de Staten van Holland leverde niet 

voldoende op. Hierdoor duurde het tot 1789 voordat zijn kleinzoon Leopold I juridisch rijksvorst werd, na 

betaling van de verschuldigde kosten. 

 

 

XVIIIe. Frederik graaf van Nassau-Weilburg, zoon van Ernst Casimir graaf van Nassau-Weilburg 

(XVIIc), op pagina 277 en Anna Maria van Sayn-Wittgenstein, geboren op 

donderdag 26 april 1640 in Metz [Val-d’Oise, Frankrijk], overleden door een noodlottig ongeval 

(35 jaar oud) op zondag 8 september 1675 in Weilburg [Hessen, Duitsland] aan een ruiterongeval, 

trouwde (respectievelijk 23 en ongeveer 16 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1663 in 

Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met zijn achternicht Christina Elisabeth van 

Sayn-Wittgenstein-Homburg, dochter van Ernst van Sayn-Wittgenstein (graaf van Sayn 

Wittgenstein Homburg) en Christine van Waldeck-Wildungen, geboren omstreeks 1646 in 

Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (ongeveer 31 jaar oud) op 

dinsdag 19 april 1678 in Weilburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johan Ernst van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 13 juni 1664 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op maandag 27 februari 1719 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], volgt XIXe, op pagina 342. 

2. Frederik Willem Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op 

vrijdag 21 augustus 1665, overleden (18 jaar oud) op maandag 14 augustus 1684. 

3. Maria Christina van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 6 november 1666 in 

Weiburg [Hessen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op zaterdag 18 december 1734 

aldaar. 

 

Frederik graaf van Nassau-Weilburg. 

Omdat zijn familie wegens de Dertigjarige Oorlog naar Metz was gevlucht, bracht hij daar ook zijn eerste 



  

  

jaren door. Na de oorlog keerde het gezin terug naar een verwoest land. 

Frederik volgde in 1655 zijn vader op als graaf van Nassau-Weilburg. Hij stond tot 1663 onder regentschap 

van zijn oom Johan van Nassau-Idstein. Sinds 1672 bevond het land zich in feite weer in oorlog. 

Frederik overleed in 1675 aan een ruiterongeval en werd begraven in de Sint-Maartenskerk te Weilburg. De 

voogdij over de kinderen kreeg graaf Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler. 

 

 

XVIIIf. Josef Ignatius Floris Lodewijk van Nassau-Corroy, zoon van Maximiliaan van Nassau-Corroy 

(XVIId), op pagina 278 (heer van Corroy, Frasne en Chènemont) en Maria Catharina Florence de 

Harchies, geboren op zondag 23 augustus 1665 in Corroy [Namen, België], heer van Corroy, 

overleden (54 jaar oud) op maandag 4 maart 1720, trouwde (respectievelijk 35 en 17 jaar oud) op 

woensdag 3 november 1700 met Maria Anna Adriana Francoise de Ghistelles, dochter van 

Philips Alexander Frans de Ghistelles en Maria Isabella Clara van Créquy, geboren op 

donderdag 10 juni 1683, overleden (minstens 74 jaar oud) tussen 1757 en 1759. 

 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 

1. René II van Nassau-Corroy, ongehuwd overleden. 

2. Maria Anna Brigitte Alexandrine van Nassau-Corroy, geboren op 

maandag 29 mei 1702 in Zwevegem [West-Vlaanderen, België], gedoopt op 

zaterdag 23 september 1702 in Béthune [Pas-de-Calais, Frankrijk], kanunnikes te 

Andenne 22 mei 1714, priores 23 aug 1764, overleden (minstens 77 jaar oud) 

na woensdag 15 december 1779. 

3. Maria Brigitte Adriana Agnes van Nassau-Corroy, geboren op 

maandag 28 januari 1704 in Namen [Namen, België], overleden (37 jaar oud) op 

donderdag 21 september 1741, trouwde (37 jaar oud) op 

donderdag 21 september 1741 met Jean Paul 'd Aix. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Maria Isabella Clara Charlotte van Nassau-Corroy, geboren op 

zondag 15 februari 1705 in Doornik [Henegouwen, België], kanunnikes te St. Waudru 

(Mons) 12 april 1719, overleden (ongeveer 72 jaar oud) omstreeks 1777. 

5. Dochter van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 6 juli 1706 in 

Doornik [Henegouwen, België], overleden (30 dagen oud) op 

donderdag 5 augustus 1706. 

6. Maria Eugénie Philippina Gabrielle van Nassau-Corroy, geboren op 

dinsdag 11 oktober 1707 in Doornik [Henegouwen, België], overleden (7 jaar oud) op 

woensdag 5 juni 1715 in Béthune [Pas-de-Calais, Frankrijk]. 

7. Willem Adriaan Jozef van Nassau-Corroy, geboren op maandag 8 december 1710 in 

Corroy [Namen, België], overleden (56 jaar oud) op donderdag 19 februari 1767 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], volgt XIXf, op pagina 345. 

8. Maria Isabella Françoise van Nassau-Corroy, geboren op zondag 29 mei 1712 in 

Zwevegem [West-Vlaanderen, België], kanunnikes te St. Waudru (Mons) 29 mei 1727, 

overleden (hoogstens 55 jaar oud) voor 1767. 

9. Frans Alexander Anton van Nassau-Corroy, geboren op vrijdag 22 juni 1714 in 

Zwevegem [West-Vlaanderen, België], overleden (hoogstens 34 jaar oud) voor 1748. 

10. Maria Theresia Joséphine van Nassau-Corroy, geboren op donderdag 19 maart 1716 

in Namen [Namen, België], gedoopt op woensdag 15 juli 1716, kanunnikes te 

Andenne 27 maart 1722, overleden (minstens 59 jaar oud) na september 1775. 

11. Karel Josef van Nassau-Corroy, geboren op woensdag 24 november 1717 in 

Doornik [Henegouwen, België], kapitein op 21 jan 1751, overleden (56 jaar oud) op 

zondag 20 maart 1774 in Madrid [Madrid, Spanje]. 

12. Constance Josefa van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 9 mei 1719 in 

Doornik [Henegouwen, België], kanunnikes te Andenne 10 mei 1758, later te St. 

Waudru, overleden (minstens 60 jaar oud) na woensdag 15 december 1779. 

13. Marie Adrienne van Nassau-Corroy. 

14. Maximilienne Anne Brigette van Nassau-Corroy, overleden op 

woensdag 4 februari 1778. 



  

  

 

XVIIIg. Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq, zoon van Maurits Lodewijk van Nassau-Lalecq 

(XVIIf), op pagina 279 (heer van de Lek) en Anna Isabella van Beieren-Schagen, geboren op 

dinsdag 2 december 1670 in 's-Gravenhage, heer van de Lek en Beverweerd en van 1708 tot 1723 

heer van Ouwerkerk, overleden (70 jaar oud) op maandag 26 december 1740 in 

Menen [West-Vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 21 en 20 jaar oud) (1) op 

maandag 26 mei 1692 in Slot Zeist met zijn nicht Elisabeth Wilhelmina van Nassau, dochter van 

Willem Adriaan van Nassau-Odijk (XVIIg), op pagina 280 (diplomaat in de Republiek der 

Verenigde Nederlanden. Hij was heer van Kortgene,) en Elisabeth van der Nisse (vrouwe van 

Heinkenszand, Overzand en Driewegen). 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Willem Hendrik van Nassau-Lalecq, geboren op vrijdag 5 juni 1693 in 's-Gravenhage, 

overleden (69 jaar oud) op maandag 13 december 1762 aldaar, volgt XIXg, op pagina 

346. 

2. Maurits Lodewijk van Nassau-Lalecq, geboren op woensdag 4 augustus 1694 in 

's-Gravenhage, overleden (5 jaar oud) op woensdag 24 februari 1700 in 

Ouderkerk aan den IJssel. 

3. Anna Isabella gravin van Nassau-Lalecq, geboren op zaterdag 1 oktober 1695 in 

's-Gravenhage, overleden (69 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1765 in Voorschoten, 

trouwde met Mattheus Hoeufft van Oyen, zoon van Mattheus Hoeufft van Oyen en 

Constantia Theodora Doublet, geboren op dinsdag 12 september 1690 in 

's-Gravenhage, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 15 februari 1765 in Voorschoten. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Hendrik Karel van Nassau-Lalecq, geboren op donderdag 13 december 1696 in 

's-Gravenhage, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 26 januari 1781 in Utrecht, volgt 

XIXh, op pagina 346. 

5. Elisabeth Henriette gravin van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 9 februari 1698 in 

's-Gravenhage, overleden (4 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1702 in 

Ouderkerk aan den IJssel. 

6. Anna Charlotte gravin van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 8 maart 1699 in 

's-Gravenhage, overleden (26 jaar oud) op maandag 16 juli 1725 in 

Menen [West-Vlaanderen, België]. 

7. Maurits Cornelis graaf van Nassau-Lalecq, geboren op woensdag 25 augustus 1700 

in 's-Gravenhage, overleden (1 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1702 in 

Ouderkerk aan den IJssel. 

8. Lodewijk Theodoor I van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 21 augustus 1701 in 

's-Gravenhage, overleden (ongeveer 46 jaar oud) omstreeks 1748, volgt XIXi, op 

pagina 348. 

9. Amelie Frederica gravin van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 19 augustus 1703 in 

's-Gravenhage. 

10. Jan Willem Maurits graaf van Nassau-Lalecq, geboren omstreeks 1706, overleden 

(ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 5 augustus 1783 in 

Kleve [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

11. Elisabeth Amalia gravin van Nassau-Lalecq, geboren op maandag 26 december 1707, 

overleden (58 jaar oud) op donderdag 26 juni 1766 in Utrecht. 

12. Jan Nicolaas Floris van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 4 augustus 1709 in 

Luik [Luik, België], overleden (72 jaar oud) op woensdag 10 april 1782 in Utrecht, 

volgt XIXj, op pagina 349. 

 

 Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq, Buitenechtelijke relatie (2) in 1700 met Helena van der 

Ploegh, overleden in 1731. 

 Uit deze relatie 3 kinderen: 

1. Anna Isabella van Nassau, geboren in 1717, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op 

vrijdag 30 januari 1784 in 's-Gravenhage. 

2. Louise Amelie van Nassau, geboren op zondag 9 juli 1724 in 's-Gravenhage, 



  

  

overleden (ongeveer 56 jaar oud) in 1781 in Brielle, ondertrouw (45 jaar oud) op 

zondag 16 juli 1769 in 's-Gravenhage, trouwde met Jan Willem Snijders. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maurits Lodewijk van Nassau, geboren op zondag 9 juli 1724 in 's-Gravenhage, jong 

overleden. 

 

XVIIIh. Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, zoon van Willem Adriaan van Nassau-Odijk (XVIIg), op 

pagina 280 (diplomaat in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij was heer van 

Kortgene,) en Elisabeth van der Nisse (vrouwe van Heinkenszand, Overzand en Driewegen), 

geboren op zondag 8 juni 1670 in 's-Gravenhage, graaf van Nassau, heer van Odijk (in naam, 

nooit mee beleend), Zeist, Blikkenburg van 1702 tot 1742 en van Kortgene van 1708 tot 1742. Door 

huwelijk werd hij heer van Bergen. 

 Op 4 januari 1700 werd hij lid der Staten-Generaal vanwege de Ridderschap van Zeist in Utrecht, 

overleden (71 jaar oud) op zondag 4 maart 1742 in 's-Gravenhage, bijgezet in Zeist in de Oude 

Kerk, trouwde (respectievelijk 31 en 16 jaar oud) op dinsdag 23 augustus 1701 in Bergen met 

Susanne Cornelia Studler van Zurck, geboren op woensdag 6 juni 1685 in Alkmaar, overleden 

(ongeveer 22 jaar oud) omstreeks 1707 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Willem Adriaan van Nassau, geboren op vrijdag 15 februari 1704 in Utrecht, 

overleden (55 jaar oud) op zondag 21 oktober 1759 in Bergen, volgt XIXk, op pagina 

350. 

2. Alida Cornelia van Nassau-Odijk, geboren op zondag 2 augustus 1705 in 

's-Gravenhage, gravin van Nassau, jong overleden. 

 

Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk. 

Lodewijk Adriaan was graaf van Nassau, heer van Odijk (in naam, nooit mee beleend), Zeist, Blikkenburg 

van 1702 tot 1742 en van Kortgene van 1708 tot 1742. Door huwelijk werd hij heer van Bergen. 

Op 4 januari 1700 werd hij lid der Staten-Generaal vanwege de Ridderschap van Zeist in Utrecht. 

 

 

XVIIIi. Hendrik graaf van Nassau-Ouwerkerk, zoon van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (XVIIh), op 

pagina 284 (heer van Ouderkerk en Woudenberg) en Francoise van Aerssen, geboren op 

dinsdag 30 mei 1673 in 's-Gravenhage, graaf van Grantham, burggraaf van Boston, baron van 

Alford (1698), heer van Woudenberg (1753), overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 5 december 1754 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 23 en ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1697 met zijn nicht Henriette 

Butler, dochter van Thomas Butler en Emilia van Nassau, geboren omstreeks 1665 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (ongeveer 59 jaar oud) op 

woensdag 11 oktober 1724 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, geboren op zondag 27 oktober 1697, overleden (20 

jaar oud) op zondag 19 juni 1718 in Frankrijk, bijgezet op zondag 4 september 1718 in 

Ouderkerk aan den IJssel. 

2. Thomas van Nassau-Ouwerkerk, geboren omstreeks 1700, overleden (ongeveer 29 

jaar oud) op donderdag 27 april 1730. 

3. Henriëtte van Nassau, geboren omstreeks 1712, overleden (ongeveer 35 jaar oud) op 

vrijdag 20 oktober 1747 in 

Hertingfordbury [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 19 en 22 jaar oud) op zondag 22 juni 1732 met William Clavering, geboren 

op dinsdag 13 augustus 1709 in 

Hertingfordbury [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (55 jaar oud) 

op dinsdag 2 oktober 1764 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Francis van Nassau-Ouwerkerk, overleden in 1772, trouwde in 1737 met William 

Elliot, overleden in 1764. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Emily Mary van Nassau-Ouwerkerk, overleden (10 jaar oud). 



  

  

 

Hendrik graaf van Nassau-Ouwerkerk. 

Omdat zijn twee zoons voor hem overleden, vervielen zijn titels. 

Zijn bezittingen vermaakte hij aan zijn kleinzoon Cowper, zoon van zijn dochter Henriette. De Heerlijkheid 

Woudenberg, geërfd van zijn broer Cornelis, schonk hij aan Wigbold Adriaan van Nassau. 

 

 

XVIIIj. Willem Maurits graaf van Nassau-Ouwerkerk, zoon van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk 

(XVIIh), op pagina 284 (heer van Ouderkerk en Woudenberg) en Francoise van Aerssen, geboren 

op zondag 10 december 1679 in 's-Gravenhage, heer van Ouwerkerk (1749), en heer van 

Woudenberg (1712) beleend in 1733, overleden (73 jaar oud) op zaterdag 26 mei 1753 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 28 en 31 jaar oud) op zondag 26 augustus 1708 in 

's-Gravenhage met zijn nicht Charlotte van Nassau, dochter van Willem Adriaan van 

Nassau-Odijk (XVIIg), op pagina 280 (diplomaat in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Hij was heer van Kortgene,) en Elisabeth van der Nisse (vrouwe van Heinkenszand, Overzand en 

Driewegen). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Hendrik van Nassau, geboren op woensdag 12 februari 1710 in 's-Gravenhage, 

overleden (25 jaar oud) op donderdag 13 oktober 1735. 

2. Françoise van Nassau-Ouwerkerk, geboren in 1711, bijgezet op 

donderdag 10 april 1732 in Ouderkerk aan den IJssel. 

3. Elisabeth van Nassau-Ouwerkerk, geboren op zondag 6 november 1712 in 

's-Gravenhage, overleden vermoedelijk in Verenigd Koninkrijk. 

 

XVIIIk. Frederik van Nassau-Zuylenstein, zoon van Willem van Nassau-Zuylenstein (XVIIi), op pagina 

286 (heer van Zuylenstein) en Jane Wroth of Durrants, geboren op maandag 31 januari 1684 in 

Leersum, heer van Zuijlenstein, Leersum en Waayenstein, 3de graaf van Rochford, overleden (54 

jaar oud) op zaterdag 14 juni 1738 in 

Lincoln Inn Field [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 30 en 

ongeveer 15 jaar oud) op vrijdag 3 augustus 1714 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Elisabeth Savage Rivers, geboren 

omstreeks 1699, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op donderdag 23 juni 1746 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, geboren op vrijdag 17 september 1717 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (64 jaar oud) op 

vrijdag 28 september 1781 aldaar, volgt XIXl, op pagina 350. 

2. Richard Savage van Nassau-Zuylenstein, geboren op dinsdag 1 juni 1723 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (56 jaar oud) op 

woensdag 17 mei 1780 aldaar, volgt XIXm, op pagina 351. 

 

Frederik van Nassau-Zuylenstein. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XVIIIl. Willem Hyacint van Nassau-Siegen, zoon van Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen 

(XVIIj), op pagina 288 (graaf, later vorst van Nassau-Siegen) en Maria Eleonora Sofia van 

Baden-Baden, geboren op woensdag 7 april 1666 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], laatste vorst 

van Nassau Siegen, overleden (76 jaar oud) op maandag 18 februari 1743 in 

Hadamar [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 26 jaar oud) (1) op 

woensdag 9 april 1687 met Maria Francisca van Fürstenberg-Heiligenberg, dochter van 

Hermann Egon vorst van Furstenberg en Francisca van Furstenberg, geboren op 

vrijdag 17 september 1660, overleden (30 jaar oud) op donderdag 7 juni 1691 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jozef Hyacinth van Nassau-Siegen, geboren en overleden in 1688. 

2. Frans Josef van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 23 februari 1689, overleden (14 

jaar oud) op zondag 18 november 1703. 

3. van Nassau-Siegen, geboren in 1691, overleden in 1692. 

 

Willem Hyacint van Nassau-Siegen. 

 

 

 
 

In 1695 nam hij zijn intrek in Siegen. In dat jaar werd Siegen getroffen door een grote brand waarin 350 

gebouwen, twee kerken en het hoofdkwartier van de regerende familie Nassau volledig vernield werden. 

Zijn vader herbouwde in 1696 het familiekasteel. 

Van 1699 tot 1707 was Willem Hyacinth hoofd van het huis Nassau-Siegen. Maar hij was niet zozeer gericht 

op zijn vorstendom. Als rooms-katholiek mannelijk familielid van Willem III van Oranje had hij -in een tijd 

van voortdurende oorlogen met Frankrijk- namelijk een claim op het soevereine prinsdom Orange, in bezit 

van de Engelse koning en heerser van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met wien Lodewijk 

XIV van Frankrijk en Navarre een conflctueuze relatie had. Willem III echter duidde de veel nauwer 

verwante en protestantse prins van Nassau-Dietz als erfgenaam aan. Willem Hyacinth voerde om die reden 

de titel van prins van Oranje alleen in Brabant. 

Ook de erfenis van zijn vader was niet zonder zorgen. Zijn vader was een tweede maal getrouwd met 

Isabella Clara Eugenia de la Serre en had haar en haar kinderen een royale toelage nagelaten. Willem 



  

  

Hyacinth vocht deze nalatenschap aan voor de rechtbank, maar verloor deze zaak in 1702. 

In hetzelfde jaar overleed Willem III in Engeland. Willem Hyacinth reisde naar Parijs om de steun van 

Frankrijk met betrekking tot zijn erfrechten veilig te stellen. Johan Willem Friso van Nassau-Dietz maakte 

eveneens aanspraak als gevolg van de wil van Willem III. Ook Frederik I van Pruisen meende op grond van 

het testament van zijn voorvader Frederik Hendrik recht te hebben op de troon. 

Lodewijk XIV van Frankrijk toonde uiteindelijk weinig interesse in een vorst zonder militaire machtsbasis. 

Willem Hyacinth reisde daarop naar het vorstendom Orange om daar vervolgens zijn rechten op te eisen. 

Lodewijk XIV verklaarde Hendrik III van Bourbon, prins van Condé tot rechtmatige erfgenaam van het 

vorstendom Orange en bezette daarop prompt zelf het gebied. De zaak werd door de Vrede van Utrecht in 

1713 opgelost. 

Zijn hofhouding, waarmee hij zijn claim op het prinsdom Oranje wilde benadrukken, de reizen en 

geschenken kostten hem veel meer dan de opbrengst van het vorstendom Nassau-Siegen. Willem Hyacinth 

leende daarop geld met de Wilnsdorf en Wilgersdorf als onderpand en verhoogde de belastingen en boetes 

in het hele land tot onaanvaardbare hoogten. 

Zijn temperament en ambitie werden gevreesd door zijn eigen familie. Toen zijn neef (en opvolger) Frederik 

Willem I Adolf van Nassau-Siegen zijn ongenoegen liet blijken, liet Willem Hyacinth de kanonnen van zijn 

kasteel op de zetel van zijn broer richten om zijn macht te tonen. Toen Willem Hyacinth in 1705 om steun 

vroeg aan het Weense hof, werd Siegen bezet door de troepen van Pruisen en Nassau. Men maakte van de 

opstand gebruik om het kasteel te plunderden en te ontwapenen. 

De reeks van klachten over het gedrag van de prins volgden elkaar op. Op 15 juli 1706 werd Siegen opnieuw 

bezet door de troepen van de Palts-Neuburg en Pruisen. De kanselier van Willem Hyacinth, De Colomba, 

die een aanzienlijk aandeel had in de tirannie, werd gearresteerd en werd in 1710 voor het leven verbannen 

uit het Duitse Rijk. Willem Hyacinth vluchtte daarop naar Hadamar en vond onderdak bij zijn neef, Francis 

Alexander van Nassau-Hadamar. 

De opstand tegen zijn schrikbewind werd voortgezet. Op 29 maart 1707 liet Willem Hyacinth een vermeende 

leider van de opstandelingen, Friedrich Flender von der Hardt zonder onderhandelingen onthoofden. Het 

incident werd door keizer Jozef I opgevangen als een gelegenheid om het vorstendom van Willem Hyacinth 

verbeurd te verklaren en het prinsdom aan Frederik Willem I Adolf van Nassau-Siegen te laten. In 1713 

werd zijn titel van graaf van Chalon ingetrokken door Frankrijk. 

Willem Hyacinth kreeg een jaarlijkse toelage van 4000 kronen. Het resterende vermogen werd gebruikt voor 

de toelagen van zijn stiefmoeder, broers en zussen, de schuldeisers en een schadevergoeding aan de familie 

van Friedrich Flender. Zijn beroep bij de keizer en de Rijksdag van Regensburg tot teruggave van zijn 

bezittingen bleven zonder succes. 

 

 

 Willem Hyacint van Nassau-Siegen, trouwde (respectievelijk 32 en 20 jaar oud) (2) op 

donderdag 22 mei 1698 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland] met Maria Anna Josefa van 

Hohenlohe-Schillingfurst, dochter van Ludwig Gustav van Hohenlohe-Waldenburg en Anna 

Barbara van Schonborn, geboren op woensdag 18 mei 1678 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op woensdag 30 september 1739 

in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Anna Jozefa van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 10 september 1704, 

overleden (18 jaar oud) op vrijdag 20 augustus 1723. 

2. Charles Frédérik Jacques de Nassau-Sieggen, geboren op zaterdag 16 mei 1711 in 

Château de Hierges [Frankrijk], overleden (75 jaar oud) op maandag 19 februari 1787. 

 

 Willem Hyacint van Nassau-Siegen, trouwde (respectievelijk 74 en 17 jaar oud) (3) op 

donderdag 28 juli 1740 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met Sofie van Starhemberg, dochter van 

Conrad Sigmund van Starhemberg en Maria Leopoldine Renate van Lowenstein-Wertheim, 

geboren op woensdag 28 oktober 1722 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (51 jaar oud) op zondag 12 december 1773 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Sofie van Starhemberg, dochter van Conrad Sigmund van Starhemberg en Maria Leopoldine 



  

  

Renate van Lowenstein-Wertheim, trouwde (respectievelijk 22 en 29 jaar oud) (2) op 

woensdag 25 augustus 1745 in Bruhl [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met haar neef Konstantin 

van Hessen-Rheinfels, zoon van Ernst Leopold landgraaf van Hessen-Rheinfels en Eleonore 

Maria Anna van Lowenstein-Wertheim, geboren op zondag 24 mei 1716, overleden (62 jaar oud) 

op woensdag 30 december 1778 in Kasteel Wildeck [Oost-Vlaanderen, België]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Emanuel van Hessen-Rheinfels, geboren op zondag 5 juni 1746, overleden (65 jaar 

oud) op maandag 23 maart 1812, trouwde (respectievelijk 25 en 17 jaar oud) op 

zondag 1 september 1771 in Feldsberg met zijn achternicht Leopoldine van 

Liechtenstein, dochter van Franz Josef van Liechtenstein en Maria Leopoldine van 

Sternberg, geboren op woensdag 30 januari 1754, overleden (69 jaar oud) op 

donderdag 16 oktober 1823 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

2. Clementine van Hessen-Rheinfels, geboren op maandag 5 juni 1747, overleden (66 

jaar oud) op dinsdag 6 juli 1813. 

3. Hedwig van Hessen-Rheinfels, geboren op woensdag 26 juni 1748, overleden (52 jaar 

oud) op woensdag 27 mei 1801. 

4. Christian van Hessen-Rheinfels, geboren op maandag 30 november 1750, overleden 

(31 jaar oud) op dinsdag 16 juli 1782. 

5. Wilhelmine van Hessen-Rheinfels, geboren op zondag 16 februari 1755, overleden 

(61 jaar oud) op maandag 9 december 1816. 

6. Ernst van Hessen-Rheinfels, geboren op donderdag 28 september 1758, overleden (26 

jaar oud) op woensdag 27 oktober 1784. 

 

XVIIIm. Emanuel Ignatius van Nassau-Siegen, zoon van Johan IX Frans Desideratus van Nassau-Siegen 

(XVIIj), op pagina 288 (graaf, later vorst van Nassau-Siegen) en Isabella Clara du Puget de la 

Serre, geboren op dinsdag 6 januari 1688 in Roermond, officier in Spaanse en Oostenrijkse dienst 

en regent van Nassau-Siegen, overleden (47 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1735 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (beiden 23 jaar oud) op donderdag 14 mei 1711 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], (Gescheiden van tafel en bed) met Charlotte de Mailly-Nesle, 

dochter van Louis de Mailly-Nesle en Marie de Coligny-Saligny, geboren op 

woensdag 17 maart 1688, overleden (80 jaar oud) op woensdag 15 maart 1769. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Karel Nicolaas van Nassau-Siegen, geboren op zondag 14 februari 1712 in 

Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], jong overleden. 

2. Kind van Nassau-Siegen, geboren in augustus 1713, jong overleden. 

3. Maimiliaan Guillaume Adolphe van Nassau-Siegen, geboren op 

vrijdag 27 november 1722, overleden (ongeveer 25 jaar oud) in 1748, volgt XIXn, op 

pagina 354. 

 

Emanuel Ignatius van Nassau-Siegen. 

Emanuel Ignatius stamde uit de katholieke tak van het huis Nassau-Siegen en was de derde zoon van Johan 

Frans Desideratus van Nassau-Siegen uit diens derde huwelijk met Isabella Clara du Puget de la Serre. Over 

de rechtmatigheid van dit huwelijk bestonden twijfels, in het jaar 1701 beslisten de Rijkshofraad en in 1709 

het Rijkskamergerecht dat dit huwelijk niet ebenbürtig was. In 1699 werden aan drie zonen van Johan Frans 

Desideratus uit dit huwelijk de titel van Baron van Ronse verleend. Emanuel Ignatius bleef echter de 

vorstentitel voeren. 

Zelf trouwde hij met Charlotte de Mailly-Nesle. Uit dit huwelijk zijn in 1712 en 1713 twee jong overleden 

zonen voortgekomen. Het paar leefde gescheiden en Charlotte zou later in Parijs een leven vol uitspattingen 

leiden, waarna ze heimelijk naar een klooster werd gestuurd. Ondanks de scheiding zou ze later beweren 

dat uit het huwelijk met Emanuel Ignatius nog de zoon, Maximiliaan Willem Adolf van Nassau-Siegen 

voortgekomen zou zijn. 

Leven. 

Emanuel Ignatius was vooral bekend als officier van het Spaanse leger in de Spaanse Nederlanden. Nadat 

deze in 1715 Oostenrijks geworden waren trad hij in dienst van de Oostenrijkse keizer. Hij werd kapitein van 



  

  

de persoonlijke garde van landvoogdes Maria Elisabeth. In 1715 werd hij in de Spaanse Orde van het Gulden 

Vlies opgenomen. 

Na de dood van Frederik Willem I Adolf van Nassau-Siegen in 1722 had Keizer Karel VI, in de hoop op een 

katholieke erfgenaam voor Nassau-Siegen, Emanuel Ignatius en zijn broers alsnog gelegitimeerd. De Keizer 

droeg het bestuur van Nassau-Siegen na de verdrijving van Willem Hyacinth van Nassau-Siegen over aan 

Emanuel Ignatius. Zijn bemoeienis met het vorstendom was gering omdat de daadwerkelijke macht in 

handen lag van beambten uit het Keurvorstendom Keulen. Al snel reisde hij terug naar Brussel zonder zich 

verder om Nassau-Siegen te bekommeren. Het kwam echter niet zo ver dat de katholieke tak na de dood 

van de zonder mannelijke erfgenamen in 1734 gestorven Frederik Willem II van Nassau-Siegen de opvolging 

over zou nemen. Dit omdat zowel Emanuel Ignatius als zijn broer Frans Hugo in 1735 kort na elkaar 

stierven. De vermeende zoon van Emanuel Ignatius, Maximiliaan Willem Adolf van Nassau-Siegen en 

dienst zoon, Karel Hendrik van Nassau-Siegen golden niet als erfgerechtigd. Maximiliaan Willem Adolf 

bleef pretendent met steun van Frankrijk maar het vorstendom Nassau-Siegen viel toe aan Nassau-Diez. 

 

 

XVIIIn. Frederik Willem I Adolf van Nassau-Siegen, zoon van Willem Maurits van Nassau-Siegen 

(XVIIk), op pagina 290 (graaf, later vorst van Nassau Siegen) en Ernestine Charlotte van 

Nassau-Schaumburg, geboren op dinsdag 20 februari 1680 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], van 1691 tot aan zijn dood vorst van Nassau-Siegen, 

overleden (41 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1722 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

trouwde (beiden 21 jaar oud) (1) op zaterdag 7 januari 1702 in 

Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Elisabeth Francisca van Hessen-Homburg, 

dochter van Friedrich II landgraaf van Hessen-Homburg en Louise Elisabeth van Koerland, 

geboren op maandag 6 januari 1681 in Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Elisabeth 

Juliana Francisca van Hessen-Homburg (1681-1707), zij is in het kraambed overleden (26 jaar 

oud) op zaterdag 12 november 1707 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Charlotte Frederika (Lottgen) van Nassau-Siegen, geboren op 

donderdag 30 november 1702 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden 

(82 jaar oud) op vrijdag 22 juli 1785 in Stadthagen [Niedersachsen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 22 en 30 jaar oud) (1) op donderdag 21 juni 1725 in 

Weimar [Thüringen, Duitsland] met Leopold van Anhalt, zoon van Emanuel 

Lebrecht van Anhalt en Gisela Agnes van Rath (sinds 1692 gravin van Nienburg), 

geboren op maandag 29 november 1694 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland], van 

1704 tot 1728 vorst van Anhalt-Köthen, overleden (33 jaar oud) op 

vrijdag 19 november 1728 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 

kinderen, trouwde (respectievelijk 27 en 31 jaar oud) (2) op woensdag 3 mei 1730 met 

Albert Wolfgang graaf van Schaumburg-Lippe, zoon van Frederik Christiaan graaf 

van Schaumburg-Lippe en Johanna Sophia van Hohenlohe-Langenburg, geboren op 

maandag 27 april 1699 in Bückeburg [Niedersachsen, Duitsland], overleden (49 jaar 

oud) op dinsdag 24 september 1748 in Stadthagen [Niedersachsen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Sophia Maria van Nassau-Siegen, geboren in 1704. 

3. Sybilla Henriëtte van Nassau-Siegen, geboren in 1705, overleden (ongeveer 7 jaar 

oud) in 1712. 

4. Frederik Willem II van Nassau-Siegen, geboren op donderdag 11 november 1706 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op 

dinsdag 2 maart 1734 aldaar, volgt XIXo, op pagina 354. 

5. Sophia Elisabeth van Nassau-Siegen, geboren in 1707, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1708. 

 

Frederik Willem I Adolf van Nassau-Siegen. 

Na de dood van zijn vader in 1691 werd hij, nog maar elf jaar oud, vorst van het protestantse deel van 

Nassau-Siegen. Zolang hij minderjarig was, stond hij onder het regentschap van zijn moeder. In 1707 kwam 

hij eveneens in het bezit van het katholieke deel van Nassau-Siegen, toen vorst Willem Hyacinth na een 



  

  

opstand tegen zijn schrikbewind werd afgezet door keizer Jozef I. 

Ook liet Frederik Willem de zuidvleugel van het Unteres Schloss in Siegen bouwen. Hij overleed in februari 

1722, een week voor zijn 42ste verjaardag. 

 

 

Leopold van Anhalt. 

 

 

 
 

Hij werd toch aanvaard als opvolger en was van 1704 tot 1728 vorst van Anhalt-Köthen. Wegens zijn jonge 

leeftijd was zijn moeder van 1704 tot 1715 regentes. 

Hoewel het hof calvinistisch was, spendeerde Leopold het meeste geld aan zijn grootste hobby, namelijk 

muziek. Leopold had een muziekensemble samengesteld met grote virtuozen uit Berlijn. De grootste 

musicus aan zijn hof was Johann Sebastian Bach, die Kapellmeister was van 1717 tot 1723. 

Zelf bespeelde Leopold de viool, de viola da gamba en het klavier. Soms was het niet toegestaan om in het 

paleis muziek te spelen en dan ging Leopold naar Bachs huis om daar te musiceren. Leopold en Bach 

werden ware vrienden. Mede daardoor had Bach aan het hof van Leopold een vruchtbare periode om 



  

  

muziek te schrijven. 

 

 

Albert Wolfgang graaf van Schaumburg-Lippe. 

 

 

 
 

 

 

 Frederik Willem I Adolf van Nassau-Siegen, trouwde (respectievelijk 28 en 20 jaar oud) (2) op 

vrijdag 20 april 1708 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland] met zijn nicht Amalia Louise van 

Koerland, dochter van Frederik Casimir van Kettler (van 1682 tot 1698 hertog van Koerland en 

Semgallen) en Sophia Amalia van Nassau-Siegen, geboren op zondag 27 juli 1687, overleden (62 

jaar oud) op zondag 18 januari 1750 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Sophia Wilhelmina Adelheid van Nassau-Siegen, geboren in 1709, overleden 

(ongeveer 1 jaar oud) in 1710. 

2. Karel Frederik van Nassau-Siegen, geboren in 1710. 

3. Charlotte Wilhelmina van Nassau-Siegen, geboren in 1711, overleden (ongeveer 60 

jaar oud) in 1771. 

4. Augusta Albertina van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 9 september 1712 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op 

donderdag 22 februari 1742 in Slot Wittgenstein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 25 en 30 jaar oud) op dinsdag 6 mei 1738 met Karl Friedrich 

Wilhelm van Sayn-Wittgenstein, zoon van August van Sayn-Wittgenstein (graaf van 

Sayn Wittgenstein in Lohra en Klettenburg) en Concordia van Sayn-Wittgenstein, 

geboren op zondag 29 januari 1708 in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (48 jaar 

oud) op woensdag 9 juni 1756 in Laasphe. Uit dit huwelijk een zoon. 

5. Lodewijk Ferdinand van Nassau-Siegen, geboren in 1714, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1715. 

6. Carolina Amalia Adolfina van Nassau-Siegen, geboren op 



  

  

dinsdag 26 november 1715 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (36 

jaar oud) op donderdag 10 augustus 1752 in Laubach [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 35 en 36 jaar oud) op donderdag 11 februari 1751 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Christiaan August van 

Solms-Laubach, zoon van Friedrich Ernst van Solms-Laubach en Friedrike Charlotte 

van Stolberg-Gedern, geboren op woensdag 1 augustus 1714 in 

Laubach [Hessen, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 20 februari 1784 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Willem Maurits van Nassau-Siegen, geboren in 1717, overleden (ongeveer 2 jaar 

oud) in 1719. 

8. Elisabeth Hedwig van Nassau-Siegen, geboren op woensdag 19 april 1719 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op 

vrijdag 16 januari 1789 in Laasphe, trouwde (respectievelijk 24 en 35 jaar oud) op 

woensdag 12 juni 1743 in Slot Wittgenstein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met 

haar zwager Karl Friedrich Wilhelm van Sayn-Wittgenstein, zoon van August van 

Sayn-Wittgenstein (graaf van Sayn Wittgenstein in Lohra en Klettenburg) en 

Concordia van Sayn-Wittgenstein. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XVIIIo. Hendrik vorst van Nassau-Dillenburg, zoon van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg 

(XVIIl), op pagina 292 (erfprins van Nassau-Dillenburg) en Anna Augusta van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op woensdag 28 augustus 1641 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op maandag 18 april 1701 in 

Ludwigsbrunn [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 22 en 16 jaar oud) op 

zaterdag 13 oktober 1663 in Brieg [Opole, Poland] met Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz, 

dochter van George III van Brieg (van 1639 tot aan zijn dood hertog van Brieg,) en Sofia 

Catharina van Munsterberg-Oels, geboren op maandag 17 december 1646 in 

Wroclaw [Wroclaw, Poland], overleden (44 jaar oud) op zaterdag 9 juni 1691 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 

1. Sophia Augusta van Nassau-Dillenburg, geboren op zondag 18 april 1666 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op woensdag 14 januari 1733 

in Usingen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 29 en 52 jaar oud) op 

woensdag 26 oktober 1695 in Kopenhagen [HO, Denemarken] met Wilhelm van 

Anhalt-Harzgerode, zoon van Frederik van Anhalt (van 1635 tot aan zijn dood vorst 

van Anhalt-Harzgerode) en Johanna Elisabeth van Nassau-Hadamar, geboren op 

dinsdag 18 augustus 1643 in Harzgerode [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (66 

jaar oud) op zaterdag 14 december 1709 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. George Lodewijk van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 21 juni 1667, 

overleden (14 jaar oud) op vrijdag 25 juli 1681 aan de pokken. 

3. Frederika Albertina van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 8 augustus 1668, 

kanunnikes te Herfond, overleden (51 jaar oud) op zondag 13 augustus 1719 in 

Herford [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

4. Levenloos geboren zoon van Nassau-Dillenburg, geboren op 

maandag 26 augustus 1669. 

5. Willem II van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 26 augustus 1670 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op 

donderdag 21 september 1724 aldaar, volgt XIXp, op pagina 356. 

6. Karel van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 4 februari 1672, overleden (2 

maanden oud) op donderdag 28 april 1672. 

7. Adolf van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 7 maart 1673, overleden (17 jaar 

oud) op zaterdag 1 juli 1690 in Fleurus [Henegouwen, België]. 

8. Frederika Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op vrijdag 28 december 1674, 

ongehuwd overleden (49 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1724. 

9. Dorothea Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 25 januari 1676, 



  

  

overleden (6 maanden oud) op zaterdag 25 juli 1676. 

10. Wilhelmina Henriette van Nassau-Dillenburg, geboren op 

donderdag 26 augustus 1677, ongehuwd overleden (50 jaar oud) op 

donderdag 28 augustus 1727. 

11. Frederik Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 10 november 1678, 

overleden (2 jaar oud) op donderdag 24 juli 1681 aan de pokken. 

12. Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 13 juni 1680 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op zaterdag 11 oktober 1738 

in Biebrich [Hessen, Duitsland], trouwde met Willem Hendrik I vorst van 

Nassau-Usingen, zoon van Walraad van Nassau-Usingen (XVIIIc), op pagina 

304 (graaf en sinds 1688 vorst van Nassau-Usingen.) en Catharina Francisca van 

Croÿ-Roeulx (zie XIXd, op pagina 341). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

13. Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op maandag 20 oktober 1681, 

ongehuwd overleden (28 jaar oud) op maandag 13 januari 1710 in 

Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland] aan de pokken. 

14. Johan George van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 28 januari 1683, 

overleden (7 jaar oud) op woensdag 10 mei 1690. 

15. Dorothea Elisabeth van Nassau-Dillenburg, geboren op dinsdag 5 juni 1685, 

overleden (7 maanden oud) op zondag 20 januari 1686, begraven op 

dinsdag 5 februari 1686 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

16. Christiaan van Nassau-Dillenburg, geboren op woensdag 11 augustus 1688 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], Laatste regerend vorst van Nassau Dillenburg, 

overleden (51 jaar oud) op vrijdag 28 augustus 1739 in 

Ebersbach [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde met Isabelle Charlotte prinses 

van Nassau-Dietz, dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (XVIIn), op 

pagina 295 (vorst van Nassau Dietz) en Henriëtte Amalia van Anhalt. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

17. Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op donderdag 10 november 1689, op 

dezelfde dag overleden. 

 

Hendrik vorst van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

Hendrik werd opgeleid aan de hogeschool te Herborn, die later onder zijn regering een bloeiperiode zou 

beleven, en later in Frankrijk. In 1662 volgde hij zijn grootvader Lodewijk Hendrik op in Nassau-Dillenburg. 

Zijn heerschappij geldt als vrij onbeduidend. 

Hij huwde in 1663 met Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz-Brieg, een dochter van George III van 

Legnica. Na haar dood maakte hij vergeefs aanspraak op het hertogdom van zijn schoonvader. Hendrik 

stierf in 1701 en werd op 2 juni 1701 bijgezet in de grafkelder in de Evangelische Stadskerk in Dillenburg.Hij 

werd opgevolgd door zijn oudste nog levende zoon Willem II, op wie in 1724 diens jongere broer Christiaan 

volgde. 

 

 

Wilhelm van Anhalt-Harzgerode. 

 

 



  

  

 
 

Van 1650 tot 1657 verbleef hij aan het hof van vorst Johan Casimir van Anhalt-Dessau. Na zijn opleiding 

maakte hij van 1660 tot 1668 een grand tour door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 

Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië en Sicilië. Na zijn terugkeer begon hij aan een militaire loopbaan en in 

1670 ging hij in dienst bij keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. 

Enkele maanden later erfde hij na het overlijden van zijn vader het vorstendom Anhalt-Harzgerode. In 1682 

stichtte hij het voorwerk van Wilhelmshof, die hij als jachtslot en zomerresidentie liet inrichten. In 1688 legde 

hij in Harzgerode de voorstad Neustadt, die daarna hernoemd werd naar Wilhelmstadt en vervolgens naar 

Augustenstadt. 

Nadat hij een mislukte poging had gedaan om aan bergbouw te beginnen, richtte hij in 1693 in Selketal een 

zilvermijn op. In 1695 richtte Willem in Harzgerode een nieuw munthuis op dat uit het gewonnen zilver 

nieuwe munten moest slaan. Ook liet hij in Harzgerode de voorstad Bergstadt oprichten. Er ontstond een 

bloeiende berg- en mijnbouw die een enorme bevolkingsstijging tot gevolg had. Nadat echter bleek dat 

bergbouwondernemingen op bedrog gebaseerd waren, ontstond er grote armoede in de regio en in 1699 was 

Willem gedwongen om een armenkas te organiseren. Van 1696 tot 1698 liet hij eveneens de kerk van 

Harzgerode ombouwen en aanzienlijk vergroten. 

In oktober 1709 stierf hij op 66-jarige leeftijd. Omdat Willem geen nakomelingen had, ging 

Anhalt-Harzgerode naar zijn neef, vorst Victor I Amadeus van Anhalt-Bernburg. Hij werd bijgezet in de 

crypte van de kerk van Harzgerode. 

 

 

Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg. 

 

 



  

  

 
 

Regentes voor haar zoons. 

Bij het overlijden van haar echtgenoot volgden de zoons Karel en Willem Hendrik hun vader op. Vanwege 

hun minderjarigheid nam Charlotte Amalia het regentschap voor haar zoons op zich. Door het overlijden 

van graaf Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler op 25 mei 1728 erfden Karel en Willem Hendrik het 

graafschap Nassau-Saarbrücken en het vorstendom Nassau-Idstein. Dat laatste werd samengevoegd met het 

vorstendom Nassau-Usingen. 

Tijdens haar regentschap van 1718 tot 1735 vaardigde Charlotte Amalia talrijke wetten uit, die van het 

vorstendom een voor die tijd 'moderne' staat maakten. Met name de administratie van het land werd geheel 

gereorganiseerd, waarbij ze de scheiding van de hofadministratie en de overheidsadministratie doorvoerde. 

In Slot Idstein richtte ze een staatsarchief in, een voorloper van het huidige Hessisches Hauptstaatsarchiv te 

Wiesbaden, en door de aankoop van boeken legde ze de grondslag voor de hedendaagse Hessische 

Landesbibliothek. Streng liet ze op de nakoming van de leerplicht letten en voor de lerarenopleiding werd er 

een kweekschool opgericht. Daarentegen bevatte de door haar geïnitieerde jodenverordening vooral veel 

verboden en beperkingen; deze verordening gold ook in het hertogdom Nassau. Ondanks haar slimme en 

vastberaden bestuur, slaagde ze er niet in het vorstendom een passende plaats in het Rijk te geven. 

Uiteindelijk liet ze het zelfs toe dat haar zoons het land deelden, hetgeen tot een aanzienlijke verzwakking 

van het land leidde. 

Karel werd in 1733 meerderjarig verklaard. In 1735 verdeelden haar beide zoons hun bezittingen, Karel 

kreeg Nassau-Usingen en Willem Hendrik kreeg Nassau-Saarbrücken. Charlotte Amalia bleef tot de 

meerderjarigheid van Willem Hendrik regentes van Nassau-Saarbrücken. Zeven maanden later overleed ze 

in Slot Biebrich bij Wiesbaden. Ze werd begraven te Usingen. 

 

 

Willem Hendrik I vorst van Nassau-Usingen. 

Willem Hendrik werd op 27 februari 1691 ritmeester in het Staatse leger en op 21 december 1701 kolonel van 

het Regiment Walen. Hij raakte op 30 juni 1703 gewond in de Slag bij Ekeren. Hij nam in 1707 ontslag. 

Willem Hendrik volgde in 1702 zijn vader op als vorst van Nassau-Usingen. Hij verkocht Niederhofheim 

aan de familie von Bettendorf. 



  

  

Willem Hendrik stichtte in 1707 de naar hem genoemde plaats Wilhelmsdorf. De Wilhelm-Heinrich-Straße 

in Wilhelmsdorf is naar hem genoemd. Aan het oude stadhuis aldaar is in 2013 een plaquette met zijn beeld 

aangebracht. 

 

 

XVIIIp. Johan Willem Friso van Nassau-Nassau (1702), graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, 

Spiegelberg, Buren, Leerdam en Meurs, baron van Liesveld enz, van Nassau-Dietz, zoon van 

Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (XVIIn), op pagina 295 (vorst van Nassau Dietz) en 

Henriëtte Amalia van Anhalt, geboren op maandag 4 augustus 1687 in 

Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], vorst van Nassau, prins van Oranje graaf van 

Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Meurs, baron van Liesveld enz, 

vorst van Nassau Dietz graaf van Katzenelnbogen enz, prins van Oranje-Nassau, stadhouder van 

Friesland, overleden (23 jaar oud) op dinsdag 14 juli 1711 in Moerdijk, begraven op 

donderdag 25 februari 1712 in Leeuwarden, trouwde (beiden 21 jaar oud) op vrijdag 26 april 1709 

in Kassel [Hessen, Duitsland] met Maria Louise (Maaike Meu) van Hessen-Kassel, dochter van 

Karel landgraaf van Hessen-Kassel en Maria Anna van Koerland, geboren op 

zaterdag 7 februari 1688 in Kassel [Hessen, Duitsland], gedoopt op vrijdag 20 februari 1688 

aldaar, Regentes in Friesland voor haar zoon Willem IV 1711-1731, voor haar kleinzoon Willem V 

1759-1765, overleden (77 jaar oud) op dinsdag 9 april 1765 in Leeuwarden, begraven op 

donderdag 13 juni 1765 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Anna Charlotte Amalia prinses van Nassau-Dietz, geboren op 

donderdag 23 oktober 1710 in Leeuwarden, gedoopt op zondag 26 oktober 1710 

aldaar, overleden (67 jaar oud) op donderdag 18 december 1777 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 16 en 23 jaar oud) op maandag 8 september 1727 in Leeuwarden met 

Friedrich van Baden-Durlach, zoon van Karl III Wilhelm markgraaf van 

Baden-Durlach en Magdalena Wilhelmina van Württemberg, geboren op 

zondag 7 oktober 1703 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], erfprins van 

Baden Durlach, overleden (28 jaar oud) op woensdag 26 maart 1732 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

2. Willem IV van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 1 september 1711 in Leeuwarden, 

overleden (40 jaar oud) op vrijdag 22 oktober 1751 in 's-Gravenhage, volgt XIXq, op 

pagina 357. 

 

Johan Willem Friso van Nassau-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Hij stond als stadhouder van Friesland tot 1707 onder voogdij van zijn moeder en werd in 1708 stadhouder 

van Groningen. Hij erfde in 1702 de meeste bezittingen van Willem III: de titel prins van Oranje, het 

markiezaat van Vere en Vlissingen, de graafschappen Buren en Leerdam, de baronie van Breda enz. In 1704 

kocht hij de heerlijkheid Ameland. Op 27 mei 1711 erfde hij bovendien 1/3 van het vorstendom 

Nassau-Hadamar. Sedert 27/28 maart 1696 was hij kolonel in Staatse dienst, zowel bij de infanterie als de 

cavalerie. Op 11 april 1704 werd hij generaal der infanterie, in 1707 kapitein-generaal van Friesland. Hij 

onderscheidde.zich in de strijd bij Oudenaarde in 1708, Malplaquet in 1709 en Douai in 1710, overleden (23 

jaar oud) te Moerdijk op dinsdag 14 juli 1711 verdronk aan het Strijense Sas in het Hollands Diep. 

 

 

Maria Louise (Maaike Meu) van Hessen-Kassel. 

 

 



  

  

 
 

. 

 

 

 

XVIIIq. Johan George II (Jan Georg II) van Nassau, zoon van Johan Reinhard van Nassau (XVIIq), op 

pagina 300 en Katharina van Rolshausen-Turnich, overleden in 1724, trouwde met Juliana 

Leonora van Hutten. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Gerard Philips van Nassau, geboren op zondag 30 maart 1692 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België], overleden (ongeveer 42 jaar oud) 

omstreeks 1734. 

2. Maria Magdalena Elisabeth van Nassau, geboren op zaterdag 24 november 1696 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België]. 

3. Johan George III van Nassau, geboren op zondag 8 februari 1699 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België], overleden (hoogstens 68 jaar oud) 

voor woensdag 17 juni 1767. 

4. Philips Boudewijn van Nassau, geboren op zondag 8 augustus 1706 in 

Moustier-Sur-Sambre [Namen, België], overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 17 februari 1773 in Trier [Calvados, Frankrijk]. 

 

Generatie XIX 
 

 

XIXa. Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler, zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler 

(XVIIIa), op pagina 300 (graaf van Nassau-Ottweiler) en Dorothea Catharina van 

Palts-Birkenfeld-Bischweiler, geboren op maandag 13 november 1651 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau Ottweiler, Idstein Saarbrucken, overleden (76 

jaar oud) op dinsdag 25 mei 1728 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

28 en 21 jaar oud) (1) op zondag 28 juli 1680 met Christiane van Ahlefeldt, dochter van Friedrich 

van Ahlefeldt (graaf van Ahlefeldt-Rixingen) en Margaretha Dorothea van Rantzau, geboren op 

vrijdag 11 april 1659 in Gluckstadt [Schleswig-Holstein, Duitsland], overleden (35 jaar oud) op 



  

  

zaterdag 12 februari 1695 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 8 dochters: 

1. Dorothea Frederica van Nassau-Ottweiler, geboren op donderdag 4 december 1681 

in Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (9 jaar oud) op 

vrijdag 14 september 1691 aldaar. 

2. Maria Charlotte van Nassau-Ottweiler, geboren op vrijdag 7 januari 1684, overleden 

(6 jaar oud) op zondag 2 juli 1690 in Ottweiler [Saarland, Duitsland]. 

3. Christiana van Nassau-Ottweiler, geboren op zondag 2 september 1685 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op vrijdag 6 november 1761 

in Bad Homburg Vor der Höhe [Hessen, Duitsland], trouwde (1) met haar achterneef 

Karel Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken, zoon van Gustaaf Adolf graaf van 

Nassau-Saarbrücken (XVIIIb), op pagina 302 (graaf van Nassau-Saarbrücken en 

Generalfeldwachtmeister van het Heilige Roomse Rijk aan de Rijn) en Eleonora Clara 

van Hohenlohe-Neuenstein (zie XIXc, op pagina 341). Uit dit huwelijk 2 zonen, 

trouwde (respectievelijk 43 en 55 jaar oud) (2) op zondag 17 oktober 1728 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Frederik III Jacob van Hessen-Homburg, 

zoon van Friedrich II landgraaf van Hessen-Homburg en Louise Elisabeth van 

Koerland, geboren op vrijdag 19 mei 1673 in Cölln An der Spree [Berlin, Duitsland], 

landgraaf van Hessen Homburg, gouverneur van Doornik, Breda, Den Bosch, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 8 juni 1746 in 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Louise van Nassau-Ottweiler, geboren op dinsdag 17 december 1686 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (86 jaar oud) op vrijdag 16 april 1773 in 

Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 28 jaar oud) op 

zaterdag 19 januari 1704 in Ottweiler [Saarland, Duitsland] met haar neef Karel van 

Salm-Dhaun, zoon van Johann Philipp van Salm-Dhaun (graaf van Salm) en Anna 

Catharina van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 21 september 1675 in 

Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland], graaf van Salm, wild- en Rijngraaf van Dhaun, 

overleden (57 jaar oud) op donderdag 26 maart 1733 in 

Hochstetten-Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

5. Sophia Amalia van Nassau-Ottweiler, geboren op vrijdag 8 oktober 1688 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (64 jaar oud) op maandag 28 mei 1753 in 

Hachenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 25 jaar 

oud) op woensdag 9 mei 1708 in Ottweiler [Saarland, Duitsland] met George Frederik 

van Kirchberg-Hachenburg, zoon van George Ludwig van Kirchberg Farnrode en 

Magdalena Christine van Manderscheid-Blankenheim, geboren op 

woensdag 3 maart 1683 in Farnroda [Thüringen, Duitsland], burggraaf van Kirchberg, 

graaf van Hachenburg, overleden (66 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1749 in 

Hachenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

6. Maria Charlotte van Nassau-Ottweiler, geboren op zondag 3 december 1690 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (23 jaar oud) op woensdag 14 maart 1714 

aldaar. 

7. Dorothea van Nassau-Ottweiler, geboren op dinsdag 18 maart 1692 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (48 jaar oud) op 

zaterdag 17 december 1740 in Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 29 en 35 jaar oud) op woensdag 8 oktober 1721 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland] met haar neef Walraad graaf van Salm-Dhaun, zoon 

van Johann Philipp van Salm-Dhaun (graaf van Salm) en Anna Catharina van 

Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 26 april 1686 in 

Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (44 jaar oud) op 

maandag 18 september 1730 aldaar. Uit dit huwelijk een dochter. 

8. Eleonora van Nassau-Ottweiler, geboren op donderdag 3 september 1693 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (23 dagen oud) op 

zaterdag 26 september 1693 aldaar. 

 



  

  

Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler. 

 

 

 
 

Hij erfde in 1721 het vorstendom Nassau-Idstein en in 1723 het graafschap Nassau-Saarbrücken. 

Frederik Lodewijk studeerde onder begeleiding van zijn opvoeder Johann Wernborner vanaf 1661 in Parijs 

tot hij op 14-jarige leeftijd in het onder bevel van zijn vader staande Franse regiment infanterie Régiment de 

Royal-Alsace trad. Toen zijn vader deze post opgaf, verhuisde Frederik Lodewijk naar het Regiment 

Palts-Birkenfeld, dat in Staatse dienst stond. Hij werd in 1675 overste en op 6 november 1676 kolonel der 

infanterie en was van 1679 tot 1688 kolonel van het Regiment Walen.. 

Tijdens de Reünieoorlog volgde Frederik Lodewijk in 1680, na diens abdicatie, zijn vader op. Frederik 

Lodewijk werd door de Reüniepolitiek gedwongen, koning Lodewijk XIV van Frankrijk voor Ottweiler en 

Homburg te huldigen. Reeds door eerdere oorlogen was het graafschap Nassau-Ottweiler in hoge schulden 

geraakt en de bijdragen aan de Fransen verscherpten de situatie. Daarbij kwam dat de Abdij Wadgassen 

aanspraken op verschillende plaatsen maakte, zoals Neunkirchen en Spiesen. Daartegen spande Frederik 

Lodewijk een proces aan, dat na jaren in zijn voordeel beslist werd. 

Na de Vrede van Rijswijk in 1697 werd de soevereiniteit van Nassau-Ottweiler hersteld. Met de dood van 

Walraad van Nassau-Usingen in 1702 werd Frederik Lodewijk senior van het hele Huis Nassau en zette hij 

zich ook voor de andere linies in. Zo keerde hij zich tegen de inbreuken van Lotharingen op het graafschap 

Saarwerden. Hij drong aan op de teruggave van de plaatsen Saarwerden en Bockenheim. Door de Spaanse 

Successieoorlog kwam het daarbij tot geen beslissingen. Om het verlies van Bockenheim te vergoeden, 

stichtte Frederik Lodewijk Neu-Saarwerden (Frans: Ville Neuve de Sarrewerden, in 1794 gefuseerd met 

Bouquenom tot Sarre-Union) en verleende hij privileges aan de bewoners. De druk van Lotharingen was zo 

sterk dat Frederik Lodewijk in 1708 de Rijksdag ter hulp riep. Een noemenswaardige verlichting leverde dat 

niet op. De vredesonderhandelingen tot beëindiging van de Spaanse Successieoorlog gebruikte hij om de 

belangen van het Huis Nassau te behartigen. Hij bekommerde zich ook om de leenaangelegenheden van het 

huis met verscheidene leenheren. 

Frederik Lodewijk verkreeg in 1703 ten gevolge van zijn eerste huwelijk het leen Rixingen.. 

Frederik Lodewijk erfde in 1721 samen met zijn neef en schoonzoon Karel Lodewijk van 

Nassau-Saarbrücken, het vorstendom Nassau-Idstein van hun achterneef George August Samuel van 



  

  

Nassau-Idstein, dat ze gezamenlijk bestuurden. Wegens problemen in het graafschap Saarwerden moest 

Frederik Lodewijk de hulp van de Boven-Rijnse Kreits inroepen. De troepen van de kreits herstelden de 

orde. 

Frederik Lodewijk erfde in 1723 het graafschap Nassau-Saarbrücken van zijn neef en schoonzoon Karel 

Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, dat met Nassau-Ottweiler werd verenigd tot een vergroot graafschap 

Nassau-Saarbrücken. In 1725 kwam het tot een heropleving van de processen met de Abdij Wadgassen, die 

al onder Karel Lodewijk begonnen waren. Daarbij ging het om de heerlijke rechten op het kloostergebied. De 

abt probeerde de volledige onafhankelijkheid te verkrijgen. De abdij bereikte bij het Rijkskamergerecht 

enkele successen. Daarentegen wendde Frederik Lodewijk zich tot de Rijksdag en riep de hulp van het 

Corpus Evangelicorum in. In 1727 besliste het Rijkskamergerecht in de hoofdzaak in het voordeel van 

Nassau. Tot beslechting van nieuwe geschillen met Lotharingen over Saarwerden werd een keizerlijke 

commissie ingesteld. Frederik Lodewijk loste in 1726 aan Baden-Durlach de verpande heerlijkheid Lahr in.. 

Frederik Lodewijk resideerde in verschillende plaatsen, zoals in Saarbrücken, Idstein en Ottweiler. 

Hoofdresidentie en zetel van de regering bleef Ottweiler. In 1718 liet Frederik Lodewijk de protestantse kerk 

in Dörrenbach, in 1727 de nieuwe evangelische kerken in Sankt Johann en Neunkirchen bouwen. Daarnaast 

financierde hij het koor van de stadskerk in Idstein. Om de economie te bevorderen, richtte Frederik 

Lodewijk in 1723 een glasblazerij op in het Friedrichsthal en in 1724 een andere in het Fischbachtal. Uit de 

glasblazerij in het Friedrichsthal kwam later de gelijknamige stad voort, op de plaats van de kort bestaande 

glasblazerij in het Fischbachtal ontstond later Rußhütte. In 1726 stichtte Frederik Lodewijk het dorp 

Friedrichweiler in de Warndt en in 1727 liet hij Sulzbach opnieuw bevolken. Tijdelijk exploiteerde Frederik 

Lodewijk de ijzergieterij in Neunkirchen zelf. 

Omdat Frederik Lodewijk geen zoons had, werd hij bij zijn overlijden in 1728 opgevolgd door zijn 

achterneven Karel en Willem Hendrik II van Nassau-Usingen. Frederik Lodewijk werd begraven in 

Ottweiler. 

. 

 

 

 

Christiana van Nassau-Ottweiler. 

 

 

 
 



  

  

 

 

Karel Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 

Lodewijk werd eerst opgeleid door zijn moeders broer, Wolfgang Julius van Hohenlohe-Neuenstein, en zette 

zijn studie voort in Tübingen (1676-1678) en Parijs (1681-1683). 

Karel Lodewijk werd in mei 1684 kornet in het Bayreuthse regiment kurassiers. In de Grote Turkse Oorlog 

diende hij als officier in het leger van keizer Leopold I. Hij diende ook in de oorlog tegen Frankrijk en werd 

benoemd tot luitenant-kolonel. 

Toen zijn broer Lodewijk Crato in 1713 overleed, nam Karel Lodewijk de regering in Nassau-Saarbrücken 

over. Tijdens zijn regering bevorderde Karel Lodewijk de industrialisatie van zijn land. In de Warndt 

breidde hij de glasblazerij, die al onder Lodewijk II van Nassau-Saarbrücken door de vestiging van 

hugenoten werd opgericht, verder uit. Naar hem werd de in 1716 gestichte plaats Karlingen genoemd 

(tegenwoordig Frans: Carling). In Sulzbach stichtte hij in 1719 de zoutziederij opnieuw en liet hij in 1722 een 

gradeerwerk bouwen. 

Toen zijn achterneef, George August Samuel van Nassau-Idstein, in 1721 overleed, nam Karel Lodewijk 

samen met zijn neef en schoonvader, Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler, de regering in het 

vorstendom Nassau-Idstein over. Hiervoor verlegde Karel Lodewijk in 1722 tijdelijk zijn residentie naar 

Wiesbaden, maar keerde in hetzelfde jaar terug naar Saarbrücken, om het jaar daarop naar Idstein te 

verhuizen. Daar overleed hij in 1723 en werd hij op 21 december begraven in de Uniekerk. In de Slotkerk te 

Saarbrücken herinnert een grafmonument aan hem. 

Aangezien zijn twee zonen jong overleden, werd Karel Lodewijk opgevolgd door zijn neef en schoonvader, 

Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler. 

 

 

Frederik III Jacob van Hessen-Homburg. 

 

 



  

  

 
 

Hij werd opgevoed aan het hof van de Brandenbrugers in Berlijn. In 1690 ging hij dienen in het leger van de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij vocht onder andere voor de Nederlanders tijdens de Slag 

bij Blenheim (1704). Na de Vrede van Utrecht (1713) ging hij uit Nederlandse dienst en wijdde hij zich aan 

het besturen van het Landgraafschap dat hij had geërfd. 

Frederik Jacob hield een progressieve tolerante koers in zijn gebied aan ten opzichte van de vele religies. 

Door de hoge schulden van de staat werd hij gedwongen om in 1738 opnieuw dienst te nemen in het leger 

van de Republiek. Drie jaar later werd hij gouverneur van Luik, in 1742 van Breda en in 1744 van 

's-Hertogenbosch. Aldaar stierf hij twee jaar later op 73-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in de crypte van het 

kasteel van Bad Homburg. 

 

 

 Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler, trouwde (respectievelijk 45 en 35 jaar oud) (2) op 

dinsdag 17 september 1697 in Dhaun [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met zijn nicht Louise Sophie 

van Hanau-Lichtenberg, dochter van Johan Reinhard II van Hanau-Lichtenberg (graaf van 

Hanau Lichtenberg Bischofsheim) en Anna Magdalena van Palts-Birkenfeld-Bischweiler, geboren 

op dinsdag 11 april 1662, overleden (88 jaar oud) op vrijdag 9 april 1751. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Zoon van Nassau-Ottweiler, geboren en overleden op maandag 6 oktober 1698. 

 

XIXb. Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken, zoon van Gustaaf Adolf graaf van 

Nassau-Saarbrücken (XVIIIb), op pagina 302 (graaf van Nassau-Saarbrücken en 

Generalfeldwachtmeister van het Heilige Roomse Rijk aan de Rijn) en Eleonora Clara van 

Hohenlohe-Neuenstein, geboren op woensdag 28 maart 1663 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], graaf van Nassau-Saarbrucken, overleden (49 jaar oud) op 

dinsdag 14 februari 1713 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], trouwde (respectievelijk 36 en 19 

jaar oud) op zaterdag 25 april 1699 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met zijn achternicht 

Philipine Henriette van Hohenlohe-Langenburg, dochter van Heinrich Friedrich van 

Hohenlohe-Langenburg (graaf van Hohenlohe Langenburg en Gleichen) en Juliana Dorothea van 

Castell-Remlingen, geboren op zondag 19 november 1679 in 

Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (71 jaar oud) op 

donderdag 14 januari 1751 in Bergzabern [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 



  

  

1. Elise Maria van Nassau-Saarbrücken, geboren in 1700, overleden (ongeveer 11 jaar 

oud) op dinsdag 8 maart 1712. 

2. Eleonora Dorothea van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 18 juli 1701 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 24 augustus 1702 aldaar. 

3. Levenloos geboren kind van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 18 juli 1701 

in Saarbrücken [Saarland, Duitsland]. 

4. Henriëtte van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 26 november 1702 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op donderdag 29 juni 1769 

in Bergzabern [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

5. Carolina van Nassau-Saarbrücken, geboren op dinsdag 12 augustus 1704 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 25 maart 1774 

in Darmstadt [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en 44 jaar oud) op 

donderdag 21 september 1719 met Christiaan III van Palts-Zweibrücken, zoon van 

Christiaan II van Palts-Birkenfeld-Bischweiler (van 1654 tot 1717 paltsgraaf van 

Birkenfeld-Bischweiler) en Catharina Agatha van Rappolstein, geboren op 

woensdag 7 november 1674 in Straatsburg [Rhin (Bas), Frankrijk], paltsgraaf van 

Birkenfeld, hertog van Zweibrucken, overleden (60 jaar oud) op 

donderdag 3 februari 1735 in Zweibrücken [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 4 kinderen. 

6. Louise van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 6 december 1705 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 28 oktober 1766 in Gedern [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 13 

en 25 jaar oud) op vrijdag 22 september 1719 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] 

met Friedrich Carl van Stolberg-Gedern, zoon van Ludwig Christian van 

Stolberg-Wernigerode en Christine van Mecklenburg-Güstrow, geboren op 

zondag 11 oktober 1693 in Gedern [Hessen, Duitsland], overleden (73 jaar oud) op 

maandag 28 september 1767 aldaar. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

7. Eleonora van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 30 juli 1707 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op zondag 15 oktober 1769 

in Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en 26 

jaar oud) op maandag 25 januari 1723 met haar neef Ludwig van 

Hohenlohe-Langenburg, zoon van Albrecht Wolfgang van 

Hohenlohe-Langenburg (graaf van Hohenlohe Langenburg) en Sofia Amalia van 

Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 20 oktober 1696 in 

Langenburg [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op 

woensdag 16 januari 1765 aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

8. Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 4 maart 1709 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op zondag 6 april 1710 

aldaar. 

9. Christiane van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 21 november 1711 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (3 maanden oud) op 

woensdag 2 maart 1712 aldaar. 

 

Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken. 

 

 



  

  

 
 

Lodewijk Crato werd opgevoed op Slot Neuenstein bij zijn oom graaf Wolfgang Julius van 

Hohenlohe-Neuenstein en later in Tübingen. Zijn vader was in die tijd krijgsgevangene van de Fransen. 

Lodewijk Crato volgde in 1677 zijn vader op. Hij nam de regering niet op zich omdat het land door de 

Fransen bezet was. Het was vermoedelijk zucht naar avontuur en het gebrek aan kansen die hem ertoe 

brachten om in Franse dienst te treden. Hij werd de eigenaar van het Régiment Royal-Allemand cavalerie en 

bereikte uiteindelijk de rang van luitenant-generaal. Tijdens zijn carrière onderscheidde hij zich door 

dapperheid, koelbloedigheid en militair inzicht. Zo nam hij deel aan het Beleg van Luxemburg (1684). Op 18 

maart 1685 nam hij de regering van Nassau-Saarbrücken over. 

Lodewijk Crato trad in Staatse dienst en werd 30 juli 1686 ritmeester onder de garde van de stadhouder en 

majoor van de garde te paard. Tijdens de Negenjarige Oorlog streed Lodewijk Crato in de Slag bij Fleurus 

(1690) (waar hij zwaargewond raakte), bij het Beleg van Namen (1692), in de Slag bij Steenkerke in 1692, en 

in de Slag bij Neerwinden (1693). Deze korte periode bij het Staatse leger werd beëindigd doordat koning 

Lodewijk XIV van Frankrijk zijn land in beslag nam. Na de Vrede van Rijswijk in 1697 werd zijn land weer 

Duits en nam Lodewijk Crato de regering weer op zich. Tijdens de Spaanse Successieoorlog was hij alleen in 

een adviserende functie actief. 

Lodewijk Crato geldt als een goede regent, zo kon hij zijn land buiten verdere oorlogen houden. Hij ordende 

de rechtspleging en de overheidsfinanciën. Hij was liefdadig en reorganiseerde het onderwijs. Op 16 oktober 

1699 besloot hij tot invoering van de Gregoriaanse kalender met ingang van het jaar 1700. In 1707 stichtte hij 

de glasblazerij in Lauterbach. In 1709 liet hij Slot Monplaisir op bouwen op de Halberg. Op 2 april 1712 

stichtte hij het weduwen- en wezenhuis te Saarbrücken. 

Lodewijk Crato werd op 17 februari 1713 begraven in de Slotkerk te Saarbrücken. Zijn opvolger was zijn 

broer Karel Lodewijk. 

 

 

Carolina van Nassau-Saarbrücken. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Christiaan III van Palts-Zweibrücken. 

 

 

 
 

Na de dood van Gustaaf van Palts-Zweibrücken, een ver familielid, kreeg Christiaan in 1731 de titel van 

Hertog van Zweibrücken. Zijn zoon Christiaan IV volgde hem op als hertog van Zweibrücken en sloot later 

een morganatisch huwelijk, waardoor zijn titels na zijn dood overgingen op zijn broer Frederik Michael. 

 

 



  

  

XIXc. Karel Lodewijk graaf van Nassau-Saarbrücken, zoon van Gustaaf Adolf graaf van 

Nassau-Saarbrücken (XVIIIb), op pagina 302 (graaf van Nassau-Saarbrücken en 

Generalfeldwachtmeister van het Heilige Roomse Rijk aan de Rijn) en Eleonora Clara van 

Hohenlohe-Neuenstein, geboren op dinsdag 6 januari 1665 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], 

overleden (58 jaar oud) op maandag 6 december 1723 in Idstein [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 48 en 27 jaar oud) op zaterdag 22 april 1713 in Ottweiler [Saarland, Duitsland] 

met zijn achternicht Christiana van Nassau-Ottweiler, dochter van Frederik Lodewijk van 

Nassau-Ottweiler (XIXa), op pagina 332 (graaf van Nassau Ottweiler, Idstein Saarbrucken) en 

Christiane van Ahlefeldt. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Frederik Karel van Nassau-Saarbrücken, geboren op donderdag 10 februari 1718 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (11 maanden oud) op 

dinsdag 10 januari 1719 aldaar. 

2. Lodewijk Karel van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 9 november 1720 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (9 maanden oud) op 

donderdag 4 september 1721 aldaar. 

 

 Christiana van Nassau-Ottweiler, dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler 

(XIXa), op pagina 332 (graaf van Nassau Ottweiler, Idstein Saarbrucken) en Christiane van 

Ahlefeldt, trouwde (2) met Frederik III Jacob van Hessen-Homburg, zoon van Friedrich 

II landgraaf van Hessen-Homburg en Louise Elisabeth van Koerland (zie XIXa, op pagina 332). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIXd. Willem Hendrik I vorst van Nassau-Usingen, zoon van Walraad van Nassau-Usingen 

(XVIIIc), op pagina 304 (graaf en sinds 1688 vorst van Nassau-Usingen.) en Catharina Francisca 

van Croÿ-Roeulx, geboren op dinsdag 2 mei 1684 in 's-Hertogenbosch, overleden (33 jaar oud) op 

maandag 14 februari 1718 in Usingen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar 

oud) op donderdag 15 april 1706 in Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Charlotte Amalia van 

Nassau-Dillenburg, dochter van Hendrik vorst van Nassau-Dillenburg (XVIIIo), op pagina 

325 en Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Francisca Dorothea van Nassau-Usingen, geboren op zondag 3 april 1707 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op maandag 12 oktober 1750 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 

2. Hendrik Ferdinand van Nassau-Usingen, geboren op zondag 3 juni 1708 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (6 maanden oud) op 

donderdag 20 december 1708 aldaar. 

3. Amalia Frederica Louise van Nassau-Usingen, geboren op vrijdag 18 oktober 1709 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (één maand oud) op 

zaterdag 14 december 1709 aldaar. 

4. Willem Adolf van Nassau-Usingen, geboren op dinsdag 2 december 1710 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (25 dagen oud) op zaterdag 27 december 1710 

aldaar. 

5. Karel van Nassau-Usingen, geboren op vrijdag 1 januari 1712 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op woensdag 21 juni 1775 in 

Kasteel Biebrich (Wiesbaden) [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt XXa, op pagina 361. 

6. Levenloos geboren kind van Nassau-Usingen, geboren in februari 1713 in 

Usingen [Hessen, Duitsland]. 

7. Hedwig Henriette van Nassau-Usingen, geboren op vrijdag 27 april 1714 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], kanunnikes van het Sticht Herford, overleden (72 jaar 

oud) op dinsdag 17 oktober 1786 in Herford [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

8. Lodewijk August van Nassau-Usingen, geboren op vrijdag 27 april 1714 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (7 maanden oud) op 

zondag 16 december 1714 aldaar. 

9. Johannetta Christina van Nassau-Usingen, geboren op maandag 28 oktober 1715 in 



  

  

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (9 maanden oud) op 

maandag 24 augustus 1716 aldaar. 

10. Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 6 maart 1718 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op zondag 24 juli 1768 

aldaar, volgt XXb, op pagina 363. 

 

XIXe. Johan Ernst van Nassau-Weilburg, zoon van Frederik graaf van Nassau-Weilburg (XVIIIe), op 

pagina 313 en Christina Elisabeth van Sayn-Wittgenstein-Homburg, geboren op 

vrijdag 13 juni 1664 in Weilburg [Hessen, Duitsland], graaf van Nassau-Weilburg, een deel van 

het graafschap Nassau, overleden (54 jaar oud) op maandag 27 februari 1719 in 

Heidelberg [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 3 april 1683 in Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met zijn achternicht Maria 

Polyxena van Leiningen-Dagsburg-Hartenburg, dochter van Friedrich Emich van 

Leiningen-Dagsburg en Sibylle van Waldeck-Wildungen, geboren op dinsdag 7 februari 1662 in 

Kasteel Hartenburg [Bavaria, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op zondag 22 april 1725 in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Frederik Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 28 december 1683 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], gesneuveld (19 jaar oud) op 

donderdag 15 november 1703 in de Slag bij Speyerbach. 

2. Karel August van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 17 september 1685 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op vrijdag 9 november 1753 

aldaar, volgt XXc, op pagina 367. 

3. Maria Polyxena van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 20 november 1686 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (3 maanden oud) in maart 1687 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland]. 

4. Johanna Louise van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 19 november 1687 in 

Weiburg [Hessen, Duitsland], overleden (2 maanden oud) op vrijdag 13 februari 1688 

aldaar. 

5. Karel Ernst van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 10 juni 1689 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (20 jaar oud) op 

zondag 22 september 1709 in Fuchsmühl [Bavaria, Duitsland]. 

6. Hendrik Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 29 augustus 1690 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (10 maanden oud) in juli 1691 in 

Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

7. Magdalena Henriette van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 11 september 1691 

in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland], overleden (33 jaar oud) op 

woensdag 29 augustus 1725 in Hungen [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 

27 en 23 jaar oud) op zaterdag 15 april 1719 in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Frederik Willem van 

Solms-Braunfels, zoon van Wilhelm Moritz van Solms-Greifenstein (graaf van 

Solms-Braunfels-Greifenstein) en Magdalena Sophia van Hessen-Homburg, geboren 

op woensdag 11 januari 1696 in Braunfels [Hessen, Duitsland], overleden (65 jaar oud) 

op dinsdag 24 februari 1761 aldaar. Uit dit huwelijk een zoon. 

8. Albertine Christine Louise van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 25 juli 1693 

in Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op zondag 2 juni 1748 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland]. 

9. Levenloos geboren dochter van Nassau-Weilburg, geboren op woensdag 14 juli 1694. 

 

Johan Ernst van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

Toen zijn vader als gevolg van een ruiterongeval in 1675 overleed, was Johan Ernst 11 jaar oud. Johan Ernst 

erfde samen met zijn broer Frederik Willem Lodewijkhet graafschap Nassau-Weilburg. Tot zijn voogd werd 

Johan van Nassau-Idstein benoemd. Johan Ernst bracht zijn jeugd door in Weilburg, waar hij les kreeg van 

privéleraren. Na het overlijden van zijn voogd Johan van Nassau-Idstein in 1677, werd de voogdij 

overgedragen aan Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler, en Johan Ernst en zijn broer verhuisden in 1679 

naar hun voogd in Ottweiler. In juli 1679 begon Johan Ernst met de studie aan de Universiteit van Tübingen. 

Van 1681 tot 1682 hield hij zich op aan het hof van koning Lodewijk XIV van Frankrijk in het Paleis van 

Versailles. In 1683 werd hij meerderjarig verklaard. In 1684 sneuvelde zijn broer en werd Johan Ernst de 

enige heerser over Nassau-Weilburg. 

Aanvankelijk controleerde Johan Ernst alleen de gebieden rechts van de Rijn van zijn graafschap, omdat de 

delen links van de Rijn, Kirchheim en Stauf(Eisenberg), bezet werden door Frankrijk. Pas bij de Vrede van 

Rijswijk in 1697 kreeg hij de gebieden links van de Rijn terug. Hij voerde het 

eerstgeboorterecht(primogenituur) voor zijn huis in. 

Op 4 augustus 1688 verleende keizer Leopold I de waardigheid van rijksvorst aan de zijtakken uit de 

Walramse linie van het huis Nassau rechts van de Rijn (Nassau-Weilburg, Nassau-Idstein en 

Nassau-Usingen). Omdat Johan Ernst weigerde zijn deel van de oorkondevergoeding van 21.420 gulden te 

betalen, hielden Walraad van Nassau-Usingen en George August Samuel van Nassau-Idstein de 

benoemingsoorkonde achter. Johan Ernst voerde de titel rijksvorst nooit, maar leefde in de wetenschap dat 

zijn voorvader Johan I van Nassau-Weilburg van keizer Karel IV in 1366, voor hemzelf en zijn 

afstammelingen, de rang gefürstete Grafhad gekregen. Johan Ernsts zoon Karel August nam op 27 



  

  

september 1737 de titel van rijksvorst aan, maar zonder de tak Nassau-Usingen (Nassau-Idstein was in 1721 

uitgestorven) de in 1688 betaalde kosten te vergoeden. 

Johan Ernst stond in 1699 Frankenstein af aan de keurvorst van de Palts en Kehl aan Baden. Hij deelde in 

1703 met Hessen-Darmstadt de ambten Hüttenbergen Niederkleen, stond in 1706 de dorpen aan de Rijn 

(zeer waarschijnlijk de negen dorpen bij Worms verworven door Filips I van Nassau-Weilburg) af aan de 

keurvorst van de Palts en verkreeg daarvoor in de plaats het gehele ambt Bolanden, dat verenigd werd met 

Kirchheim. Johan Ernst kocht in 1716 van de graven van Westerburg het 1/12 deel van Cleeberg dat zij 

bezaten.. 

Johan Ernst overleed in 1719 tijdens een kuur in Heidelberg. Hij werd begraven in de Slotkerk te Weilburg. 

Zijn zoon Karel August volgde hem op. 

Militaire carrière. 

Op 20 mei 1684 trad Johan Ernst als luitenant-kolonel in dienst van de landgraven van Hessen-Kassel. Op 1 

februari 1686 werd hij gepromoveerd tot kolonel en in 1688 werd hij commandant van het nieuw opgerichte 

regiment dragonders, waarmee hij in hetzelfde jaar in de Negenjarige Oorlog bij de verdediging van 

Koblenz vocht. In 1689 was hij betrokken bij het Beleg van Mainz. In 1690 nam hij deel aan de Slag bij 

Fleurus. Daar stond hij tegenover graaf Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken, die in Franse dienst was. 

In 1691 werd hij benoemd tot generaal-majoor. In 1693 nam hij deel aan de Slag bij Neerwinden. Op 1 mei 

1696 werd hij benoemd tot luitenant-generaal.. 

Reeds in september 1696 trad Johan Ernst in dienst van de keurvorst van de Palts als generaal van de 

Boven-Rijnse Kreits. Landgraaf Karel van Hessen-Kasselnam hem deze overgang kwalijk en werd een van 

zijn scherpste tegenstanders. Na de Vrede van Rijswijk in 1697 werd Johan Ernst gouverneur van de Paltse 

residentiestad Düsseldorf. Op 25 februari 1697 werd hij geheimraad en op 21 maart 1697 generaal der 

cavalerie.. 

Tevens was Johan Ernst sedert 1701 kolonel van een regiment te voet en een regiment te paard in Staatse 

dienst. Voorts werd hij in keizerlijke dienst op 19 februari 1697 generaal der cavalerie, en ten slotte op 18 

februari 1704 veldmaarschalk.. 

In 1701 organiseerde Johan Ernst de inzet van het rijksleger van de Boven-Rijnse Kreits voor de Spaanse 

Successieoorlog. Hij was betrokken bij de belegering en bestorming van de vesting Landau in de Palts in 

1702 en verdreef in aansluiting daarop een Frans leger onder maarschalk Tallard uit de Hunsrück. Daarvoor 

werd hij in 1703 benoemd tot veldmaarschalk van de Palts. Ook was hij sinds 16 december 1702 president 

van de krijgsraad.. 

Terwijl de keizerlijke veldheer prins Eugenius van Savoye in Beieren tegen de Franse maarschalk Villars 

optrok, bleef Johan Ernst aan de Rijn om Landau te verdedigen tegen Tallard. Op 15 november 1703 kwam 

het tot de Slag bij Speyerbach, waarbij de keizerlijke troepen verloren van de Fransen. Onder de ongeveer 

8.000 doden was de oudste zoon van Johan Ernst, kolonel Frederik Lodewijk van Nassau-Weilburg. Daarna 

nam Johan Ernst niet meer aan grote veldslagen deel. In 1706 trok hij zich volledig terug uit de actieve 

legerdienst en werd groothofmeester van de keurvorst van de Palts. In 1716 eindigde zijn ambt als 

gouverneur van Düsseldorf en groothoofmeester en keerde hij naar Weilburg terug. Voor zijn prestaties 

werd hij in de Hubertusorde opgenomen. 

Bouwheer. 

Tijdens zijn bewind werden sinds 1702 in Weilburg het slot en de Slotkerk verbouwd. Johan Ernst heeft de 

voltooiing van het slot in 1721 niet meer beleefd. Naast het slotgebouw werd de Markt aangelegd, de 

baroktuin en administratieve gebouwen zoals de kanselarij (tegenwoordig het Mijnbouw- en Stadsmuseum). 

Verder werd de Tiergarten nieuw aangelegd, de boerderijen Windhof en Wehrholz gebouwd en een 

omvangrijke waterleiding aangelegd. Bovendien werd de oude stadsmuurafgebroken en werden de 

belangrijke straten en pleinen in barokstijl nieuw aangelegd (waaronder de Mauerstraße, Neugasse, 

Marktplatz, Frankfurter Straße en Limburger Straße). De kosten van de bouwwerkzaamheden betaalde 

Johan Ernst voornamelijk uit de salarissen van zijn militaire loopbaan. 

Muntstelsel. 

Johan Ernst maakte opnieuw gebruik van het muntrecht van de graven van Nassau. Hiervoor liet hij in 

Weilburg een Munt bouwen en droeg die op 19 mei 1690 aan de muntmeester J.U. Böttger over. Op 15 

november 1692 werd de Munt bij overeenkomst overgedragen aan D. Schlüter. Schlüter was verplicht om 

met een zelfgemaakt muntstempel inferieure guldens te slaan; Johan Ernst beloofde het risico te dragen. Er 

werd vooral geld uit de Keurpalts en Brandenburg vervalst. 

Johan Willem van de Palts klaagde Johan Ernst aan voor de Muntcommissie en de Reichshofrat, maar Johan 



  

  

Ernst kon in december 1695 door betaling van 5000 gulden het proces afwenden. Op 15 april 1696 kwamen 

troepen uit Palts-Neuburg naar Weilmünster doch moesten zich zonder bewijs weer terugtrekken. Na de 

overgang van Johan Ernst in Paltse dienst kwamen op 6 december 1696 troepen van Hessen-Kassel naar 

Weilburg. Gravin Maria Polyxena vluchtte naar Frankfurt. De Hessische troepen arresteerden de 

kamerschrijver Boller, de muntmeester Schlüter, en de blikslager Conradi. Boller en Conradi werden weer 

vrijgelaten, Schlüter werd aan Brandenburgse soldaten overgedragen. Hij bekende dat hij ongeveer 90.000 

gulden had vervalst, waarvan er 600 in omloop waren gekomen. Schlüter werd tot twee jaar gevangenisstraf 

veroordeeld. Johan Ernst vroeg de keurvorst van Brandenburg om vergiffenis. Johan Willem van de Palts 

vergaf zijn verdienstelijke generaal. 

Een tweede valsmunterijwerkplaats bestond in Weilmünster. Vermoedelijk was deze Johan Ernst bekend. In 

mei 1695 trokken Brandenburgse dragonders onverwachts Weilmünster binnen, maar konden geen sporen 

van de valsmunterij vinden. De verdachten waren spoorloos verdwenen. De betrokkenheid van Johan Ernst 

bij deze valsmunterij kon nooit bewezen worden. 

 

 

XIXf. Willem Adriaan Jozef van Nassau-Corroy, zoon van Josef Ignatius Floris Lodewijk van 

Nassau-Corroy (XVIIIf), op pagina 314 (heer van Corroy) en Maria Anna Adriana Francoise de 

Ghistelles, geboren op maandag 8 december 1710 in Corroy [Namen, België], overleden (56 jaar 

oud) op donderdag 19 februari 1767 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], trouwde (respectievelijk 

25 en 19 jaar oud) op zaterdag 16 juni 1736 met Françoise Joséphine Petronella van der Linden 

d'hooghvorst, geboren op maandag 30 november 1716, overleden (65 jaar oud) op 

maandag 14 oktober 1782. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Willem Frans Josef van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 30 maart 1737, 

kamerheer van keizerin Maria Theresia te Wenen. 

2. Alexander Constantijn Josef van Nassau-Corroy, geboren op maandag 5 mei 1738 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], domheer en aartsdiaken te Luik, overleden 

(hoogstens 67 jaar oud) voor woensdag 11 september 1805. 

3. Arnoud Alexander Ghislain Josef van Nassau-Corroy, geboren op 

vrijdag 5 juni 1739, luitenant bij het regiment van St. Ignon, overleden (89 jaar oud) op 

donderdag 20 november 1828. 

4. Philips Frans Alexander van Nassau-Corroy, geboren op zondag 13 november 1740 

in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

5. Maria Anna Léontine Apollonia van Nassau-Corroy, geboren op 

vrijdag 9 februari 1742 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 16 maart 1804, trouwde (respectievelijk 21 en 37 jaar oud) op 

dinsdag 4 oktober 1763 met Johan Philips Josef Woot de Tinlot, geboren op 

zondag 4 november 1725, overleden (61 jaar oud) op maandag 19 maart 1787. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Maria Carolina Louise van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 23 juli 1743 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

7. Maria Isabella van Nassau-Corroy, geboren op zondag 15 november 1744 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], kanunnikes te Moustier, overleden (55 jaar oud) op 

zondag 2 november 1800, trouwde (respectievelijk 22 en 42 jaar oud) op 

dinsdag 16 juni 1767 met Johan Albert René IJsbrand van Overschie-Neer-Yssche, 

geboren op woensdag 26 juli 1724 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], burggraaf v. 

Ruremonde, overleden (49 jaar oud) op zondag 22 mei 1774 in 

Leuven [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Maria Theresia Charlotte van Nassau-Corroy, geboren op 

donderdag 16 december 1745 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], kanunnikes te 

Andenne, overleden (52 jaar oud) op donderdag 19 juli 1798. 

9. Constance Josefa van Nassau-Corroy, geboren op vrijdag 16 juni 1747 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

10. Karel Floris Maria van Nassau-Corroy, geboren op maandag 7 oktober 1748 in 

Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (55 jaar oud) op donderdag 14 juni 1804 



  

  

in Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], volgt XXd, op pagina 368. 

11. Maria Anna Joséphine van Nassau-Corroy, geboren op dinsdag 10 december 1754, 

kanunnikes te Andenne, overleden (73 jaar oud) op donderdag 20 november 1828 in 

Andenne [Namen, België]. 

 

XIXg. Willem Hendrik graaf van Nassau-Lalecq, zoon van Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq 

(XVIIIg), op pagina 315 (heer van de Lek en Beverweerd en van 1708 tot 1723 heer van 

Ouwerkerk) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau, geboren op vrijdag 5 juni 1693 in 

's-Gravenhage, heer van Ouwerkerk, overleden (69 jaar oud) op maandag 13 december 1762 in 

's-Gravenhage, begraven in Ouderkerk aan den IJssel in Hervormde Kerk, trouwde met Adriana 

Jacoba Noirot, geboren op donderdag 10 december 1699 in Utrecht, overleden (24 jaar oud) op 

maandag 23 oktober 1724 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Elisabeth Agnes Jacoba van Nassau-Lalecq, geboren op dinsdag 29 augustus 1724 in 

Namen [Namen, België], overleden (73 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1798 in Hoorn, 

ondertrouw op zondag 22 januari 1747, trouwde (respectievelijk 22 en 43 jaar oud) op 

zondag 5 februari 1747 met Alexander Sweder van Spaen-Lalecq, geboren op 

donderdag 15 november 1703, baron van Spaen (Kasteel de Heerlijkheid 

Ringelenberg, 1703 - 1768), overleden (64 jaar oud) op woensdag 2 november 1768 in 

Kleef [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Willem Hendrik graaf van Nassau-Lalecq. 

 

 

 
 

 

 

XIXh. Hendrik Karel graaf van Nassau-Lalecq, zoon van Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq 

(XVIIIg), op pagina 315 (heer van de Lek en Beverweerd en van 1708 tot 1723 heer van 

Ouwerkerk) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau, geboren op donderdag 13 december 1696 in 



  

  

's-Gravenhage, overleden (84 jaar oud) op vrijdag 26 januari 1781 in Utrecht, begraven in 

Ouderkerk aan den IJssel in de Hervormde Kerk, trouwde (respectievelijk 42 en 38 jaar oud) 

(1) op dinsdag 15 september 1739 in 's-Gravenhage met Adriana Margaretha Huguetan, dochter 

van Pierre Huguetan en Maria de Vicq, geboren op donderdag 13 januari 1701 in Amsterdam, 

overleden (51 jaar oud) op maandag 15 mei 1752 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Hendrik Karel graaf van Nassau-Lalecq. 

 

 

 
 

 

 

 Hendrik Karel graaf van Nassau-Lalecq, trouwde (respectievelijk 56 en 19 jaar oud) (2) op 

dinsdag 14 augustus 1753 in Dordrecht met Johanna Gevaers, dochter van Paulus Gevaers en 

Alida Vivien, geboren op woensdag 2 december 1733 in Dordrecht, overleden (45 jaar oud) op 

donderdag 18 februari 1779 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Paulus van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 2 april 1758 in Utrecht, gedoopt op 

zondag 9 april 1758 aldaar, overleden (39 dagen oud) op donderdag 11 mei 1758 

aldaar, begraven in Ouderkerk aan den IJssel. 

2. Henriette Jeanne Suzanne Marie Des H.R. Rijksgravin van Nassau, geboren op 

zondag 28 oktober 1764 in Utrecht, overleden (45 jaar oud) op dinsdag 26 juni 1810 in 

Hummelo, trouwde (respectievelijk 17 en 26 jaar oud) op dinsdag 2 juli 1782 in Odijk 

met Evert Frederik van Heeckeren, zoon van Jacob Adolph van Heeckeren van 

Enghuizen (heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen) en Alexandrine 

Charlotte van Westerholt, geboren op dinsdag 23 december 1755 in Arnhem, baron 

van Heeckeren, heer van Enghuizen en Beurse, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 13 januari 1831 in Hummelo. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

Evert Frederik van Heeckeren. 



  

  

 

 

 
 

Loopbaan. 

" Officier in statendienst, laatstelijk majoor (1779-1783). 

" Gedeputeerde ter Staten-Generaal (1784-1795). 

" Lid Raad van State (1806-1809). 

" Lid departementaal bestuur van Gelderland (1807). 

" Assessor van het departement Gelderland (1807). 

" Lid algemene raad van het departement van de Boven-IJssel (1812). 

" Lid Ridderschap van Gelderland (1814-†). 

" Lid provinciale Staten van Gelderland (1814-1815). 

" Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1816-†). 

Onderscheidingen. 

" Ridder in de Orde van de Unie. 

" Ridder in de Orde van de Reünie. 

" Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

 

 

XIXi. Lodewijk Theodoor I graaf van Nassau-Lalecq, zoon van Maurits Lodewijk II van 

Nassau-Lalecq (XVIIIg), op pagina 315 (heer van de Lek en Beverweerd en van 1708 tot 1723 heer 

van Ouwerkerk) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau, geboren op zondag 21 augustus 1701 in 

's-Gravenhage, overleden (ongeveer 46 jaar oud) omstreeks 1748, trouwde (respectievelijk 28 en 

ongeveer 29 jaar oud) (1) op zondag 4 december 1729 in Maastricht met Christoffelina gravin 

van Schlippenbach, dochter van Casimir Abraham graaf van Schlippenbach en Catharina Cecilia 

Huneken, geboren omstreeks 1700 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (ongeveer 32 

jaar oud) omstreeks 1732. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Henriëtte Caroline van Nassau-Lalecq, geboren op donderdag 15 februari 1731 in 

Maastricht, gedoopt op zondag 18 februari 1731 aldaar, overleden (ongeveer 33 jaar 

oud) in 1764, trouwde met Ulrich Gotthard Nolden van Krothen, overleden 

omstreeks 1785. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

  

2. Maurice Louise van Nassau-Lalecq, geboren op zaterdag 19 april 1732 in Maastricht, 

gedoopt op maandag 21 april 1732 aldaar, overleden (39 jaar oud) op 

zaterdag 20 april 1771, trouwde met Werner Ernst van Mirbach. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

Lodewijk Theodoor I graaf van Nassau-Lalecq. 

Van Nassau-LaLecq was in 1720 vaandrig in het regiment gardes te voet en werd in 1725 bevorderd tot 

kapitein. Hij diende onder meer in het regiment van zijn tweede schoonvader Benjamin Crommelin te 

Doornik en werd in 1745 benoemd tot majoor in het regiment der cavalerie van Hop. 

Hij kocht in 1740 het buitengoed Monnikhof (Munnikenhof) onder Terheyden (N.Br.). 

 

 

 Lodewijk Theodoor I graaf van Nassau-Lalecq, trouwde (respectievelijk 32 en ongeveer 18 jaar 

oud) (2) op zondag 27 september 1733 in Odijk met Geertruida van Crommelin, dochter van 

Benjamin van Crommelin en Catharina Elisabeth Slicher, gedoopt op zondag 31 maart 1715 in 

Haarlem, overleden (40 jaar oud), begraven op woensdag 18 februari 1756 in Batenburg. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Levenloos geboren kind van Nassau-Lalecq, geboren op donderdag 10 juni 1734 in 

Bergen op Zoom. 

2. Catherina Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Lalecq, geboren op 

woensdag 29 februari 1736 in Menen [West-Vlaanderen, België], overleden (ongeveer 

41 jaar oud) in 1777 in 's-Gravenhage, bijgezet op maandag 19 mei 1777 in 

Ouderkerk aan den IJssel, trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op 

maandag 24 mei 1762 in Bodegraven met Coenraad Schuur, geboren op 

maandag 4 januari 1734 in Amsterdam, overleden (47 jaar oud) op 

donderdag 4 oktober 1781 in 's-Gravenhage, begraven aldaar in de Grote Kerk. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Lodewijk Theodoor II van Nassau, geboren op maandag 20 november 1741 in 

Buitengoed Monnikhoff (Terheijden), overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 30 april 1795 in Ravenstein, volgt XXe, op pagina 369. 

4. Josina Geetruida van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 2 juni 1743 in Oosterhout, 

overleden (72 jaar oud) op maandag 19 februari 1816 in Wijchen, trouwde 

(respectievelijk 23 en 30 jaar oud) (1) op vrijdag 21 november 1766 in Oirschot met Jan 

Testas, geboren op zondag 12 augustus 1736 in Amsterdam, overleden (40 jaar oud) 

op dinsdag 27 augustus 1776 aldaar, begraven in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend, trouwde (2) met Gerrit Maurits van Diern, geboren in 1731, 

overleden (ongeveer 78 jaar oud) in 1809. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XIXj. Jan Nicolaas Floris graaf van Nassau-Lalecq, zoon van Maurits Lodewijk II van Nassau-Lalecq 

(XVIIIg), op pagina 315 (heer van de Lek en Beverweerd en van 1708 tot 1723 heer van 

Ouwerkerk) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau, geboren op zondag 4 augustus 1709 in 

Luik [Luik, België], commandant van het garnizoen Doornik in 1738, overleden (72 jaar oud) op 

woensdag 10 april 1782 in Utrecht, bijgezet op woensdag 17 april 1782 in 

Ouderkerk aan den IJssel, trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) (1) op 

woensdag 19 september 1736 in Vught met Christina Frederica Cornelia van Hangest, geboren 

op dinsdag 18 september 1714 in 's-Hertogenbosch, overleden (30 jaar oud) op 

zaterdag 7 november 1744 in Doorn. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Maurits Lodewijk III graaf van Nassau-Lalecq, geboren op 

zondag 16 september 1742 in Doorn, overleden (26 jaar oud) op 

donderdag 6 oktober 1768 in Utrecht. 

 

Jan Nicolaas Floris graaf van Nassau-Lalecq. 

Jan Floris werd door de Staten van Utrecht in 1753 benoemd tot buitengewoon raadsheer bij het Hof van 



  

  

Utrecht, en in 1755 tot schout van de stad Utrecht. 

Blijkens een akte van hypotheek van 19 mei 1751 bezat hij het huis Groot-Paushuize te Utrecht. 

 

 

 Jan Nicolaas Floris graaf van Nassau-Lalecq, trouwde (respectievelijk 39 en 34 jaar oud) (2) op 

dinsdag 17 juni 1749 in Sloten met Maria Anna Testas, geboren op zondag 17 februari 1715 in 

Amsterdam, overleden (80 jaar oud) op vrijdag 18 september 1795 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria Wilhelmina gravin van Nassau-Lalecq, geboren op maandag 20 april 1750 in 

Amsterdam, overleden (59 jaar oud) op vrijdag 25 augustus 1809 in Utrecht. 

2. Jan Floris van Nassau-Lalecq, geboren op maandag 5 april 1751 in Utrecht, overleden 

(63 jaar oud) op donderdag 14 april 1814 in Kortenhoef, volgt XXf, op pagina 370. 

3. Isabella Charlotta Amelia gravin van Nassau-Lalecq, geboren op vrijdag 25 juli 1755 

in Utrecht, overleden (86 jaar oud) op maandag 7 februari 1842 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op dinsdag 2 juli 1782 in Utrecht met jhr. Willem 

Carel Pieter de Geer, zoon van Jan Jacob de Geer (heer van Rijnhuizen, ‘t Gein, 

Oudegein, Maarn, Maarsbergen, Broeckhuysen en Wynesteyn) en Theodora Anna van 

Haeften van Wadenoyen, geboren op dinsdag 20 maart 1759 in Utrecht, overleden (72 

jaar oud) op vrijdag 28 oktober 1831 in Jutphaas. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

4. Carolina gravin van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 14 augustus 1757 in Utrecht, 

overleden (82 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1840 aldaar. 

 

XIXk. Willem Adriaan van Nassau, zoon van Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk (XVIIIh), op pagina 

316 (graaf van Nassau, heer van Odijk (in naam, nooit mee beleend),) en Susanne Cornelia 

Studler van Zurck, geboren op vrijdag 15 februari 1704 in Utrecht, graaf van Nassau heer van 

Driebergen en Zeist, vrijheer van Bergen, overleden (55 jaar oud) op zondag 21 oktober 1759 in 

Bergen, trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op zondag 14 januari 1725 in Bergen met 

Adriana Petronella van der Does van Noordwijk, dochter van Wigbold van der Does van 

Noordwijk en Wilhelmina Henriette van Reede, geboren op donderdag 19 april 1703 in 

's-Gravenhage, overleden (67 jaar oud) op woensdag 12 december 1770 in Bergen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Louise Susanne van Nassau, geboren op zondag 13 oktober 1726 in Bergen, 

overleden (76 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1803 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

2. Willem Lodewijk van Nassau, geboren op zondag 14 december 1727 in Bergen, 

overleden (64 jaar oud) op dinsdag 26 juni 1792 aldaar. 

3. Wigbold Adriaan van Nassau, geboren op zondag 26 juni 1729 in Bergen, overleden 

(68 jaar oud) op maandag 23 oktober 1797 aldaar, volgt XXg, op pagina 373. 

 

XIXl. Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein 

(XVIIIk), op pagina 317 (heer van Zuijlenstein, Leersum en Waayenstein, 3de graaf van 

Rochford) en Elisabeth Savage Rivers, geboren op vrijdag 17 september 1717 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (64 jaar oud) op 

vrijdag 28 september 1781 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 16 jaar oud) (1) in 

mei 1740 met Lucy Young, geboren omstreeks 1723, overleden (ongeveer 49 jaar oud) op 

zaterdag 9 januari 1773 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein. 

 

 



  

  

 
 

Heer van Zuijlenstein, graaf van Rochford. Hij had geen wettige kinderen, maar wel 4 bastaardkinderen. 

Hieruit stamt een nog levende. 

familie Nassau in Engeland. 

 

 

 Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, Buitenechtelijke relatie (2) voor 1762 met Martha 

Harrison, overleden na 1778. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Maria Nassau, geboren 1762 of 1763, overleden (ongeveer 87 jaar oud) op 

zaterdag 19 januari 1850, trouwde (ongeveer 19 jaar oud) op vrijdag 12 april 1782 met 

Richard Dore, overleden in december 1800. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

 Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, Buitenechtelijke relatie (3) voor 1771 met Anna 

Labbe, geboren voor 1771. 

 Uit deze relatie 2 kinderen: 

1. Frederik Nassau, geboren op woensdag 31 juli 1771 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (73 jaar oud) op 

donderdag 3 juli 1845, volgt XXh, op pagina 373. 

2. Anna Nassau, geboren omstreeks 1774, ongehuwd overleden (ongeveer 73 jaar oud) 

op dinsdag 4 april 1848 in Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 

XIXm. Richard Savage van Nassau-Zuylenstein, zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein 

(XVIIIk), op pagina 317 (heer van Zuijlenstein, Leersum en Waayenstein, 3de graaf van 

Rochford) en Elisabeth Savage Rivers, geboren op dinsdag 1 juni 1723 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk], lid van het Britse Lagerhuis, overleden 

(56 jaar oud) op woensdag 17 mei 1780 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (respectievelijk 28 en ongeveer 



  

  

36 jaar oud) op vrijdag 24 december 1751 met Anne Spencer, geboren omstreeks 1715, overleden 

(ongeveer 55 jaar oud) op zaterdag 9 maart 1771 in 

St Osyth's Priory [East of England, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Lucy van Nassau-Zuylenstein, geboren op vrijdag 3 november 1752 in 

Rendlesham [East of England, Verenigd Koninkrijk], ongehuwd overleden. 

2. Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, geboren op vrijdag 28 juni 1754 in 

Rendlesham [East of England, Verenigd Koninkrijk], 5e tevens laatste, graaf van 

Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein 1782-1830, ongehuwd 

overleden (76 jaar oud) op vrijdag 3 september 1830 in 

Easton [East of England, Verenigd Koninkrijk]. 

3. George Richard Savage van Nassau-Zuylenstein, geboren op 

zondag 5 september 1756 in Rendlesham [East of England, Verenigd Koninkrijk], een 

Engels gentleman die bekendstond als een bibliofie, ongehuwd overleden (66 jaar 

oud) op maandag 18 augustus 1823 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. 

 

Richard Savage van Nassau-Zuylenstein. 

 

 

 
 

In 1747 werd hij gekozen tot lid van het Britse Lagerhuis voor het district Colchester. In 1754 stelde hij zich 

niet opnieuw verkiesbaar voor het Britse Lagerhuis. In 1759 werd hij benoemd tot kamerheer van koning 

George II (waaraan een jaarsalaris van £ 500 was verbonden). Van 1774 tot 1780 was hij opnieuw Lid van het 

Lagerhuis, voor hetzelfde district. Hij overleed in het laatste jaar en werd bijgezet in de parochiekerk St.Peter 



  

  

and St.Paul van St. Osyth. 

 

 

Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein. 

Nassau-Rochford erfde in 1782 zijn titels en de daarbij behorende goederen van zijn oom William Nassau de 

Zuylestein (1717-1781) de 4e graaf van Rochford en heer van Zuylestein, Leersum en Waayenstein 1738-1781. 

Van 1768 tot 1771 volgde hij onderwijs aan de Westminster School in centraal Londen. Na zijn schooltijd 

diende hij onder prins Willem Hendrik van Groot-Brittannië (1743-1805) in het leger bij het 1e 

Garderegiment troepen te voet. Op 3 mei 1773 werd hij bevorderd tot luitenant en op 14 juni 1776 tot 

kapitein bij hetzelfde regiment. Op 25 juni 1777 verliet hij de dienst. Hij nam zitting in het House of Lords 

voor de Tory's, de voorloper van de huidige Conservative Party in het Verenigd Koninkrijk. 

Nassau-Rochford overleed ongehuwd maar had drie onwettige kinderen. Hij werd bijgezet in de 

Allerheiligenkerk van Easton in Suffolk. Zijn Nederlandse bezittingen laat hij na, geheel in overeenstemming 

met de testamentaire beschikking van prins Frederik Hendrik dat Zuylenstein niet verkocht mag worden, 

doch moet blijven aan de nakomelingen van zijn bastaardzoon Frederik, aan zijn achterneven, nazaten van 

Frederik Christiaan van Reede 2e graaf van Athlone en heer van Amerongen (1668-1719) en Henriëtte van 

Nassau-Zuylestein (1688-1759). Hierdoor kwam Huis Zuylenstein in 1897 in handen van Godard John 

George Carel, graaf Van Aldenburg-Bentinck, de toenmalige bewoner van Kasteel Amerongen. 

De titel graaf van Rochford stierf met hem uit. 

 

 

George Richard Savage van Nassau-Zuylenstein. 

Zijn moeder was de op 9 maart 1771 overleden Anne Spencer, enig dochter en erfgename van Edward 

Spencer van Rendlesham en weduwe van James Hamilton 5de hertog van Hamilton. Uit de erfenis van John 

Barker 7e Baronet van Grimston Hall, die in 1766 overleed, ontving Nassau een aanzienlijk eigendom. 

Nassau bezat een bibliotheek die rijk was aan embleemboeken, vroeg-Engelse poëzie en drama, een grote 

collectie handschriften, oude drukken en landkaarten, prenten, portretten en gravures, waaronder veel 

zeldzame historische stukken. Met name Thomas Gainsborough, een van de oprichters van de Royal 

Academy of Arts, en vele andere kunstenaars waren voor hem werkzaam. De meeste stukken uit de Nassau 

bibliotheek werden in 1824 geveild. De catalogus bevat 4.264 titels. 

Op 6 februari 1805 werd Nassau, wonende te Trimley St. Martin benoemd als sheriff van Suffolk.. 

Nassau stierf ongehuwd in Charles Street, Berkeley Square, London, op 18 augustus 1823 aan een hartaanval 

en werd begraven in de Allerheiligenkerk te Easton in Suffolk, waar een gedenkmonument werd opgericht 

met de volgende tekst: 

Here lies a Nassau - Honour owns the name. 

And George prefix'd awakens friendship's claim;. 

Affection, springing from a brother's breast. 

Rais'd to his worth this tributary test. 

A polish'd mind, rul'd by a generous heart. 

From'd of his character the leading part;. 

Integrity, candour, benevolence, and love. 

Vied in their turns ascendancy to prove. 

On duty's course he wont the gracious race. 

And crown'd morality with Christian grace. 

Vain is the poet's art and sculptor's plan. 

Truth of herself best celebrates the man;. 

Religion guards his ashes as a prize. 

And wafts his soul immortal to the skies. 

 

 

 Anne Spencer, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en 35 jaar oud) (2) op 

woensdag 21 augustus 1737 met James Douglas-Hamilton, zoon van James 

Douglas-Hamilton en Elisabeth Gerard, geboren op donderdag 5 januari 1702, overleden (40 jaar 

oud) op vrijdag 9 maart 1742. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 



  

  

1. Archibald Douglas-Hamilton, geboren op vrijdag 15 juli 1740, overleden (78 jaar 

oud) op dinsdag 16 februari 1819, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 24 jaar 

oud) op zaterdag 25 mei 1765 met Harriet Stewart of Galloway, dochter van 

Alexander Stewart of Galloway en Catharine Cochrane, geboren omstreeks 1740, 

overleden (ongeveer 48 jaar oud) op woensdag 26 november 1788. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 

XIXn. Maimiliaan Guillaume Adolphe van Nassau-Siegen, zoon van Emanuel Ignatius van 

Nassau-Siegen (XVIIIm), op pagina 321 (officier in Spaanse en Oostenrijkse dienst en regent van 

Nassau-Siegen) en Charlotte de Mailly-Nesle, geboren op vrijdag 27 november 1722, overleden 

(ongeveer 25 jaar oud) in 1748, trouwde (21 jaar oud) op zondag 1 december 1743 met Nathalie 

Monchy de Sénarpont. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Charles Nicolaas Frans van Nassau-Siegen, jong overleden. 

2. Charles Henry Nicolas Othon van Nassau-Siegen, geboren op 

zaterdag 9 januari 1745, volgt XXi, op pagina 374. 

 

XIXo. Frederik Willem II vorst van Nassau-Siegen, zoon van Frederik Willem I Adolf van 

Nassau-Siegen (XVIIIn), op pagina 322 (van 1691 tot aan zijn dood vorst van Nassau-Siegen) en 

Elisabeth Francisca van Hessen-Homburg, geboren op donderdag 11 november 1706 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (27 jaar oud) op dinsdag 2 maart 1734 aldaar 

(pokken), trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op vrijdag 24 september 1728 in 

Ludwigseck [Hessen, Duitsland] met Sophia Polyxena Concordia van Sayn-Wittgenstein, 

dochter van August van Sayn-Wittgenstein (graaf van Sayn Wittgenstein in Lohra en 

Klettenburg) en Concordia van Sayn-Wittgenstein, geboren op dinsdag 28 mei 1709 in 

Slot Wittgenstein [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op 

zaterdag 15 december 1781 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 dochters: 

1. Charlotte Sophia Louise van Nassau-Siegen, geboren op maandag 6 juni 1729 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (29 jaar oud) op 

maandag 2 april 1759 in Burgsteinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(beiden 19 jaar oud) op maandag 30 september 1748 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Paul Ernst Karl graaf van 

Bentheim-Steinfurt, zoon van Frederik Belgicus Karel van Bentheim-Steinfurt en 

Francisca Charlotte van Lippe-Detmold, geboren op dinsdag 30 augustus 1729 in 

Burgsteinfurt [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (50 jaar oud) op 

vrijdag 30 juni 1780 aldaar. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Frederika Wilhelmina van Nassau-Siegen, geboren in 1730, overleden (ongeveer 3 

jaar oud) in 1733. 

3. Maria Eleonora Concordia van Nassau-Siegen, geboren op vrijdag 2 maart 1731 in 

Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (28 jaar oud) op 

vrijdag 20 april 1759. 

4. Frederika Augusta van Nassau-Siegen, geboren in 1732, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1733. 

5. Catharina Anna Charlotte Augusta van Nassau-Siegen, geboren op 

zaterdag 19 juni 1734 in Siegen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (24 jaar 

oud) op zaterdag 9 juni 1759. 

 

Frederik Willem II vorst van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

Na de dood van zijn vader in 1722 werd hij op vijftienjarige leeftijd vorst van Nassau-Siegen. Zolang hij 

minderjarig was, stond hij onder het regentschap van zijn stiefmoeder Amalia Louise, dochter van Frederik 

Casimir Kettler, de hertog van Koerland. Onder zijn bewind werd Nassau-Siegen geconfronteerd met een 

financiële crisis, die Frederik Willem niet kon oplossen. 

In maart 1734 bezweek hij aan de pokken, amper 27 jaar oud. Omdat hij geen zonen had, besliste keizer 

Karel VI om Nassau-Siegen over te dragen aan het vorstendom Nassau-Oranje, dat geleid werd door Willem 

IV van Oranje-Nassau, de latere erfstadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

 

 

Charlotte Sophia Louise van Nassau-Siegen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XIXp. Willem II van Nassau-Dillenburg, zoon van Hendrik vorst van Nassau-Dillenburg (XVIIIo), op 

pagina 325 en Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz, geboren op dinsdag 26 augustus 1670 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (54 jaar oud) op donderdag 21 september 1724 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1699 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland] met Dorothea Johanna van Holstein-Sonderburg, dochter van 

August van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Plön (hertog van Sleeswijk Holstein Sonderburg 

Plon) en Elisabeth Charlotte van Anhalt, geboren op donderdag 24 december 1676, overleden (50 

jaar oud) op zaterdag 29 november 1727 in Dillenburg [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Hendrik August Willem van Nassau-Dillenburg, geboren op 

maandag 15 november 1700 in Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (17 jaar 

oud) op zaterdag 22 oktober 1718 aldaar. 

2. Elisabeth Charlotte van Nassau-Dillenburg, geboren op zaterdag 14 juli 1703 in 

Dillenburg [Hessen, Duitsland], overleden (17 jaar oud) op maandag 22 juli 1720 

aldaar. 

 



  

  

Willem II van Nassau-Dillenburg. 

Willem maakte vanaf 1694 zijn grand tour door Duitsland, Nederland, Engeland, Zweden en Denemarken 

en Italië. Hij volgde zijn vader in 1701 op als vorst van Nassau-Dillenburg. Zijn oudste broer was eerder 

overleden dan zijn vader. 

Na het kinderloos overlijden van Frans Alexander van Nassau-Hadamar in 1711 werd het graafschap 

Nassau-Hadamar aan hem en zijn verwanten uit de tak Nassau-Siegen Willem Hyacinth en Frederik Willem 

Adolf en aan Johan Willem Friso van Nassau-Dietz toegewezen. Het zou tot 1717 duren alvorens men het 

eens was over de verdeling. Hij kreeg het ambt Mengerskirchen en de kerspelen Lahr en Frickhoven. 

Willem II was sinds 1709 ridder in de Huisridderorde van Sint-Hubertus en vanaf 1712 ridder in de Orde 

van de Zwarte Adelaar. 

Doordat hij zijn zoon Hendrik had overleefd en verder geen wettige mannelijke opvolger naliet, werd hij 

opgevolgd door zijn broer Christiaan. Willem werd op 9 november 1724 bijgezet in de grafkelder in de 

Evangelische Stadskerk in Dillenburg. 

 

 

XIXq. Willem IV prins van Oranje-Nassau Willem Karel Hendrik Friso 

  

 

 
, zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Nassau (XVIIIp), op pagina 330 (vorst van Nassau, prins van 

Oranje) en Maria Louise (Maaike Meu) van Hessen-Kassel (Regentes in Friesland voor haar zoon 

Willem IV 1711-1731,), geboren op dinsdag 1 september 1711 in Leeuwarden, gedoopt op 

donderdag 10 september 1711 aldaar markies van Veere en Vlissingen, graaf van 

Katzenelnbogen, markies van Veere en Vlissingen, graaf van Katzenelnbogen Vianden, Dietz, 

Spiegelberg, Buren en Leerdam, baron van Breda enz, overleden (40 jaar oud) op 

vrijdag 22 oktober 1751 in 's-Gravenhage in Huis ten Bosch, begraven op vrijdag 4 februari 1752 

in Delft, trouwde (respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op donderdag 25 maart 1734 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Anna prinses van Hannover, dochter 

van George II August van Groot-Brittannië (koning van Groot Brittannie, keurvorst van 

Hannover) en Wilhelmina Charlotte Caroline van Brandenburg-Ansbach, geboren op 

zaterdag 2 november 1709 in Hannover [Niedersachsen, Duitsland] in Herrenhausen, overleden 

(49 jaar oud) op vrijdag 12 januari 1759 in 's-Gravenhage, bijgezet op vrijdag 23 februari 1759 in 

Delft. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter van Oranje-Nassau, geboren op 

woensdag 19 december 1736, begraven in Delft. 

2. Levenloos geboren kind van Oranje-Nassau, geboren in 1739. 

3. Wilhelmina Carolina (Carolina) Prinses van Oranje-Nassau, geboren op 

donderdag 28 februari 1743 in Leeuwarden, gedoopt op zondag 10 maart 1743 aldaar, 

prinses van Oranje Nassau regentes in Friesland 1765-1766, overleden (44 jaar oud) op 

maandag 5 maart 1787 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

met Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg, zoon van Karel August van 

Nassau-Weilburg (XXc), op pagina 367 (vorst van Nassau-Weilburg, een deel van het 

graafschap Nassau) en Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein (zie 



  

  

XXId, op pagina 392). Uit dit huwelijk 15 kinderen. 

4. Anna van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 15 november 1746 in Leeuwarden, 

overleden (6 weken oud) op donderdag 29 december 1746 aldaar. 

5. Willem V Batavus van Oranje-Nassau, geboren op vrijdag 8 maart 1748 in 

's-Gravenhage, overleden (58 jaar oud) op woensdag 9 april 1806 in Brunswijk, volgt 

XXj, op pagina 374. 

 

Willem IV prins van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Hij studeerde te Franeker en Utrecht, volgde (onder voogdij van zijn moeder tot 1731) zijn vader op in 

Friesland en werd voorts stadhouder van Groningen (1718), Drente en Gelderland (1722), tenslotte in 1747 in 

de overige provincies, tevens kapitein-generaal der Verenigde Nederlanden. Hij erfde, door het uitsterven 

van de takken Nassau-Dillenburg (1739) en Nassau-Siegen (1743), alle Duitse bezittingen van de Ottose linie. 

 

 

Anna prinses van Hannover. 

 

 

 



  

  

 

Als regentes voor haar zoon (de gouvernante) regeerde zij van 1751-1759. 

 

 

Wilhelmina Carolina (Carolina) Prinses van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Willem IV was reeds erfstadhouder en in 1747 werd bepaald dat het stadhouderschap ook in de vrouwelijke 

lijn kon worden doorgegeven. Daarom had Carolina in 1759 bij haar verloving toestemming nodig van de 

Staten-Generaal, een verzoek dat nog door haar moeder de Gouvernante kort voor haar overlijden werd 

gedaan. Het leverde nogal wat gesteggel op, omdat de bruidegom Luthers was, en de staatsregeling van 

1747 eiste dat de leden van het Huis van Oranje-Nassau de "openbare godsdienst" beleden. De Ridderschap 

van Utrecht alsook een aantal Hollandse steden stemden tegen. Carolina bezat een eigen buitenplaats te 

Oranjewoud, genaamd Carolineburg. 

Op 5 maart 1760 trouwde Carolina met vorst Karel Christiaan van Nassau-Weilburg. Het echtpaar vestigde 

zich in Den Haag, en liet er een paleisje bouwen (thans de Koninklijke Schouwburg). Carolina was zeer 

muzikaal. 

Carolina en Karel Christiaan kregen vijftien kinderen, van wie er twee in de koninklijke grafkelder in de 

Nieuwe Kerk in Delft begraven liggen. Hun zoon Frederik Willem van Nassau-Weilburg (1768-1816) zette de 

lijn voort, die uiteindelijk via een vrouwelijke lijn leidde tot Hendrik van Nassau-Weilburg, de huidige 

groothertog van Luxemburg. In de vrouwelijke lijn werd hun kleindochter Emma van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym de grootmoeder van Emma van Waldeck-Pyrmont, koningin-gemalin 

der Nederlanden. De huidige Nederlandse koning Willem Alexander stamt dus rechtstreeks van hen af. Ook 

de huidige Britse koningin Elizabeth II, de Spaanse koning Felipe VI, de Noorse koning Harald V, de 

Belgische koning Filip, de Luxemburgse groothertog Hendrik en de Zweedse koning Karel XVI Gustaaf 

stammen van Carolina af. 

 

 

Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

Tot opvoeder van Karel Christiaan werd in 1744 de Deense kolonel Karl de la Pottrie benoemd, die met zijn 

leerling naar Lausanne ging. Karel Christiaan volgde zijn vader in 1753 op, onder regentschap van vorst 

Karel van Nassau-Usingen, maar werd al in 1754 meerderjarig verklaard door keizer Frans I. 

Karel Christiaan stond in 1755 zijn deel van de stad en het ambt Homburg af aan de hertog van 

Palts-Zweibrücken die in ruil daarvoor het ambt Alsenz afstond. Hij werd in 1758 kolonel van een regiment 

infanterie in het Staatse leger (t/m 1770). Hij droeg de staatszaken van Nassau-Weilburg over aan De la 

Pottrie. Ter gelegenheid van zijn huwelijk werd hij in 1760 benoemd tot generaal van de Staatse infanterie en 

gouverneur van Bergen op Zoom (t/m 1765). Aangezien zijn echtgenote in het geval van een minderjarig 

overlijden van prins Willem V van Oranje-Nassau in aanmerking kwam voor het stadhouderschap, 

vestigden zij zich in Den Haag aan het Korte Voorhout in een door Pieter de Swart ontworpen stadspaleis, 

de huidige Koninklijke Schouwburg. Nadat Willem V meerderjarig was geworden, resideerden Karel 

Christiaan en Carolina ook te Weilburg en Kirchheimbolanden. 

In 1765 werd Karel Christiaan benoemd tot kolonel van een regiment cavalerie en tot gouverneur van Sluis 

(t/m 1772). Hij deed in 1766 afstand van zijn rechten op Wadgassen ten faveure van Frankrijk. Sinds 1769 

commandeerde hij als luitenant-veldmaarschalk en later veldmaarschalk de troepen van de Boven-Rijnse 

Kreits. 

Op 5 januari 1773 werd Karel Christiaan benoemd tot gouverneur van Maastricht. In datzelfde jaar verkreeg 



  

  

hij van zijn zwager Willem V van Oranje-Nassau het gehele ambt Löhnberg (met de helft van Löhnberg, 

Waldhausen en Odersbach) en stond in ruil daarvoor Rückershausen, Hüblingen en Neunkirchen af. Ook in 

1773 werd Falkenstein verbonden aan zijn landen en aan die van Karel van Nassau-Usingen. In 1775 werd 

hij ridder in de Orde van de Olifant. In Maastricht liet hij in 1777 het bestaande gouvernementspaleis 

ingrijpend verbouwen. In 1778 stond hij aan Karel Willem van Nassau-Usingen zijn deel van de 

"Vierherrische" af en verkreeg in ruil daarvoor het ambt Miehlen met Schönau.. 

In 1783 sloot Karel Christiaan een erfverdrag (Erneuerte Nassauische Erbverein) met Karel Willem van 

Nassau-Usingen, Lodewijk van Nassau-Saarbrücken en Willem V van Oranje-Nassau om de eenheid van de 

Nassause gebieden te bewaren. Daarbij werd onder andere voor het gehele Huis Nassau het 

eerstgeboorterecht ingevoerd. 

Wegens de politieke problemen tussen de Republiek en keizer Jozef II nam Karel Christiaan in 1784 ontslag 

uit al zijn functies in de Republiek: gouverneur van Maastricht, generaal der infanterie en kolonel der 

cavalerie. Hij verlegde de hofhouding naar Nassau-Weilburg - voordien kwam hij slechts sporadisch in zijn 

stamland - waar de staatszaken sinds de dood van De la Pottrie in 1770 door Friedrich Ludwig Freiherr von 

Botzheim werden gevoerd. In 1787 keerde Karel Christiaan voor korte tijd terug en voerde vergeefs 

onderhandelingen met de patriotten. 

In eigen land ondersteunde hij de oprichting van pensioenfondsen voor de nabestaanden van seculiere 

ambtenaren, geestelijken en leraren en financierde hij de fondsen ook mee. Met een nieuwe verordening 

werd de armenverzorging hervormd, er werden maatregelen genomen om de landbouwopbrengsten te 

verbeteren en de handel te bevorderen. In het onderwijs werden verbeteringen in de lerarenopleiding en het 

schoolbezoek geïntroduceerd. 

Karel Christiaan overleed in 1788 aan een beroerte in zijn jachtpaviljoen te Münsterdreisen, ca. 8 km van 

Kirchheim. Hij werd opgevolgd door zijn oudst overlevende zoon Frederik Willem. 

. 

 

 

 

Generatie XX 
 

 

XXa. Karel vorst van Nassau-Usingen, zoon van Willem Hendrik I vorst van Nassau-Usingen 

(XIXd), op pagina 341 en Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op 

vrijdag 1 januari 1712 in Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (63 jaar oud) op 

woensdag 21 juni 1775 in Kasteel Biebrich (Wiesbaden) [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 22 en 23 jaar oud) (1) op zondag 26 december 1734 in 

Eisenach [Thüringen, Duitsland] met Christiane Wilhelmina van Saksen-Eisenach, dochter van 

Johan Willem III van Saksen-Eisenach (was van 1698 tot aan zijn dood hertog van 

Saksen-Eisenach) en Magdalena Sibylle van Saksen-Weißenfels, geboren op 

donderdag 3 september 1711 in Altenkirchen [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (29 jaar 

oud) op zondag 27 november 1740 in Idstein [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Karel Willem van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 9 november 1735 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op dinsdag 17 mei 1803 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], volgt XXIa, op pagina 382. 

2. Francisca van Nassau-Usingen, geboren op maandag 17 december 1736 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (5 jaar oud) op dinsdag 19 december 1741 

aldaar. 

3. Frederik August van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 23 april 1738 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op zondag 24 maart 1816 aldaar, 

volgt XXIb, op pagina 387. 

4. Johan Adolf van Nassau-Usingen, geboren op dinsdag 19 juli 1740 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], generaal in Franse en Pruisische dienst, overleden (53 

jaar oud) op dinsdag 10 december 1793 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde 

met Carolina Wilhelmina van Reischach tot Reichenstein, geboren in 1740, 



  

  

overleden (ongeveer 64 jaar oud) in 1804. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Karel vorst van Nassau-Usingen. 

 

 

 
 

Karel volgde in 1718, samen met zijn broer Willem Hendrik II, zijn vader op als vorst van Nassau-Usingen. 

Vanwege hun minderjarigheid nam hun moeder het regentschap waar, en zorgde voor een omvangrijke 

opleiding en een calvinistische opvoeding. Karel en zijn broer erfden in 1728 het graafschap 

Nassau-Saarbrücken en het vorstendom Nassau-Idstein van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler. Van 

1729 tot 1731 studeerde Karel aan de Universiteit van Gießen. Daarna ging hij naar Parijs en keerde in 1731 

via Lotharingen naar Usingen terug. 

Karel werd in 1733 meerderjarig verklaard. Karel verdeelde in 1735 met zijn broer hun bezittingen, Willem 

Hendrik verkreeg Nassau-Saarbrücken, en Karel verkreeg Nassau-Usingen. Op 11 augustus 1736 ontving hij 

de Orde van de Witte Adelaar. 

De residentie van het Huis Nassau-Usingen was sinds 1659 de stad Usingen in de Taunus. In 1744 verlegde 

Karel de residentie naar Slot Biebrich, dat voorheen reeds als zomerresidentie werd gebruikt. In het 

Wiesbadener Wald stichtte hij de Fasanerie en gaf opdracht voor de bouw van het plaatselijke jachtslot, dat 

in 1749 voltooid werd. In 1753-1754 was hij regent van Nassau-Weilburg voor Karel Christiaan van 

Nassau-Weilburg. In december 1768 ontving hij de Orde van de Olifant. 

Karel profiteerde tijdens zijn bewind van de 'moderne' wetten van zijn moeder. Ook hem ging het om het 

welzijn van zijn onderdanen. Met name steunde hij Wiesbaden, de zetel van de regering, die in het oude slot 

ondergebracht was. In Wiesbaden kon zich een boekdrukkerij vestigen, bovendien richtte hij een 

faiencefabriek op en organiseerde hij het gokspel opnieuw. Bijzonder vermeldenswaard is zijn verbod op 

koffie drinken. Daarbij speelden niet alleen gezondheidsaspecten een rol, maar ook zag hij het gevaar dat 

door de import van koffiebonen zeer veel geld naar het buitenland zou gaan. 

In 1773 werd Falkenstein verbonden aan zijn land en aan dat van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg. In 

1774 werd het ¾ deel van de 'Vierherrische' in het bezit van de familie Nassau verbonden met de 

'Dreiherrische' om een gebied te vormen waarvan ? deel aan Willem V van Oranje-Nassau en ? deel aan 

Karel Christiaan van Nassau-Weilburg kwam.. 



  

  

Karel werd begraven in de Laurentiuskerk te Usingen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Karel Willem. 

 

 

Johan Adolf van Nassau-Usingen. 

In 1749 ging Johan Adolf met zijn oudere broers naar de Nederlanden. Hij verbleef drie jaar voor zijn 

opleiding in Utrecht. In 1752 trad hij in Franse dienst en werd kolonel. Hij ontving het regiment infanterie 

van de graaf von Fersen. In 1758 verruilde hij dat voor het regiment cavalerie Nassau-Saarbrücken. 

Tijdens de Zevenjarige Oorlog was hij van 1757 tot 1761 met de Franse troepen in Duitsland. Hij was 

aanwezig bij de veldslagen bij Hastenbeck, Sandershausen, Lutterberg, Bergen en Minden, verder bij de 

belegering van Kassel en Wolfenbüttel, evenals bij de gevechten bij Grüneberg en Amöneburg. In de Slag bij 

Sandershausen werd hij in de linkerschouder geraakt. 

In 1760 kreeg Johan Adolf de Orde Pour le Mérite militaire. In 1761 werd hij brigadegeneraal van de 

cavalerie en in 1762 maréchal de camp. In 1763 ontving hij de Paltse Hubertus Orde. 

In 1764 trad Johan Adolf in Pruisische dienst onder koning Frederik II. Johan Adolf werd generaal-majoor en 

ontving het regiment fuseliers nr. 47 (Grabow). In de Beierse Successieoorlog was hij bij het leger van prins 

Hendrik van Pruisen ingedeeld. Op 11 januari 1777 werd Johan Adolf luitenant-generaal. Hij werd 

beschuldigd van het verduisteren van legerfondsen, waarop hij op 25 november 1778 verontwaardigd de 

dienst verliet. 

 

 

 Karel vorst van Nassau-Usingen, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 30 jaar oud) 

(2) (een morganatisch huwelijk) omstreeks 1760 met Maria Magdalena Gross, geboren 

omstreeks 1730, vrouwe van Bibrug, overleden (ongeveer 40 jaar oud) omstreeks 1770. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Dochter van Nassau-Usingen, geboren in juni 1742, overleden (10 maanden oud) op 

vrijdag 19 april 1743 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 

2. Karel Philips van Nassau-Usingen, geboren omstreeks 1760, graaf van Weilnau, 

overleden (ongeveer 35 jaar oud) omstreeks 1795. 

3. Philippine van Nassau-Usingen, geboren omstreeks 1768, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) op zondag 9 maart 1806. 

 

XXb. Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken, zoon van Willem Hendrik I vorst van 

Nassau-Usingen (XIXd), op pagina 341 en Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg, geboren op 

zondag 6 maart 1718 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], vorst van Nassau-Saarbrucken, 

Saarwerden, Herdesheim, Homburg, overleden (50 jaar oud) op zondag 24 juli 1768 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 16 jaar oud) op 

woensdag 28 februari 1742 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Sophia Christina van 

Erbach-Reichenberg, dochter van George Wilhelm van Erbach-Erbach en Sophia Charlotte van 

Bothmer, geboren op donderdag 12 juli 1725, overleden (69 jaar oud) op woensdag 10 juni 1795 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Sophie Augusta van Nassau-Saarbrücken, geboren op donderdag 31 januari 1743 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (3 jaar oud) op 

woensdag 25 januari 1747 in Erbach [Hessen, Duitsland]. 

2. Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op zondag 3 januari 1745 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op zondag 2 maart 1794 in 

Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland], volgt XXIc, op pagina 389. 

3. Frederica Augusta van Nassau-Saarbrücken, geboren op dinsdag 2 juli 1748 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (2 jaar oud) op 

dinsdag 8 september 1750 aldaar. 

4. Anna Carolina van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 31 december 1751 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op maandag 12 april 1824 

in Glücksburg [Schleswig-Holstein, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 22 jaar 

oud) (1) op woensdag 9 augustus 1769 met Frederik Hendrik Willem van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, zoon van Frederik van 



  

  

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en Henriette Augusta van 

Lippe-Detmold, geboren op woensdag 15 maart 1747, overleden (31 jaar oud) op 

zaterdag 13 maart 1779. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 30 en 53 jaar oud) (2) op zaterdag 26 oktober 1782 met Frederik Karel 

Ferdinand hertog van Brunswijk-Bevern, zoon van Ernst Ferdinand van 

Brunswijk-Wolfenbüttel (hertog van Brunswijk Bevern) en Eleonore Charlotte van 

Koerland, geboren op dinsdag 5 april 1729 in 

Braunschweig [Niedersachsen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 27 april 1809 in Glücksburg [Schleswig-Holstein, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Wilhelmina Henriëtte van Nassau-Saarbrücken, geboren op vrijdag 27 oktober 1752 

in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op 

vrijdag 21 september 1821 in Château de la Grave (Bonzac) [Gironde, Frankrijk], 

trouwde (respectievelijk 30 en 60 jaar oud) op woensdag 9 juli 1783 met Louis 

Armand-Soyecourt, geboren op zaterdag 29 augustus 1722, overleden (68 jaar oud) op 

dinsdag 7 september 1790 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 

Willem Hendrik volgde in 1718, samen met zijn oudere broer Karel, zijn vader op als vorst van 

Nassau-Usingen. Vanwege hun minderjarigheid nam hun moeder het regentschap waar, en zorgde voor een 

omvangrijke opleiding en een calvinistische opvoeding. Willem Hendrik en zijn broer erfden in 1728 het 

graafschap Nassau-Saarbrücken en het vorstendom Nassau-Idstein van Frederik Lodewijk van 

Nassau-Ottweiler. In 1730 en 1731 studeerden Willem Hendrik en zijn broer aan de Universiteit van 

Straatsburg en werden onderwezen door verschillende hofmeesters. Waarschijnlijk studeerde Willem 

Hendrik ook enige tijd aan de Universiteit van Genève, die bij gereformeerde studenten zeer geliefd was. 

Karel werd in 1733 meerderjarig verklaard.. 

Willem Hendrik verdeelde in 1735 met zijn broer hun bezittingen, Karel verkreeg Nassau-Usingen, en 



  

  

Willem Hendrik verkreeg Nassau-Saarbrücken, dat met ongeveer 22.000 inwoners op twaalf vierkante mijl 

tot de kleinste landen in het Heilige Roomse Rijk behoorde. In 1736 verleende keurvorst Karel Filips van de 

Palts Willem Hendrik de Hubertusorde. Willem Hendrik stond tot 1738 onder regentschap. Zijn Grand tour 

voerde hem o.a. naar Frankrijk aan het hof van Lodewijk XV. 

Militaire carrière. 

Lodewijk XV benoemde Willem Hendrik in 1737 tot commandant van het Franse regiment cavalerie 

Royal-Allemand. Door dit geschenk werd hij zijn leven lang in Franse militaire dienst opgenomen. In 1740 

werd hij tot brigadegeneraal benoemd. 

Kort na zijn regeringsaanvaarding nam Willem Hendrik met zijn regiment Royal-Allemand aan de 

Oostenrijkse Successieoorlog deel. In 1742 verkocht hij tijdens zijn verblijf in Frankfurt am Main ter 

gelegenheid van de kroning van keizer Karel VII zijn regiment aan de landgraaf van Hessen-Darmstadt. In 

dezelfde tijd leerde hij zijn toekomstige vrouw kennen. 

Nadat Willem Hendrik in 1744 tot Maréchal de camp benoemd werd en eigenaar van het nieuw opgerichte 

Franse cavalerieregiment Nassau-Sarrebrück werd, nam hij in het verdere verloop van de Oostenrijkse 

Successieoorlog onder Maurits van Saksen aan de Franse veldtocht in Vlaanderen deel. In 1745 werd hij 

eigenaar van het nieuwe infanterieregiment Nassau-Sarrebrück, dat hij in 1758 aan zijn broer Karel 

overdroeg. Tegen het einde van de oorlog in 1748 werd hij benoemd tot luitenant-generaal. Op 3 augustus 

1749 verleende koning August III van Polen Willem Hendrik de Orde van de Witte Adelaar. 

Op 18 november 1756 richtte Willem Hendrik het huzaren vrijkorps Volontaires Royaux de 

Nassau-Sarrebrück met twee eskadrons à 150 huzaren op, dat op 7 april 1758 als Volontaires Royaux de 

Nassau tot vier eskadrons met in totaal 600 ruiters verdubbeld werd. Op 14 juni 1758, toen het 

cavalerieregiment Royal Nassau in de reguliere Franse cavalerie opgenomen werd, behield het regiment 

deze indeling tot de ordonnantie van 1764. 

Willem Hendrik reisde vaak naar Parijs en werd daar - voor de regerende adel uit die tijd niet ongewoon - 

met militaire eerbewijzen, zoals de promotie tot veldmaarschalk en het toekennen van hoge ridderorden, 

overladen. Tijdens de Zevenjarige Oorlog ontving Willem Hendrik in 1759 dan ook het Grootkruis van de 

Franse Orde van Militaire Verdienste. 

Regerend vorst van Nassau-Saarbrücken. 

Willem Hendrik ging in 1745 met Karel August van Nassau-Weilburg over tot de verdeling van Saarwerden 

en Herbitzheim en verkreeg ? deel. Willem Hendrik stond in 1755, samen met Karel Christiaan van 

Nassau-Weilburg, aan de hertog van Zweibrücken stad en ambt Homburg in de Palts af, dat hij gezamenlijk 

met Karel Christiaan van Nassau-Weilburg bezat. Willem Hendrik stond in 1766 Altsaarwerden, 

Bockenheim en zijn deel van Wadgassen af aan Frankrijk dat in ruil daarvoor de hoge soevereiniteit op de 

heerlijkheid Püttlingen opgaf.. 

Willem Hendrik hervormde het bestuur en de rechterlijke macht, door de twee instellingen juridisch te 

scheiden en wetten uit te vaardigden, die het typische verlichte absolutistische karakter van de tijd droegen. 

Daartoe behoorde ook een kameralistiek economisch beleid. Hij nam maatregelen tot uniformering van 

belastingen en invoering van een modern kadaster naar Oostenrijks voorbeeld. In 1745 voerde hij een 

nieuwe verordening voor de heffing van tol op het land en op het water in. Vanaf 1747 bevorderde hij de 

glasproductie. Hij startte eveneens moderne landbouwmethodes, zoals de aardappelteelt en de 

ongediertebestrijding. Van belang was ook zijn betrokkenheid bij de steenkoolmijnbouw en de ijzersmelterij. 

De mijnen werden in 1750 genationaliseerd en de smelterijen werden verpacht aan ondernemers. Het lukte 

hem hiermee in het midden van de 18e eeuw de proto-industriële basis te leggen voor het latere, sterk 

geïndustrialiseerde Saargebied. In 1756 monopoliseerde hij de zouthandel. Ondanks de stijgende belasting- 

en pachtinkomsten verlichtte de begrotingssituatie niet, vooral vanwege de hoge bouwuitgaven. 

Onder zijn regering werden de Fürstlich Nassau-Saarbrückische Porzellanmanufaktur Ottweiler in Ottweiler 

en de Kokerei Grube Altenwald (de eerste cokesfabriek in Duitsland) in Altenwald gesticht. Verder begon in 

1761 de uitgave van een algemeen weekblad, de voorloper van de huidige Saarbrücker Zeitung. 

Uitbreiding van de residentie. 

Met de regeringsovername verhuisde Willem Hendrik samen met zijn familie en enkele adellijke families 

van Usingen naar Saarbrücken, aan de uitbouw daarvan begon hij ijverig. De hoofdstad, die in de troebelen 

van de Dertigjarige Oorlog en de Reünieoorlog zwaar in het ongeluk gestort was, werd in het bijzonder door 

het werk van de architect Friedrich Joachim Stengel tot een barokke residentie omgevormd en uitgebreid. 

Vermeldenswaard zijn de nieuwbouw van Slot Saarbrücken (1738-1748), de nieuwbouw van het gymnasium 

te Saarbrücken (1749-1752), en de bouw van de Ludwigskirche (1762-1775) en de Basiliek St. Johan. 



  

  

Daarnaast bouwde hij een reeks adellijke paleizen en herenhuizen. De keerzijde van de prachtige 

stadsuitbreiding was een immense schuld, die zijn zoon en opvolger Lodewijk nog lang moest afdragen. 

Niettemin zijn het juist de bouwprojecten van Willem Hendrik die de stad Saarbrücken vandaag nog steeds 

vormen en de herinnering aan hem levend houden.. 

Vertegenwoordiger van het verlichte absolutisme. 

Bij Willem Hendrik - evenals bij zijn vorstelijke tijdgenoten - tonen zich de mogelijkheden en grenzen van de 

verlichte absolutistische politiek. Hoezeer hij ook volgens verlichte principes wettelijke hervormingen 

doorvoerde, economische impulsen stelde en religieuze tolerantie hanteerde, zozeer bleef hij ook een 

patriarchale heerser, die zijn onderdanen een actieve deelname weigerde, met een immense vloed van 

voorschriften alle gebieden van het leven wilde reguleren en hard tegen sociale protesten ingreep. 

 

 

Sophia Christina van Erbach-Reichenberg. 

 

 

 
 

 

 

Frederik Hendrik Willem van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

XXc. Karel August van Nassau-Weilburg, zoon van Johan Ernst van Nassau-Weilburg (XIXe), op 

pagina 342 (graaf van Nassau-Weilburg, een deel van het graafschap Nassau) en Maria Polyxena 

van Leiningen-Dagsburg-Hartenburg, geboren op maandag 17 september 1685 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], vorst van Nassau-Weilburg, een deel van het graafschap Nassau, 

overleden (68 jaar oud) op vrijdag 9 november 1753 in Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 37 en 24 jaar oud) op dinsdag 17 augustus 1723 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland] 

met Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein, dochter van George August Samuel 

van Nassau-Idstein (XVIIId), op pagina 306 (graaf van Nassau-Idstein, een deel van het 

graafschap Nassau.) en Henrietta Dorothea van Oettingen-Oettingen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Henriëtte Maria Dorothea van Nassau-Weilburg, geboren en overleden op 

maandag 29 mei 1724 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland]. 

2. Henriëtte Augusta Frederica van Nassau-Weilburg, geboren op 

zondag 13 oktober 1726 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (30 jaar 

oud) op zondag 18 september 1757 in Weilburg [Hessen, Duitsland]. 

3. Christina Louise van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 30 juni 1727 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (één dag oud) op 

maandag 30 juni 1727 in Kirchheim Unter Teck [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

4. Polyxena Wilhelmina Louise van Nassau-Weilburg, geboren op 

zondag 31 oktober 1728 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (3 jaar 

oud) op zondag 27 januari 1732 aldaar. 

5. Charlotte van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 12 juni 1730 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op zaterdag 26 januari 1732 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland]. 

6. Louise Polyxena van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 27 januari 1733 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (31 jaar oud) op 

donderdag 27 september 1764 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 17 en 23 jaar oud) op maandag 24 augustus 1750 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland] met haar neef Simon August van 

Lippe-Detmold, zoon van Simon Hendrik Adolf van Lippe-Detmold (graaf, later 

prins van Lippe Detmold) en Johannetta Wilhelmina van Nassau-Idstein, geboren op 

donderdag 12 juni 1727 in Detmold [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (54 

jaar oud) op woensdag 1 mei 1782 aldaar. Uit dit huwelijk een dochter. 

7. Karel Christiaan van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 16 januari 1735 in 



  

  

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op vrijdag 28 november 1788 in 

Münsterdreisen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], volgt XXId, op pagina 392. 

 

Simon August van Lippe-Detmold. 

 

 

 
 

 

 

XXd. Karel Floris Maria van Nassau-Corroy, zoon van Willem Adriaan Jozef van Nassau-Corroy 

(XIXf), op pagina 345 en Françoise Joséphine Petronella van der Linden d'hooghvorst, geboren op 

maandag 7 oktober 1748 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (55 jaar oud) op 

donderdag 14 juni 1804 in Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België], trouwde 

(respectievelijk 31 en ongeveer 16 jaar oud) (1) op maandag 7 augustus 1780 met Marie 

Constance van Lannoy, gedoopt op woensdag 28 maart 1764, overleden (ongeveer 32 jaar oud) 

op dinsdag 21 maart 1797 in Brussel [Vlaams-Brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Amalia Constance Maria van Nassau-Corroy, geboren op zaterdag 12 november 1785 

in Corroy [Namen, België], overleden (47 jaar oud) op donderdag 6 december 1832 

aldaar, trouwde (respectievelijk 17 en 30 jaar oud) op donderdag 6 januari 1803 met 

Gillis Karel Josef Hendrik Theresia Eugenius van Trazegnies d'Ittre, geboren op 

donderdag 15 oktober 1772 in Nijvel [Waals-Brabant, België], overleden (74 jaar oud) 

op maandag 3 mei 1847 in Kasteel van Corroy-le-Château [Namen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Karel Floris Maria van Nassau-Corroy. 

 

 



  

  

 
 

 

 

 Karel Floris Maria van Nassau-Corroy, trouwde (respectievelijk 54 en 40 jaar oud) (2) op 

vrijdag 13 mei 1803 in Antwerpen [Antwerpen, België] met Isabella Françoise le Candele, 

geboren op zaterdag 21 augustus 1762 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden (69 jaar 

oud) op maandag 7 mei 1832 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXe. Lodewijk Theodoor II van Nassau, zoon van Lodewijk Theodoor I graaf van Nassau-Lalecq 

(XIXi), op pagina 348 en Geertruida van Crommelin, geboren op maandag 20 november 1741 in 

Buitengoed Monnikhoff (Terheijden), graaf van Nassau La Lecq, overleden (53 jaar oud) op 

donderdag 30 april 1795 in Ravenstein, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 22 jaar oud) 

(1) op maandag 13 juli 1767 in Utrecht met Johanna Francisca Crousat, geboren omstreeks 1745, 

overleden (ongeveer 22 jaar oud) op woensdag 3 februari 1768 in Lausanne [Vaud, Zwitserland]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Geertruid Francisca Elisabeth van Nassau, geboren op vrijdag 8 januari 1768 in 

Lausanne [Vaud, Zwitserland], overleden (69 jaar oud) op vrijdag 17 november 1837 

in Talinn [Harjumaa, Estonia], trouwde (respectievelijk 18 en ongeveer 21 jaar oud) op 

dinsdag 25 april 1786 met Karel Frederik van Rhebinder, geboren in 1764. Van 

Rehbinder was een telg uit het lijflands geslacht Rehbinder en in 1820 oprichter van 

de oudste en grootste brouwerij (Saku), in de gelijknamige plaats in Estland, die thans 

tot de Carlsberg-Groep behoort, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

donderdag 18 november 1841. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 



  

  

Lodewijk Theodoor II van Nassau. 

Omdat zijn vader kort na zijn geboorte sterft, wordt hij opgevoed door zijn oom Hendrik Carel van 

Nassau-LaLecq en zijn tante Adriana Margaretha Huguetan in hun huis aan het Lange Voorhout in Den 

Haag. Hij werd vervolgens op 8 november 1752 door zijn oom, die inmiddels weduwnaar was geworden, 

geadopteerd. Hierdoor erfde hij in 1762 de heerlijkheid van Ouderkerk. In 1763 zou Lodewijk Theodoor de 

Schotse advocaat en schrijver James Boswell ontmoeten. Van 1766 tot begin 1769 zal hij in Lausanne wonen. 

Doordat hij Jeanne Françoise Elisabeth de Crousat, dochter van de Generaal-Majoor in het Staatse leger, 

heeft bezwangerd, is hij gedwongen met haar op 13 juli 1767 per procuratie te Utrecht in het huwelijk te 

treden. Kort na de geboorte van hun dochter Gertrude Françoise Elisabeth van Nassau-LaLecq op 8 januari 

1768 komt Jeanne echter te overlijden, zodat Lodewijk Theodoor in 1768 terug vrij is een nieuw huwelijk af 

te sluiten. 

Hij treedt op 4 april 1768 te Pully met Markiezin Anne Pauline Marie de Chandieu-Villar in het huwelijk. 

Het huwelijk blijkt geen succes te zijn en de met schulden overladen Lodewijk Theodoor verlaat in 1769 

Lausanne, op zoek naar een betrekking in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Op 21 augustus 

1769, zes maanden na zijn vertrek, beviel Anne van een zoon: Lodewijk Filips Carel van Nassau-LaLecq. Om 

zijn schulden te delgen verkoopt hij de heerlijkheid van Ouderkerk aan zijn jongste oom Jan Nicolaas Floris. 

In 1776 zijn zijn schulden zo hoog opgelopen dat hij de hulp van zijn tante Johanna Gevaerts moet inroepen. 

Hij zou rond 1779 worden benoemd als extraordinaris-raad van Culemborg, en later nog als raad in het hof 

van Vianen. Daarnaast houdt Lodewijk Theodoor zich bezig met literaire activiteiten. Zo zal hij gematigd 

patriottistische werken publiceren, waaronder Brieven over de Noord-Amerikaansche onlusten (1777-1778) 

en werken over het republikeins staatsbestel. Hij verwerft zich hiermee de nodige bekendheid en van 1779 

tot 1784 is hij redacteur van het tijdschrift De Staatsman. Hij schrijft ook komedies. 

Door zich in 1786 tot het katholicisme te bekeren en de patriotten te steunen zou hij zich van zijn familie 

vervreemden. In 1787 ontvlucht hij dan ook na de nederlaag van de patriotten het land. Hij vestigt zich als 

gewoon burger in Ravenstein, waar hij uiteindelijk ook zou komen te overlijden in april 1795. 

 

 

 Lodewijk Theodoor II van Nassau, trouwde (26 jaar oud) (2) op maandag 4 april 1768 met Anne 

Pauline Marie de Chandieu-Villar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XXf. Jan Floris graaf van Nassau-Lalecq, zoon van Jan Nicolaas Floris graaf van Nassau-Lalecq 

(XIXj), op pagina 349 (commandant van het garnizoen Doornik in 1738) en Maria Anna Testas, 

geboren op maandag 5 april 1751 in Utrecht, overleden (63 jaar oud) op donderdag 14 april 1814 

in Kortenhoef, trouwde (respectievelijk 29 en 22 jaar oud) op zaterdag 17 juni 1780 in Utrecht met 

Barbara Arnolda Lemmers, geboren op zondag 18 december 1757 in Utrecht, overleden (88 jaar 

oud) op dinsdag 20 januari 1846 in Loenen aan de Vecht (in Loenen). 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Maria Wilhelmina Isabella Carolina gravin van Nassau, geboren op 

zondag 17 september 1780 in Engelen, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 4 augustus 1856 in Loenen aan de Vecht, trouwde met Joseph de Vergne. 

Uit dit huwelijk een dochter. 

2. Jan Floris Hendrik Karel graaf van Nassau, geboren op zondag 15 september 1782 in 

Leerdam, overleden (41 jaar oud) op maandag 29 maart 1824 in Amsterdam, trouwde 

(respectievelijk 39 en 38 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1822 in Amsterdam met Louise 

Philippine Houth, dochter van Frederik Maurits Houth en Catharina Hendrina 

Larcher, geboren op woensdag 14 mei 1783 in Maastricht, overleden (55 jaar oud) op 

maandag 13 mei 1839 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johanna Geertruida Abrahamina gravin van Nassau, geboren op zondag 27 juni 1784 

in Leerdam, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 7 mei 1861 in Loenen. 

4. Abraham Jacobus Nicolaas graaf van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 18 juni 1786 

in Leerdam, overleden (10 maanden oud) op maandag 7 mei 1787 in 

Ouderkerk aan den IJssel. 

5. Maurits Lodewijk graaf van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 23 september 1787 in 

Zaltbommel, overleden (32 dagen oud) op donderdag 25 oktober 1787 in 



  

  

Ouderkerk aan den IJssel. 

6. Maurits Lodewijk graaf van Nassau-Lalecq, geboren op woensdag 29 april 1789 in 

Leerdam, gesneuveld (ongeveer 25 jaar oud) omstreeks 1814 in 

Emsjilof [Russian Federation]. 

7. Abraham graaf van Nassau-Lalecq, geboren op zondag 17 juli 1791 in Leerdam, 

overleden (22 jaar oud) op vrijdag 1 april 1814 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

8. Barbara Arnolda Flora gravin van Nassau-Lalecq, geboren op 

zondag 1 december 1793 in Utrecht, overleden (61 jaar oud) op 

zaterdag 24 februari 1855 in Loenen, trouwde (respectievelijk 47 en 78 jaar oud) op 

zaterdag 2 januari 1841 in Kortenhoef met Govert Bijl de Vroe, geboren op 

zondag 7 november 1762 in Woudrichem, overleden (88 jaar oud) op 

donderdag 28 november 1850 in Loenen aan de Vecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Jan Floris graaf van Nassau-Lalecq. 

 

 



  

  

 
 

Van Nassau-LaLecq werd geboren in het huis Groot-Paushuize te Utrecht. Na het overlijden van zijn moeder 

werd het huis in 1798 publiek geveild.. 

Van Nassau-LaLecq werd aanvankelijk begraven in de kerk van Kortenhoef op 1 december 1814 maar op 30 

augustus 1843 werden zijn stoffelijke resten (herbegraven) bijgezet in de grafkelder Bijl de Vroe te Loenen 

aan de Vecht. Deze grafkelder is aangelegd door zijn jongste dochter Barbara Arnolda Flora van 

Nassau-Lalecq (1793-1855) en haar echtgenoot Govert Bijl de Vroe (1763-1850) die daar na hun dood ook 

beiden zijn bijgezet. 



  

  

 

 

XXg. Wigbold Adriaan van Nassau, zoon van Willem Adriaan van Nassau (XIXk), op pagina 

350 (graaf van Nassau) en Adriana Petronella van der Does van Noordwijk, geboren op 

zondag 26 juni 1729 in Bergen, graaf van Nassau, vrijheer van Bergen, overleden (68 jaar oud) op 

maandag 23 oktober 1797 in Bergen, trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op 

zondag 2 mei 1756 in Alkmaar met Hester van Foreest, dochter van Nanning van Foreest (heer 

van Petten) en Jacoba de Vries, geboren op dinsdag 21 februari 1736 in Hoorn, overleden (49 jaar 

oud) op vrijdag 10 juni 1785 in Bergen. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana Petronella van Nassau, geboren op dinsdag 22 februari 1757 in Alkmaar, 

overleden (32 jaar oud) op zondag 5 april 1789 aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en 

27 jaar oud) op donderdag 22 mei 1777 in Bergen met Joachim Ernst Mulert, zoon van 

Boudewijn Jacob Mulert en Fosca Catharina van Raesfeld, geboren op 

zondag 17 mei 1750 in Dalfsen, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 12 januari 1828 in 

Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Wigbold Adriaan van Nassau. 

 

 

 
 

 

 

XXh. Frederik Nassau, zoon van Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein (XIXl), op pagina 350 en 

Anna Labbe, geboren op woensdag 31 juli 1771 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (73 jaar oud) op 

donderdag 3 juli 1845, trouwde met Catharine Rose de Brackel. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Willem Frederik Nassau, geboren op donderdag 6 december 1798 in 



  

  

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], zelfdoding gepleegd (58 jaar 

oud) op dinsdag 24 november 1857 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXIe, op pagina 396. 

2. John Augustus Nassau, geboren op maandag 6 januari 1800 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt XXIf, op pagina 396. 

3. Frances Catherine Nassau, geboren op zaterdag 1 mei 1802 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], jong overleden. 

4. Anne Catherine Rose Nassau, geboren op donderdag 15 mei 1806 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde (19 jaar oud) op 

maandag 15 augustus 1825 Het huwelijk vond plaats voor de dorpssmid van Gretna 

Green in Schotland en werd in 1825 volgens de Engelse wet bevestigd met Thomas 

Jan Manning. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXi. Charles Henry Nicolas Othon van Nassau-Siegen, zoon van Maimiliaan Guillaume Adolphe 

van Nassau-Siegen (XIXn), op pagina 354 en Nathalie Monchy de Sénarpont, geboren op 

zaterdag 9 januari 1745, trouwde (respectievelijk 35 en ongeveer 33 jaar oud) (1) in 

september 1780 met Caroline Gordy Gordzka, geboren omstreeks 1747, overleden (ongeveer 60 

jaar oud) op woensdag 28 oktober 1807. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Charles Henry Nicolas Othon van Nassau-Siegen, trouwde (2) met Thérèse Eyner-Fleury. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Thérèse Sophie Aleandrine van Nassau-Siegen, geboren op 

zondag 26 augustus 1849. 

 

XXj. Willem V Batavus van Oranje-Nassau prins van Oranje, Vorst van Nassau, Vorst van Fulda, 

markies van Vere en Vlissingen, graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren 

en Leerdam, 10de graaf van Culemborg, graaf van Corvey (1802), Heer en baron van Breda, 

Beilstein, Grave en het land van Cuijck enz, zoon van Willem IV prins van Oranje-Nassau 

(XIXq), op pagina 357 (markies van Veere en Vlissingen, graaf van Katzenelnbogen) en 

Anna prinses van Hannover, geboren op vrijdag 8 maart 1748 in 's-Gravenhage, gedoopt op 

donderdag 11 april 1748 aldaar in de Sint Jacobskerk, overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 9 april 1806 in Brunswijk, bijgezet in Delft, trouwde (respectievelijk 19 en 16 jaar 

oud) op zondag 4 oktober 1767 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn achternicht Frederica 

Sophia Wilhelmina van Pruisen, dochter van August Willem van Pruisen en Louise Amalia van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, geboren op zaterdag 7 augustus 1751 in Berlijn [Berlin, Duitsland], 

overleden (68 jaar oud) op vrijdag 9 juni 1820 in Paleis het Loo. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Zoon van Oranje-Nassau, geboren op donderdag 23 maart 1769, overleden (één dag 

oud) op vrijdag 24 maart 1769. 

2. Frederika Louise Wilhelmina (Louise) van Oranje-Nassau, geboren op 

woensdag 28 november 1770 in 's-Gravenhage, gedoopt op 

woensdag 19 december 1770 aldaar in de Sint Jacobskerk, overleden (48 jaar oud) op 

vrijdag 15 oktober 1819 aldaar, bijgezet op donderdag 28 oktober 1819 in Delft, 

trouwde (respectievelijk 19 en 24 jaar oud) op donderdag 14 oktober 1790 in 

's-Gravenhage met haar achterneef Karl George August erfprins van 

Brunswijk-Wolfenbüttel, zoon van Karl II Willem Ferdinand hertog van 

Brunswijk-Wolfenbüttel en Augusta van Engeland-Hannover, geboren op 

zaterdag 8 februari 1766 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (40 jaar oud) op zaterdag 20 september 1806. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Zoon van Oranje-Nassau, geboren en overleden op dinsdag 6 augustus 1771. 

4. Willem I Frederik van Oranje-Nassau, geboren op maandag 24 augustus 1772 in 

's-Gravenhage, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 12 december 1843 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], volgt XXIg, op pagina 396. 



  

  

5. Willem George Frederik (Frederik) (Willem Georg Frederik) van Oranje-Nassau, 

geboren op dinsdag 15 februari 1774 in 's-Gravenhage, gedoopt op 

donderdag 3 maart 1774 aldaar, overleden (24 jaar oud) op zondag 6 januari 1799 in 

Padua [Veneto, Italië], begraven in Delft. 

 

Willem V Batavus van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Ridder in de Orde van de Kouseband. Hij stond 1751-1766 onder voogdij, eerst van zijn moeder, daarna van 

de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel. Op 8 maart 1766 werd hij ingehuldigd als erfstadhouder der 

Verenigde Provinciën. Op 30 juni 1783 sloot hij het verdrag, Erneuer ter Erbverein" met de Walramse linie. 

Op 18 januari 1795 moest hij vluchten voor de Franse troepen die de Republiek bezetten. Hij begaf zich toen 

naar Engeland en woonde na 1801 te Dietz. 

Van Willem V wordt gezegd dat hij een zeer goed geheugen had, filosofisch van aard en goed van karakter 

was, echter ook besluiteloos, legalistisch en detaillistisch. Hij was niet bereid het oligarchische 

regeringssysteem te hervormen en kwam daardoor steeds meer onder vuur te liggen. Hij raakte tijdens de 

patriottentijd diep in de problemen door zijn halsstarrigheid. Hij raakte diverse functies kwijt en trok zich 

terug naar Nijmegen. In september 1787 kwam hij terug naar Den Haag, dankzij de steun van een Pruisisch 

leger. In februari 1793 verklaarde het revolutionaire bewind in Parijs hem de oorlog. In januari 1795 ging hij 

in ballingschap in Londen, waarna de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. Willem beval de koloniale 

bestuurders in Oost-Indië zich over te geven aan de Britten. In 1801 deed hij afstand van al zijn rechten als 

erfstadhouder. Zijn vroegere medestanders liet hij weten dat zij weer bestuursfuncties mochten bekleden.. 

Jeugd en opleiding. 

Willem werd geboren in 's-Gravenhage als zoon van erfstadhouder Willem IV en Anna van Hannover. 

Willem was drie jaar oud toen zijn vader overleed. Hij werd opgevoed door zijn moeder en Douwe Sirtema 

van Grovestins en vanaf 1759 door zijn voogd hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel. De prins 

liep mank en miste waarschijnlijk twee voortanden, nadat hij in zijn jeugd van zijn paard was gevallen. Het 

gevolg was een pruillip. In 1754 ontstond onenigheid over het jaar waarin hij meerderjarig verklaard zou 

worden. In 1763 werd hij ernstig ziek, men vreesde voor zijn positie als opvolger. Het was zaak een 

geschikte huwelijkskandidaat te zoeken. De prins had zijn oog laten vallen op zijn nicht Caroline Mathilde 

van Wales, maar zij werd uitgehuwelijkt aan een Deense prins. Frederik V van Denemarken beval zijn 

dochters aan en Frederik de Grote bracht enkele van zijn nichten onder de aandacht. 



  

  

Stadhouder. 

Op 8 maart 1766, meerderjarig verklaard, trad hij aan als erfstadhouder. Van elke provincie had hij hiervoor 

een aparte aanstelling gekregen. De tien jaar oude Mozart, die zich op dat moment nog in Holland bevond 

vanwege de rondreis met zijn vader langs Europese hoven, was uitgenodigd en componeerde speciaal ter 

gelegenheid van de festiviteiten een quodlibet met de titel Galimathias musicum (KV 32) dat op 11 maart 

werd uitgevoerd. (zie ook: Grand tour van de Mozarts door Europa). Willem werd door de Staten-Generaal 

benoemd tot admiraal-generaal van de vloot en kapitein-generaal van het leger. 

Op 4 oktober 1767 huwde de prins in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), een nicht van Frederik 

de Grote, die in 1768 de stadhouderlijke familie bezocht op Het Loo. 

Willem V begon met voorstellen tot verkleining van de vroedschappen in de Friese steden Stavoren (1768), 

Workum (1772) en Bolsward (1773). De stadhouder beschikte over goede contacten ("premiers") in Friesland, 

onderdeel van het stadhouderlijk stelsel. Ook in Gelderland en Overijssel hadden kleine steden moeite om 

hun vroedschapszetels op te vullen en waren aanpassingen noodzakelijk; Zwolle telde bijvoorbeeld zestien 

burgemeesters. De voorstellen tot hervorming, die willekeurig kunnen worden genoemd, omdat hij niet 

overal over dezelfde bevoegdheden en invloed beschikte, werden hem niet in dank afgenomen. Het 

probleem van de opvulling van vroedschapszetels speelde bovendien in steden met een aanzienlijke 

katholieke bevolking, zoals Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Oldenzaal, 's-Hertogenbosch etc. Nog voor de 

patriottentijd in Bolsward, toen een stadje met 2600 inwoners, maar met een aanzienlijke katholieke 

bevolking (30%), ontstond in 1778 protest, waarop de stadhouder besloot het voorstel te late rusten. 

In 1774 werd de Galerij Prins Willem V voor het publiek geopend. Josina van Boetzelaer en haar leermeester 

Francesco Pasquale Ricci componeerden diverse werken voor het hoforkest. Op het Haagse Binnenhof werd 

tegenover het oorspronkelijke stadhouderlijk paleis (waarvan de Mauritstoren en aanpalende vertrekken als 

deel van het huidige gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal bewaard zijn gebleven) in 1777 naar 

ontwerp van Friedrich Ludwig Gunckel voor Willem V een nieuw, representatief onderdeel van zijn paleis 

gebouwd.. 

Patriottentijd. 

In september 1781 - de Republiek was sinds december 1780 in oorlog met de Engelsen, vanwege de wens tot 

vrijhandel en vanwege wapensmokkel naar de opstandige Verenigde Staten - kwam er steeds meer kritiek 

op het functioneren van Willem V. Het pamflet "Aan het Volk van Nederland", waarin een aantal zaken op 

een rijtje was gezet die moesten aantonen dat de malaise aan de stadhouder te wijten was, vond - hoe 

gechargeerd ook - gretig aftrek. Willem V werd beschuldigd van heulen met de vijand: zijn volle neef 

George III, de koning van Engeland. Bovendien speelde de affaire met freule Constantia van Lynden hem 

parten. De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog verliep door eerdere verwaarlozing van de vloot desastreus, 

op de Slag bij de Doggersbank na, en al in 1783 is een Vrede van Parijs (1783) gesloten. Toen in 1784 bekend 

werd dat Lodewijk Ernst de stadhouder in het geheim adviseerde, zonder voor de gevolgen 

verantwoordelijk te kunnen worden gesteld, is die zaak door de patriotten in pamfletten uitgebuit. De 

gehate hertog werd de Republiek uitgezet. De in het slop geraakte economie werd bedreigd toen keizer Jozef 

II, die ook heer van de Oostenrijkse Nederlanden was, opening van de Schelde eiste. De Keteloorlog die 

daarop volgde was aanleiding voor de patriotten tot het oprichten van nog meer exercitiegenootschappen. 

Daardoor zou de invloed van Willem V op de benoeming van buitenlandse officieren in het Staatse leger 

afnemen. 

De patriotten stelden bij monde van Pieter Paulus inmiddels voor een raad in te stellen waarin ook zijn 

vrouw, die hem al sinds 1776 inzake politieke kwesties terzijde stond, zitting zou hebben. De besluiteloze 

prins liet niets van zich horen en voerde een beleid dat uitging van handhaving van de oude, gevestigde 

posities. In maart 1785 deed Willem Gerrit Dedel, raad bij de Admiraliteit van Amsterdam, een voorstel het 

recommendatierecht van de stadhouder af te schaffen. Bijna was er een akkoord bereikt, maar niet lang 

daarna sloeg de stemming om en volgens Willem Bilderdijk ontstond een breuk tussen de aristocraten en de 

democraten. Quint Ondaatje en Von Liebeherr reisden diverse malen naar Den Haag om in contact te komen 

met de stadhouder. Begin september 1785, enkele dagen nadat het dragen van oranje verboden was, verloor 

Willem V zijn militaire positie in 's Gravenhage. De stadhouder raakte in een steeds zwaardere crisis en 

dronk veel wijn. Het liefst had hij afstand gedaan en zich teruggetrokken op een van zijn Duitse bezittingen. 

Hij schreef: "Ik wenschte dat ik dood waere, dat mijn vader nimmer stadhouder was geworden. Ik voel ik 

ben daertoe niet bekwaem. 't Hooft loopt mij om.". 

Twee weken later reisde Willem V af naar Friesland, zijn vrouw en kinderen achterna, die al waren 

vertrokken om aanwezig te zijn bij het tweehonderdjarig bestaan van de Universiteit van Franeker. Onder de 



  

  

Friese regenten en aristocraten was de stemming omgeslagen, velen kozen nu voor de stadhouder om het 

land van de ondergang te redden: in oktober werd besloten de regeringsreglementen in Friesland aan te 

scherpen, maar de stadsregering zou voortaan bestaan uit magistraat én vroedschap. Via Groningen trok de 

stadhouder naar het jachtverblijf Het Loo bij Apeldoorn. 

Escalatie. 

De Amsterdamse burgemeester Joachim Rendorp legde op 1 februari 1786 de Staten van Holland een plan 

voor waarmee de terugkeer van de prins naar Den Haag weer mogelijk zou worden, maar het plan leed 

schipbreuk. De patriotten in de stad Utrecht gingen nu op 2 augustus 1786 over tot het zelf op democratische 

wijze benoemen van nieuwe vroedschapsleden, dat wil zeggen dan maar zonder de goedkeuring van de 

stadhouder. De prinsgezinde statenleden verlegden daarop de vergaderingen naar Amersfoort. Daarmee 

waren de Provinciale Staten van Utrecht opgedeeld. Op 27 augustus 1786 besloten de Staten van Holland 

met een krappe meerderheid (negen tegen tien stemmen) de prins definitief het commando over het Haags 

garnizoen te ontnemen. Begin september 1786 werd een poging gedaan om de patriotten een halt toe te 

roepen, want er dreigde een burgeroorlog te ontstaan. Hattem en Elburg, waar de 24-jarige Herman Willem 

Daendels het exercitiegenootschap aanvoerde en zijn benoeming in de vroedschap opeiste, werden enige 

dagen bezet door stadhouderlijke troepen. Enkele weken later werd het aan de exercitiegenootschappen en 

de vrijkorpsen in Gelderland en Friesland verboden petities in te dienen en elkaar steun te bieden. In 

november 1786 verhuisde de stadhouderlijke familie van Apeldoorn naar Nijmegen, om in geval van 

lijfelijke bedreiging over de grens naar Pruisisch Kleef te kunnen vluchten. Op 12 april 1787 reisde Abraham 

Calkoen voor geheime onderhandelingen naar Nijmegen. De pensionarissen van Dordrecht, Haarlem en 

Amsterdam stonden erop dat de burgemeesters op een andere manier gekozen zouden worden. De zaak 

laaide opnieuw op toen in Amsterdam en Rotterdam eind april/begin mei een aantal prinsgezinde 

vroedschapsleden en burgemeesters werden vervangen. 

Aanhouding bij Goejanverwellesluis. 

Begin mei 1787 is vanuit Amersfoort een poging gedaan Utrecht te heroveren. Er vielen enkele slachtoffers. 

o.a. bij Soestdijk. De prinses reisde enkele weken later "incognito" in twee koetsen met zestien paarden naar 

's-Gravenhage, maar werd tegengehouden langs de Vlist door leden van een exercitiegenootschap uit 

Gouda. Het gezelschap werd onder geleide naar Goejanverwellesluis gevoerd, in afwachting van een 

beslissing van de Staten van Holland. Prinses Wilhelmina moest dus onverrichter zake terugkeren naar 

Nijmegen. Na beklag bij haar broer, de pas aangetreden koning van Pruisen, kwam die zijn zuster te hulp. 

Een Pruisisch leger van 20.000 man viel bij Nijmegen binnen. De troepen van de Republiek onder de 

Rijngraaf van Salm verlieten Utrecht bij de nadering van dit leger, maar op 17 september reed de prins onder 

luide toejuichingen Utrecht binnen. Op donderdag 20 september 1787 kwam hij aan in Den Haag en was de 

Oranjerestauratie een feit. Misschien is Prinsjesdag naar deze gebeurtenis vernoemd. Hersteld in de oude 

rechten nam Willem V, maar in het bijzonder zijn vrouw Wilhelmina, nu represailles tegen de patriotten. De 

patriotten, verbeurdverklaard van hun bezittingen en hun zetels in de vroedschap, vluchtten daarop naar 

Noord-Frankrijk waar zij zich schoolden in de idealen van de Franse Revolutie. 

Vlucht naar Engeland. 

In 1792 kreeg de Franse generaal Dumouriez opdracht om de Nederlanden binnen te vallen. Begin februari 

1793 vielen Blerick en Stevensweert in handen van de Franse troepen. Hij kreeg assistentie van Daendels met 

ca. 2.800 manschappen en tachtig ruiters van het Bataafs Legioen. Op 17 februari vond de hoofdaanval 

plaats; via Breda zouden de troepen opstoten naar Dordrecht. Klundert en Bergen op Zoom vielen rond 25 

februari. Willemstad kreeg een beleg te verduren van twee weken. Op 2 maart proclameerde de Conventie 

steun van het Franse volk aan de Bataven, maar het beleg van Maastricht door Francisco de Miranda werd 

op die dag opgebroken. Geertruidenberg viel op 4 maart. Breda koos op 5 maart een "Revolutionaire" 

gemeenteraad. Op 8 maart kreeg Dumouriez opdracht zich terug te trekken. Op 18 maart moest hij een 

nederlaag incasseren bij de Slag bij Neerwinden en Aldenhoven. 

Op 4 november 1794 viel Maastricht alsnog, na zware bombardementen door Kléber. Op 27 december staken 

Franse troepen onder Pichegru de Maas over, op 10 januari 1795 de Waal. Op 15 januari trokken Pruisische 

en Britse troepen zich terug uit hun posities in de Betuwe en langs de Lek, en vluchtten via Apeldoorn over 

de grens. De Hessische troepen waren al eerder vertrokken. Op 16 januari capituleerde Utrecht, nadat de 

Oude Hollandse Waterlinie succesvol was omzeild door de Franse troepen. De prins wilde alleen een 

nieuwe aanvalspoging doen als de dooi zou invallen, maar in zijn eentje had hij geen schijn van kans. Hij 

schreef op zondag 18 januari 1795 een afscheidsbrief aan de Staten-Generaal, gaf het bevel over aan Willem 

Anne de Constant Rebecque en vluchtte diezelfde dag naar Engeland. In Scheveningen lag de pink 'Johanna 



  

  

Hoogenraad' van rederij Michiel den Heijer klaar om hem mee te nemen. Over de Scheveningseweg reden 

achttien rijtuigen met porselein, schilderijen, zilver, kunstvoorwerpen en kisten met goud naar het strand, 

om ingescheept te worden in vissersboten. De stadhouder, met twee zwarte bedienden in zijn gevolg, was in 

ballingschap. 

Periode na 1795. 

De gevluchte stadhouder nam eerst voor enkele weken zijn intrek in Kew Palace (ook wel Dutch House 

genoemd). Vrijwel zijn eerste actie was de uitvaardiging van de brieven van Kew (7 februari 1795). Volgens 

sommigen gebeurde dat op advies van de Britse premier William Pitt. Alle Hollandse koloniale bezittingen 

werden nu onder Britse bescherming gesteld. Hij beval de bestuurders zich over te geven aan de Britten, 

waarna Britse militaire bezetting zou volgen. Dit leidde tot grote woede van zijn tegenstanders in de 

Bataafse Republiek. Nadat Willem V deze brieven had uitgevaardigd namen de Fransen de privébezittingen 

van Willem in beslag. Zijn collectie dieren, waaronder de twee olifanten Hans en Parkie en enkele giraffen, 

werd afgevoerd naar Frankrijk. 

Politiek noodgedwongen grotendeels inactief, vulde hij met zijn vrouw de dagen van zijn Engelse 

ballingschap met intensieve deelname aan het culturele leven in Londen, met name bestaande uit concert- en 

theaterbezoek; zo woonde hij in april 1795 een optreden van Joseph Haydn bij. Tot de meermalen door hen 

met een bezoek vereerde attracties van de hoofdstad behoorden het (net in 1793 ingerichte) 

panoramagebouw aan Leicester Square en Somerset House, de zetel van de Royal Academy of Arts, 

vanwege de jaarlijkse tentoonstellingen. Meermalen bezocht hij de bekende astronoom William Herschel in 

Slough. Daarnaast ondernam hij een aantal toeristische verkenningstochten over het eiland, waarover hij 

eveneens uitvoerig in zijn brieven aan zijn dochter Louise in Braunschweig berichtte. Die voerden hem naar 

onder andere Oxford, Isle of Wight, de marine-emplacementen van Woolwich en Chatham, diverse 

fabrieken in Birmingham en de beroemde ijzeren brug van Coalbrookdale. Vooral ging zijn belangstelling uit 

naar middeleeuwse kathedralen, waarvan hij er in totaal zeker vijftien bezocht, waaronder die van 

Canterbury, Ely, Lincoln, Salisbury en het verre York (de laatste nog kort voor zijn vertrek in oktober 1801).. 

Willem V verhuisde later naar Hampton Court Palace. Toen hij samen met zijn zoon, de erfprins, in augustus 

1799 een proclamatie uitvaardigde waarin de Nederlanders werden opgewekt steun te geven aan de 

Engels-Russische landing leidde dit tot grote verontwaardiging in de Bataafse Republiek. De militaire inval 

mislukte. Na 1801 trok Willem Batavus zich terug op zijn Duitse buitenplaats Oranienstein bij Dietz.. 

In april 1806, tijdens het jaarlijkse bezoek aan zijn dochter Louise, overleed Willem V op 58-jarige leeftijd in 

Brunswijk en werd daar begraven. 

Vermogen. 

Op zijn achttiende verjaardag kreeg Willem het beheer toegewezen van de particuliere eigendommen van 

het Huis Oranje-Nassau. Die bestonden met name uit landgoederen en heerlijke rechten (domeinen) en 

bevonden zich in de Republiek, Luxemburg, de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland, waaronder de 

graafschappen Buren, Vianden en Spiegelberg, de baronies van Breda en Liesveld, het markiezaat van Veere 

en Vlissingen, paleis Huis ten Bosch en Huis ter Nieuburch. Ook het eiland Ameland behoorde hem toe, 

evenals de jachtsloten Het Loo, Huis Honselaarsdijk en Soestdijk en landgoed Dieren in Gelderland. Deze 

bezittingen konden Willem jaarlijks bij goed beleid tot bijna een half miljoen gulden opleveren. Daarnaast 

ontving hij jaarlijks van de overheidsinstellingen meer dan 400.000 gulden.. 

In Duitsland was hij vorst van vier Nassause graafschappen en van enkele heerlijkheden die Dillenburg als 

regeringscentrum hadden en hem jaarlijks een inkomen van 124.000 gulden verstrekten.. 

Verder genoot Willem inkomsten uit beleggingen, deels bestonden die uit investeringen in 

overheidsleningen en in aandelen in de Bank of England. Zijn militaire functies leverden hem salaris op. 

Alles bij elkaar ontving Willem als stadhouder jaarlijks meer dan een miljoen gulden aan inkomsten. Willem 

was in de Republiek als stadhouder traditiegetrouw vrijgesteld van het betalen van belastingen, behalve 

voor zijn onroerende goederen. Daar stond tegenover dat hij van zijn ouders schulden had geërfd en 

sowieso niet in staat bleek om een balans te vinden tussen zijn inkomsten en uitgaven.. 

Zijn hofhouding bestond in de tijd dat hij in de Republiek vertoefde uit bijna 250 personeelsleden en een 

bijbehorend bestuur van enkele tientallen hofdignitarissen. Aan zijn persoonlijke uitgaven besteedde de 

prins van Oranje jaarlijks meestal rond de 150.000 gulden en soms minder dan 100.000 gulden. Onder deze 

uitgaven bevonden zich de pensioengelden voor zijn voormalig hofpersoneel en geld dat hij schonk aan 

politieke bondgenoten, instellingen van weldadigheid, kerken en toneelgezelschappen.. 

De hofcommissie besteedde jaarlijks zo'n 150.000 gulden aan personele uitgaven, meer nog aan eten en 

drinken. Ook ging er geld op aan feesten en ontvangsten en aan de hofkapel. Al met al gaf hij als stadhouder 



  

  

veel meer uit dan er binnenkwam. De tekorten vulde hij aan met geldleningen, die duurder werden toen de 

Republiek wegens de Franse dreiging meer geld op militair gebied begon uit te geven. Een ander gevolg 

daarvan was dat geldschieters zich begonnen terug te trekken. Uiteindelijk werd op alle posten bezuinigd, 

maar toen de Fransen aanvang 1795 een militaire overwinning niet meer kon ontgaan, was Willem in zijn 

zoektocht naar contant geld gedwongen om een zilveren servies te laten omsmelten. Toen hij in januari 1795 

naar Engeland vluchtte nam hij 'slechts' zo'n 85.000 gulden in contanten mee.. 

Frankrijk confisqueerde Willems bezittingen in de Republiek, de Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg. Op 

zijn in beslag genomen domeinen rustten hoge schulden en werden om die reden in 1796 door de Fransen 

geschonken aan de Bataafse Republiek. De inkomsten uit de Nassause graafschappen daalden door de 

aanhoudende Napoleontische oorlogsvoering tot onder de 100.000 gulden per jaar. Willem zag zich door het 

ophouden van zijn vorstelijke levensstijl opnieuw genoodzaakt om zich te ontdoen van roerende goederen, 

zoals het porseleinen Meissen servies met topografische afbeeldingen, een geschenk van de VOC. Willem 

schatte zijn verlies aan roerende goederen door de Franse inbeslagname op drie miljoen gulden. In totaal 

werden zijn verliezen in 1800 berekend op vijftien miljoen gulden.. 

In december 1801 schreef Willem V de brieven van Oranienstein, waarin hij de Bataafse Republiek als wettig 

erkende. Hiermee deed hij afstand van al zijn rechten als erfstadhouder en voldeed hij aan de door 

Napoleon Bonaparte gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een schadeloosstelling, in 1797 

vastgelegd bij de Vrede van Campo Formio. De compensatie bestond uit de soevereiniteit over het 

prinsbisdom Fulda, de abdijen van Corvey, Weingarten, St. Gerold en Dietkirchen, rijksstad Dortmund en 

die van de proosdij Bandern in het vorstendom Liechtenstein. Willem droeg die over aan zijn oudste zoon. 

Met de Bataafse Republiek werd apart overeengekomen dat die hem met een bedrag van vijf miljoen gulden 

schadeloos zou stellen voor alle financiële verliezen in de voormalige Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Napoleon Bonaparte ging echter niet met die laatste regeling akkoord.. 

Het Engelse parlement gaf Willem op voorspraak van George III vanaf 1803 een jaargeld van 16.000 Engelse 

pond, met de verplichting om daarvan de pensioengelden van zes van zijn medestanders te betalen 

waardoor hij voor zichzelf 14.350 Engelse pond overhield. Tegelijkertijd besloot het parlement om zijn 

vrouw een bedrag van 60.000 Engelse pond ineens te schenken. Bernard Woelderink, oud-hoofdarchivaris 

van het huisarchief van de Oranjes en schrijver van een boek over de geschiedenis van de thesaurie van het 

Huis van Oranje, sluit niet uit dat Wilhelmina het bedrag kreeg omdat de parlementsleden vonden dat 

Willem niet goed met geld kon omgaan.. 

Bijzetting in de Nieuwe Kerk in Delft. 

In 1958 werd het gebalsemde stoffelijke overschot van Willem vanuit Brunswijk overgebracht naar 

Nederland en op 28 april bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft. Zijn 

achterachterkleinkind prinses Wilhelmina weigerde hierbij aanwezig te zijn. Naar verluidt zou de 

voormalige koningin hebben gezegd niet achter de baar van "een sufferd" te willen lopen.. 

. 

 

 

 

Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen. 

 

 



  

  

 
 

Biografie. 

Prinses Wilhelmina was een dochter van prins August Willem van Pruisen en hertogin Louise Amalia van 

Brunswijk-Wolfenbüttel. Al op zeer jonge leeftijd is zij om dynastieke redenen bij haar ouders weggehaald. 

Ze groeide op bij haar grootmoeder, Sophia Dorothea van Hannover, sinds 1740 de koningin-moeder. Ze 

werd verder opgevoed door haar tante, Elisabeth Christine van Brunswijk-Bevern, de kleurloze echtgenote 

van Frederik de Grote, die gescheiden van haar man leefde. Op 4 oktober 1767 trouwde de toen 16-jarige 

prinses in Berlijn met de 19-jarige prins Willem V. 

Prinses Wilhelmina overtrof haar man in doortastendheid. Haar invloed op het beleid was dan ook niet 

gering. In mei 1781 liet de prinses vragen of de secretaris van Amsterdam Carel Wouter Visscher een manier 

wist om de hertog van Brunswijk weg te krijgen. De stadhouder werd kwaad toen twee Amsterdamse 

burgemeesters De Vrij Temminck, Joachim Rendorp en de stadssecretaris de stadhouder op 8 juni 

adviseerden niet langer naar zijn geheime raadgever te luisteren. Het voorstel behelsde ook de instelling van 

een adviesraad, maar de prins weigerde resoluut. Toen de hertog van Brunswijk, een broer van haar moeder, 

in mei 1782 was afgereisd naar 's-Hertogenbosch nam haar invloed mogelijk toe. 

De prins raakte steeds meer in moeilijkheden vanwege het stadhouderlijk stelsel, dat was gebaseerd op 

persoonlijke loyaliteit en vriendjespolitiek. Frederik de Grote bood aan door middel van zijn gezant 

Friedrich Wilhelm von Thulemeier te bemiddelen. Van diverse kanten werd vervolgens gesuggereerd dat de 

koppige Willem V privileges zou moeten afstaan en dat de prinses meer invloed zou krijgen, o.a. door Pieter 

Paulus en Laurens Pieter van de Spiegel, die haar hadden gevraagd met de patriotten in overleg treden. 

(Joan Cornelis van der Hoop was haar adviseur en correspondeerde ook jaren later nog met haar). De prins 

volhardde in zijn starheid en bleek wars van iedere concessie. In september 1785 werd Willem V gedwongen 

Den Haag te verlaten, toen daar rellen waren ontstaan. De stadhouder was ten einde raad en dreigde al zijn 

functies op te geven. Blijkbaar wist zij hem te overreden niet op te geven. Wilhelmina reisde met haar 

kinderen per boot naar Friesland om op tijd aanwezig te zijn bij de viering van het 200-jarig bestaan van de 

Universiteit van Franeker, maar ook om steun te zoeken bij de Friese adel en gedeputeerden, die inmiddels 

ook konden constateren dat de zaak uit de hand dreigde te lopen. De stadhouder kwam twee weken later in 

Friesland aan. 

Na een bezoek aan Groningen betrok de stadhouderlijke familie Paleis Het Loo bij Apeldoorn, maar ze 

verhuisde november 1786 naar Nijmegen. Onmiddellijk versterkte zij het contact met haar broer, Frederik 

Willem, die in augustus van dat jaar op de troon was gekomen. Haar echtgenoot was door alle 

verwikkelingen niet meer in staat correspondentie weg te werken. Ondanks dat bleef de prinses trouw 

achter haar man staan. 

De aanhouding bij Goejanverwellesluis. 



  

  

Op een bijeenkomst in Amersfoort op vrijdag 22 juni 1787 had zij voorgesteld dat haar aanwezigheid in Den 

Haag de minderheid in de Staten van Holland ertoe kon brengen hun moed bijeen te rapen de prins een 

opdracht te verstrekken tot herstel van de orde in de provincie. De stadhouder wilde er in eerste instantie 

niets van weten, maar na consultatie en actie van de Oranjegezinde Gijsbert Karel van Hogendorp, stemde 

hij toe. Op 28 juni 1787 vertrok de prinses om 5.30 uur van Nijmegen naar Den Haag, misschien als 

provocatie, maar naar haar eigen zeggen om aan de heersende onenigheid een einde te maken. De prinses 

werd 's middags om half vier bij Bonrepas aan de Vlist door enkele leden van het Goudse vrijcorps 

aangehouden, een gebeurtenis die bekendstaat als "de aanhouding bij de Goejanverwellesluis". De voorman 

van de Goudse patriotten Cornelis Johan de Lange was op de hoogte gebracht via de vriend van het 

kamermeisje van de prinses die schriftelijk haar verloofde haar komst had aangekondigd. Bovendien waren 

er paarden besteld in Tiel, Nieuwpoort en Haastrecht. Op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag waren 

levensmiddelen besteld; het was duidelijk dat er hoog bezoek op komst was. 

De inzittenden van twee koetsen en een sjees werden opgebracht naar Hekendorp, waar zich het 

hoofdkwartier bevond. De rest van de dag bracht de prinses door op de boerderij van Arie Leeuwenhoek, 

aanvankelijk zittend op een stapel kazen; buiten stonden wachten, binnen iemand met een ontblote sabel. De 

Lange vroeg ondertussen toestemming aan de Staten van Holland of de prinses wel verder mocht reizen. 

Toen de Staten van Holland weigerden, omdat ze de rust in gevaar zou kunnen brengen, kreeg ze de 

gelegenheid terug te keren naar Schoonhoven. Toen er twee dagen later alsnog geen toestemming was, 

besloot ze onverrichter zake terug te keren naar Nijmegen. Zij spoorde vervolgens haar broer aan tot militair 

ingrijpen. Een verzoek aan de Staten om excuses aan te bieden leidde tot een tweetal ultimatums; het eerste 

op 6 augustus en het tweede ingaande op 10 september. Toen het gewest Holland niet reageerde volgde drie 

dagen later de Pruisische bezetting (Engeland steunde de bezetting en Frankrijk bleek financieel niet bij 

machte de zaak te keren). Op zondag 23 september waren beide terug in Den Haag en was de 

Oranjerestauratie een feit. Aan het einde van het jaar eiste de prinses de vervanging van een groot aantal 

regenten. Enkele Pruisische generaals helden veel meer naar de kant van de Patriotten en spraken met 

minachting over de prins. Zijn macht en invloed zouden aan de prinses moeten worden overgedragen.. 

Bataafse Republiek. 

In januari 1795 week het prinselijk gezin uit naar Engeland. Van 1802 tot 1806 woonde het gezin afwisselend 

in Diez, Nassau en in Brunswijk; na het overlijden van haar echtgenoot en als gevolg van de Franse bezetting 

in Schwerin, Denemarken, Weimar, Oranienburg en in het Niederländisches Palais in Berlijn. Op 10 januari 

1814 keerde ze terug. Vanaf die tijd woonde ze in Haarlem in Paviljoen Welgelegen in de Haarlemmerhout, 

waar ze in 1815 tsaar Alexander I van Rusland ontving. Daar ontmoette zij opnieuw Cornelis Johan de 

Lange. Ze begroette hem met een grapje: Heden is Mijnheer mijn gevangene. Ik wacht U aan mijn tafel. Voor 

haar dochter Louise, ook weduwe, was inmiddels een buitenhuis aan het Spaarne ingericht. 

Wilhelmina overleed in 1820 op Paleis Het Loo en werd begraven in Apeldoorn. Twee jaar later is zij in de 

nieuwe kelder van de grafkelder van de Oranjes te Delft bijgezet. 

 

 

Frederika Louise Wilhelmina (Louise) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

"Loulou" en haar man bleven kinderloos. Karel stierf op 20 september 1806. De prinses voegde zich daarna 

bij haar moeder in Pruisen. Toen die in januari 1814 weer terug kon naar de Nederlanden, trokken Louise en 

haar moeder naar Haarlem, en bewoonden onder andere het Landhuis Welgelegen. 

Haar stoffelijk overschot werd op 28 oktober 1819 bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe 

Kerk in Delft. 

 

 

Willem George Frederik (Frederik) van Oranje-Nassau. 

Hij streed tegen de Fransen in 1793, werd gewond bij Werwick, in 1794 generaal der Staatse ruiterij, streed in 

1796 als generaal-majoor in Oostenrijkse dienst aan de Rijn, werd op 29 okt. 1797 luitenant-veldmaarschalk 

en op 14 nov. 1798 opperbevelhebber van de Oostenrijkse troepen in Italië. 

 

 

Generatie XXI 
 

 

XXIa. Karel Willem vorst van Nassau-Usingen, zoon van Karel vorst van Nassau-Usingen (XXa), op 

pagina 361 en Christiane Wilhelmina van Saksen-Eisenach, geboren op 

woensdag 9 november 1735 in Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op 

dinsdag 17 mei 1803 in Biebrich [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar 

oud) op woensdag 16 april 1760 in Heidesheim Am Rhein [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met 

Carolina Felicitas van Leiningen-Dagsburg, dochter van Christiaan van 

Leiningen-Dagsburg-Heidesheim en Catharina Polyxene van Solms-Rodelheim (gravin van 

Solms-Rodelheim-Assenheim), geboren op zaterdag 22 mei 1734 in 

Heidesheim Am Rhein [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 8 mei 1810 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Karel Willem van Nassau-Usingen, geboren op donderdag 26 maart 1761 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (1 jaar oud) op donderdag 10 maart 1763 

aldaar. 

2. Carolina Polixena van Nassau-Usingen, geboren op zondag 4 april 1762 in 



  

  

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (61 jaar oud) op zondag 17 augustus 1823 in 

Rumpenheim [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 24 en 39 jaar oud) op 

zaterdag 2 december 1786 in Biebrich [Hessen, Duitsland] met Frederik van 

Hessen-Kassel, zoon van Friedrich II landgraaf van Hessen-Kassel en Maria van 

Engeland-Hannover, geboren op maandag 11 september 1747 in 

Kassel [Hessen, Duitsland], landgraaf van Hessen Kassel te Rumpenheim, overleden 

(89 jaar oud) op zaterdag 20 mei 1837 in Rumpenheim [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

3. Louise Henriëtte Carolina van Nassau-Usingen, geboren op dinsdag 14 juni 1763 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (81 jaar oud) op zondag 30 maart 1845 in 

Rumpenheim [Hessen, Duitsland]. 

4. Zoon van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 9 maart 1768, jong overleden. 

 

Karel Willem vorst van Nassau-Usingen. 

 

 

 
 

Karel Willem was sinds 1 juni 1770 luitenant-generaal der Staatse infanterie. Hij werd op 30 april 1789 

bevorderd tot generaal. Op 18 oktober 1790 werd hij benoemd tot kolonel van het Regiment Walen en 

kapitein der grenadiers.. 

Karel Willem volgde in 1775 zijn vader op als vorst van Nassau-Usingen. Hij kocht in 1777 van de familie 

von Galen hun deel van Kettenbach, en stond in 1778 zijn deel van Miehlen en Schönau af aan Karel 

Christiaan van Nassau-Weilburg. Van zijn kant stond de vorst van Nassau-Weilburg zijn deel van de 

gebieden die hem vier jaar eerder waren toegevallen af aan Karel Willem.. 

Karel Willem was lid van de vrijmetselaars, hij stichtte in 1778 in Slot Biebrich de nog steeds bestaande 

Wiesbadense vrijmetselaarsloge Plato. 

In 1783 sloot Karel Willem een erfverdrag (Erneuerte Nassauische Erbverein) met Lodewijk van 

Nassau-Saarbrücken, Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en Willem V van Oranje-Nassau om de eenheid 



  

  

van de Nassause gebieden te bewaren. Daarbij werd onder andere voor het gehele Huis Nassau het 

eerstgeboorterecht ingevoerd. 

Karel Willem stond in 1790 het 1/6 deel van het dorp Mensfelden dat hij bezat af aan Willem V van 

Oranje-Nassau en ontving in ruil daarvoor Schiesheim. Karel Willem eiste in 1797 de opvolging van zijn neef 

Hendrik van Nassau-Saarbrücken waarvan de gebieden sinds 1793 door Frankrijk waren bezet. Bij de Vrede 

van Lunéville (1801) verloor Karel Willem de gebieden links van de Rijn aan Frankrijk. 

Bij verdrag van 23 februari 1803 stond Karel Willem aan Frankrijk af: het vorstendom Nassau-Saarbrücken 

met Ottweiler en Wadgassen, zijn deel van Saarwerden (?), Jugenheim, Rosenthal en zijn deel van Wöllstein, 

en, aan Baden: het ambt Lahr. Karel Willem ontving als tegenprestatie:. 

1. Uit de bezittingen van de keurvorst van Mainz: de ambten Höchst, Königstein, Kronberg en 

Oberlahnstein, de Rheingau (met Eltville als hoofdplaats), de plaatsen Hochheim, Flörsheim, Eddersheim, 

Heddernheim, een deel van Bleidenstadt en tot slot Kostheim en Kastel, alsmede de plaatsen Hofheim, 

Oberursel, Harheim en Rüdesheim. 

2. Van de keurvorst van de Palts: het ambt Kaub. 

3. Van Hessen-Darmstadt: de ambten Katzenelnbogen, Braubach, Wallau, de delen van Bad Ems en 

Cleeberg, het dorp Weiperfelden en de heerlijkheid Eppstein. 

4. De rijksdorpen Sulzbach en Soden. 

5. Van de vorsten van Isenburg: het dorp Okriftel. 

6. Van de keurvorst van Keulen: de ambten Linz, Königswinter, Schönstein, Lahr, Vilich en Deuz. 

7. Het graafschap Sayn-Altenkirchen met de ambten Altenkirchen, Bendorf, Almersbach, Freusburg 

en Friedewald. 

8. Van Hessen-Homburg: het dorp Espa (tegenover Kirdorf). 

9. De abdijen Limburg, Rommersdorf en Sayn. 

. 

 

 

 

Carolina Felicitas van Leiningen-Dagsburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Carolina Polixena van Nassau-Usingen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Frederik van Hessen-Kassel. 

 

 

 
 

 

 



  

  

XXIb. Frederik August vorst van Nassau-Usingen, zoon van Karel vorst van Nassau-Usingen 

(XXa), op pagina 361 en Christiane Wilhelmina van Saksen-Eisenach, geboren op 

woensdag 23 april 1738 in Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op 

zondag 24 maart 1816 aldaar, trouwde (respectievelijk 37 en 25 jaar oud) op zondag 23 april 1775 

in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland] met Louise van Waldeck-Pyrmont, dochter van Karel 

August van Waldeck-Pyrmont en Christiane van Zweibrucken-Birkenfeld, geboren op 

donderdag 29 januari 1750 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], overleden (66 jaar oud) op 

zondag 17 november 1816 in Biebrich [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Christina Louise van Nassau-Usingen, geboren op vrijdag 16 augustus 1776 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (52 jaar oud) op donderdag 19 februari 1829 

in Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde (respectievelijk 15 en 35 jaar 

oud) op vrijdag 9 december 1791 in Kasteel Usingen [Hessen, Duitsland] met Frederik 

van Baden-Durlach, zoon van Karl Friedrich van Baden-Durlach (keurvorst, later 

groothertog van Baden) en Karoline Louise van Hessen-Darmstadt, geboren op 

zondag 29 augustus 1756 in Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland], prins van 

Baden, overleden (60 jaar oud) op woensdag 28 mei 1817 in 

Baden-Baden [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Carolina Frederika van Nassau-Usingen, geboren op zaterdag 30 augustus 1777 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (43 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1821 in 

Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland], trouwde (respectievelijk 14 en 22 jaar oud) op 

donderdag 9 februari 1792 in Biebrich [Hessen, Duitsland], (gescheiden in 1803) met 

August Christiaan Frederik van Anhalt (van 1789 tot 1807 vorst van Anhalt-Köthen, 

van 1807 tot aan zijn dood hertog van Anhalt-Köthen), zoon van Karel George 

Lebrecht van Anhalt (van 1755 tot aan zijn dood vorst van Anhalt-Köthen) en Louise 

Charlotte van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren op 

zaterdag 18 november 1769 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland], overleden (42 jaar 

oud) op dinsdag 5 mei 1812 in Köthen [Sachsen-Anhalt, Duitsland]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

3. Augusta Amalia van Nassau-Usingen, geboren op woensdag 30 december 1778 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (67 jaar oud) op donderdag 16 juli 1846 in 

Wildbad [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 33 jaar oud) op 

donderdag 2 augustus 1804 in Biebrich [Hessen, Duitsland], (gescheiden op 

donderdag 13 juni 1805 in Bar-le-Duc [Luik, België]) met haar achterneef Ludwig 

Wilhelm Friedrich landgraaf van Hessen-Homburg, zoon van Friedrich V Ludwig 

Wilhelm landgraaf van Hessen-Homburg en Caroline prinses van Hessen-Darmstadt, 

geboren op woensdag 29 augustus 1770 in 

Nümbrecht [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], overleden (68 jaar oud) op 

zaterdag 19 januari 1839 in Luxemburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Frederik Willem van Nassau-Usingen, geboren op zondag 30 juli 1780 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (19 dagen oud) op vrijdag 18 augustus 1780 

aldaar. 

5. Louise Maria van Nassau-Usingen, geboren op donderdag 18 juli 1782, overleden (30 

jaar oud) op zondag 27 juni 1813. 

6. Frederika Victoria van Nassau-Usingen, geboren op zaterdag 21 februari 1784, 

overleden (38 jaar oud) op donderdag 18 juli 1822. 

7. Frederik Karel van Nassau-Usingen, geboren op zondag 17 juni 1787 in 

Usingen [Hessen, Duitsland], overleden (3 maanden oud) op 

zaterdag 29 september 1787 in Frankfurt Am Main [Hessen, Duitsland]. 

 

Frederik August vorst van Nassau-Usingen. 

 

 



  

  

 
 

Vanaf 1744 woonde hij met zijn ouders in Slot Biebrich bij Wiesbaden. In 1768 liet hij in Usingen het 

Prinzenpalais bouwen, dat hij tot 1803 bewoonde. 

Frederik August doorliep een militaire carrière in het keizerlijke leger. Hij onderscheidde zich in de 

Zevenjarige Oorlog (1756-63) aan de kant van Oostenrijk tegen Pruisen. Hij was sinds 13 april 1775 

luitenant-generaal der infanterie in het Staatse leger. Hij werd in 1790 gepromoveerd tot keizerlijk 

veldmaarschalk. 

Frederik August volgde in 1803 zijn broer Karel Willem op als vorst van Nassau-Usingen. Na het einde van 

het oude rijk lukte het hem de annexatie van zijn grondgebied door Napoleon te verhinderen, doordat hij in 

1806 tot de Rijnbond toetrad. Met zijn achterneef Frederik Willem van Nassau-Weilburg stond hij bij de 

formatie van deze Rijnbond (juli 1806) aan Frankrijk af: Kastel en Kostheim, en aan het groothertogdom 

Berg: Königswinter, Vilich, Deuz en Linz. Frederik August en Frederik Willem regeerden gemeenschappelijk 

het nieuwe hertogdom Nassau (Frederik August droeg als enige de titel hertog van Nassau), dat was 

gevormd door samenvoeging van hun verenigde vroegere gebieden en vergroot met de aanwinsten door 

hun toetreding tot de Rijnbond, te weten de soevereiniteit over: 

Het graafschap Holzappel en de heerlijkheid Schaumburg. 

Het deel van het graafschap Wied-Runkel ten zuiden van de Lahn en de ambten Dierdorf, Altenwied en 

Neuerburg. 

Het deel van het graafschap Diez dat bezit was van Willem VI van Oranje-Nassau (ambten Diez, Dauborn en 

Marienberg) en het deel dat Willem VI van Oranje-Nassau bezat van Nassau, Camberg, Wehrheim, 

Mensfelden, Eisenbach, Bad Ems, Kirberg, alsmede de ambten Burbach en Neunkirchen. 

Het graafschap Wied-Runkel (ambten Grenzhausen, Heddesdorf en de stad Neuwied). 

Bepaalde goederen van de vorsten van Solms: de ambten Braunfels, Greifenstein en Hohensolms. 

En tot slot: 

Van de graven von Bassenheim: de heerlijkheden Reifenberg en Kransberg. 

Van de vorsten von der Leyen: de heerlijkheden Fachbach, Müllen en Nievern. 

Van de baronnen von Stein: de heerlijkheden Frücht en Sweighausen. 

Van de familie von Boos-Waldeck: Wasenbach. 



  

  

Van de familie von Preuschen: Osterspai. 

Van de familie von Sickingen: Sauerthal. 

Van de familie von Marioth: Langenau. 

Van de familie von Coudenhove: Niederhofheim. 

Van de familie von Schönborn-Frankenstein: Dornassenheim.. 

Frederik August was een verlichte en liberale heerser die, door middel van hervormingen, zoals de 

afschaffing van belastingprivileges van de adel, de invoering van persvrijheid en de bepaling alle burgers 

voor de wet gelijk waren, een moderne staat stichtte. Hij schafte in 1808 de lijfeigenschap af, vaardigde in 

1811 een op gelijkheid van heffing gebaseerde belastingwet uit, en schonk zijn land op 1 en 2 september 1814 

als eerste Duitse vorst een grondwet die voorzag in een landdag. Zijn hof in Slot Biebrich werd door 

bezoekers wegens de gastvrijheid en sereniteit geprezen. In het slotpark liet hij de Mosburg bouwen, waar 

hij zich graag terugtrok. 

Na de zich aftekenende nederlaag van Napoleon kon hij door een tijdige wisseling van partij de 

soevereiniteit van zijn land ook in de Duitse Bond redden. Bij verdrag van 26 november 1813/14 juli 1814 gaf 

het hertogdom Nassau aan Willem VI van Oranje-Nassau (dan inmiddels soeverein vorst Willem Frederik 

der Nederlanden) de ambten Burbach en Neunkirchen en diens deel van het graafschap Diez terug en stond 

het het gehele ambt Kirberg en het dorp Mensfelden af alsmede een deel van het ambt Camberg. Als 

tegenprestatie erkende Willem Frederik het totale bezit van de ambten Nassau en Wehrheim door het 

hertogdom Nassau. Kasteel Nassau bleef gemeenschappelijk bezit van de Walramse en de Ottoonse Linie. 

Op 31 mei 1815 tekende Frederik August een verdrag met Pruisen over ruil van bezittingen. Nassause 

troepen namen op 18 juni 1815 onder het bevel van Arthur Wellesley, hertog van Wellington, deel aan de 

Slag bij Waterloo tegen Napoleon. Ter herdenking van deze gebeurtenis werd 50 jaar na de slag op de 

Luisenplatz in Wiesbaden een monument opgericht. 

Frederik August overleed op 24 maart 1816 zonder mannelijke nakomelingen, hij werd begraven in de 

Laurentiuskerk te Usingen. Het hertogdom Nassau viel na zijn dood aan zijn achterneef Willem, nadat diens 

vader Frederik Willem kort daarvoor op 16 januari 1816 bij een tragisch ongeluk in Slot Weilburg om het 

leven was gekomen. 

. 

 

 

 

August Christiaan Frederik van Anhalt. 

In 1789 volgde hij zijn vader op als vorst van Anhalt-Köthen. 

Op 9 februari 1792 huwde August Christiaan met Frederica (1777-1821), dochter van vorst Frederik August 

van Nassau-Usingen. Het ongelukkige huwelijk bleef kinderloos en werd in 1803 ontbonden. 

In 1798 werd hij stadskapitein in het 47ste infanterieregiment van het Pruisische leger. Vervolgens werd hij 

in 1800 stadskapitein van het 25ste infanterieregiment van dit leger. Op 15 mei 1803 werd hij benoemd tot 

Pruisisch generaal-majoor en tot generaal-veldmaarschalk-luitenant in het Keizerlijk Leger. Op 31 januari 

1805 werd hij ridder in de Orde van de Zwarte Adelaar. 

Op 18 april 1807 trad August Christiaan toe tot de Rijnbond, waarna hij verheven werd tot hertog van 

Anhalt-Köthen. Op 20 juni 1811 gaf hij in zijn domeinen de Joden gelijke rechten als christenen, maar dan 

moesten ze wel een niet-Joodse achternaam aannemen. Ook onderhield hij een naturaliënkabinet. 

In mei 1812 stierf August Christiaan op 42-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in het Slotpark van Köthen. 

Omdat hij geen nakomelingen had, werd hij opgevolgd door zijn neef Lodewijk August. 

 

 

XXIc. Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, zoon van Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken 

(XXb), op pagina 363 (vorst van Nassau-Saarbrucken, Saarwerden, Herdesheim, Homburg) en 

Sophia Christina van Erbach-Reichenberg, geboren op zondag 3 januari 1745 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], vorst van Nassau-Saarbrucken, overleden (49 jaar oud) op 

zondag 2 maart 1794 in Aschaffenburg [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 15 jaar 

oud) (1) op donderdag 30 oktober 1766 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met Wilhelmina 

Sofia van Schwarzburg-Rudolstadt, dochter van Johan Frederik van 

Schwarzburg-Rudolstadt (was vorst van Schwarzburg-Rudolstadt van 1744 tot 1767) en 

Bernardine Christiane Sophia van Saksen-Weimar-Eisenach, geboren op vrijdag 22 januari 1751, 



  

  

overleden (29 jaar oud) op maandag 17 juli 1780. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hendrik Lodewijk Karel Albert Erfprins van Nassau-Saarbrücken, geboren op 

woensdag 9 maart 1768 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (31 jaar oud) 

op zaterdag 27 april 1799 in Ansbach [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 

en 23 jaar oud) op vrijdag 2 september 1785 met Maria Francoise Montbarey, geboren 

op maandag 2 november 1761, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 2 februari 1838. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Lodewijk van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 

Net als zijn vader werd hij opgeleid aan de Universiteit van Straatsburg. Op 20 maart 1758 werd hij 

benoemd tot kolonel van het regiment Nassau-Infanterie. Een vormingsreis bracht hem van 1759 tot 1766 

naar Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden. In 1760 werd hem de Hubertusorde verleend. Op 30 

oktober 1766 keerde Lodewijk terug in Saarbrücken. 

Lodewijk volgde in 1768 zijn vader op als vorst van Nassau-Saarbrücken. Hij zette het economische beleid 

grotendeels voort, maar was in toenemende mate onderworpen aan bezuinigingen, zodat hij zijn 

heerlijkheid Jugenheim in Rheinhessen van 1769 tot 1777 aan het vorstendom Nassau-Usingen verpandde. 

In 1770 vroeg hij bij keizer Jozef II de inzet van een schuldaflossingcommissie aan, die tot 1782 bestond. Tot 

spaarzaamheid bij de hofhouding verplicht, verplaatste hij zijn regeringszetel naar de kleinere jachthuizen in 

de omgeving van Saarbrücken. 

Ondanks een beleid van zuinigheid lukte het Lodewijk om bouwkundig actief te blijven. Hij liet in 1769 het 

paleis en de tuinen Ludwigsberg op de Malstatter Bann aanleggen. De onder zijn vader door Friedrich 

Joachim Stengel begonnen Ludwigskirche in Saarbrücken liet hij in 1775 voltooien. Ook liet hij in 

Saarbrücken een theater bouwen. 

In 1769 benoemde koning Lodewijk XV van Frankrijk Lodewijk tot brigadegeneraal van de infanterie. In 

1770 volgde de benoeming tot kolonel van het huzarenregiment Royal Nassau en in 1771 de benoeming tot 

maréchal de camp. In de periode 1773-1775 sloten Frankrijk en Nassau-Saarbrücken verdragen over het recht 



  

  

van vrije vestiging van hun inwoners. 

Lodewijk kocht in 1778 de heerlijkheid Püttlingen (in Saarland) waarvan zijn vader in 1766 de soevereiniteit 

had verkregen.. 

Als heerser van het verlichte absolutisme zette Lodewijk talrijke interne reorganisaties in de zin van de 

Verlichting door: van de land- en bosbouw (in 1783), het onderwijs (20 november 1783), en de procesorde, 

inclusief de afschaffing van marteling (in 1778). Op 9 november 1777 kondigde hij een verordening af die 

openbare dronkenschap, het kaart- en dobbelspel, en het dansen verbood. 

Lodewijk was vrijmetselaar en lid van de op 7 augustus 1779 gestichte St. Heinrichs-Loge (Les Braves 

Maçons de Saint-Henri) in Saarbrücken. 

In 1783 sloot Lodewijk een erfverdrag (Erneuerte Nassauische Erbverein) met Karel Willem van 

Nassau-Usingen, Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en Willem V van Oranje-Nassau om de eenheid van 

de Nassause gebieden te bewaren. Daarbij werd onder andere voor het gehele Huis Nassau het 

eerstgeboorterecht ingevoerd. In 1788 stichtte Lodewijk de Orde van de Ware Trouw. 

Op 31 oktober 1791 vielen Franse revolutionaire troepen onder generaal Ligneville Saarbrücken binnen. Op 

13 mei 1793 vluchtte Lodewijk, die in slechte gezondheid was, met zijn vrouw en kinderen via Mannheim 

naar Aschaffenburg in Keur-Mainz, waar hij in ballingschap ging. Daar overleed hij in 1794. Hij werd 

begraven in de Laurentiuskerk te Usingen. Zijn gebeente werd op 23 november 1995 in de Slotkerk te 

Saarbrücken herbegraven. 

 

 

Hendrik Lodewijk Karel Albert Erfprins van Nassau-Saarbrücken. 

 

 

 
 

Hendrik werd in 1773 luitenant in het regiment Nassau-Infanterie. Hij studeerde eerst aan de Universiteit 

van Straatsburg en daarna van 1782 tot 1785 natuurkunde aan de Universiteit van Göttingen. Daarna maakte 

hij reizen: in 1786 was hij in Berlijn en in het voorjaar van 1787 in Italië. 

Op 14 mei 1793 moest Hendrik voor de Fransen uit Slot Neunkirchen vluchten en trad hij in Pruisische 

militaire dienst. Hij keerde in de herfst van 1793 met Pruisische troepen terug in Saarbrücken. Hij moest in 

oktober 1793 toezien hoe Slot Saarbrücken in vlammen opging. Op 14 november 1793 werd hij kolonel van 



  

  

de Pruisische cavalerie. In 1794 stierf zijn vader en hij erfde de vorstelijke waardigheid. Koning Frederik 

Willem II van Pruisen verleende Hendrik asiel op Slot Cadolzburg bij Ansbach. Reeds in 1797 stierf Hendrik 

na een val van een paard. Zijn rechten op Saarbrücken vielen toe aan vorst Karel Willem van 

Nassau-Usingen. 

In zijn testament had Hendrik, in herinnering aan zijn jeugd, de Saarbrücker Halberg als de plaats van zijn 

laatste rustplaats aangewezen. Het door graaf Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken gebouwde (barokke) 

Slot Monplaisir lag echter als gevolg van de verwoestingen in de Eerste Coalitieoorlog in puin, bovendien 

hield het revolutionaire Frankrijk het grondgebied nog steeds bezet. Daarom werd het lijk van Hendrik in 

Cadolzburg begraven. Pas in 1976 maakte het initiatief Freundeskreis Erbprinz Heinrich de overdracht en 

herbegrafenis van zijn gebeente op de Halberg mogelijk. Een obelisk aan het einde van de toegangsweg naar 

het huidige (historicistische) Slot Halberg markeert de plek. 

 

 

 Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, trouwde (respectievelijk 42 en 29 jaar oud) (2) (een 

morganatisch huwelijk) op woensdag 28 februari 1787 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland] met 

Catharina Margarethe Kest, geboren op zondag 9 oktober 1757 in 

Ottweiler [Saarland, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op vrijdag 11 december 1829 in 

Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Ludwig Albrecht van Nassau-Saarbrücken, geboren op maandag 19 juni 1775 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (8 jaar oud) op dinsdag 13 april 1784 

aldaar. 

2. Lodewijk Karel van Nassau-Saarbrücken, geboren op donderdag 30 mei 1776 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], prins van Ottweiler, gesneuveld (23 jaar oud) op 

vrijdag 16 augustus 1799 in Urschlau Tal [Salzburg, Oostenrijk] in Zwitserland tegen 

de Fransen. 

3. Louise van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 11 april 1778 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], gravin van Ottweiler, overleden (76 jaar oud) op 

zondag 4 maart 1855 in Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

4. Ludwig Heinrich August van Ludwigsberg, geboren op zondag 28 februari 1779 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (2 jaar oud) op donderdag 7 juni 1781 

aldaar. 

5. Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, geboren op donderdag 24 februari 1785 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (11 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1796 in 

Mannheim [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

6. Louise Katharina van Nassau-Saarbrücken, geboren op zaterdag 4 maart 1786 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op zaterdag 23 mei 1818 in 

Mosbach [Baden-Württemberg, Duitsland]. 

7. Lodewijk Karel Adolf Maurits van Nassau-Saarbrücken, geboren op 

woensdag 3 juni 1789 in Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (23 jaar oud) 

op donderdag 10 december 1812 in Vilnius [Lithuania]. 

 

 Lodewijk van Nassau-Saarbrücken, Buitenechtelijke relatie (3) voor 1771, trouwde met 

Friederike Amalie Dern, geboren op maandag 12 maart 1753 in 

Saarbrücken [Saarland, Duitsland], overleden (49 jaar oud) op maandag 12 april 1802 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Frederika Luisa van Dorsberg, geboren op maandag 18 februari 1771, trouwde met 

François Leclerc d' Alteville. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Ludwig Carl Philipp van Dorsberg, geboren op woensdag 23 februari 1774, zijn 

adeldom werd 20 april 1828 van Pruisische zijde erkend, overleden (ongeveer 97 jaar 

oud) in 1871. 

 

XXId. Karel Christiaan vorst van Nassau-Weilburg, zoon van Karel August van Nassau-Weilburg 

(XXc), op pagina 367 (vorst van Nassau-Weilburg, een deel van het graafschap Nassau) en 

Augusta Frederika Wilhelmina van Nassau-Idstein, geboren op zondag 16 januari 1735 in 



  

  

Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (53 jaar oud) op vrijdag 28 november 1788 in 

Münsterdreisen [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 17 jaar oud) op 

woensdag 5 maart 1760 in 's-Gravenhage met Wilhelmina Carolina (Carolina) Prinses van 

Oranje-Nassau, dochter van Willem IV prins van Oranje-Nassau (XIXq), op pagina 357 (markies 

van Veere en Vlissingen, graaf van Katzenelnbogen) en Anna prinses van Hannover. 

 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 

1. George Willem Belgicus van Nassau-Weilburg, geboren op 

donderdag 18 december 1760 in 's-Gravenhage, overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 27 mei 1762 in Honselersdijk. 

2. Willem Lodewijk Karel van Nassau-Weilburg, geboren op 

zaterdag 12 december 1761 in 's-Gravenhage, overleden (8 jaar oud) op 

donderdag 26 april 1770 aldaar. 

3. Augusta Maria Carolina van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 6 februari 1764 

in 's-Gravenhage, Maria was coadjutrix en decanes van het Sticht Herford en 

kanunnikes van de Abdij van Quedlinburg, overleden (37 jaar oud) op 

woensdag 20 januari 1802 in Herford [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

4. Wilhelmina Louise van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 28 september 1765 in 

's-Gravenhage, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 10 oktober 1837 in 

Greiz [Thüringen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 20 en 38 jaar oud) op 

maandag 9 januari 1786 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met 

Hendrik XIII Reuss-Greiz, zoon van Hendrik XI Reuss-Greiz (graaf van Reuss en 

Obergreiz en Untergreiz, vorst von Reuss) en Conradine Eleonore Reuss-Köstritz, 

geboren op donderdag 16 februari 1747 in Greiz [Thüringen, Duitsland], vorst van 

Reuss zu Greiz, overleden (69 jaar oud) op woensdag 29 januari 1817 in 

Greiz [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

5. Levenloos geboren zoon van Nassau-Weilburg, geboren in 1767 in 's-Gravenhage. 

6. Frederik Willem van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 25 oktober 1768 in 

's-Gravenhage, overleden (47 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1816 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], volgt XXIIa, op pagina 406. 

7. Caroline Louise Frederika van Nassau-Weilburg, geboren op 

woensdag 14 februari 1770 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

overleden (58 jaar oud) op dinsdag 8 juli 1828 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 17 en 23 jaar oud) op dinsdag 4 september 1787 in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Karl Ludwig vorst van 

Wied-Runkel, zoon van Christian Ludwig vorst van Wied-Runkel en Charlotte 

Sophie Auguste van Sayn-Wittgenstein, geboren op donderdag 29 september 1763 in 

Dierdorf [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

dinsdag 9 maart 1824 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Karel Lodewijk van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 19 juli 1772 in 

Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], overleden (6 dagen oud) op 

zaterdag 25 juli 1772 aldaar. 

9. Karel Frederik Willem van Nassau-Weilburg, geboren op maandag 1 mei 1775 in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op 

donderdag 7 mei 1807 in Weilburg [Hessen, Duitsland]. 

10. Amalia Charlotte Wilhelmina Louise prinsen van Nassau-Weilburg, geboren op 

dinsdag 6 augustus 1776 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

overleden (64 jaar oud) op vrijdag 19 februari 1841 in 

Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 

25 jaar oud) (1) op dinsdag 29 oktober 1793 in Weilburg [Hessen, Duitsland] met 

Viktor II Karl Friedrich van Anhalt, zoon van Karl Ludwig van Anhalt en Amalia 

Eleonore van Solms-Braunfels, geboren op maandag 2 november 1767 in 

Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], laatste vorst van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, overleden (45 jaar oud) op 

dinsdag 22 december 1812 in Heerlijkheid Schaumburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. 

Uit dit huwelijk 4 dochters, trouwde (beiden 36 jaar oud) (2) op 



  

  

maandag 15 februari 1813 met Frederik Stein-Liebenstein. van, geboren op 

vrijdag 14 februari 1777, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 4 december 1849. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

11. Levenloos geboren dochter van Nassau-Weilburg, geboren op 

woensdag 21 oktober 1778 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland]. 

12. Kind van Nassau-Weilburg, geboren in 1779, op dezelfde dag overleden. 

13. Henriëtte van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 22 april 1780 in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (76 jaar oud) op 

vrijdag 2 januari 1857 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 16 en 40 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1797 met Ludwig Friedrich 

Alexander van Württemberg, zoon van Frederik Eugenius van Württemberg en 

Frederika Dorothea Sophia van Brandenburg-Schwedt, geboren op 

maandag 30 augustus 1756 in Trzebiatów [Szczecin, Poland], overleden (61 jaar oud) 

op zaterdag 20 september 1817 in Kirchheimbolanden [Hessen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 5 kinderen. 

14. Kind van Nassau-Weilburg, geboren in november 1784, op dezelfde dag overleden. 

15. Kind van Nassau-Weilburg, geboren in november 1785, op dezelfde dag overleden. 

 

Augusta Maria Carolina van Nassau-Weilburg. 

 

 

 
 

 

 

Amalia Charlotte Wilhelmina Louise prinsen van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Henriëtte van Nassau-Weilburg. 

 

 

 
 

Nadat Henriëtte vroeg beide ouders verloren had, groeide ze op onder de hoede van haar oudste broer 

Frederik Willem. Haar echtgenoot was eerst officier in Pruisische dienst en vanaf 1800 generaal in Russische 



  

  

dienst. Zijn carrière bracht veranderende woonplaatsen met zich mee; Henriëtte vergezelde haar man 

voortdurend. Dienovereenkomstig bracht ze haar vijf kinderen op vijf verschillende plaatsen ter wereld. 

Na onzekere jaren, waarin haar echtgenoot veel schulden maakte, bestemde zijn broer, koning Frederik I van 

Württemberg, vanaf 1811 Slot Kirchheim als permanente woonplaats van het gezin. Na de dood van haar 

echtgenoot ontwikkelde Henriette een sterke sociale betrokkenheid, die de stad Kirchheim tot vandaag 

vormt. Op haar verzoek was Albert Knapp, een geëngageerde vertegenwoordiger van het piëtisme, 

meerdere jaren predikant in Kirchheim unter Teck. 

Veel sociale instellingen, zoals een kleuterschool (1838), het ziekenhuis (1840) of de vrijwillige brandweer, 

zijn op haar initiatief ontstaan. Ter gelegenheid van haar 150-jarige sterfdag heeft de stad Henriëtte in 2007 

geëerd met een tentoonstelling. Henriëtte ontving het grootkruis van de Russische Orde van de Heilige 

Catharina. 

 

 

XXIe. Willem Frederik Nassau, zoon van Frederik Nassau (XXh), op pagina 373 en Catharine Rose de 

Brackel, geboren op donderdag 6 december 1798 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], zelfdoding gepleegd (58 jaar oud) op 

dinsdag 24 november 1857 in Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) in 1833 met Elizabeth Garnet, geboren in 

1809, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op zondag 9 augustus 1857. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Elisabeth Catharina Nassau, geboren op zaterdag 3 november 1827 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt op 

dinsdag 27 november 1827 aldaar als Elizabeth Catharina Garnet, trouwde 

(respectievelijk 17 en 31 jaar oud) op maandag 7 april 1845 met John Roberts Kirby, 

geboren op vrijdag 23 juli 1813, overleden (93 jaar oud) op dinsdag 6 november 1906 

in Dover [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk een zoon. 

2. Eliza Nassau, geboren op woensdag 10 juli 1833 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], gedoopt als Eliza Garnet, 

overleden (79 jaar oud) op maandag 5 augustus 1912, trouwde (respectievelijk 17 en 

ongeveer 23 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1851 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk] met Charles Brandreth, geboren 

in 1827, overleden (ongeveer 65 jaar oud) in 1892. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

XXIf. John Augustus Nassau, zoon van Frederik Nassau (XXh), op pagina 373 en Catharine Rose de 

Brackel, geboren op maandag 6 januari 1800 in 

Windsor [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde met Mary Elisabeth Chamberlain. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Rochford Augustus Nassau, geboren op zaterdag 17 september 1853 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (48 jaar oud) op 

dinsdag 14 januari 1902 in Statford [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXIIb, op pagina 410. 

 

XXIg. Willem I Frederik van Oranje-Nassau, zoon van Willem V Batavus van Oranje-Nassau (XXj), op 

pagina 374 en Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen, geboren op maandag 24 augustus 1772 

in 's-Gravenhage, gedoopt op donderdag 17 september 1772 aldaar in de Sint Jacobskerk, erfelijk 

soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden. Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, 

Groothertog van Luxemburg, Vorst van Fulda, graaf van Corvey, Weingarten en Dortmund, 

hertog van Limburg, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 12 december 1843 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], bijgezet op dinsdag 2 januari 1844 in Delft, trouwde (respectievelijk 19 

en 16 jaar oud) (1) op zaterdag 1 oktober 1791 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn nicht 

Friederika Louisa Wilhelmina prinses van Pruisen, dochter van Frederik Willem II van 

Pruisen (van 1786 tot 1797 koning van Pruisen) en Frederika Louisa prinses van 

Hessen-Darmstadt, geboren op vrijdag 18 november 1774 in Potsdam [Brandenburg, Duitsland], 

overleden (62 jaar oud) op donderdag 12 oktober 1837 in 's-Gravenhage paleis Noordeinde. 



  

  

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Willem II van Oranje-Nassau, geboren op donderdag 6 december 1792 in 

's-Gravenhage, vermoord (56 jaar oud) op zaterdag 17 maart 1849 in Apeldoorn, volgt 

XXIIc, op pagina 410. 

2. Willem Frederik Karel (Frits) van Oranje-Nassau, geboren op 

dinsdag 28 februari 1797 in Berlijn [Berlin, Duitsland], overleden (84 jaar oud) op 

donderdag 8 september 1881 in Wassenaar, volgt XXIId, op pagina 421. 

3. Wilhelmina Frederika Louisa Paulina Charlotte (Pauline) Prinses van 

Oranje-Nassau, geboren op zaterdag 1 maart 1800 in Berlijn [Berlin, Duitsland], 

overleden (6 jaar oud) op maandag 22 december 1806 in 

Freijenwalde [Brandenburg, Duitsland], bijgezet in Delft. 

4. Levenloos geboren zoon van Oranje-Nassau, geboren op zaterdag 30 augustus 1806 

in Berlijn [Berlin, Duitsland]. 

5. Wilhelmina Frederika Louise Marianne (Marianne) Prinses van Oranje-Nassau, 

geboren op woensdag 9 mei 1810 in Berlijn [Berlin, Duitsland], gedoopt op 

donderdag 31 mei 1810 aldaar, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 29 mei 1883 in 

Reinhartshausen [Bavaria, Duitsland] om 05:45 uur, begraven op maandag 4 juni 1883 

in Erbabach [Baden-Württemberg, Duitsland]  

 

 
, te Erbach [Hessen, Duitsland], relatie (1) met Gustaaf van Wasa, geboren op 

zaterdag 9 november 1799 in Stockholm [Stockholms, Zweden], overleden (77 jaar 

oud) op zaterdag 4 augustus 1877 in Pillnitz [Sachsen, Duitsland]. Uit deze relatie zijn 

geen kinderen geboren, trouwde (beiden 20 jaar oud) (2) op 

dinsdag 14 september 1830 in 's-Gravenhage Paleis Noordeinde, (gescheiden op 

woensdag 28 maart 1849 in Berlijn [Berlin, Duitsland]) met haar neef Frederik 

Hendrik Albert (Albrecht) van Pruisen, zoon van Frederik Willem III van Pruisen (in 



  

  

personele unie de soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel) en Louise 

Augusta Wilhelmina Amalia van Mecklenburg-Strelitz, geboren op 

woensdag 4 oktober 1809 in Koningsbergen [Russian Federation], prins van Pruisen, 

was een Pruisisch militair, in Nederland vooral bekend als echtgenoot van prinses 

Marianne van Oranje-Nassau, overleden (63 jaar oud) op maandag 14 oktober 1872 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], begraven op zondag 20 oktober 1872 in 

Kasteel Charlottenburg (Berlijn) [Berlin, Duitsland]. Uit dit huwelijk 5 kinderen, 

relatie (3) met Johannes van Rossum, geboren omstreeks 1809, overleden (ongeveer 

63 jaar oud) op donderdag 10 april 1873. Uit deze relatie een zoon. 

 

Willem I Frederik van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Hij studeerde te Leiden en werd in 1790 generaal der infanterie en gouverneur van Breda. Hij streed in 1793 

en 1794 in de Zuidelijke Nederlanden tegen de Fransen, nam in 1799 deel aan de inval bij Den Helder, 

verwierf in 1802 Fulda, Corvey, Weingarten, Dortmund, Isny en Buchhorn als schadeloosstelling, doch 

verloor deze gebieden in 1806. In Oostenrijkse dienst, als luitenant veldmaarschalk, werd hij gewond in 1809 

bij Wagram. Op 2 dec. 1813 ingehuldigd te Amsterdam als souverein vorst, regeerde hij, na 16 maart 1815 als 

koning der Nederlanden, tot zijn troonsafstand te Apeldoorn op 7 okt. 1840. Hij verwierf in 1815 het 

groothertogdom Luxemburg in ruil voor zijn Duitse erflanden. In 1816 werd hij Vliesridder, generaal der 

Infanterie in 1790 Hij vecht samen met zijn broer in de zuidelijke Nederlanden tegen de Fransen, vlucht naar 

Engeland, op zondag 18 januari 1795, Russisch-Engelse inval in 1799 Hij neemt deel aan Russisch-Engelse 

inval in Noord Holland, onderhandelt met Napoleon circa 1800 Willem onderhandelt met Napoleon over 

schadeloosheidstelling van de Oranjebezittingen die door Napoleon in beslag waren genomen, wordt 

gemachtigd door zijn vader Willem V in 1802 In 1802 worden het katholieke Fulda, Corvey, Weingarten en 

Dortmund samen met nog wat andere gebieden toegewezen aan prins Willem V van Oranje-Nassau. Deze 

weigert echter en machtigt zijn zoon Willem Frederik. verblijft met gezin in Fulda tussen 1802 en 1806 Van 

1802 tot 1806 verblijft prins Willem Frederik met zijn gezin als Duits Vorst in het circa 90.000 inwoners 

tellende Fulda, generaal aan Pruisische zijde in 1806, luitenant-generaal in Oostenrijkse dienst in 1809, 

Souverein vorst der Nederlanden, van november 1813 tot donderdag 16 maart 1815, eerste eigen geld in de 

Nederlanden, op maandag 25 april 1814, krijgt Luxemburg toegewezen in 1815, grondwetsvoorstel voor de 

Nederlanden, in 1815, koning der Nederlanden, van donderdag 16 maart 1815 tot 1840, ontslaat zijn 

secretaris op donderdag 7 november 1816, vaardigt taalwet uit voor de Nederlanden, in 1819, Nederlandse 

Handels Maatschappij (NHM) in 1824, matigt perswet in 1829, valt België, binnen in 1830, gedwongen 

afstand gebieden in België, in 1832, koninklijk besluit spoorlijn in 1838, erkent onafhankelijkheid van België, 

in 1839, laatste jaren van 1840 tot 1843. 



  

  

Julie von der Goltz. 

Tussen 1807 en 1812 werd Willem I vader van vier kinderen (twee dochters en twee zonen) die verwekt 

waren bij een vrouw die in het doopregister Maria Dorothea Hoffmann wordt genoemd. Dit zou mogelijk 

hofdame Julie von der Goltz (1780-1841) zijn geweest, ofwel: Juliane Karoline Philippine von der Goltz, 

dochter van Karl Franz von der Goltz (1740-1804), de Pruisische minister van oorlog. De kinderen kregen de 

achternaam Von Dietz, naar een van de titels van Willem I (graafschap Diez). Deze kinderen werden ook 

financieel ondersteund met het door Willem I opgerichte, en in 1856 geliquideerde, Von Jasmund Fonds dat 

een vast inkomen van 10.000 gulden per jaar opleverde. 

 

  

   

   

 

Gustaaf van Wasa en Wilhelmina Frederika Louise Marianne (Marianne) Prinses van Oranje-Nassau 

In 1828 verloofde Gustaaf zich met prinses Marianne van Oranje-Nassau, dochter van koning Willem I. Haar 

ouders vonden hem een geschikte kandidaat om zijn voorname, protestantse afkomst en om zijn vermogen 

(zo'n 20 miljoen gulden). Gustaaf werd tot generaal-majoor in het Nederlandse leger bevorderd en een 

huwelijk was in voorbereiding. Gustaaf was echter als oudste zoon van een afgezette koning in Zweden 

persona non grata en nadat Gustaaf bij de verloving ook nog was aangeduid als "prins van Zweden" dreigde 

de regerende koning van Zweden (uit het Huis Bernadotte) de handelsbetrekkingen met Nederland te 

verbreken. Onder druk van de regering werd de verloving verbroken. 

Op 9 november 1830 trouwde Gustaaf in Karlsruhe met prinses Louise van Baden. Het was geen gelukkig 

huwelijk. Het paar scheidde in 1844. 

 

Friederika Louisa Wilhelmina prinses van Pruisen. 

 

 

 
 

Jeugd. 

Ze werd onder invloed van haar door plichtsbesef doordrongen oudoom Frederik de Grote en de ideeën van 

Voltaire opgevoed aan het Pruisische hof. Ze beheerste verschillende talen. 

Wilhelmina was kunstzinnig. Ze was muzikaal en kon goed schilderen. Mimi schilderde het liefst Bijbelse 



  

  

taferelen en familieportretten. Daarnaast speelde ze graag in toneelstukken aan het hof en borduurde ze; iets 

wat ze aan het Nederlandse hof later ook zou blijven doen. 

Echtgenote van de erfstadhouder. 

Op bijna 17-jarige leeftijd werd ze door haar ouders uitgehuwelijkt aan haar volle neef Willem Frederik van 

Oranje-Nassau, de latere koning Willem I. Ze huwden op 1 oktober 1791 in het koninklijk slot in Berlijn en 

het feest duurde zeventien dagen. 

Het paar woonde in paleis Noordeinde, alwaar hun oudste kind werd geboren: 

" Willem II (1792-1849);. 

Ondertussen werd de positie van de Oranjes door de Franse dreiging steeds onzekerder. Mimi trok zich 

deze situatie erg aan, waardoor werd besloten haar in de zomer van 1794 naar het bosrijke paleis Soestdijk te 

sturen om te herstellen van haar geschokte gezondheid. Uiteindelijk moest zij in januari 1795 met de 

stadhouderlijke familie vluchten naar Engeland. Door alle stress die de vlucht met zich meebracht kreeg 

Wilhelmina medio 1794 een miskraam. 

In april 1796 verlieten Wilhelmina en haar echtgenoot Engeland om zich bij de ouders van Mimi in Pruisen 

te voegen. Aldaar werden geboren: 

" Frederik (1797-1881);. 

" Paulina (1800-1806);. 

Haar man leidde zacht gezegd van 1795 tot 1813 een weinig roemrijk leven, aanvankelijk tegen Napoleon, 

toen zelfs mét Napoleon en later weer tegen Napoleon. Ook was hij vaak van huis, wat Wilhelmina geen 

goed deed. Zij had zich erg gehecht aan haar man en kon de perioden dat hij van huis was moeilijk 

doorbrengen. Inmiddels had echtgenoot Willem van Napoleon vorstendom Fulda toegewezen gekregen. 

Hier resideerden Willem en Wilhelmina als een soort Duits vorstenpaar, terwijl ze de winter standaard in 

Berlijn doorbrachten. In Berlijn hadden ze de beschikking over het zogeheten Niederländisches Palais. 

Toen man Willem weigerde toe te treden tot de Duitse Rijnbond raakten zij het vorstendom Fulda kwijt. 

Wilhelmina, die op 30 augustus 1806 bevallen was van een levenloos kind, moest kort daarop vluchten voor 

oprukkende Franse troepen. Tijdens het reizen door het slechte weer werd dochtertje Pauline ernstig ziek. 

Zij stierf in december in haar moeders armen. Wilhelmina kon nauwelijks scheiden van het lichaampje van 

haar dochter en men vreesde voor haar verstand. De Fransen hadden inmiddels Pruisen bezet en zodoende 

de macht over het gaan en staan van Wilhelmina en haar Pruisische familie. Na een verzoekschrift aan 

Napoleon werd Wilhelmina toegestaan onder streng Frans toezicht naar Berlijn te trekken, alwaar ze korte 

tijd ook geen correspondentie mocht onderhouden met haar man. Nadat haar man toegestaan werd zijn 

vrouw te bezoeken, nam hij hun oudste zoon mee naar Engeland, iets waar Wilhelmina helemaal niet 

achterstond. Zij wilde haar kinderen graag in Pruisen om zich heen houden en bezocht vaak hun lessen. De 

kinderen werden ook met grote bemoeienis van haarzelf opgevoed, iets wat tot dan toe bij weinig adellijke 

moeders het geval was. 

In mei 1810 werd in Berlijn een tweede dochtertje geboren: 

" Marianne (1810-1883);. 

In maart 1813 moesten de Fransen zich terugtrekken uit Berlijn, maar kwamen kort daarna weer terug. 

Hierdoor zocht Wilhelmina haar toevlucht op haar landerijen in Silezië, die ze het jaar daarvoor had 

gekocht. Ze leefde hier in vrij primitieve omstandigheden. Kort nadat Napoleon voor de eerste keer werd 

verslagen, kon zij eind 1813 Silezië verlaten om naar Nederland te komen. Hier was haar echtgenoot 

inmiddels uitgeroepen tot soeverein-koning van Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 

Koningin der Nederlanden. 

Hoe sterk haar moedergevoel was bleek toen Napoleon definitief bij Waterloo werd verslagen. Oudste zoon 

Willem raakte in zijn schouder gewond en Wilhelmina begaf zich naar het hoofdkwartier om haar zoon 

hoogstpersoonlijk te verplegen. 

In haar rol als koningin was ze minder geslaagd. Op haar onderdanen kwam ze kil over doordat ze vrijwel 

alleen contact had met familie en hofdames. Toch gaf ze gul aan liefdadigheid. Koning Willem raadpleegde 

zijn echtgenote nooit. Ze bleef vriendelijk en bescheiden, maar het volk had veel kritiek op haar. Zo kleedde 

zij zich op een ouderwets Duitse manier, iets wat tot veel spot leidde bij de vrouwen uit Brussel. Aldaar 

bracht Wilhelmina met haar hofhouding afwisselend met Den Haag de zomer door. 's Winters werd de tijd 

op Paleis Het Loo of in het Kasteel van Laken doorgebracht. Ook reisde ze bijna jaarlijks naar Berlijn, alwaar 

ze representatieve taken uitvoerde uit naam van haar broer Frederik Willem, de koning van Pruisen. 

Haar grote passie, schilderen, bleef ze ook als koningin uitoefenen. Zo kwam de bekende schilder Friedrich 

Bury naar de Nederlanden om haar lessen te geven. De koningin bezocht ook met enige regelmaat 



  

  

tentoonstellingen en was beschermvrouwe van verschillende musea. 

In de jaren van 1820 begon Wilhelmina te kwakkelen met haar gezondheid. In 1829 werd al gemeld dat 

sommigen schrokken van de magerheid en bleekheid van de koningin. De jaren daarna ging ze achteruit; de 

Belgische Revolutie en de gespannen relatie tussen haar echtgenoot en haar oudste zoon zullen hier zeker 

aan hebben bijgedragen. Aan openbare gelegenheden nam ze zo weinig mogelijk deel; ze hield er niet van 

dat de aandacht op haar werd gevestigd. Toen ze in april 1837 met de koning in Amsterdam een 

schouwburgvoorstelling bijwoonde schrok men van haar vervallen uiterlijk, gebogen houding en moeilijke 

gang. Haar laatste reis maakte ze in mei/juni naar Berlijn, toen ze de doop van kleinzoon Albert koste wat 

kost mee wilde maken. Sterk vermoeid keerde ze terug naar Nederland, en bracht de zomer daarna door op 

paleis Het Loo. Op 4 oktober reisde zij met haar echtgenoot naar Den Haag; Wilhelmina was zeer sterk 

verzwakt tijdens deze reis. Eenmaal in Den Haag verergerde haar toestand. Enkele dagen na aankomst in 

Den Haag overleed zij op bijna 63-jarige leeftijd, terwijl haar echtgenoot, zoons Willem & Frederik en 

kleinzoon Willem aan haar bed stonden. 

Koningin Wilhelmina werd op 26 oktober te Delft bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau. 

 

Wilhelmina Frederika Louise Marianne (Marianne) Prinses van Oranje-Nassau. 

 

 

 
. 

Kinderjaren in Berlijn. 

Marianne was het jongste kind van Willem Frederik en Wilhelmina. Ze was een nakomertje. Haar broers 

Willem (de latere koning Willem II) en Frederik (latere familiebemiddelaar) waren 17 en 13 jaar ouder dan 

zij. Haar oudere zusje Paulina was in 1806 op zesjarige leeftijd overleden. Marianne werd op 31 mei 1810 

gedoopt te Berlijn. Een van haar peetooms was haar broer Willem. Zij is vernoemd naar een tante van 

moederskant Marianne von Preußen. Willem Frederik was in 1795 met zijn gezin gevlucht voor Napoleon 

naar zijn Pruisische schoonouders in Berlijn. In 1803 kwam hij nadat hij ''Fürst von Fulda'' was geworden in 

het bezit van wat daarna het ''Niederländisches Palais Unter den Linden'' zou heten. Daar verbleef het gezin 

tot 1813 in ballingschap met een korte onderbreking in 1806. Dat jaar werd Willem Frederik die als 



  

  

Pruisische generaal vocht tegen Napoleon door de Fransen gevangengenomen. Zijn echtgenote vluchtte met 

haar drie kinderen naar Freienwalde in de buurt van Brandenburg waarbij het jongste kind Pauline op 22 

december door de winterkou overleed. In 1807 ging Wilhelmina (Mimi) terug naar Berlijn. Haar man kwam 

in juli 1807 vrij en verbleef sindsdien eveneens in ''Unter den Linden''. Het is hier waar in mei 1810 Marianne 

in ballingschap werd geboren. Het gezin zou pas in december 1813 naar Den Haag vertrekken. 

Jeugdjaren in Holland. 

Einde 1813 kwam er een einde aan de Duitse ballingschap. Mariannes vader was op 30 november 1813 

geland op het strand van Scheveningen en enige tijd later kwam Marianne met haar moeder en haar 

kindermeisje Bonninck naar Den Haag. Het gezin woonde tijdelijk in het Huis Huguetan aan de Lange 

Voorhout 34, en nadat het Oude Paleis aan het Noordeinde en Huis ten Bosch opnieuw ingericht waren 

verhuisde men. De zomermaanden bracht men door op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Op 30 maart 1814 

werd haar vader, Willem I, in de Nieuwe Kerk van Amsterdam als soeverein vorst ingehuldigd. Door het 

Congres van Wenen werd België bij Nederland gevoegd en op 21 september 1815 werd Willem I in Brussel 

ingehuldigd als koning. Als nieuwe koning en koningin van Nederland en België hadden haar ouders 

weinig tijd voor Marianne. Zij stelden een gouvernante uit adellijke kring aan, Jacoba Helena gravin 

Bentinck-van Reede-Ginkel, gehuwd met de heer van Middachten. Zij was streng voor Marianne en regelde 

het onderwijs, onder andere door lessen van de huisonderwijzeres Catharina van Ulft. Zij kreeg extra 

taalonderwijs, haar talen waren slecht, ze sprak een mengelmoes van Duits en Frans, en nauwelijks 

Nederlands. 

Johannes van Rossum. 

Het huwelijk tussen Marianne en Albert was slecht. In 1845 verliet Marianne haar man en Berlijn om zich in 

Voorburg te vestigen, waar ze op 7 maart 1848 de voorname buitenplaats Rusthof kocht. Hier leefde ze 

openlijk samen met haar koetsier, Johannes van Rossum. Op 28 maart 1849 werd de echtscheiding met 

Albert officieel uitgesproken. Op 30 oktober dat jaar beviel ze van een zoon: 

Johannes Willem van Reinhartshausen (Johannes Willem) (1849-1861), van wie ook destijds al bekend was 

wie de vader was. 

Daarop kwamen de contacten met het Oranjehuis onder grote druk te staan en was ze in Pruisen ongewenst. 

Daarmee werd haar feitelijk het contact tot haar kinderen ontzegd. Deze kwamen echter in 1849 per trein 

naar Nederland. Op 5 juni 1853 werd haar echtscheiding goedgekeurd door de koning van Pruisen. 

Ze stierf op 29 mei 1883 op Schloss Reinhartshausen in Erbach. Marianne werd na haar dood begraven in het 

graf van Van Rossum, in het Duitse Erbach in de Rheingau. Zij was de laatste Oranje, vóór Friso van 

Oranje-Nassau van Amsberg (2013), die ter aarde werd besteld. Alle andere Oranjes werden - al dan niet 

gebalsemd - bijgezet in een grafkelder, meestal in Delft. 

Prinses Marianne heeft in de tijd dat zij in Duitsland woonde, in de buurt van Breslau, tegenwoordig 

Wroclaw in Polen, veel voor de streek betekend. Zij heeft veel in de aanleg van wegen en in de 

(glas)industrie geïnvesteerd. In Seitenberg, nu Stronie ?l?skie, staat nu nog de glasfabriek Violetta, waarvan 

zij de oprichting mogelijk heeft gemaakt. In Bad Landeck, nu L?dek Zdrój, staat nog een monumentje ter 

herinnering aan haar inbreng in de aanleg van een belangrijke weg in het gebied. 

Muziek. 

Prinses Marianne was ook een componiste. Zij componeerde in 1836 een Parademars. Dit is een typische 

mars voor de cavalerie. In Pruisen bestond een bundel van marsen voor het leger, de Preußische 

Armeemarsch-Sammlung. Deze bestond uit drie onderdelen. Het 1e deel bestond uit langzame marsen voor 

de Infanterie en presenteermarsen voor de voettroepen, het 2e deel uit Geschwindmärsche für die Infanterie 

en de parademarsen voor de voettroepen. In het 3e deel waren de marsen van de cavalerie opgenomen. 

Omdat de mars die prinses Marianne had gecomponeerd, een cavalerie-mars was, behoorde die eigenlijk tot 

het 3e deel, maar werd als Armeemarsch I, 21, of AM I, 21, in het 1e deel ondergebracht. 

Ook haar dochter Charlotte en haar zoon Albert, alsmede haar kleindochter prinses Maria Elisabeth van 

Saksen-Meiningen hebben verschillende bijdragen aan deze bundel geleverd en marsen gecomponeerd. 

Trivia. 

Voor de Oude Kerk van Voorburg staat een klein standbeeld van de prinses. De Prinses Mariannelaan en het 

Marianneviaduct in deze plaats zijn naar haar genoemd. 

In de eerdergenoemdeOude Kerk is in 1878 door de orgelbouwer Bätz-Witte een kerkorgel gebouwd. De 

prinses, die hier naar de kerk ging, zou zich naar verluidt bijzonder hebben geërgerd aan de slechte kwaliteit 

van het orgel dat destijds in de kerk stond. Op haar initiatief en door een van haar afkomstige financiële 

bijdrage werd de bouw van het nieuwe, huidige orgel mogelijk. Het orgel heet daarom nog altijd het 



  

  

Marianne-orgel. 

 

 

Frederik Hendrik Albert (Albrecht) van Pruisen. 

 

 

 
 

Hij nam in 1819 als luitenant dienst in het Pruisische leger, werd in 1852 generaal der cavalerie, een 

legeronderdeel dat zijn bijzondere interesse had, en in 1865 inspecteur-generaal. Hij voerde in de Duitse 

Oorlog het bevel over een cavaleriekorps en nam deel aan de veldslagen bij Münchengrätz, Gitschin en 

Königgrätz. 

In de Frans-Duitse Oorlog voerde hij het commando over de vierde cavaleriedivisie van het derde leger en 

trok daarmee van Wissembourg via Wœrth en Sedan naar Parijs. Daar kreeg hij de opdracht ter observatie 

van het Loireleger naar Orléans op te rukken en nam aldaar met succes deel aan de krijgsverrichtingen 

onder generaal Von der Tann, Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin en prins Frederik Karel. Na het 

eind van de oorlog werd hij tot kolonel-generaal benoemd. 

 

 

Johannes van Rossum. 

 

 



  

  

 
 

Hij was secretaris en koetsier van zijn vrouw en had een rijzige, knappe gestalte, een grote bijbelvastheid en 

een redelijke algemene ontwikkeling. Hij is begraven in het graf van Marianne, maar zijn naam staat niet 

vermeld. 

 

 

 Willem I Frederik van Oranje-Nassau, trouwde (respectievelijk 68 en 48 jaar oud) (2) op 

woensdag 17 februari 1841 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met Henriëtte Adriana Flora Ludovica 

D'oultremont de Wégimont (Jetje Dondermond), dochter van Ferdinand Louis d' Oultremont en 

Johanna Susanna Hartsinck, geboren op dinsdag 28 februari 1792 in Maastricht, overleden (72 

jaar oud) op woensdag 26 oktober 1864 in 

Kasteel Rahe (Laurensberg) [Nordrhein-Westfalen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Henriëtte Adriana Flora Ludovica D'oultremont de Wégimont (Jetje Dondermond). 

 

 



  

  

 
 

Henriette was lid van de familie D'Oultremont en een dochter van de Luikse Ferdinand graaf d'Oultremont 

de Wégimont (eerder dan 1760-1799) en de Wageningse viceadmiraalsdochter Johanna Susanna Hartsinck 

(1759-1830). Na het overlijden van haar vader in november 1799 woonde het gezin wisselend in Brussel en 

Henegouwen. Henriette volgde onderwijs in Parijs. In 1817 werd zij hofdame van koningin Wilhelmina, de 

vrouw van koning Willem I. 

Huwelijk. 

In 1839, anderhalf jaar na de dood van Wilhelmina, vroeg Willem I haar ten huwelijk. Dit leidde tot 

opschudding in de koninklijke familie, de regering en het land. Henriette was geen prinses en 

rooms-katholiek. Minister Van Maanen van justitie hield Willem I voor dat het burgerlijk wetboek niet 

voorzag in een morganatisch huwelijken dat een voorstel tot een wetswijziging op weerstand zou stuiten. 

Ook in de kringen van de hofdames leidde de huwelijksplannen tot ophef, met name omdat hiermee 

hofdame Julie von der Goltz (1780-1841), moeder van vier buitenechtelijke kinderen van de koning, 

gepasseerd werd. Na het aanzoek vertrok Julie von der Goltz naar Berlijn om zich in het Niederländisches 

Palais terug te trekken, waardoor dit paleis voor Willem en Henriette ontoegankelijk werd. Henriette was 

nog voordat de problemen over het voorgenomen huwelijk publiek werden naar Italië afgereisd, vanwaar ze 

met Willem contact bleef onderhouden.. 

De ophef was zo groot dat Willem op 25 maart 1840 te kennen gaf af te zien van een huwelijk, doch op 7 

oktober 1840 trad hij af als koning om een dag later opnieuw het huwelijk ter sprake te brengen. Na zijn 

abdicatie noemde hij zich 'koning Willem Frederik, graaf van Nassau' en vertrok in november naar Berlijn. 

De gelovige Henriette stond erop dat het huwelijk volgens de regelen van haar Kerk zou plaatsvinden. 

Daarvoor diende dus pauselijke dispensatie verkregen te worden daar zij als rooms-katholiek met een 

protestant wilde trouwen. Dat bleek nog niet eenvoudig, maar lukte uiteindelijk na bemiddeling van haar 

neef Emile d'Oultremont, die Belgisch vertegenwoordiger bij de Heilige Stoel was. Die dispensatie werd 

verkregen in januari 1841. In Berlijn vond daarna het huwelijk op 17 februari 1841 plaats volgens protestante 

en rooms-katholieke gebruiken. Het burgerlijk huwelijk was in het paleis van Willem Frederiks dochter 

Marianne en haar echtgenoot prins Albert van Pruisen. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Waalse 

kerk.. 

Bij haar huwelijk kreeg ze van haar echtgenoot de titel gravin van Nassau toegekend, maar dat was niet 

officieel aangezien Willem Frederik niet meer gerechtigd was om iemand in de adelstand te verheffen. In de 

literatuur zijn echter diverse verwijzingen te vinden dat die titel wel degelijk met recht werd toegekend. 



  

  

Historicus Bas Dudok van Heel kon daarvoor echter geen enkel formeel bewijs vinden.. 

Koning Willem II wilde het huwelijk in eerste instantie niet erkennen, maar gaf alsnog toe nadat zijn vader 

dreigde in Nederland opnieuw te trouwen. In dat geval zou het huwelijk, ook buiten de inmenging van 

Willem II, voor de Nederlandse wet alsnog geldig zijn. Op 2 oktober 1841 werd het huwelijk te 

's-Gravenhage geregistreerd in de akten van de Burgerlijke Stand, zodat het wettelijk in Nederland 

erkenning kreeg. Henriette en Willem woonden vervolgens in Berlijn in het Niederländisches Palais aan 

Unter den Linden. 

Willem Frederik overleed in Berlijn in december 1843. Henriette verhuisde naar kasteel Rahe in Laurensberg 

bij Aken. Daar overleed zij bijna 21 jaar later in oktober 1864, 72 jaar oud. Op haar verzoek werd ze begraven 

in het familiegraf bij het kasteel van Wégimont. 

Verdachtmakingen. 

Al in de tijd dat de koning zijn voornemen voor een tweede huwelijk kenbaar maakte, waren er geruchten in 

de media over "het onzedelijk gedrag van de gravin". De biograaf Roppe vermoedde met anderen dat deze 

werden uitgedacht om het imago van de gravin te beschadigen. De geruchten hadden betrekking op een 

zogenaamde voorechtelijke affaire van de koning met de gravin, maar ook op haar gedrag. Alles werd uit de 

kast gehaald om het huwelijk tegen te houden. De oudste bronnen over het vermeend onzedelijk gedrag 

dateren uit 1839.. 

De genealoog Julius Schatt (1896-1959) meldde dat zijn grootvader Peter Heinrich Fitten (ca. 1836-1889) en 

diens zuster Elisabeth Ludovica Albertina Fitten (1808-1889) buitenechtelijke kinderen zouden zijn van de 

koning en de gravin. Schatt had al in de periode 1930-1934 aan de journalist Ernst Michel brieven geschreven 

over zijn vermeende koninklijke afstamming. Pas in 1950 kwam hij daar in bredere kring mee naar buiten. 

Schatt kon zijn beweringen nooit met serieuze argumenten staven en de bronnen die hij noemde maken geen 

gewag van het bestaan van buitenechtelijke kinderen, zoals Schatt beweerde. Mogelijk heeft Schatt de 

formulering "kinderen die uit het huwelijk zouden geboren worden" verward met "kinderen die reeds 

zouden geboren zijn". Ook zouden de kinderen in het testament van Willem I genoemd zijn in doorgehaalde 

passages, maar die blijken over een ander onderwerp te handelen. Ook de vijf andere argumenten van Schatt 

kon Roppe weerleggen. De Nijmeegse hoogleraar geschiedenis Lodewijk Rogier, die met Schatt sprak, stelde 

dat "men voor het geval stond van iemand die van een idee-fixe bezeten was, iemand wiens beweringen 

men niet ernstig kon opvatten". 

Nadien bleven de beweringen over de beide kinderen echter opduiken. Met name in overzichten van 

buitenechtelijke kinderen van de Oranjes passeren ze nogal eens de revue, echter zonder inhoudelijke 

argumenten en een toelichting op het ontstaan van dit gerucht. 

 

 

 Willem I Frederik van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (3) met Juliane Karoline 

Philippine van der Goltz, geboren in 1780, overleden (ongeveer 61 jaar oud) in 1841. 

 Uit deze relatie 4 kinderen, waaronder: 

1. Wilhelmina Maria van Dietz, gedoopt in Berlijn [Berlin, Duitsland]. Het restant van 

het Von Jasmund Fonds werd bij de liquidatie in 1856 uitgekeerd aan haar toen 

meerderjarige zoon, uit haar huwelijk met C.A.I. von Jasmund, zij is in het kraambed 

overleden in 1836, trouwde met C.A.I. van Jasmund. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

Generatie XXII 
 

 

XXIIa. Frederik Willem vorst van Nassau-Weilburg, zoon van Karel Christiaan vorst van 

Nassau-Weilburg (XXId), op pagina 392 en Wilhelmina Carolina (Carolina) Prinses van 

Oranje-Nassau (prinses van Oranje Nassau), geboren op dinsdag 25 oktober 1768 in 

's-Gravenhage, overleden (47 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1816 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 19 en 16 jaar oud) op 

donderdag 31 juli 1788 in Hachenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland] met Louise Isabelle 

Alexandrine Auguste van Sayn-Hachenburg, dochter van Wilhelm Georg van 

Kirchberg-Hachenburg en Isabelle Auguste Reuss-Greiz, geboren op woensdag 29 april 1772 in 



  

  

Hachenburg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], burggravin van Kirchberg, gravin van Hachenburg, 

overleden (54 jaar oud) op zaterdag 6 januari 1827 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. George Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau, geboren op 

donderdag 14 juni 1792 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], 

overleden (47 jaar oud) op vrijdag 30 augustus 1839 in 

Bad Kissingen [Bavaria, Duitsland], volgt XXIIIa, op pagina 427. 

2. Augusta Louise Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op 

zondag 5 januari 1794 in Weiburg [Hessen, Duitsland], overleden (2 jaar oud) op 

maandag 11 april 1796 aldaar. 

3. Henriëtte Alexandrina Frederika Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op 

maandag 30 oktober 1797 in Bayreuth [Bavaria, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op 

dinsdag 29 december 1829 in Wenen [Wien, Oostenrijk] aan roodvonk, trouwde 

(respectievelijk 17 en 44 jaar oud) op zondag 17 september 1815 in 

Weilburg [Hessen, Duitsland] met Karel Lodewijk Johan Josef Laurens van 

Oostenrijk-Teschen, zoon van Leopold II van Habsburg-Lotharingen (rooms Duits 

Keizer) en Maria Luise van Bourbon, geboren op donderdag 5 september 1771 in 

Florence [Toscana, Italië], aartshertog van Oostenrijk, hertog van Teschen, overleden 

(75 jaar oud) op vrijdag 30 april 1847 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk 7 

kinderen. 

4. Frederik Willem van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 15 december 1799 in 

Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (45 jaar oud) op 

maandag 6 januari 1845 in Wenen [Wien, Oostenrijk], volgt XXIIIb, op pagina 440. 

 

Frederik Willem vorst van Nassau-Weilburg. 

 

 

 
 



  

  

Frederik Willem werd na het overlijden van zijn broer Lodewijk in 1770 erfprins. Hij volgde Lodewijk ook 

op als kolonel van het Overijsselse regiment cavalerie en werd tevens kapitein der grenadiers van het Staatse 

leger, tot 1784. Tot slot volgde hij Lodewijk op als proost van Sint-Jan te Utrecht, wat hij bleef tot de 

opheffing van deze functie in 1795. Hij werd ridder in de Orde van de Olifant.. 

Frederik Willem volgde in 1788 zijn vader op als vorst van Nassau-Weilburg. Hij stond tot 1789 onder 

regentschap. Na de bezetting van het nabijgelegen Mainz door de Fransen vluchtte Frederik Willem in 1793 

uit Slot Kirchheimbolanden, de door zijn vader aanvullend op Weilburg nieuw gebouwde residentie, naar 

Bayreuth. Daarmee eindigde voor het slot de functie als vorstelijke residentie, en daarmee ook de 

heerschappij van de vorsten van Nassau-Weilburg over deze regio. 

Door zijn huwelijk verkreeg Frederik Willem in 1799 het graafschap Sayn-Hachenburg en het 

burggraafschap Kirchberg. 

Frederik Willem verkreeg in 1803 bij de opheffing van het keizerrijk: 

Bezittingen van de keurvorst van Trier: de ambten Wellmich, Hammerstein (met Irlich), Engers, 

Ehrenbreitstein, Vallendar, Sayn, Hersbach, Grenzau, Montabaur, Limburg en een deel van Boppard (Kamp 

en Niederkester). 

De delen van de keurvorst van Trier van de ambten Camberg (¼), Wehrheim (½), van de dorpen 

Mensfelden (5/6), Eisenbach (¼) en Hasselbach (¾), van de rijksabdij Arnstein, en van de gemediatiseerde 

abdijen Schönau en Mariestadt.. 

Frederik Willem trad in 1806 toe tot de Rijnbond en wist zo de annexatie van zijn grondgebied door 

Napoleon te verhinderen. Met zijn achterneef Frederik August van Nassau-Usingen stond hij bij de formatie 

van deze Rijnbond (juli 1806) aan Frankrijk af: Kastel en Kostheim, en aan het groothertogdom Berg: 

Königswinter, Vilich, Deuz en Linz. Frederik August en Frederik Willem regeerden gemeenschappelijk het 

nieuwe hertogdom Nassau (Frederik August droeg de titel hertog, Frederik Willem de titel vorst), dat was 

gevormd door samenvoeging van hun verenigde vroegere gebieden en vergroot met de aanwinsten door 

hun toetreding tot de Rijnbond, te weten de soevereiniteit over: 

Het graafschap Holzappel en de heerlijkheid Schaumburg. 

Het deel van het graafschap Wied-Runkel ten zuiden van de Lahn en de ambten Dierdorf, Altenwied en 

Neuerburg. 

Het deel van het graafschap Diez dat bezit was van Willem VI van Oranje-Nassau (ambten Diez, Dauborn en 

Marienberg) en het deel dat Willem VI van Oranje-Nassau bezat van Nassau, Camberg, Wehrheim, 

Mensfelden, Eisenbach, Bad Ems, Kirberg, alsmede de ambten Burbach en Neunkirchen. 

Het graafschap Wied-Runkel (ambten Grenzhausen, Heddesdorf en de stad Neuwied). 

Bepaalde goederen van de vorsten van Solms: de ambten Braunfels, Greifenstein en Hohensolms. 

En tot slot: 

Van de graven von Bassenheim: de heerlijkheden Reifenberg en Kransberg. 

Van de vorsten von der Leyen: de heerlijkheden Fachbach, Müllen en Nievern. 

Van de baronnen von Stein: de heerlijkheden Frücht en Sweighausen. 

Van de familie von Boos-Waldeck: Wasenbach. 

Van de familie von Preuschen: Osterspai. 

Van de familie von Sickingen: Sauerthal. 

Van de familie von Marioth: Langenau. 

Van de familie von Coudenhove: Niederhofheim. 

Van de familie von Schönborn-Frankenstein: Dornassenheim.. 

Frederik August en Frederik Willem waren verlichte en liberale heersers die, door middel van 

hervormingen, zoals de afschaffing van belastingprivileges van de adel, de invoering van persvrijheid en de 

bepaling alle burgers voor de wet gelijk waren, een moderne staat stichtten. Ze schaften in 1808 de 

lijfeigenschap af, vaardigden in 1811 een op gelijkheid van heffing gebaseerde belastingwet uit, en schonken 

hun land op 1 en 2 september 1814 als eerste Duitse vorsten een grondwet die voorzag in een landdag. 

Na de zich aftekenende nederlaag van Napoleon konden Frederik August en Frederik Willem door een 

tijdige wisseling van partij de soevereiniteit van hun land ook in de Duitse Bond redden. Bij verdrag van 26 

november 1813/14 juli 1814 gaf het hertogdom Nassau aan Willem VI van Oranje-Nassau (dan inmiddels 

soeverein vorst Willem Frederik der Nederlanden) de ambten Burbach en Neunkirchen en diens deel van 

het graafschap Diez terug en stond het het gehele ambt Kirberg en het dorp Mensfelden af, alsmede een deel 

van het ambt Camberg. Als tegenprestatie erkende Willem Frederik het totale bezit van de ambten Nassau 

en Wehrheim door het hertogdom Nassau. Kasteel Nassau bleef gemeenschappelijk bezit van de Walramse 



  

  

en de Ottoonse Linie. Op 31 mei 1815 tekende Frederik August een verdrag met Pruisen over ruil van 

bezittingen. Nassause troepen namen op 18 juni 1815 onder het bevel van Arthur Wellesley, hertog van 

Wellington, deel aan de Slag bij Waterloo tegen Napoleon. Ter herdenking van deze gebeurtenis werd 50 

jaar na de slag op de Luisenplatz in Wiesbaden een monument opgericht. 

Al bij de vorming van het hertogdom Nassau was het duidelijk dat Frederik August zonder mannelijke 

erfgenamen zou blijven, zijn twee zoons waren reeds jong overleden. Het was dus te verwachten dat de 

waardigheid van de hertog zou toevallen aan Frederik Willem. Daartoe kwam het echter niet omdat 

Frederik Willem op 9 januari 1816 op 47-jarige leeftijd door een val van een trap in Slot Weilburg om het 

leven kwam. Frederik August overleed slechts een paar weken later, op 24 maart 1816, zodat Frederik 

Willems zoon Willem hertog werd, voor wie zijn vader in de Wilhelmstrasse in Wiesbaden vanaf 1813 het 

Erfprinsenpaleis had gebouwd, dat nu niet meer betrokken werd. Frederik Willem werd begraven in de 

Slotkerk te Weilburg. 

 

 

Karel Lodewijk Johan Josef Laurens van Oostenrijk-Teschen. 

 

 

 
 

Nadat in 1793 de Franse legers uit de Oostenrijkse Nederlanden waren verdreven, werd hij benoemd tot 

landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Tweede Oostenrijkse Restauratie. Hierna werden de 

Zuidelijke Nederlanden in 1794 weer bezet door Frankrijk. Dit markeert het begin van de Franse tijd in 

België (1794-1815). Karel kreeg in 1822 de titel "hertog van Teschen". 

Jeugd en carrière. 

Karel werd geadopteerd door zijn kinderloze tante Maria Christina van Oostenrijk en Albert Casimir van 

Saksen-Teschen, die hem in Wenen opvoedden. Hij bracht zijn jeugd door in Toscane, Wenen en de 

Oostenrijkse Nederlanden, waar hij zijn militaire carrière begon in de oorlog van de Franse Revolutie. Hij 

stond aan het hoofd van een brigade tijdens de Slag bij Jemappes en in 1793 onderscheidde hij zich tijdens de 

Slag bij Aldenhoven en de Tweede Slag bij Neerwinden. In dit jaar werd hij stadhouder van de Zuidelijke 

Nederlanden en kreeg hij de militaire rang van luitenant-veldmaarschalk en niet veel later die van 

Feldzeugmeister. Hij voerde het bevel over verschillende troepen tijdens de oorlog in de Lage Landen en hij 

was aanwezig bij de Slag bij Fleurus. 



  

  

In 1795 diende hij aan de Rijn en het jaar daarop kreeg hij het gezag over alle Oostenrijkse troepen aan die 

rivier. Door zijn optreden tijdens de operaties tegen de Fransen Jourdan en Moreau in 1796 kreeg hij 

erkenning als een van de beste generaals in. 

Napoleontische oorlogen. 

In 1797 werd hij uitgezonden om het oprukken van generaal Bonaparte in Italië tegen te houden; hij leidde 

de terugtocht van de overwonnen Oostenrijkers met de hoogste bekwaamheid. In de campagne van 1799 

kwam hij weer tegenover Jourdan te staan, maar hij versloeg de Fransman in de gevechten te Osterach en 

Stokasch. Dit werd gevolgd door zijn succesvolle invasie van Zwitserland en het verslaan van de Fransman 

Masséna tijdens de Eerste Slag bij Zürich, waarna hij Duitsland weer betrad en de Fransen over de Rijn 

dreef. 

Vanwege zijn slechte gezondheid moest hij zich terugtrekken naar Bohemen. Maar al snel werd hij weer 

opgeroepen om de opmars van de Franse troepen naar Wenen te stuiten. Het resultaat van de Slag bij 

Hohenlinden (1800) had dit echter bij voorbaat onmogelijk gemaakt en de aartshertog zag zich gedwongen 

de wapenstilstand van Steyr sluiten. Zijn populariteit was nou zo groot dat de parlementszitting van 

Regensburg besloot te zijner ere een standbeeld op te richten en hem de titel van redder van zijn land te 

geven, maar Karel weigerde beide onderscheidingen. 

In 1806 benoemde keizer Frans II van Oostenrijk Karel tot opperbevelhebber van het Oostenrijks leger en tot 

hoofd van de krijgsraad. Karel reorganiseerde het leger en zette de aanval op de Franse troepen in. In eerste 

instantie behaalde hij veel successen, maar die werden overschaduwd door de latere nederlagen bij 

Abensberg, Landshut en Eckmuhl. Daarna won de aartshertog de grote Slag bij Aspern-Eßling. Niet lang 

daarna vocht hij in de Slag bij Wagram, waarin de Oostenrijkers werden verslagen. In deze laatste twee 

gevechten had Napoleon meer dan 50.000 man verloren. Aan het eind van de campagne gaf de aartshertog 

al zijn militaire functies op. Karel trok zich voor de rest van zijn leven terug uit militaire en politieke zaken, 

behalve een korte tijd in 1815, toen was hij namelijk gouverneur van Mainz. In 1822 volgde hij zijn 

adoptievader, Albert Casimir van Saksen-Teschen, op als hertog van Teschen. 

 

 

XXIIb. Rochford Augustus Nassau, zoon van John Augustus Nassau (XXIf), op pagina 396 en Mary 

Elisabeth Chamberlain, geboren op zaterdag 17 september 1853 in 

Saint-Osyth [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (48 jaar oud) op 

dinsdag 14 januari 1902 in Statford [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde met 

Jessica (Jessie) Warren, geboren op donderdag 30 juni 1859 in 

Stepney [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 3 februari 1939 in Wichford [East Midlands, Verenigd Koninkrijk]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Letta May Nassau, geboren op maandag 7 januari 1884, jong overleden. 

2. Nellie Nassau, geboren op maandag 25 oktober 1886, jong overleden. 

3. Frederik Frank Nassau Rochford, geboren op zondag 24 maart 1889 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 25 februari 1959 aldaar, volgt XXIIIc, op pagina 440. 

4. Herbert Arthur Nassau, geboren op zondag 7 februari 1892 in 

Stepney [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (40 jaar oud) op 

donderdag 14 juli 1932, trouwde (39 jaar oud) op donderdag 8 oktober 1931 met 

Gladys England. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Harold Charles Nassau, geboren op maandag 19 maart 1894 in 

Stratford [New York, Verenigde Staten], overleden (1 jaar oud) op 

zondag 30 juni 1895. 

6. Ethel Violet Nassau, geboren op zondag 29 november 1896 in 

Stratford [New York, Verenigde Staten], trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op 

zondag 14 oktober 1923 met Frederick Savage, geboren op vrijdag 19 juni 1896 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

 Jessica (Jessie) Warren, trouwde (ongeveer 46 jaar oud) (2) in 1905 met Frank Henry Westfield. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 



  

  

XXIIc. Willem II Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau, zoon van Willem I Frederik 

van Oranje-Nassau (XXIg), op pagina 396 (erfelijk soeverein Vorst der Verenigde 

Nederlanden.) en Friederika Louisa Wilhelmina prinses van Pruisen, geboren op 

donderdag 6 december 1792 in 's-Gravenhage, gedoopt op vrijdag 28 december 1792 aldaar in de 

Sint Jacobskerk, koning der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, groothertog van Luxemburg, 

hertog van Limburg, vermoord (56 jaar oud) op zaterdag 17 maart 1849 in Apeldoorn door zijn 

zoon Willem III, begraven op woensdag 4 april 1849 in Delft, trouwde (respectievelijk 23 en 21 

jaar oud) op woensdag 21 februari 1816 in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation] met Anna 

Paulowna van Rusland, dochter van Paul I Petrovitsj van Rusland en Sophia Dorothea Augusta 

Louisa van Württemberg, geboren op zondag 18 januari 1795 in 

Sint-Petersburg [LG, Russian Federation], overleden (70 jaar oud) op woensdag 1 maart 1865 in 

's-Gravenhage, begraven op vrijdag 17 maart 1865 in Delft. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Willem III Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau, geboren op 

woensdag 19 februari 1817 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], overleden (73 jaar 

oud) op zondag 23 november 1890 in Apeldoorn, volgt XXIIId, op pagina 441. 

2. Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel (Alexander) (genoemd 

naar al zijn ooms, Willem Alexander Frederik) van Oranje-Nassau, geboren op 

zondag 2 augustus 1818 in Paleis Soestdijk, gedoopt op maandag 24 augustus 1818 in 

's-Gravenhage in de Sint Jacobskerk, prins der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, 

ongehuwd overleden (29 jaar oud) op zondag 20 februari 1848 in 

Madeira [Madeira, Portugal], bijgezet op vrijdag 21 april 1848 in Delft. 

3. Willem Frederik Hendrik (Hendrik) van Oranje-Nassau, geboren op 

dinsdag 13 juni 1820 in Paleis Soestdijk (te Soestdijk), gedoopt op zaterdag 8 juli 1820 

in Baarn, overleden (58 jaar oud) op maandag 13 januari 1879 in 

Walferdange [Luxembourg, Luxemburg], begraven op zaterdag 25 januari 1879 in 

Delft, trouwde (respectievelijk 51 en 42 jaar oud) (1) op woensdag 1 mei 1872 

(donderdag 19 mei 1853) in Weimar [Thüringen, Duitsland] met Amalia Maria de 

Gloria van Saksen-Weimar, dochter van Karel Bernhard van 

Saksen-Weimar-Eisenach en Ida van Saksen-Meiningen, geboren op 

zaterdag 20 maart 1830 in Gent [Oost-Vlaanderen, België], overleden (42 jaar oud) op 

woensdag 1 mei 1872 in Walferdange [Luxembourg, Luxemburg], begraven op 

vrijdag 17 mei 1872 in Delft. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 58 en 22 jaar oud) (2) op zaterdag 24 augustus 1878 in 

Potsdam [Brandenburg, Duitsland] met Maria Elisabeth Louise Frederika (Marie) 

van Pruisen, dochter van Frederik Karel Nicolaas van Pruisen en Maria Anna van 

Anhalt-Dessau, geboren op vrijdag 14 september 1855 in 

Marmerpaleis (Potsdam) [Brandenburg, Duitsland], zij is in het kraambed overleden 

(32 jaar oud) op woensdag 20 juni 1888 in 

Kasteel Albrechtsberg (Dresden) [Sachsen, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Ernst Casimir van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 21 mei 1822 in 

Paleis Soestdijk, gedoopt op dinsdag 18 juni 1822 in Amsterdam, overleden (5 

maanden oud) op dinsdag 22 oktober 1822 in Brussel [Vlaams-Brabant, België] 

(waterhoofd), bijgezet op vrijdag 11 mei 1860 in Delft. 

5. Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van Oranje-Nassau, geboren op 

donderdag 8 april 1824 in Paleis Lange Voorhout ('s-Gravenhage), gedoopt op 

dinsdag 4 mei 1824 in 's-Gravenhage in de Sint Jacobskerk, prinses der Nederlanden 

prinses van Oranje-Nassau, groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden 

(72 jaar oud) op dinsdag 23 maart 1897 in Weimar [Thüringen, Duitsland], begraven 

op zaterdag 27 maart 1897 aldaar, trouwde (respectievelijk 18 en 24 jaar oud) op 

zaterdag 8 oktober 1842 in Paleis Kneuterdijk ('s-Gravenhage) met haar neef Karel 

Alexander August Johan van Saksen-Weimar-Eisenach, zoon van Karel Frederik van 

Saksen-Weimar-Eisenach (van 1828 tot 1853 groothertog van 

Saksen-Weimar-Eisenach) en Maria Pavlovna van Rusland, geboren op 



  

  

woensdag 24 juni 1818 in Weimar [Thüringen, Duitsland], was van 1853 tot 1901 

groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, overleden (82 jaar oud) op 

zaterdag 5 januari 1901 in Weimar [Thüringen, Duitsland]. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 

Willem II van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Hij studeerde in 1809 te Oxford, streed 1811-1813 als luitenant-kolonel en aide-de-camp onder Wellington in 

Spanje, werd gewond bij Salannanca (1811) en bij Quatre-Bras (1815), generaal der infanterie 22 dec. 1813. 

Sedert 1814 was hij ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hij commandeerde het Nederlandse leger 

tijdens de Belgische opstand, werd op 25 aug. 1831 benoemd tot veldmaarschalk en besteeg de troon op 7 

okt. 1840 toen zijn vader afstand deed. Ingehuldigd te Amsterdam 28 november 1840. 

Koning Willem II van Oranje-Nassau sterft op 17 maart 1849 in Tilburg en wordt op 4 April 1849 bijgezet in 

het familiegraf in de Nieuwe Kerk te Delft. Zijn zoon prins Willem III van Oranje-Nassau verbleef op het 

moment van het overlijden van zijn vader in Engeland. Het duurde 3 dagen voordat hij de oversteek nam 

om het koningschap op zich te nemen en de net nieuwe grondwet te aanvaarden. Doordat het 3 dagen 

duurde voordat hij overkwam ging het gerucht dat hij het Koningschap niet zou zien hebben zitten. 

Toen Koning Willem II stierf liet hij een torenhoge schuldenlast na, zijn erfgenamen werden gedwongen om 

veel van zijn erfenis te veilen, waaronder zijn verzameling schilderijen, interesse in kunst, Studie in Berlijn 

van 1806 tot 1808, Studie Oxford in Engeland, van 1808 tot 1811, Verblijft in London in 1813, Strijdt tegen 

Fransen in 1815, Inspecteur-Generaal der Nederlandse troepen tot 1817 Uit onenigheid over militaire- en 

regeringszaken met zijn vader, legt de kroonprins in 1817 zijn functie als Inspecteur-Generaal der 

Nederlandse Troepen neer. Complot tegen de Bourbons van 1819 tot 1820, Weigert bijwoning Raad van State 

in 1820 In 1820 weigert hij nog langer de vergaderingen van de Raad van State bij te wonen. Koning van 

België, in 1830 Tijdens de Belgische Opstand in 1830 poogt kroonprins Willem het Zuidelijke deel van het 

koninkrijk te redden door zichzelf tot Koning der Belgen uit te roepen, dit overigens geheel zonder resultaat. 



  

  

Veldmaarschalk op donderdag 25 augustus 1831, Koning der Nederlanden, van 1840 tot 1849, Aanstelling 

Thorbecke Nederlanden, in 1840 Jan R. Thorbecke (1798-1872) wordt in 1840 benoemd tot lid van de Dubbele 

Kamer tot herziening van de Grondwet. Herziening grondwet der Nederlanden, in 1848. 

 

 

Anna Paulowna van Rusland. 

 

 

 
 

 

 

Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel (Alexander) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
Hij werd op 3 dec 1835 student te Leiden en in 1840 luitenant-generaal en inspecteur der cavalerie. 

 

 

Willem Frederik Hendrik (Hendrik) van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Hij is de enige Oranje die het latere Indonesië bezocht, toen het nog een kolonie van Nederland was. 



  

  

Hendrik vergaarde een vermogen met onder andere een aandeel tinerts in een bedrijf op het eiland Billiton 

tussen Borneo en Sumatra, alsook met deelname in andere Indische fondsen. 

Loopbaan. 

Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel (Hendrik) de Zeevaarder 

genoemd. Op zijn sterfbed werd hij nog tot admiraal benoemd. In 1837 bezocht hij Nederlands-Indië. Hij 

verbleef er zeven maanden. Tevens werd hij door zijn broer, koning Willem III der Nederlanden op 5 

februari 1850 aangesteld als stadhouder van het groothertogdom Luxemburg. Zijn residentie als stadhouder 

was het kasteel Walferdange (Luxemburgs: Walfer, Duits: Walferdingen). 

Dynastieke verplichting. 

Hendrik was tweemaal gehuwd. Zijn eerste huwelijk op 19 mei 1853 te Weimar met Amalia van 

Saksen-Weimar-Eisenach (1830-1872), dochter van Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach en Ida van 

Saksen-Meiningen, bleef kinderloos. 

Omdat de Oranje-dynastie destijds aan een zijden draadje hing, besloot hij na het overlijden van zijn gemalin 

te hertrouwen, net als zijn broer, koning Willem III, die sinds 1877 weduwnaar was. Willem III had drie 

zoons, waarvan de oudste (kroonprins Willem) al tegen de veertig liep en nog steeds niet getrouwd was. De 

tweede zoon Maurits overleed op 7-jarige leeftijd aan hersenvliesontsteking, terwijl de derde zoon, 

Alexander, eveneens ongehuwd was en een slechte gezondheid had. Verder was er alleen nog een oom, 

prins Frederik, zonder mannelijke nakomelingen. Mannelijke nakomelingen krijgen was nog van groot 

belang. 

Op 24 augustus 1878 huwde Hendrik daarom te Potsdam met Maria van Pruisen (1855-1888), dochter van 

prins Frederik Karel (1828-1885) en Maria Anna van Anhalt-Dessau. Na vijf maanden overleed de 

bruidegom op 13 januari 1879 aan een hersenbloeding, behoorlijk onverwacht. Ook dit huwelijk bleef 

kinderloos. Het tweede huwelijk van zijn broer met (koningin) Emma was net gesloten, waar hij getuige zou 

zijn. Hij moest verstek laten gaan omdat hij de mazelen had, maar er leek geen reden tot ongerustheid. De 

festiviteiten in Nederland ter gelegenheid van het huwelijk van de koning werden na zijn overlijden 

uitgesteld. 

De dynastie werd gered door de geboorte van de latere koningin Wilhelmina. 

Zijn stoffelijk overschot werd op 25 januari 1879 bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk 

te Delft. 

Erfenis. 

Bij zijn overlijden had zijn aandeel in de Billiton Maatschappij een waarde van iets meer dan vier miljoen 

gulden. In totaal liet hij ruim twaalf miljoen gulden na. Meer dan de helft bestond uit effecten. De erfenis 

ging naar zijn broer en zuster. Weduwe Maria leek na Hendriks dood zonder een cent achter te moeten 

blijven omdat zij en haar echtgenoot niet in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Haar vader, 

Frederik Karel, ging naar Den Haag om bij Willem III te pleiten voor een gedeelte van Hendriks erfenis voor 

zijn dochter, maar hij kreeg nul op het rekest. Willem III kon het geld van zijn broer uitstekend zelf 

gebruiken, zeker omdat hij net zelf getrouwd was met Emma van Waldeck-Pyrmont. Marie kreeg van de 

koning en diens zuster echter wel een royaal jaargeld toebedeeld. Natuurlijk voelde de Hohenzollerns zich 

toch gekrenkt en met hen voelde geheel Pruisen zich in zijn eer aangetast. Frederik Karel was immers een 

man met een groot prestige: neef van keizer Wilhelm I, neef en wapenbroeder van kroonprins Frederik 

Willem, opperbevelhebber van het Tweede Duitse Leger in de oorlog van 1870, veroveraar van Metz, drager 

van de Pour le Mérite, een geestrijke persoonlijkheid en een opvallende verschijning in de Berlijnse society in 

zijn karakteristieke uniform van het 3. Husarenregiment Von Zieten, dat hem de bijnaam "der rote Prinz" 

verleende. 

Het conflict over de erfenis werd niet verder op de spits gedreven omdat Willem III juridisch te sterk stond 

en voor weduwe Maria werd een nieuwe echtgenoot gevonden in de persoon van Albert van 

Saksen-Altenburg (1843-1902). Het huwelijk werd in 1885 te Berlijn gesloten, doch dit duurde slechts twee 

jaar; toen overleed Maria. 

Prins Hendrikstichting. 

In 1871 gaf prins Hendrik zijn naam aan een stichting voor de verzorging van oude en behoeftige zeelieden 

en hun weduwen, waarvoor een tehuis moest worden gebouwd. Aanleiding was een grote sterfte in Holland 

door cholera en andere epidemieën, zodat hun ouders onverzorgd achterbleven. In 1874 legde Hendrik de 

eerste steen voor het tehuis in Egmond aan Zee. Dit gebouw is in 1931 vervangen door nieuwbouw met een 

algemene regiofunctie, en de Prins-Hendrik-Stichting is sindsdien een fonds dat geldelijke steun kan geven 

aan zeelieden die dat nodig hebben. 



  

  

 

 

Amalia Maria de Gloria van Saksen-Weimar. 

 

 

 
 

 

 

Maria Elisabeth Louise Frederika (Marie) van Pruisen. 

 

 



  

  

 
 

Voordat zij naar Nederland kwam, kreeg zij van L.R. Beynen (oud-rector van het gymnasium in Den Haag) 

Nederlandse les. De oud-rector vergeleek in een brief aan zijn vrouw de prinsessen Emma en Marie met 

elkaar, die hij beiden les had gegeven: 

"Ze (Emma) mist de onbeschrijfelijke lieftalligheid van prinses Marie, omdat ze meer kracht en veerkracht 

bezit, maar beiden zijn ze even vlug van bevatting.". 

Maries echtgenoot, Hendrik, overleed echter al vijf maanden na het huwelijk. Na het overlijden van haar 

man ging prinses Marie in Den Haag wonen, totdat ze hertrouwde en terugkeerde naar Duitsland. Ze 

onderhield warme betrekkingen met koningin Emma. Emma en Marie waren daarnaast ook nog eens 

(aangetrouwde) familie. De zus van Marie, Louise Margaretha van Pruisen, was gehuwd met Arthur van 

Connaught en Strathearn, een zoon van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk. De zus van Emma, 

Helena van Waldeck-Pyrmont, was getrouwd met Leopold van Albany, eveneens een zoon van koningin 

Victoria. 

 

 

Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Sophie groeide op op Paleis Soestdijk, afgewisseld met verblijven in Den Haag, Paleis Het Loo, Brussel en 

Tervuren. Willem liet haar opvoeding over aan zijn vrouw. Tijdens haar opvoeding werd haar meer geleerd 

wat zij niet moest doen, dan wat ze wel moest doen. Hierdoor had ze een kleine leerachterstand. 

Eind jaren dertig werd Sophie zwaar ziek. Om op krachten te komen, ging ze met haar moeder naar Weimar. 

Hier ontmoette ze erfgroothertog Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach. Toen hij op zijn beurt in 

1841 in Nederland kwam, werden zij tijdens een tocht door Friesland verliefd. Ze huwden op 8 oktober 1842 

in het paleis aan de Kneuterdijk in Den Haag. Karel Alexander was haar volle neef. 

In oktober 1892 vierden Sophie en Karel Alexander hun gouden bruiloft. Er werd een grote bijeenkomst 

gehouden. Ook Wilhelmina en Emma waren aanwezig. Op deze reünie ontmoette Wilhelmina voor het eerst 

haar latere man, prins Hendrik. Hij was hier aanwezig, omdat zijn halfbroer getrouwd was met de dochter 

van Sophie, Elisabeth. 

Door de dood van haar dochtertje Sophie versomberde haar leven. In 1894 stierf haar oudste zoon. Dit trof 

haar zwaar. Sinds dat moment ging haar gezondheid langzaam achteruit en verergerde bovendien haar 

allergische kwaal. In 1894 zei ze: Ik heb onuitputtelijk veel geleden. 

Groothertogin. 

Het hof in Weimar onderscheidde zich van andere Europese hoven, doordat Weimar in 1816 een aantal 

constitutionele wetten had aangenomen dat er de toon aangaf. De cultuur speelde er ook een belangrijke rol. 

Haar echtgenoot besteeg in 1853 de troon van het als centrum van cultuur en wetenschappen bekende 

Saksen-Weimar-Eisenach. Zij en haar man waren bevriend met onder anderen Hans Christian Andersen en 

Richard Wagner die allebei een tijd in Weimar verbleven. 

Groothertogin Sophie wijdde zich ook aan de literatuur en initieerde, nadat de kleinzoon van Johann 

Wolfgang von Goethe diens literaire nalatenschap aan haar had vermaakt, de 143-delige Sophienausgabe 

van diens werk. Nadat haar in 1889 ook de papieren van Friedrich von Schiller waren toevertrouwd, richtte 

zij te Weimar het Goethe-Schiller-Archiv op. 

Omdat haar man en zoon gedurende de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) bij hun troepen verbleven was zij 

regentes over het hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach. 



  

  

Sophie en Nederland. 

Sophie bleef de gang van zaken in Nederland op de voet volgen en hield contact met haar Nederlandse 

verwanten. Ze was een trouw adviseur van de koninginnen Emma en Wilhelmina. Ook was Wilhelmina erg 

op haar tante gesteld, daar haar vader overleden was toen zij nog maar 10 jaar oud was. In haar 

autobiografie noemde zij haar: het enige overgeblevene van vader. 

In haar autobiografie schreef Wilhelmina onder andere over haar: 

  Tante kwam ieder jaar bij ons logeren en genoot er dan bijzonder van weer in haar oude 

vaderland te zijn. Tante was voor mij het laatst overgeblevene van vader, wat een bijzondere band gaf, en zij 

zou mijn opvolgster zijn ingeval mij iets zou overkomen. Reeds als kind woog dit laatste, dat zij het was aan 

wie ik het vaderland zou achterlaten, bij mij heel zwaar. Er bestond een grote vriendschap en een sterke 

onderlinge waardering tussen tante Sophie en moeder. Tante, die zo goed met het leven hier te lande op de 

hoogte was gebleven, was voor moeder een gesprekspartner als geen ander. Met haar kon moeder over alles 

spreken. Tante had een aantal bijzondere gaven en was begiftigd met een scherp en groot verstand. Ook 

tante en ik waren grote vrienden en ik herinner mij nog levendig de vertrouwelijke praatuurtjes op haar 

kamer. Het waren uurtjes waar ik veel aan heb gehad. Tante was erg knap en heeft ontzaglijk veel voor 

Weimar gedaan. Landsvrouwe in grote stijl! . 

In de zomer van 1896 kwam Sophie met haar man voor het laatst in Nederland. Ze logeerden op paleis 

Soestdijk, omdat hier veel Sophie deed denken aan haar moeder, Anna Paulowna. In Nederland vierden ze 

de 38e verjaardag van koningin-regentes Emma. 

Overlijden. 

Een half jaar na haar laatste bezoek aan Nederland overleed Sophie, 72 jaar oud. Haar man was die dag niet 

thuis. 

Over haar dood vertelt Wilhelmina onder andere het volgende: 

  Op het einde van die eerste drukke winter, de drieëntwintigste maart, kregen wij het bericht van 

het plotselinge overlijden van tante Sophie. Midden in haar arbeid zakte zij ineen en overleed binnen enkele 

uren. Wij waren diep bedroefd dit laatste van vader te moeten missen, ook om al de liefde die wij van haar 

ondervonden en omdat zij altijd met haar heldere verstand met raad en daad voor ons klaar stond. Zoals ik 

reeds vermeld heb, was zij mijn opvolgster voor het geval mij iets mocht gebeuren. Haar heengaan was een 

stuk werkelijk leven dat ik ondervond en dat mij rijper maakte. Het versterkte nog mijn 

verantwoordelijkheidsbesef tegenover mijn toekomstige taak.. . 

Aanspraak op de Nederlandse troon. 

Na de dood van Willem III was zij, in de eerste jaren van de regering van Wilhelmina, eerste in de lijn voor 

de erfopvolging in Nederland. Na Sophies dood zou, indien Wilhelmina kinderloos was gebleven, Sophies 

kleinzoon Willem Ernst waarschijnlijk de opvolger zijn. 

Sophie heeft veel voor Weimar gedaan. Op 8 oktober 1924 werd daarom haar 100e geboortedag groots 

herdacht in Saksen-Weimar-Eisenach in tegenwoordigheid van haar kleindochter en naamgenote Sophie van 

Reuss, dochter van Marie. 

 

 

Karel Alexander August Johan van Saksen-Weimar-Eisenach. 

 

 



  

  

 
 

Hij studeerde te Jena en Leipzig, diende daarna een jaar in een kurassiersregiment te Breslau en maakte later 

enige grote reizen. In 1849 nam hij deel aan de Eerste Duits-Deense Oorlog in de Duits-Deense strijd om 

Sleeswijk en Holstein. 

Karel Alexander leerde in 1834 zijn nicht prinses Sophie der Nederlanden kennen, dochter van koning 

Willem II en Anna Paulowna, die in Weimar haar tante Maria Paulowna bezocht. In 1841 maakte hij een 

tegenbezoek en kort daarna vroeg een gevolmachtige van het Weimarer hof in zijn naam om Sophies hand. 

Op 8 oktober 1842 trad hij te Den Haag met Sophie in het huwelijk. Het paar betrok aanvankelijk het slot 

Ettersburg bij Weimar, maar na zijn troonsbestijging het groothertogelijk slot in diezelfde stad. Voor 

bezoeken aan Nederland had Willem II voor Sophie het pand op het Lange Voorhout 13, het Paleis van 

Saksen-Weimar, aangekocht, dat er heden ten dage nog steeds staat. 

Regering. 

Karel Alexander volgde zijn vader op 8 juli 1853 op als groothertog en aanvaardde de troon formeel op 28 

augustus 1853 - de verjaardag van Goethe. Hij handhaafde het liberale systeem van minister Christian 

Bernhard von Watzdorf en regeerde voorts op nationalistische wijze. Doorgaans volgde hij de richting van 

Pruisen (zijn zuster Augusta was gehuwd met Wilhelm I) en hij was een voorstander van een verenigd 

Duitsland onder leiding van dit land. In de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 schaarde hij zich dan ook 

aan Pruisische zijde en in 1867 trad hij toe tot de Noord-Duitse Bond. Op zijn voorspraak behield het 

Vorstendom Reuss oudere linie na deze oorlog zijn soevereiniteit. Na de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871), 

waarin hij slechts in de verplegingsdienst actief was, trad zijn land toe tot het Duitse Keizerrijk. 

Vanwege Karel Alexanders Nederlandse en Russische familiebanden had het hof van Weimar een 

kosmopolitisch karakter. De groothertog hield van stilte, was wetenschappelijk en kunstzinnig 

geïnteresseerd en steunde verschillende bekende kunstenaars. Hij was bevriend met Hans Christian 

Andersen en Fanny Lewald en steunde Franz Liszt, Richard Wagner en Eduard Lassen, die allen enige tijd in 

Weimar verbleven. De groothertog en zijn gemalin trachtten de herinnering aan Goethe, die aan het hof van 

Weimar werkzaam was geweest en die hij op 10-jarige leeftijd nog had ontmoet, levend te houden, onder 

meer door een dubbelmonument voor Goethe en Schiller in Weimar en door de 143-delige Sophienausgabe 

van zijn werk. 

Weimar schonk hij verder een museum en monumenten gewijd aan Herder en Wieland. Aan de door hem in 

1848 gestichte kunstacademie doceerden destijds bekende schilders als Reinhold Begas, Arnold Böcklin en 

Franz von Lenbach. Hij liet de vervallen Wartburg, waar hij vaak verbleef, in romantisch-historistische stijl 

renoveren en door Moritz von Schwind van schilderingen voorzien. Karel Alexanders regering wordt wel 

als het Zilveren Tijdperk van Weimar aangeduid. 

Dood. 

Zijn gouden huwelijk werd in 1892 met veel pracht en praal gevierd in aanwezigheid van onder anderen 



  

  

koningin Emma en de jonge koningin Wilhelmina. Hij stierf op 5 januari 1901. Daar zijn enige zoon Karel 

August reeds in 1894 was gestorven, werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Willem Ernst. 

Twee dagen na zijn dood trad zijn nichtje koningin Wilhelmina, de dochter van zijn zwager Willem III, in het 

huwelijk met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, broer van Karel Alexanders schoonzoon Johan 

Albrecht. Zijn dood overschaduwde dit huwelijk en hierdoor konden onder anderen zijn kinderen - de enige 

nichten van Wilhelmina aan vaderskant - niet bij het huwelijk aanwezig zijn. 

 

 

XXIId. Willem Frederik Karel (Frits) van Oranje-Nassau, zoon van Willem I Frederik van 

Oranje-Nassau (XXIg), op pagina 396 (erfelijk soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden.) en 

Friederika Louisa Wilhelmina prinses van Pruisen, geboren op dinsdag 28 februari 1797 in 

Berlijn [Berlin, Duitsland], prins der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, overleden (84 jaar 

oud) op donderdag 8 september 1881 in Wassenaar in Huize De Pauw, bijgezet op 

vrijdag 23 september 1881 in Delft, trouwde (respectievelijk 28 en 17 jaar oud) op 

zaterdag 21 mei 1825 in Berlijn [Berlin, Duitsland] met zijn nicht Louise Augusta Wilhelmina 

Amalia (Louise) van Pruisen, dochter van Frederik Willem III van Pruisen (in personele unie de 

soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel) en Louise Augusta Wilhelmina Amalia van 

Mecklenburg-Strelitz, geboren op maandag 1 februari 1808 in 

Koningsbergen [Russian Federation], overleden (62 jaar oud) op dinsdag 6 december 1870 in 

Wassenaar, bijgezet op woensdag 21 december 1870 in Delft. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louise van Oranje-Nassau, geboren op 

dinsdag 5 augustus 1828 in 's-Gravenhage, overleden (42 jaar oud) op 

donderdag 30 maart 1871 in Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde 

(respectievelijk 21 en 24 jaar oud) op woensdag 19 juni 1850 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden] met Karel XV Lodewijk Eugenius van Zweden, 

zoon van Oscar I van Zweden (van 1844 tot 1859 koning van Zweden en 

Noorwegen.) en Joséphine van Leuchtenberg, geboren op woensdag 3 mei 1826 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], van 1859 tot 1872 koning van Zweden (als Karel 

XV) en van Noorwegen (als Karel IV), overleden (46 jaar oud) op 

woensdag 18 september 1872 in Malmö [Victoria, Australië]. Uit dit huwelijk 2 

dochters. 

2. Willem Frederik Nikolaas Karel van Oranje-Nassau, geboren op zaterdag 6 juli 1833 

in 's-Gravenhage, overleden (1 jaar oud) op zaterdag 1 november 1834 aldaar, bijgezet 

op woensdag 5 november 1834 in Delft. 

3. Willem Frederik Nicolaas Albert (Frederik) (Willem Frederik Nicolaas) van 

Oranje-Nassau, geboren op maandag 22 augustus 1836 in 's-Gravenhage, overleden 

(9 jaar oud) op vrijdag 23 januari 1846 aldaar, begraven op woensdag 28 januari 1846 

in Delft. 

4. Wilhelmina Frederika Anna Maria (Marie) van Oranje-Nassau, geboren op 

maandag 5 juli 1841 in Wassenaar, overleden (68 jaar oud) op woensdag 22 juni 1910 

in Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar 

oud) op dinsdag 18 juli 1871 in Wassenaar met Wilhelm Adolf Maximilian van 

Wied-Neuwied, zoon van Willem Herman Karel van Wied-Neuwied (de vierde vorst 

van Wied) en Maria Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op 

vrijdag 22 augustus 1845 in Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (62 jaar 

oud) op dinsdag 22 oktober 1907 aldaar. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

 

Willem Frederik Karel (Frits) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

 Jeugd. 

Prins Frederik werd in Berlijn geboren. Zijn ouders waren op dat moment door de patriotten uit Nederland 

verdreven. Hij groeide op aan het hof van zijn grootvader Frederik Willem II van Pruisen en ontving daar 

militair onderricht van de Pruisische generaal Carl von Clausewitz. In dienst van het Pruisische leger nam 

hij deel aan de Volkerenslag bij Leipzig (1813). 

In december 1813 zette hij bij het Gelderse dorp Aalten voet op Nederlandse bodem. Hij sprak geen 

Nederlands. De prins had het moeilijk in Nederland. Hij had zich altijd thuis gevoeld aan het Pruisische hof 

en plotseling bevond hij zich in een land waarvan hij de gebruiken niet kende en de taal nog moest leren. 

Om zijn wat eenzijdige opleiding bij te spijkeren werd de prins als student naar de Rijksuniversiteit Leiden 

gestuurd. Hij ging met tegenzin, maar schreef zijn voormalige gouverneur: 'Ik behoor mijn plicht en niet 

mijn lust te volgen.'. 

Frederik had krachtens het huisverdrag van 4 april 1815 recht op de Duitse bezittingen van het Huis 

Oranje-Nassau op het moment dat zijn oudere broer Willem (II) koning zou worden. Omdat deze echter niet 

meer in bezit van de familie waren, zou hij groothertog van Luxemburg worden. Van dit recht deed hij in 

1816 afstand in ruil voor domeinen en de titel Prins der Nederlanden.. 

Militaire carrière. 

In 1826 benoemde koning Willem I zijn tweede zoon tot commissaris-generaal van het ministerie van 

Oorlog. Prins Frederik moderniseerde in deze functie het leger naar Pruisisch model. Hij richtte de 

Koninklijke Militaire Academie in Breda op en rustte het leger uit met moderne wapens zoals de houwitser. 

Hij vervulde diverse functies in het leger en werd in 1829 admiraal. 

In 1830 leidde prins Frederik, nadat zijn broer Willem II er niet in geslaagd was door onderhandelingen tot 

een vergelijk te komen, de troepen die in Brussel trachtten de Belgische Opstand te bedwingen. Op 18 

augustus 1831 werd prins Frederik benoemd tot grootkruis in de Militaire Willems-Orde. 

In 1849 werd er opnieuw een beroep op hem gedaan, dit keer door zijn neef koning Willem III. Deze 

benoemde hem op 8 april 1849 opnieuw tot inspecteur-generaal der Krijgsmacht. Hij bleef dat bijna twintig 

jaar. In 1868 diende hij zijn ontslag in omdat hij geen steun kreeg van de minister en verbeteringen in het 

leger achterbleven. 

Griekse troon. 

In 1829, 1830 en 1831 werd Frederik drie keer de Griekse troon aangeboden, maar hij bedankte alle malen 

voor de eer. Dat deed hij onder meer omdat de Verenigde Nederlanden toen een crisis doormaakten 



  

  

waarvan hij vond dat hij als pater familias dat grondgebied niet kon verlaten. Hij wilde bovendien geen 

koning worden van een land waarvan de taal en de cultuur hem vreemd waren, en van een land waarin hij 

geen enkele toekomst zag. De troon van Griekenland werd nog in 1830 aangeboden aan Leopold van 

Saksen-Coburg en Gotha, die ook bedankte en in 1830 de Belgische troon zou aanvaarden, en tot slot aan de 

17-jarige prins Otto van Beieren die dat aanbod wel aanvaardde. 

Latere leven. 

Frederik met drie kleinzoons; omstreeks 1879. V.l.n.r. Viktor, Wilhelm, Frederik zelf, en Friedrich. Zij zijn de 

zonen van prinses Marie. 

Na de troonsafstand van zijn vader in 1840 trok Frederik zich grotendeels uit het openbare leven terug op 

zijn landgoed te Wassenaar. Frederik heeft in de Oranje-familie een grote rol als verzoener gespeeld. Hij 

hield contact met zijn vader toen deze zijn omstreden huwelijk met Henriëtte d'Oultremont de Wégimont 

doorzette. Na het overlijden van zijn vader in 1843 bleef Frederik de weduwe ondersteunen. In 1846 kocht 

hij park en slot Fürst-Pückler-Park Bad Muskau van Hermann von Pückler-Muskau. Frederik wikkelde de 

zwaar met schulden belaste nalatenschap van zijn broer Willem II af. Hij bemiddelde in het later door een 

echtscheiding ontbonden huwelijk van zijn zuster Marianne. Hij was tevens steun en toeverlaat van 

koningin Sophie, de vrouw van zijn neef Willem III. Na het overlijden van zijn achterneef Willem in 1879 

nam prins Frederik het rouwbeklag van de ministers in ontvangst. Niemand anders van de koninklijke 

familie wilde dat doen. Ook was hij een grote steun voor deze kroonprins Willem en diens broer Alexander 

omdat hij het goed kon vinden met hun moeder. 

Frederik verscheen voor het laatst in het openbaar bij de doop van zijn achternicht Wilhelmina op 12 oktober 

1880. Hij overleed in september 1881, 84 jaar oud. Toen was hij de langstlevende Oranje ooit. Dit record werd 

pas verbroken door koningin Juliana die uiteindelijk overleed op 94-jarige leeftijd. 

Zijn stoffelijk overschot werd op 23 september bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te 

Delft. 

Vrijmetselarij. 

Prins Frederik werd in 1816 grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 

Nederlanden. Hij zou die functie tot aan zijn dood, 65 jaar lang, bekleden. Hij heeft een sterke invloed gehad 

op de vrijmetselarij in die tijd en neigde ertoe deze meer in te willen zetten voor maatschappelijke doelen. 

Naast grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden was Prins 

Frederik grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in 

Nederland. Hij bleef maar enkele jaren in deze functie aan, want vanwege het christelijke karakter 

verafschuwde hij de Orde. Doordat er te veel nadruk op het christendom zou liggen, werd het karakter van 

de Vrijmetselarij als vrijplaats voor alle gelovigen aangetast, aldus Prins Frederik. Uiteindelijk stelde hij zich 

op het standpunt dat het beter was een einde te maken aan de vele vervolgpaden, doch zover is het nooit 

gekomen. 

Prins Frederik schonk de Orde een stadspaleis aan de Fluwelen Burgwal in Den Haag, dat verbouwd werd 

tot Ordegebouw. De Louisa Stichting, onderdeel van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 

Nederlanden, is genoemd naar de vrouw van Frederik. 

 

 

Louise Augusta Wilhelmina Amalia (Louise) van Pruisen. 

 

 



  

  

 
 

Prinses Louise leerde reeds op jonge leeftijd haar neef prins Frederik van Oranje-Nassau kennen, die in de 

Franse tijd veel in Berlijn verbleef. Frederik vroeg Louise in 1823 ten huwelijk, maar vanwege haar jonge 

leeftijd vond dit pas op 21 mei 1825 in Berlijn plaats. Ze namen hun intrek te Den Haag, eerst aan het Plein, 

sinds 1828 aan het Korte Voorhout en sinds 1838 voornamelijk in Huize De Paauw in Wassenaar. Door 

Louises sterke Pruisische gezindheid kwam ze regelmatig in conflict met de Fransgezinde koningin Sophie. 

In 1830 trad Louises broer Albert in het huwelijk met Frederiks zuster Marianne. 

 

 

Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louise van Oranje-Nassau. 



  

  

 

 

 
 

 

 

Karel XV Lodewijk Eugenius van Zweden. 

 

 



  

  

 
 

Karel was een tamelijk brute koning die desalniettemin tot een van de populairste van Zweden zou 

uitgroeien. Hij was een warm pleitbezorger van het scandinavisme, dat uitging van politieke solidariteit 

tussen de drie Scandinavische koninkrijken. Hij was bevriend met de Deense koning Frederik VII, aan wie 

hij steun aanbood toen in 1864 een Deens-Duitse oorlog onafwendbaar leek. Dat die steun uiteindelijk 

uitbleef, kwam door de gebrekkige voorbereiding van het Zweedse leger. Tijdens de regering van Karel 

werden tal van wetten gemoderniseerd. 

Karel had tijdens zijn huwelijk verschillende verhoudingen. Als eerste kreeg hij een relatie met de hofdame 

van zijn vrouw, Josephine Sparre (1852-1860). Zij was erg voorkomend en niet verlegen in tegenstelling tot 

Louise. Louise was echter tolerant en liet Karel zijn gang gaan. Zij zag toe hoe Josephine haar man overal 

volgde in de openbaarheid. Ook had Karel relaties met Hanna Styrell (1869-1872) en met Wilhelmine 

Schröder, voor wie hij zelfs een woning kocht. 

Karel overleed in september 1872, 46 jaar oud. Omdat hij geen (overlevende) zoon meer had, werd hij 

opgevolgd door zijn broer Oscar. 

 

 

Willem Frederik Nicolaas Albert (Frederik) van Oranje-Nassau. 

Frederik woonde met zijn ouders op landgoed de Pauw in Wassenaar. Hij groeide op als een flinke, gezonde 

en vrolijke jongen. 

Echter in januari 1846 kwam hij bij gymnastiekoefeningen dusdanig ongelukkig ten val dat hij een week 

later op 9-jarige leeftijd overleed. Zijn vader was er volgens erfprinses Sophie kapot van. 

Frederik werd bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in Delft op 28 januari. Nog tot jaren na het 

overlijden van zijn vader (in 1881) was zijn speelvertrek op huize De Pauw in Wassenaar intact gelaten. 

 

 

Wilhelmina Frederika Anna Maria (Marie) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Wilhelm Adolf Maximilian van Wied-Neuwied. 

Wilhelm leidde met Marie een gelukkig leven, verbleef vaak in Nederland en toonde veel belangstelling 

voor Nederlandse zaken. Hij en zijn vrouw hadden in Scheveningen het Paviljoen Von Wied als hun 

pied-à-terre in Den Haag. 

Marie bleef gerechtigd tot de Nederlandse troon, en dat was eind 19e eeuw geen formaliteit. Het Huis 

Oranje-Nassau dreigde uit te sterven. Na de ziekelijke prins Alexander kwam de zoon van prinses Sophie 

der Nederlanden in aanmerking, maar die wilde zijn opvolging in Saksen-Weimar-Eisenach niet opgeven. 

Als derde in de lijn van opvolging kwam Marie zu Wied. Deze kwestie werd opgelost door de geboorte van 

prinses Wilhelmina. 

Toen duidelijk werd dat in Nederland na de dood van Willem III zijn dochter Wilhelmina als kind op de 

troon zou komen, zagen sommigen in Wilhelm een geschikt regent. Uiteindelijk verkoos men toch 

Wilhelmina's moeder Emma. 

Toen koningin Wilhelmina in 1902 ernstig ziek werd, ze kreeg buiktyfus, speculeerden de kranten opnieuw 

over de 'Duitse pretendenten'. Daartoe behoorden ook de zoons zu Wied. Dit werd aangepast in de 

grondwetswijziging van 1922, waardoor alleen nakomelingen van koningin Wilhelmina in Nederland op de 

troon kunnen komen. 

 

 

Generatie XXIII 
 

 

XXIIIa. George Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau, zoon van Frederik 

Willem vorst van Nassau-Weilburg (XXIIa), op pagina 406 en Louise Isabelle Alexandrine 

Auguste van Sayn-Hachenburg (burggravin van Kirchberg, gravin van Hachenburg), geboren op 



  

  

donderdag 14 juni 1792 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], van 1816 tot 1839 

hertog van Nassau, overleden (47 jaar oud) op vrijdag 30 augustus 1839 in 

Bad Kissingen [Bavaria, Duitsland], trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) (1) op 

donderdag 24 juni 1813 in Weilburg [Hessen, Duitsland] met Charlotte Louise Frederika Amalia 

Alexandrina van Saksen-Hildburghausen, dochter van Frederik van Saksen-Altenburg en 

Charlotte Georgine Louise van Mecklenburg-Strelitz, geboren op dinsdag 28 januari 1794 in 

Hildburghausen [Thüringen, Duitsland], overleden (31 jaar oud) op woensdag 6 april 1825 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Augusta Louise Frederika Maximiliana Wilhelmina van Nassau, geboren in 1814. 

2. Theresia Wilhelmina Frederika Isabella Charlotte van Nassau-Weilburg, geboren 

op maandag 17 april 1815 in Weilburg [Hessen, Duitsland], overleden (56 jaar oud) op 

vrijdag 8 december 1871 in Praag [PR, Czech Republic], trouwde (respectievelijk 22 en 

24 jaar oud) op zondag 23 april 1837 in Biebrich [Hessen, Duitsland] met Constantijn 

Frederik Peter (Peter) hertog van Oldenburg, zoon van Peter Friedrich Georg (Georg) 

van Oldenburg (hertog van Oldenburg) en Catharina Paulowna van Rusland, geboren 

op woensdag 26 augustus 1812 in Jaroslavl [JS, Russian Federation], overleden (68 jaar 

oud) op zaterdag 14 mei 1881 in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation]. Uit dit 

huwelijk 8 kinderen. 

3. Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg, geboren op 

donderdag 24 juli 1817 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], overleden (88 jaar oud) op 

vrijdag 17 november 1905 in Kasteel Hohenburg (Lenggries) [Bavaria, Duitsland], 

volgt XXIVa, op pagina 459. 

4. Willem Karel Hendrik Frederik van Nassau, geboren in 1819, overleden (ongeveer 4 

jaar oud) in 1823. 

5. Maurits Willem August van Nassau-Weilburg, geboren op 

dinsdag 21 november 1820 in 

Kasteel Biebrich (Wiesbaden) [Rheinland-Pfalz, Duitsland], ongehuwd overleden (29 

jaar oud) op zaterdag 23 maart 1850 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

6. Marie Wilhelmina Louise Frederika Henriette van Nassau, geboren in 1822, 

overleden (ongeveer 2 jaar oud) in 1824. 

7. Willem Karel August Frederik van Nassau, geboren in 1823, overleden (ongeveer 5 

jaar oud) in 1828. 

8. Maria Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 29 januari 1825 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op maandag 24 maart 1902 in 

Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 17 en 28 jaar oud) op 

maandag 20 juni 1842 in Biebrich [Hessen, Duitsland] met Willem Herman Karel van 

Wied-Neuwied, zoon van Johann August Carl van Wied-Neuwied en Sophie 

Auguste van Solms-Braunfels, geboren op zondag 22 mei 1814 in 

Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland], de vierde vorst van Wied, overleden (49 jaar 

oud) op zaterdag 5 maart 1864 in Neuwied [Rheinland-Pfalz, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk 2 kinderen. 

 

George Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Op 9 januari 1816 volgde hij zijn vader op, die sedert 1806 samen met hertog Frederik August van 

Nassau-Usingen over Nassau regeerde. Omdat met diens dood op 24 maart van datzelfde jaar de linie 

Nassau-Usingen uitstierf, viel Nassau nu geheel aan Willem toe. Hij breidde zijn land uit door ruil met 

Pruisen met de Ottoonse gebieden Dietz, Hadamar, Dillenburg en Beilstein, maar raakte met zijn 

reactionaire regering in conflict over de domeinen. Deze kwestie werd uiteindelijk pas in 1837 opgelost. 

Na de vorming in 1806 van het hertogdom Nassau werd in de jaren 1813 tot 1817 het Erfprinsenpaleis aan de 

Wilhelmstraße in Wiesbaden gebouwd. Het huis Nassau heeft het gebouw echter nooit betrokken. In 1821 

werd het in gebruik genomen door de Landesbibliothek Wiesbaden en vanaf 1968 functioneert het gebouw 

als de zetel van de IHK Wiesbaden. 

Willem liet zijn land op 1 januari 1836 toetreden tot de Zollverein. Op 27 juni van datzelfde jaar sloot hij te 

Den Haag met de Nederlandse koning Willem I een verdrag waarin hij voor een bedrag van 750.000 gulden 

afstand deed van zijn agnatische aanspraken op Luxemburg. Hij stierf op 30 augustus 1839 en werd 

opgevolgd door zijn zoon Adolf. 

In 1837 werd in zijn opdracht begonnen met de bouw van het Stadtschloss Wiesbaden, doch hij stierf voor 

de bouw gereed was. 

 

 

Charlotte Louise Frederika Amalia Alexandrina van Saksen-Hildburghausen. 

 

 



  

  

 
 

Zij en haar twee oudere zusters, koningin Charlotte van Württemberg en de latere Beierse koningin Theresia 

golden als aanbiddelijke schoonheden. De Duitse dichter Friedrich Rückert wijdde een gedicht aan Louise: 

Mit drei Moosrosen. 

 

 

Theresia Wilhelmina Frederika Isabella Charlotte van Nassau-Weilburg. 

 

 

 



  

  

 

 

 

Constantijn Frederik Peter (Peter) hertog van Oldenburg. 

 

 

 
 

 

 

Maurits Willem August van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

Hij mocht zich bij zijn geboorte "Zijne Doorluchtige Hoogheid" noemen. Op 22 augustus 1844 werd dat 

"Zijne Koninklijke Hoogheid". Hij was de derde zoon van hertog Willem van Nassau en diens eerste 

echtgenote Louise van Saksen-Altenburg, dochter van Frederik van Saksen-Altenburg. 

Hij was luitenant-kolonel in het Oostenrijkse 14e regiment "huzaren van de Palts" en vocht in 1848 in 

Hongarije tegen de in opstand gekomen Hongaren. Op 29 juni 1846 werd Maurits tot Grootkruis in de Orde 

van de Eikenkroon benoemd. Zijn verre verwant koning Willem III der Nederlanden uit de Ottoonse tak 

benoemde Maurits op 19 februari 1850 tot Officier in de Militaire Willems-Orde vanwege zijn "betoonden 

moed in den oorlog in Hongaryen". 

Maurits stierf ongehuwd, iets meer dan een maand na de benoeming. 

 

 

Maria Wilhelmina van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Willem Herman Karel van Wied-Neuwied. 

In 1836 was hij zijn vader opgevolgd als vorst van Wied. In 1842 was hij, samen met een aantal andere 

hoog-adellijke figuren, stichter van de zogenaamde Mainzer Adelsverein, die zich inzette voor de 

immigratie van Duitsers naar Texas. In Texas, in het County Comal County is nog een plaats naar hem 

genoemd: New Wied. In Lavaca County is ook een plaats naar hem genoemd: Wied. 

 

 

 George Willem August Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau, trouwde (respectievelijk 36 en 

19 jaar oud) (2) op donderdag 23 april 1829 in Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland] met zijn 

nicht Pauline Friederike Marie prinses van Württemberg, dochter van Paul Karel Frederik 

August prins van Württemberg en Catharina Charlotte Georgine (Charlotte) van 

Saksen-Hildburghausen (prinses van Saksen-Altenburg en een hertogin van 

Saksen-Hildburghausen), geboren op zondag 25 februari 1810 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (46 jaar oud) op maandag 7 juli 1856 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Dochter van Nassau, geboren op dinsdag 27 april 1830, overleden (één dag oud) op 

woensdag 28 april 1830. 

2. Helena Wilhelmina Henriëtte Paulina Marianne prinses van Nassau-Weilburg, 

geboren op vrijdag 12 augustus 1831 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], overleden (57 

jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1888 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], trouwde 

(beiden 22 jaar oud) op maandag 26 september 1853 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland] met haar achterneef George Victor vorst van 

Waldeck-Pyrmont soms George III Victor genoemd, zoon van George Frederik 

Hendrik vorst van Waldeck-Pyrmont en Emma van 

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, geboren op vrijdag 14 januari 1831 in 

Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], overleden (62 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1893 in 

Mariënbad [KA, Czech Republic] ten gevolge van een longontsteking. Uit dit huwelijk 

7 kinderen. 

3. Nicolaas Willem van Nassau-Weilburg, geboren op donderdag 20 september 1832 in 



  

  

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (72 jaar oud) op maandag 18 september 1905 

in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], volgt XXIVb, op pagina 466. 

4. Sophia Wilhelmina Marianne Henriëtta van Nassau, geboren op zaterdag 9 juli 1836 

in Biebrich [Hessen, Duitsland] op het slot, overleden (77 jaar oud) op 

dinsdag 30 december 1913 in Stockholm [Stockholms, Zweden], trouwde 

(respectievelijk 20 en 28 jaar oud) op zaterdag 6 juni 1857 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland] met Oscar II Frederik van Zweden, zoon van Oscar I 

van Zweden (van 1844 tot 1859 koning van Zweden en Noorwegen.) en Joséphine van 

Leuchtenberg, geboren op woensdag 21 januari 1829 in 

Stockholm [Stockholms, Zweden], koning van Zweden van 18 september 1872 tot zijn 

dood in 1907 en tot 18 november 1905 koning van Noorwegen, overleden (78 jaar oud) 

op zondag 8 december 1907 in Stockholm [Stockholms, Zweden]. Uit dit huwelijk 3 

zonen. 

 

Pauline Friederike Marie prinses van Württemberg. 

 

 



  

  

 
 

Haar jeugd bracht Pauline aanvankelijk door in het ouderlijk huis te Cannstatt, daarna in verschillende 

plaatsen buiten Württemberg. Na de scheiding van haar ouders in 1818 werd ze aan het koninklijk hof te 

Ludwigsburg opgevoed. Op 23 april 1829 huwde zij in Stuttgart met Willem, de regerende hertog van 

Nassau (1792-1839) als diens tweede vrouw. De huwelijksschat aan het huis Nassau bedroeg 33.000 gulden. 

Zij ging met haar gemaal naar Wiesbaden. 

 

 

Helena Wilhelmina Henriëtte Paulina Marianne prinses van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

 

 

George Victor vorst van Waldeck-Pyrmont. 

 

 



  

  

 
 

George Victor werd al op 14-jarige leeftijd vorst van Waldeck-Pyrmont na de dood van zijn vader in 1845. 

Vanwege zijn minderjarigheid nam zijn moeder tot 1852 de regering waar. Op 14 januari van dat jaar werd 

hij meerderjarig, maar hij weigerde de regering te aanvaarden zolang de democratische constitutie van 1849 

nog van kracht was. Hierop legde de regering de landdag een nieuwe constitutie voor, die op 17 augustus - 

de dag van George Victors aanvaarding van de regering - werd gepubliceerd. 

Op 26 september 1853 trad hij te Biebrich in het huwelijk met Helena van Nassau (1831-1888), dochter van 

hertog Willem van Nassau. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. 

Hij koos in de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866) snel en beslist voor de zijde van Pruisen en sloot zich 

hierna aan bij de Noord-Duitse Bond. De landdag wenste Waldeck-Pyrmont vervolgens volledig met 

Pruisen te verenigen. Pruisen ging hier niet op in, maar aanvaardde op 18 juli 1867 wel het 

Akzessionsvertrag, volgens welk de regering voor een periode van tien jaar op dat land overging. Slechts het 

recht op gratie, het gezag over de kerk en de goedkeuring van wetgeving bleven bij de vorst. Krachtens de 

militaire conventie van 6 augustus werd het Waldeckse contingent bij het Pruisische leger ingelijfd. 

Waldeck-Pyrmont trad in 1871 toe tot het Duitse Keizerrijk. Het Akzessionsvertrag werd in 1877 en 1887 

verlengd. 

Om het verlies van de eigen staatkundige betekenis te compenseren en op het dynastieke toneel van Europa 

toch nog van enige betekenis te kunnen zijn, ging het streven van Georg Victor en zijn echtgenote Helena er 

vooral naar uit om hun kinderen goed uit te huwelijken. Ze werden daarom ook op een verantwoordelijke 

taak voorbereid. Dat de dochters hun ouders hierin niet teleurstelden blijkt uit de huwelijken die zij 

aangingen, de ene wat voornamer dan de andere. Drie traden ertoe tot een regerend Europees vorstenhuis. 

Georg Victor had wetenschappelijke belangstelling en liet zijn kinderen hierin delen. Ze raakten via hem 

geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur en lazen veel. 

 

 

Sophia Wilhelmina Marianne Henriëtta van Nassau. 

 



  

  

 

 
 

 

 

Oscar II Frederik van Zweden. 

 

 



  

  

 
 

Oscar Frederik van Bernadotte, prins van Zweden, werd geboren op 21 januari 1829 in het Koninklijk Paleis 

te Stockholm. Kort na zijn geboorte kreeg Oscar de titel hertog van Östergötland. Hij werd geboren tijdens 

de regering van zijn grootvader, koning Karel XIV Johan. Zijn vader was kroonprins Oscar, de latere koning 

Oscar I. Hij trad toe tot de marine toen hij elf jaar oud was. Hij werd benoemd tot junior-luitenant in juli 

1845. Later ging hij studeren aan de Universiteit van Uppsala; hij was vooral erg goed in wiskunde. Op 6 

juni 1857 trouwde hij te Wiesbaden-Biebrich met Sophia van Nassau, de jongste dochter van hertog Willem 

van Nassau en diens tweede vrouw hertogin Pauline van Württemberg, een kleindochter van koning 

Frederik I van Württemberg. Zodoende werd hij de oom van Emma van Waldeck-Pyrmont. Sophia had een 

oudere halfbroer, Adolf, die na de dood van koning Willem III der Nederlanden, groothertog van 

Luxemburg werd. 

Oscar had twee oudere broers: prins Karel (1826-1872), die huwde met prinses Louise der Nederlanden, en 

de ongehuwd gestorven Gustaaf (1827-1852). Verder had hij een jongere zuster, prinses Eugénie (1830-1889), 

eveneens ongehuwd gebleven; en een jongere broer, prins Augustus (1831-1873), die trouwde met prinses 

Theresia Amalia van Saksen-Altenburg. 

Koning van Zweden en Noorwegen. 

Op 8 juli 1859 stierf Oscars vader koning Oscar I. Deze werd opgevolgd door diens oudste zoon onder de 

naam Karel XV. Karel XV was 13 jaar koning over de Verenigde Koninkrijken van Zweden en Noorwegen en 

stierf op 18 september 1872 zonder mannelijke nakomelingen. Aangezien Oscars andere oudere broer, prins 



  

  

Gustaaf, reeds was overleden in 1852 werd Oscar aangewezen als nieuwe koning. Hij en Sophia werden tot 

koning en koningin van Noorwegen gekroond in de Nidaros-kathedraal in Trondheim op 18 juli 1873. Toen 

hij koning werd, nam hij de volgende lijfspreuk aan: Brödrafolkens väl / Broderfolkenes Vel ("Het welzijn 

van de broedervolkeren"). Terwijl de koning en het koninklijk hof gewoonlijk in Zweden resideerden, leerde 

Oscar toch vloeiend Noors spreken, en vanaf het begin realiseerde Oscar zich de essentiële problemen bij het 

onderhouden van de unie tussen Zweden en Noorwegen. De politieke gebeurtenissen die leidde tot de 

vreedzame ontbinding van de unie tussen Noorwegen en Zweden in 1905 werden aanzienlijk 

vergemakkelijkt dankzij de tact en het geduld van de koning zelf. Hij werd onttroond op 7 juni 1905 door het 

Noorse Parlement en hij deed zelf afstand van de Noorse troon op 26 oktober. Hij weigerde zelfs een aanbod 

van Noorse regering om een prins van zijn huis tot koning van Noorwegen te benoemen. Maar de 

betrekkingen tussen de twee landen werden hersteld vóór zijn dood; hij stierf in Stockholm op 8 december 

1907. 

De politiek. 

Zijn grote intelligentie en zijn afstandelijkheid tegenover de dynastieke zaken die van invloed waren bij de 

andere Europese vorsten gaf de koning waardevol aanzien als scheidsrechter in internationale vragen en 

kwesties. Op verzoek van het Verenigd Koninkrijk van koningin Victoria, het Duitse Keizerrijk van keizer 

Wilhelm II en de Verenigde Staten van president Grover Cleveland, werd hij in 1889 benoemd tot Chief 

Justice van Samoa (voormalig West-Samoa), en hij werd opnieuw ingeschakeld om te bemiddelen in de 

politieke zaken van Samoa in 1899. In 1897 werd hij bevoegd om een vijfde scheidsrechter te benoemen, 

indien nodig, in het Venezolaanse geschil, en hij werd verzocht op te treden als scheidsrechter in het 

Anglo-Amerikaanse arbitrageverdrag dat werd vernietigd door de Amerikaanse Senaat. Hij won vele 

vrienden in het Verenigd Koninkrijk door zijn steun aan Groot-Brittannië ten tijde van de Tweede 

Boerenoorlog (1899-1902), steun die werd uitgesproken in een verklaring, afgedrukt in The Times van 2 mei 

1900, toen de Europese reacties op de Britse houding in dat conflict bijna universeel vijandig waren. 

 

 

XXIIIb. Frederik Willem van Nassau-Weilburg, zoon van Frederik Willem vorst van Nassau-Weilburg 

(XXIIa), op pagina 406 en Louise Isabelle Alexandrine Auguste van 

Sayn-Hachenburg (burggravin van Kirchberg, gravin van Hachenburg), geboren op 

zondag 15 december 1799 in Kirchheimbolanden [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (45 jaar 

oud) op maandag 6 januari 1845 in Wenen [Wien, Oostenrijk], trouwde (respectievelijk 40 en 37 

jaar oud) op zondag 7 juni 1840 met Anna Vallymare-Tiefenbach, geboren op 

maandag 21 juni 1802 in Wenen [Wien, Oostenrijk], gravin van Tiefenbach, overleden (61 jaar 

oud) op vrijdag 17 juni 1864 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Wilhelmina Josephina van Nassau-Weilburg, geboren op zaterdag 5 juli 1834 in 

Atzgersdorf [Wien, Oostenrijk], gravin van Tiefenbach, overleden (58 jaar oud) op 

maandag 12 december 1892 in Genève [Geneve, Zwitserland]. 

 

XXIIIc. Frederik Frank Nassau Rochford, zoon van Rochford Augustus Nassau (XXIIb), op pagina 

410 en Jessica (Jessie) Warren, geboren op zondag 24 maart 1889 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 25 februari 1959 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

maandag 3 augustus 1914 in Harwich [East of England, Verenigd Koninkrijk] met Elsie Janet 

Coppin, geboren op zondag 17 juni 1888 in Harwich [East of England, Verenigd Koninkrijk], 

overleden (54 jaar oud) op maandag 15 februari 1943. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Doris Elsie Nassau, geboren op zaterdag 30 oktober 1915 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (36 jaar oud) op 

woensdag 2 juli 1952 in Anderby [East Midlands, Verenigd Koninkrijk], trouwde 

(respectievelijk 24 en 27 jaar oud) op maandag 29 juli 1940 met Stanley Philip Painter, 

geboren op maandag 25 november 1912. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Frederik Herbert Nassau Rochford, geboren op vrijdag 26 september 1919 in 

Harwich [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (71 jaar oud) op 

woensdag 19 december 1990 in Perton [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], volgt 



  

  

XXIVc, op pagina 468. 

3. Herbert John Nassau, geboren op maandag 18 oktober 1920 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (48 jaar oud) op 

maandag 21 april 1969 in Enfield [South East England, Verenigd Koninkrijk], volgt 

XXIVd, op pagina 468. 

 

XXIIId. Willem III Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau, zoon van Willem II van Oranje-Nassau 

(XXIIc), op pagina 410 (koning der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, groothertog van 

Luxemburg, hertog van Limburg) en Anna Paulowna van Rusland, geboren op 

woensdag 19 februari 1817 in Brussel [Vlaams-Brabant, België], gedoopt op 

maandag 31 maart 1817 aldaar, Koning der Nederlanden 1849-1890 prins van Oranje-Nassau, 

groothertog van Luxemburg 1849-1890, hertog van Limburg 1849-1890, overleden (73 jaar oud) 

op zondag 23 november 1890 in Apeldoorn, bijgezet op donderdag 4 december 1890 in Delft, 

trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) (1) op dinsdag 18 juni 1839 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], (Gescheiden van tafel en bed in 1855) met zijn nicht 

Sophia Frederika Mathilde (Sophie) (Sophia Frederika Mathilda) van Württemberg (van 

Wurtemberg), dochter van Wilhelm I Friedrich Karl koning van Württemberg en Catharina 

Paulowna van Rusland, geboren op woensdag 17 juni 1818 in 

Stuttgart [Baden-Württemberg, Duitsland], overleden (58 jaar oud) op zondag 3 juni 1877 in 

's-Gravenhage in Huis ten Bosch, te Huis ten Bosch, bijgezet op woensdag 20 juni 1877 in Delft. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel (Maurits) (Willem Frederik 

Maurits) van Oranje-Nassau prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, 

geboren op vrijdag 15 september 1843 in 's-Gravenhage, gedoopt op 

woensdag 18 oktober 1843 aldaar, overleden (6 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1850 aldaar 

(hersenvliesonsteking), begraven op maandag 10 juni 1850 in Delft. 

2. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel (Wiwil) (Willem Nicolaas Alexander) 

(Wiwill) van Oranje (Oranje-Nassau, van) prins van Oranje (1849-1879), prins der 

Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, geboren op dinsdag 4 september 1849 

(vrijdag 4 sep 1840) in 's-Gravenhage, gedoopt op woensdag 4 november 1840 aldaar, 

overleden (29 jaar oud) op woensdag 11 juni 1879 in Parijs [Val-d’Oise, Frankrijk], 

begraven op zaterdag 26 juli 1879 (donderdag 26 jun 1879) in Delft, relatie met zijn 

halfzus Anna Mathilde (Mattie) gravin van Limburg-Stirum, dochter van Willem III 

Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau (XXIIId), hierboven (Koning der 

Nederlanden 1849-1890) en Julia Maria Barre, geboren op maandag 24 juli 1854 in 

Warmond, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1932 in 

Popham [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit deze relatie zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik (Alexander) (Willem Alexander Karel) 

van Oranje-Nassau prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, prins van 

Oranje 1879-1884, geboren op maandag 25 augustus 1851 in 's-Gravenhage, 

ongehuwd overleden (32 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1884 aldaar, begraven op 

donderdag 17 juli 1884 in Delft. 

 

Willem III Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau. 

 

 



  

  

 
 

Willem kreeg thuis privéonderwijs en op 19 februari 1827 werd hij door zijn grootvader, koning Willem I, 

benoemd tot kolonel-titulair van de infanterie. Tevens ontving hij die dag het grootkruis van de Orde van de 

Nederlandse Leeuw, dit alles om vieren dat hij tien jaar oud was geworden. Met zijn vader reisde hij in 

december 1833 naar Berlijn en Sint-Petersburg. Rond Nieuwjaar 1834 werd hij door zijn oom tsaar Nicolaas I 

benoemd tot erekolonel van het vierde regiment grenadiers van de keizerlijke garde. 

In hetzelfde jaar werd hij aan de Leidse Hoogeschool ingeschreven als student. Er werden voor hem enkele 

kamers gehuurd aan het Rapenburg, maar hij overnachtte meestal in Den Haag. Ook in Leiden kreeg Willem 

les aan huis. Petrus Hofman Peerlkamp gaf hem geschiedenisles, Hendrik Cock verzorgde het onderwijs in 

natuur-, staats- en volkenrecht en Hendrik Willem Tydeman was verantwoordelijk voor het vak 

staatshuishoudkunde. 

Op 30 mei 1836, tijdens een onderbreking van zijn studie, danste hij in Londen met de latere Britse koningin 

Victoria. In 1837 studeerde hij af en in september dat jaar begon hij aan een reis die hem naar een aantal 

Duitse vorstendommen bracht, evenals naar Noord-Italië, Wenen, Praag, Ofen en Pest en opnieuw naar 

Berlijn, waar hij het goed kon vinden met prins Wilhelm, die toen nog niet wist dat hij later keizer van 

Duitsland zou worden. Op zijn 21e verjaardag werd hem zitting verleend in de Raad van State, het hoogste 

adviesorgaan van de Kroon. 

Prins van Oranje. 

Op 7 oktober 1840 trad zijn grootvader Willem I af als koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg 

en hertog van Limburg. Willems vader nam de titels over en hijzelf werd prins van Oranje en daarmee de 

eerste in lijn van troonopvolging in de Nederlanden. Los daarvan werd hij ook de aangewezen opvolger 

voor Luxemburg en Limburg. Op 28 november dat jaar werd zijn vader ingehuldigd als koning Willem II. 

Dezelfde dag benoemde die hem tot inspecteur-generaal van het wapen der infanterie en luitenant-generaal. 

De functie van inspecteur-generaal leverde Willem eind december 1845 weer in. De precieze reden is 

onduidelijk, maar wellicht omdat Willem vond dat hij er geen juiste invulling aan kon geven. Het was dan 

ook alleen een erefunctie. Tegelijkertijd met zijn ontslag werd de functie door zijn vader opgeheven. 

Willem III gaf als kroonprins aan de nieuwe grondwet van 1848 niet te acccepteren. Zijn grief was dat die de 

koninklijke macht drastisch beperkte. Op 8 oktober dat jaar, drie dagen voordat de grondwetsvoorziening 

van Thorbecke van kracht werd, schreef hij aan zijn zus: 

"Niet in staat, herhaal ik, dit soort staatsgevaarlijke beginselen in overeenstemming te brengen met mijn 



  

  

geweten en mijn taak, ben ik tot het volgende besluit gekomen: af te zien, onherroepelijk en voor altijd, ten 

faveure van mijn oudste zoon, van mijn rechten als Prins van Oranje en van mijn rechten op de Kroon.". 

Zijn vader trachtte hem van zijn ongelijk te overtuigen, onder meer door hem erop te wijzen dat het 

koningschap een "goddelijke roeping" is, die hij niet kon weigeren. Willem bleef echter bij zijn standpunt. Hij 

diende zelfs een verzoek in hem ook te ontslaan als luitenant-generaal van de infanterie. Zijn vader wees ook 

dit af. 

Toen zijn vader op 17 maart 1849 stierf, bevond Willem zich voor een verblijf van drie maanden in 

Groot-Brittannië. Hij vernam pas van het overlijden van zijn vader, toen die al een dag dood was. Hij liet 

zich overreden het koningschap alsnog te aanvaarden. Zijn inhuldiging vond plaats op 12 mei 1849. 

Eerste huwelijk. 

Willem trad op 18 juni (Waterloodag) 1839 in het huwelijk met zijn volle nicht prinses Sophie van 

Wurtemberg, de dochter van koning Willem I van Wurtemberg en Catharina Paulowna. Op 4 september 

1840 werd hun eerste kind geboren, een zoon. Desondanks werd het een slecht huwelijk, mede door Willems 

nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires, andere seksuele uitspattingen en grillige karakter. Al in 1842 

wilde Sophie gescheiden van haar echtgenoot gaan wonen. In een brief aan haar schoonvader, geschreven in 

de nazomer of herfst van dat jaar, hield ze hem voor dat ze door haar echtgenoot bedreigd en mishandeld 

werd. Hij zou haar dwingen tot "schandalige handelingen die de zeden en de waardigheid kwetsen van 

iedere vrouw". "Mijn situatie is onhoudbaar", vervolgde Sophie. Ze vroeg de koning om haar "een wijkplaats 

toe te staan. Ik vraag niet om geld. Men heeft me een toevluchtsoord aangeboden waar ik rustig zou kunnen 

leven (..) Laat u me dan ook mijn kind; tot zijn zevende zal het de zorg van vrouwen nodig hebben." Het 

werd haar niet gegund. Ze zou bij haar man blijven wonen en nog twee keer zwanger van hem worden, de 

eerste keer al begin 1843. 

Op 25 augustus 1851 beviel Sophie van haar derde kind. Het bracht geen huwelijksgeluk, want ze wilde 

opnieuw van haar echtgenoot weg. Op 17 september dat jaar gaf Willem de opdracht om daarvoor de 

mogelijkheden uit te zoeken. Uiteindelijk leidde dit op 25 december 1855 tot het ondertekenen van een 

schriftelijke overeenkomst waarbij - zonder tussenkomst van een rechter - overgegaan werd tot een 

scheiding van tafel en bed. Tevens werd de belofte vastgelegd dat als Willem zou aftreden als vorst, 

overgegaan zou worden tot een formele echtscheiding. Willem kreeg het gezag over hun oudste zoon 

toegewezen, met de verplichting dat die zijn moeder regelmatig moest bezoeken. De jongste zoon, die op dat 

moment vier jaar oud was, werd tot zijn negende jaar onder het gezag van zijn moeder geplaatst. Sophie 

kreeg als woonverblijf Paleis Huis ten Bosch toegewezen. 's Winters zou zij in Paleis Noordeinde mogen 

verblijven, waar in die maanden ook Willem woonde, maar beiden zouden van elkaar afgescheiden 

woonruimte krijgen en het was geen van tweeën toegestaan zonder wederzijdse toestemming de ander op te 

zoeken. Beiden zouden zich verder onthouden van 'beschuldigingen of toespelingen, waardoor de eer of de 

waardigheid Hunner Personen kunnen worden gekrenkt'. Bij officiële gelegenheden moesten Willem en 

Sophie de schijn ophouden en zich als een echtpaar blijven gedragen. De overeenkomst werd door enkele 

getuigen medeondertekend en voor de buitenwereld verborgen gehouden. 

Troon van koning Willem III, vervaardigd door de gebroeders Horrix te Den Haag, 1842-1849. Rijksmuseum 

Amsterdam. 

Uit het huwelijk kwamen drie zoons voort. Geen van hen overleefde zijn vader. 

Breuk met oudste zoon. 

In de jaren zeventig kwam het tot een breuk tussen Willem III en zijn oudste zoon. Deze wilde trouwen met 

Mathilde gravin van Limburg Stirum, maar de koning en koningin weigerden hun toestemming te geven. 

De ministerraad was in eerste instantie ook tegen, maar legde zich er uiteindelijk bij neer, omdat gevreesd 

werd dat hij anders helemaal niet zou trouwen. Van zijn enige overgebleven broer Alexander viel namelijk 

evenmin een huwelijk te verwachten. Willem III zag liever dat zijn oudste zoon zou trouwen met een 

buitenlandse prinses, maar gaf aan dat hij misschien toch akkoord zou gaan met een huwelijk met een 

buitenlandse gravin of hertogin. Hij wilde daarmee voorkomen dat de troon over zou gaan op de kinderen 

van zijn zuster Sophie. Een huwelijk met een Nederlandse gravin bleef voor hem evenwel uitgesloten. De 

jonge Willem vertrok naar Parijs om er zich over te geven aan de genoegens die die stad te bieden had en 

zou tijdens zijn korte leven alleen nog even kort naar Nederland terugkeren om afscheid te nemen van zijn 

stervende moeder. 

Tweede huwelijk. 

Na het overlijden van Sophie in 1877 had Willem de mogelijkheid om weer een huwelijk te sluiten. 

Aanvankelijk koos hij voor een morganatisch huwelijk met zijn geliefde van dat moment, Emilie Ambre, een 



  

  

Parijse operazangeres, die hij al had geïnstalleerd op Huize Welgelegen te Rijswijk, en die hij had voorzien 

van de titel comtesse d'Ambroise. Het voornemen leidde tot heftige conflicten met het kabinet, en de koning 

zag uiteindelijk van het huwelijk af. 

Uiteindelijk wisten ministers hem te bewegen een vorstelijke echtgenote te zoeken. De eerste die gevraagd 

werd was de 25-jarige Deense prinses Thyra, maar die was al vergeven. Tweede keus was een dochter van 

de verdreven koning van Hannover, maar ook die weigerde. Vervolgens trachtte hij juli 1878 zijn nicht 

Elisabeth van Saksen-Weimar-Eisenach te huwen, een dochter van zijn zuster, maar ook zij bedankte voor de 

eer. Daarna reisde Willem op advies van zijn zuster rechtstreeks door naar Bad Arolsen, waar de vorst 

George Victor van Waldeck-Pyrmont meerdere huwbare dochters had. De moeder, prinses Helena van 

Nassau-Weilburg, stelde twee van haar dochters voor. Willem ging eerst voor de oudste, prinses Pauline, 

maar het klikte meer met de jongste van de twee, Emma, die op dat moment nog net geen 20 jaar was, 

waarna al snel tot een huwelijk besloten werd. Al op 29 september 1878 werd de verloving gevierd. De 

61-jarige Willem trouwde op 7 januari 1879 te Arolsen. De festiviteiten ter gelegenheid van het huwelijk 

werden in Nederland al snel afgebroken wegens het overlijden van 's konings broer prins Hendrik op 13 

januari. Deze had bij het huwelijk als getuige op moeten treden, maar moest wegens een aanval van mazelen 

verstek laten gaan. In april dat jaar vond alsnog een feestelijke inhuldiging van het bruidspaar plaats. 

Voorpagina van de Nieuwe Rotterdamsche Courant ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van 

koningin Wilhelmina. Op de foto koning Willem III met zijn dochter. 

Constitutionele rol. 

De eerste twintig jaar van zijn regering kenmerkten zich door weerstand tegen de constitutionele monarchie, 

waarbij de koning zich overigens telkens conformeerde. Een voorbeeld van die eigenzinnige constitutionele 

rol is de commotie rond de Aprilbeweging in 1853. Het zittende kabinet onder de feitelijke leiding van 

Thorbecke had een neutraal antwoord voorgesteld. De scheiding van kerk en staat betekende immers dat de 

regering geen zeggenschap zou hebben over de wens van de katholieken om zich in bisdommen te 

organiseren. Toen Willem III in Amsterdam een anti-rooms-katholieke petitie kreeg aangeboden hield hij 

een gloedvolle rede, die de hoogopgelopen gemoederen overigens ook onmiddellijk deed bedaren. Omdat 

de koning niet bereid was terug te komen op zijn weigering om het regeringsstandpunt uit te dragen, trad 

de ministerraad af. 

In september 1854 waren er na de stijging van de broodprijzen rellen in Schiedam, een artilleriepaard 

overleed daarbij. Willem liet als opperbevelhebber van de krijgsmacht schriftelijk vastleggen dat een 

oorlogsschip richting Schiedam moest varen dat "bij vernieuwde stoornis" de stad moest bestoken met 

bourbongranaten. Minister van Oorlog baron Forstner van Dambenoy achtte het onmogelijk om het bevel uit 

te voeren. Hij drong er bij Willem op aan om de verordening voor zich te houden. De reactie van het 

parlement zou volgens hem anders niet te overzien zijn. Uiteindelijk trok Willem zijn bevel in. Alle ministers 

gaven in een speciale zitting aan zijn handelwijze af te keuren. 

Waterheld van Het Loo. 

Willem III oogstte bij het volk veel lof voor de persoonlijke aandacht die hij schonk aan de slachtoffers van 

de watersnoodrampen van 1855 en 1861. Eind februari 1855 trad de dooi in en kruiend ijs in de grote rivieren 

veroorzaakte vanaf 4 maart diverse dijkbreuken. Vooral het Land van Maas en Waal werd hard getroffen, 

maar ook de Gelderse Vallei en het stroomgebied van de IJssel hadden te maken met grote wateroverlast. De 

mensen schuilden in de bomen en op de daken van hun huizen. Hoeveel doden er gevallen zijn, is nooit 

bekend geworden. Op 7 maart spoedde de koning zich naar het rampgebied. Tien dagen lang bezocht hij de 

slachtoffers en sprak hen moed in. Dat hij ook hun armoedige huizen betrad werd alom gewaardeerd. Terug 

in Den Haag gingen de inwoners de straat op om hem op enthousiaste wijze te verwelkomen. In januari 1861 

was het weer raak. Opnieuw kwam het Land van Maas en Waal onder water te staan. Deze keer bleef 

Willem in eerste instantie in zijn paleis en stelde hij een commissie in die het rampgebied voorzag van 

kleding, voedsel, koffie en tenten. Op 24 januari bezocht Willem met zijn broer Hendrik de getroffen 

gebieden. Toen na hun bezoek opnieuw dijken doorbraken, vertrokken Willem en zijn broer op 3 februari 

opnieuw naar de onder water gelopen streken. De terugweg ging per trein. Op alle tussenliggende stations, 

Arnhem, Rotterdam en Delft, werden ze met een serenade opgewacht en in Den Haag werden de koninklijke 

broers door een grote menigte enthousiast onthaald. Naderhand schonk Willem 40.000 gulden aan de 

slachtoffers, het hoogste bedrag van iedereen. Hij werd de 'Waterheld van Het Loo' genoemd, vrij naar zijn 

vader die wegens diens militaire successen tegen de troepen van Napoleon Bonaparte bekendstond als de 

'Held van Waterloo'. 

Luxemburgse kwestie. 



  

  

In 1866 viel de Duitse Bond uiteen en kwam de Noord-Duitse Bond tot stand, waarvan het groothertogdom 

Luxemburg en het hertogdom Limburg geen deel meer zouden uitmaken. Willem was bereid Luxemburg 

aan keizer Napoleon III van Frankrijk te verkopen, met stilzwijgende instemming van de Pruisische premier 

Bismarck. Toen deze transactie echter in de openbaarheid kwam, verklaarde Bismarck dat verkoop als reden 

tot oorlog beschouwd zou worden. Op het Congres van Londen van 1867 ter regeling van de Luxemburgse 

kwestie werd overeengekomen dat Luxemburg patrimoniaal eigendom van het huis (Oranje-)Nassau zou 

blijven, echter wel als politiek neutraal gebied. De Pruisische troepen werden dan ook teruggetrokken uit de 

vesting en de burcht van Luxemburg werd afgebroken. In 1868 kreeg Luxemburg een nieuwe grondwet. 

Onhebbelijkheden. 

"Ik zet geen voet in dat klooster", zou Willem III in 1885 in het Frans over het Rijksmuseum Amsterdam 

gezegd hebben, uit woede over het rooms-katholieke karakter van het ontwerp van het gebouw. Hij 

weigerde de eerste steen te leggen, evenals het verrichten van de officiële opening. Desondanks werd 

architect Pierre Cuypers juist wegens zijn verdiensten voor de bouw van het museum op 7 juli 1885, een 

week voor de opening van het museum, door Willem benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw. 

Aan het Meer van Genève, in Clarens, huurde hij in 1875 een villa. De koning werd er bij herhaling op zijn 

balkon waargenomen in een opengevallen paardrijjas, zonder daaronder kleding te dragen, dit in het zicht 

van de passagiers op de stoomboten. Hij maakte er tevens een gewoonte van in adamskostuum in het meer 

te zwemmen, waarbij hij aan wal eveneneens door de bootpassagiers naakt gadeslagen kon worden. Toen hij 

voor dit vergrijp voor de rechtbank gedaagd werd, beriep hij zich op zijn onschendbaarheid als koning. 

Willem III was in zijn latere jaren niet geliefd en werd in een anti-monarchistisch schotschrift door S.E.W. 

Roorda van Eysinga Koning Gorilla genoemd. Hij was zijn leven lang driftig, egoïstisch en boosaardig, maar 

door zijn grillige karakter kon hij soms ook onverwacht vriendelijk en royaal uit de hoek komen. 

Voorbeelden van 's konings onhebbelijke natuur zijn goed gedocumenteerd. Zo liet hij lakeien een lucifer 

afsteken om de koninklijke sigaar aan te steken. Wanneer de lucifer brandde talmde de koning zo lang dat 

de lakei, om brandblaren te voorkomen, de lucifer moest doven. Dat gaf de koning dan de gelegenheid om 

de lakei met twee weken inhouding van salaris te straffen. De hofcommissie maakte geregeld bezwaar tegen 

de onredelijke en kleingeestige straffen die de vorst te pas en te onpas uitdeelde. Lord Clarendon, de Britse 

minister van Buitenlandse Zaken, legde vast dat de koning op een receptie niets anders deed dan "op 

iedereen die hij sprak vitten en mopperen", maar hij vervolgde met de vaststelling "dat niemand zich daar 

iets van aantrok". 

De consequenties van de koninklijke woedeaanvallen waren ernstiger, al werd het koninklijke bevel om de 

burgemeester van de residentie te arresteren en daarna te fusilleren door al zijn ondergeschikten genegeerd. 

Een jonge officier die een rijtuig waarin de koning incognito reed niet groette, werd voor straf kromgesloten 

en minister van Oorlog Weitzel merkte in zijn dagboek op dat "De prikkelbaarheid van Zijn oploopend 

karakter en Zijne autocratische neigingen schijnen met de jaren toe te nemen" en dat "in het openbaar en 

vooral ten aanzien van hooger of lager geplaatste Officieren hebben nu en dan ergerlijke toneelen plaats. Die 

toneelen worden door de pers wel met den mantel der liefde bedekt, maar zijn toch in het leger te zeer 

bekend om aldaar niet velen te verbitteren en van hem te vervreemden.". 

Laatste levensjaren. 

De gezondheid van de koning ging in oktober 1888 sterk achteruit. In februari 1889 was hij niet meer in staat 

om staatsstukken met een paraaf te ondertekenen en op 3 april werd Willem 'buiten staat' verklaard en nam 

de Raad van State zijn taken over. Willem herstelde en op 3 mei werd het regentschap teruggedraaid. In 

augustus, toen hij in Paleis Het Loo verbleef, verslechterde zijn gezondheidstoestand opnieuw. Volgens de 

hofarts had hij 'een stille beroerte' gehad. Hij zou het Veluwse paleis niet meer verlaten. De koning leed aan 

een ernstige nierziekte, suikerziekte en raakte zozeer in de war dat hij staatsstukken ging ondertekenen met 

zelfverzonnen pauselijke namen. Ook hield hij vanaf zijn ziekbed lange onsamenhangende toespraken en 

moest er altijd iemand van de hofhouding in de buurt blijven, omdat hij bang was dat men hem in zijn slaap 

zou vermoorden. Op 31 augustus 1890, de tiende verjaardag van zijn dochter, kreeg hij opnieuw een 

beroerte en op 25 september kreeg zijn dochter hem voor de laatste keer te zien. Op 29 oktober werd Willem 

opnieuw 'buiten staat' verklaard en nam de Raad van State voor de tweede keer zijn taken waar. Op 20 

november nam zijn echtgenote Emma het koninklijk gezag over. Dit regentschap duurde slechts enkele 

dagen, want op 23 november 1890 overleed de vorst, 73 jaar oud. Het koningschap ging toen over op de 

tienjarige prinses Wilhelmina, waarvoor Emma op 8 december 1890 "gedurende haren weduwelijken staat" 

opnieuw tot regentes werd beëdigd. Het Groothertogdom Luxemburg ging conform de Nassause 



  

  

"Erbverein" naar de andere linie van het Huis Nassau omdat volgens huisrecht alleen mannelijke 

afstammelingen erfgerechtigd waren voor Nassaugoederen (zie ook bij Salische Wet). 

Emma, Wilhelmina en zijn zuster Sophie waren niet bij de bijzetting aanwezig. Conform de gewoonten en 

gebruiken van die dagen was de uitvaartplechtigheid een pure mannenaangelegenheid. De bijzetting op 4 

december 1890 in Delft was erg ongeorganiseerd; zo stortte een tribune in en waren er te weinig koetsen en 

parkeerplaatsen, waardoor velen te laat waren in de Nieuwe Kerk. De dragers lieten de lijkkist uit hun 

handen glijden en bij het binnendragen van de kerk zou de doodskist "als een piano versjouwd" zijn. De 

rouwdienst werd geleid door hofprediker Cornelis Eliza van Koetsveld. In zijn lijkrede zei hij: 

"Wel weten wij het allen, hoe opbruisend en hartstochtelijk het karakter was van den Ontslapene, en hoe hij, 

in alles oprecht, als mens vaak het zelfbedwang miste, dat hem sierde als Koning. Waartoe zou ik het 

verzwijgen? Ik heb hem nooit gevleid bij zijn leven en denk het niet te doen na zijnen dood.". 

De witte bloemen op de baar waren van de jonge Wilhelmina, met de tekst: Voor vader, van zijn lieve kind. 

Willem III vond zijn laatste rustplaats in de koninklijke grafkelder. 

Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van. 

Luxemburg. 

Mathilde en de prins van Oranje leerden elkaar kennen in 1873. In het voorjaar van 1874 poogde de prins 

toestemming te krijgen van zijn ouders en van de regering voor een huwelijk, maar zowel koning Willem III 

als koningin Sophie hielden vast aan een huwelijk van de troonopvolger met een koninklijke prinses. Ook de 

regering stond op dat standpunt, maar de ministers De Vries en Fransen van de Putte wilden wel 

meewerken toen zij beseften dat de prins geen ander huwelijk zou sluiten. De 33-jarige Willem wilde toch 

trouwen, desnoods zonder toestemming van zijn ouders. Mathilde, die nog geen twintig was, kreeg ook 

geen toestemming van haar ouders. De romance eindigde toen Willem overleed in 1879. 

Mathilde van Limburg Stirum trouwde uiteindelijk in 1881 met William Charles Reginald van Tuyll van 

Serooskerken, heer van Coelhorst (1845-1903). Zij werden onder meer de ouders van burgemeester Henri 

Charles van Tuyll van Serooskerken (1884-1950). 
 

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel (Wiwil) van Oranje. 

Hij werd op 15 okt 1856 student te Leiden, op 13 maart 1861 generaal-inspecteur van de cavalerie, 19 febr. 

1863 generaal der infanterie en op zijn verzoek eervol ontslagen op 20 jan 1877. In 1863 werd hij ridder in de 

Orde van het Gulden Vlies. Hij was voorts commandant van het Russische regiment infanterie van Vologda 

no. 18. 

 

 

Anna Mathilde (Mattie) gravin van Limburg-Stirum. 

 

 



  

  

 
 

Zij is bekend geworden als geliefde van kroonprins Willem, de oudste zoon van koning Willem III. Haar 

roepnaam voor haar naasten was Mattie. Toestemming voor het huwelijk met de prins werd door de koning 

persoonlijk onthouden. 

Mathilde was een dochter uit het tweede huwelijk van Leopold graaf van Limburg Stirum (1818-1900), heer 

van Noordwijkerhout, met Julie Marie Barre (1822-1887). Haar vader was een kleinzoon van de beroemde 

Leopold van Limburg Stirum (1758-1840), een lid van het Driemanschap dat verantwoordelijk was voor de 

stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Leopold had uit een eerder huwelijk met Adolphine 

Wilhelmina Anna van der Wyck (1819-1849) al vijf kinderen. 

Mathilde en de prins van Oranje leerden elkaar kennen in 1873. In het voorjaar van 1874 poogde de prins 

toestemming te krijgen van zijn ouders en van de regering voor een huwelijk, maar zowel koning Willem III 

als koningin Sophie hielden vast aan een huwelijk van de troonopvolger met een koninklijke prinses. Ook de 

regering stond op dat standpunt, maar de ministers De Vries en Fransen van de Putte wilden wel 

meewerken toen zij beseften dat de prins geen ander huwelijk zou sluiten. De 33-jarige Willem wilde toch 

trouwen, desnoods zonder toestemming van zijn ouders. Mathilde, die nog geen twintig was, kreeg ook 

geen toestemming van haar ouders. De romance eindigde toen Willem overleed in 1879. 

Mathilde van Limburg Stirum trouwde uiteindelijk in 1881 met William Charles Reginald van Tuyll van 

Serooskerken, heer van Coelhorst (1845-1903). Zij werden onder meer de ouders van burgemeester Henri 

Charles van Tuyll van Serooskerken (1884-1950). 

. 

 

 

 

Willem Alexander Karel Hendrik Frederik (Alexander) van Oranje-Nassau. 

 



  

  

 

 
 

Hij werd student te Leiden op 1 okt 1870, generaal-majoor in 1877, tevens schout bij nacht en volgde in 1881 

zijn oudoom Frederik op als grootmeester der Vrijmetselaarsorde. Ook was hij kolonel van het 5e Russische 

regiment grenadiers van Kiew. 

 

 

 Willem III Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau, trouwde (respectievelijk 61 en 20 jaar 

oud) (2) op dinsdag 7 januari 1879 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland] met Adelheid Emma 

Wilhelmina Theresia (Emma) van Waldeck-Pyrmont, dochter van George Victor vorst van 

Waldeck-Pyrmont en Helena Wilhelmina Henriëtte Paulina Marianne prinses van 

Nassau-Weilburg, geboren op maandag 2 augustus 1858 in Bad Arolsen [Hessen, Duitsland], 

prinses van Waldeck Pyrmont, koningin-regentes der Nederlanden, overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 20 maart 1934 in 's-Gravenhage, begraven op dinsdag 27 maart 1934 in Delft in de 

koninklijke grafkelder. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau, geboren op 

dinsdag 31 augustus 1880 in 's-Gravenhage, gedoopt op dinsdag 12 oktober 1880 

aldaar (getuigen: haar oudoom Willem Frederik Karel (Frits) van Oranje-Nassau 

(XXIId, op pagina 421), haar aangetrouwde oom Karel Alexander August Johan van 

Saksen-Weimar-Eisenach, haar tante Wilhelmina Marie Sophia Louise (Sophie) van 

Oranje-Nassau (zie XXIIc, op pagina 410) en haar grootvader George Victor vorst van 

Waldeck-Pyrmont), koningin der Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, enz. enz, 

overleden (82 jaar oud) op woensdag 28 november 1962 in Paleis het Loo, begraven 

op zaterdag 8 december 1962 in Delft, trouwde (respectievelijk 20 en 24 jaar oud) op 

donderdag 7 februari 1901 in 's-Gravenhage in de Sint Jacobskerk met Hendrik 

Wladimir Albrecht Ernst (Hendrik) van Mecklenburg-Schwerin, zoon van Frederik 

Frans II groothertog van Mecklenburg-Schwerin en Marie Karolina Auguste prinses 

van Schwarzburg-Rudolstadt, geboren op woensdag 19 april 1876 in 

Schwerin [Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland], gedoopt op zaterdag 3 juni 1876 

aldaar, hertog van Mecklenburg Schwerin, prins der Nederlanden, overleden (58 jaar 

oud) op dinsdag 3 juli 1934 in 's-Gravenhage, begraven op zaterdag 14 juli 1934 in 



  

  

Delft. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

 

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (Emma) van Waldeck-Pyrmont. 

 

 

 
 

De prinses groeide op in Schloss Arolsen. Zij had thuis een gedegen, brede, christelijke opvoeding genoten. 

Zij kreeg les in handwerken, tekenen en Franse literatuur. Thuis werd Frans gesproken. Ze was leergierig en 

sociaal bewogen. Haar Engelse gouvernante had haar goed op de hoogte gebracht van de 

arbeidsverhoudingen in die dagen. In haar jonge jaren bezocht zij met haar familie onder meer 

Zuid-Frankrijk, Engeland, Italië en Scandinavië. In de autobiografie van koningin Wilhelmina "Eenzaam 

maar niet alleen" schrijft Wilhelmina over haar moeders afkomst: "Haar ouderlijk huis was bepaald verlicht 

te noemen. Vooral, als men rekening houdt met het feit, dat de kleine hoven in Duitsland toen een halve 

eeuw of meer ten achter waren bij de gewone maatschappij." Emma vertelde in een interview uit 1929 dat 

haar moeder de spil van alles was en dat bij haar de praktijk van de opvoeding berustte. 

Emma's moeder overleed in 1888, waarna haar vader hertrouwde in 1891 met Louise van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, die zeven maanden ouder was dan Emma. Met haar kreeg 

George Victor van Waldeck-Pyrmont nog één zoon. 

Voordat ze naar Nederland verhuisde kreeg Emma les in Nederlandse taal en geschiedenis, want ze wilde 

een Nederlandse worden en blijven. 

Koning Willem III. 

Willem III was oud genoeg om Emma's vader of zelfs haar grootvader te zijn. Bij hun verlovingsfeest op 29 

september 1878 in Bad Arolsen was Emma twintig en Willem eenenzestig jaar oud. Ze trouwden op 7 januari 

1879 in Schloss Arolsen en op 31 augustus 1880 werd er een dochter, Wilhelmina geboren. Zoals hiervoor 

reeds genoemd was Emma een verre verwante van haar echtgenoot, haar betovergrootmoeder Carolina van 

Oranje-Nassau was een zus van Willem III's overgrootvader Willem V van Oranje-Nassau. Emma's 

betovergrootvader Frederik I van Württemberg was ook nog een broer van Willem III's grootmoeder Sophia 

Dorothea Augusta Louisa van Württemberg. 

Eerder was de koning getrouwd met zijn volle nicht Sophie van Württemberg, die in 1877 was overleden. 

Hun huwelijk was slecht; de echtelieden leefden sinds eind 1855 gescheiden van tafel en bed. 

Toen de eerste echtgenote van Willem III overleed en de zoons uit het eerste huwelijk niet in het huwelijk 



  

  

leken te gaan treden, zag Willem III zich genoodzaakt om voor een tweede maal in het huwelijk te treden om 

zo de Oranje-dynastie voor uitsterven te behoeden. 

De keuze voor Emma kwam tot stand nadat Willems ministers een huwelijk met de Parijse operazangeres 

Emilie Ambre resoluut hadden afgewezen en vervolgens drie vrouwen die wel in aanmerking kwamen 

weigerden met hem te trouwen. Op verzoek van zijn enige zuster nam hij contact op met het vorstenpaar 

van Waldeck-Pyrmont, dat meerdere huwbare dochters had. Op 28 juli 1878 maakte hij in de 

zomerresidentie van het echtpaar in Pyrmont tegelijkertijd kennis met Emma en haar drie jaar oudere zuster 

Pauline. Zijn oog viel eerst op Pauline, maar al snel koos hij voor Emma. 

Bij het vaststellen van de huwelijksvoorwaarden kreeg Emma als bruidsschat van haar ouders voor 40.000 

gulden effecten mee. Van haar echtgenoot zou zij jaarlijks eenzelfde bedrag ontvangen. Voor elk kind dat uit 

het huwelijk geboren ging worden, zou Willem 50.000 gulden vastzetten in het Nederlands Grootboek 

Nationale Schuld. Het kind zou dat geld bij haar achttiende verjaardag ontvangen. Emma zou tot dan 

jaarlijks de rente krijgen. 

Het huwelijk. 

Willem sprak geen Duits en tot zijn dood sprak Emma Frans met hem, dat ook in Nederland de hoftaal was. 

Al snel werd een kind geboren, een dochter. Maar de toekomst tekende zich al spoedig anders af dan 

verwacht. In 1884 stierf de nog maar 32 jaar oude prins Alexander, de ongehuwde en enig overgebleven 

zoon uit het huwelijk van Willem III en koningin Sophie. Willems oudste zoon, prins Willem, was al in juni 

1879 overleden, eveneens zonder voor nageslacht te zorgen. In 1850 had de koning de zesjarige Maurits 

verloren. 

Krachtens de grondwet werd nu prinses Wilhelmina de 'vermoedelijke troonopvolgster'. De prinses was pas 

drie jaar en de koning vijfenzestig. Derhalve diende wegens de hoge leeftijd van de koning een regent 

aangewezen te worden om eventueel namens de prinses tot aan haar meerderjarigheid het koninklijk gezag 

waar te nemen. De Verenigde Vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal stemde op 29 juli 1884 

in met de benoeming van koningin Emma als regentes. 

In hetzelfde jaar werden in een nieuw familieverdrag de afspraken bevestigd van de personele unie van 

Nederland met Luxemburg. Die hielden onder meer in dat alleen een mannelijke nakomeling groothertog 

van Luxemburg kon zijn. Willem wilde het verdrag aanpassen, zodat Wilhelmina het groothertogdom kon 

erven, maar Emma overtuigde hem om de eeuw oude afspraak na te komen. Daardoor werd na Willems 

overlijden een oom van Emma, een lid van de Weilburgse tak van het Huis Nassau, de nieuwe groothertog. 

Regentes. 

Vier jaar later werd Emma tevens benoemd tot voogdes over de minderjarige troonopvolgster. Dit gebeurde 

omdat de gezondheid van de koning in oktober 1888 sterk achteruitging. In mei van dat jaar liet het 

koninklijk gezin de drukte van Den Haag achter zich en trok zich terug in Het Loo. De koning was niet meer 

in staat om te regeren; daarom werd koningin Emma op 14 november 1890 met algemene stemmen door de 

Staten-Generaal benoemd tot regentes van haar man en op 20 november in Den Haag beëdigd. Zij nam de 

koning slechts drie dagen waar want op 23 november 1890 overleed de vorst, drieënzeventig jaar oud, en 

werd het koningschap overgedragen aan de tienjarige prinses Wilhelmina. Emma nam als regentes voor 

haar dochter - op 8 december 1890 daartoe beëdigd - tot aan Wilhelmina's achttiende verjaardag in 1898 de 

regeringstaak waar. 

Emma zette zo veel mogelijk de lijn van koning Willem III voort. Al direct trof zij maatregelen om elke 

minister eenmaal in de veertien dagen persoonlijk te ontmoeten. Anders dan haar overleden man hield zij 

zich nauwgezet aan de regels van het constitutionele koningschap. Ze stelde zich open voor iedereen die 

haar wilde spreken en stond erop zelf zo veel mogelijk post te openen en af te handelen, ook als zij op Het 

Loo of in Soestdijk vertoefde. In de periode van koningin-weduwe-regentes kreeg Emma onder meer 

driemaal te maken met een kabinetsformatie die haar zorg gaf. 

Naast haar bestuurlijke taken besteedde koningin-moeder Emma grote aandacht aan de opvoeding van haar 

dochter. In haar ogen diende de jeugd van de nieuwe koningin op haar zestiende voorbij te zijn, om dan nog 

twee jaar "klaargestoomd" te worden voor haar taak als regerende koningin die op 31 augustus 1898 zou 

beginnen. Tot 1896 werd Wilhelmina dan ook omringd door oude en wijze mensen, leden van de 

hofhouding en een gouvernante. 

Emma was vroeg oud; de dertigjarige vorstin zag er veel ouder uit dan haar jaren rechtvaardigden en haar 

gezondheid was broos. 

Koningin-moeder. 

Als regerend koningin koos de jonge Wilhelmina al snel haar eigen weg. Zij probeerde onder de druk van 



  

  

haar moeder uit te komen, maar ze moest toch vaak terugvallen op de grote kennis van Emma in 

protocollaire kwesties. Aanvankelijk woonden de beide vorstinnen samen in Paleis Noordeinde, maar toen 

Wilhelmina trouwde, trok Emma zich terug in het Paleis Lange Voorhout. Zij was niet meer zo gesteld op 

het society-leven aan het hof maar hield desondanks grote ontvangsten en ook audiënties voor diplomaten. 

Ook al leefde ze vrij teruggetrokken met haar eigen koninklijke huishouding, als weduwe van de oude 

koning voerde zij een grote staat. 

Emma zette zich volledig in voor de bestrijding van tuberculose, destijds volksziekte nummer 1, en deed 

veel aan liefdadigheid. Zelf had ze een van haar zusters, Sophie, verloren aan tbc. 

Toen in 1909 een troonopvolger (Juliana) was geboren, moest opnieuw worden voorzien in een onverhoopt 

regentschap gedurende de minderjarigheid van Juliana. Wilhelmina's echtgenoot, Hendrik, werd door de 

regering minder geschikt gevonden, terwijl politiek Nederland goede herinneringen bewaarde aan het 

regentschap van Emma. Wilhelmina stemde toe en Emma was opnieuw de beoogde regentes van 1909 tot 

aan de staatsrechtelijke meerderjarigheid van prinses Juliana in 1927. 

Emma overleed op 20 maart 1934 op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. Zij was eerst 

verkouden geworden en doordat er nog geen antibioticum bestond, verergerde de ziekte tot bronchitis en 

uiteindelijk tot de fatale longontsteking. Haar stoffelijk overschot werd op 27 maart bijgezet in de grafkelder 

van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft. 

Na haar overlijden werden in opdracht van koningin Wilhelmina twee Nederlandsch-Indische bankbiljetten 

van 10 en 20 gulden uitgegeven met de afbeelding van koningin Emma. 

 

 

Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau. 

 

 

 
 

Wilhelmina werd op 31 augustus 1880 om 18.00 uur geboren op Paleis Noordeinde in Den Haag. Zij was het 



  

  

enige kind van koning Willem III der Nederlanden en zijn tweede echtgenote Emma van Waldeck-Pyrmont. 

Ter gelegenheid van de geboorte werden militaire parades gehouden en klonken 51 saluutschoten. 

In de eerste maanden van haar leven werd zij door haar ouders Paulientje genoemd. Uiteindelijk schakelden 

ze over op Wilhelmina. 

De doop vond plaats op 12 oktober 1880 in de Willemskerk te Den Haag door dominee Cornelis Eliza van 

Koetsveld. De kleine Wilhelmina droeg een witte doopjurk van Brussels kant, waarin al haar opvolgsters en 

ook koning Willem-Alexander zijn gedoopt. Haar moeder hield de baby ten doop. Onder de aanwezigen 

waren de 83-jarige oudoom prins Frederik van Oranje-Nassau, oom en tante groothertog Karel Alexander 

van Saksen-Weimar-Eisenach en groothertogin Sophie, en de grootvader van moederskant vorst George 

Victor van Waldeck-Pyrmont. 

Van haar drie oudere halfbroers uit haar vaders eerste huwelijk met Sophie van Württemberg leefde bij haar 

geboorte alleen nog prins Alexander van Oranje-Nassau. Hij was zo verbolgen over zijn vaders tweede 

huwelijk (hij sloot op de dag van de huwelijkssluiting de luiken van zijn paleis), dat hij weigerde zijn 

halfzusje te zien. Hij stierf toen zij vier jaar oud was. Hierdoor werd Wilhelmina de vermoedelijke 

troonopvolgster. Zij was er pas zeker van dat zij daadwerkelijk haar vader ging opvolgen, toen die op 23 

november 1890 stierf zonder een zoon nagelaten te hebben. Volgens de toenmalige Grondwet gingen 

mannelijke nakomelingen voor op vrouwelijke. Bij zijn overlijden werd de tienjarige Wilhelmina 

automatisch koningin. 

Tot haar achttiende verjaardag nam haar moeder Emma als regentes het koningschap waar. In het 

Groothertogdom Luxemburg waren volgens de afgesloten erfstellingsovereenkomst alleen mannelijke 

afstammelingen uit het huis Nassau erfgerechtigd. De groothertogelijke kroon ging daar over op een ver 

familielid uit het Huis Nassau, Adolf, hoofd van de Walramse tak van Nassau. 

In 1897 had zij een grote klap te verwerken gekregen. Haar tante Sophie, de zus van haar vader en haar 

directe erfgename, was overleden. In haar autobiografie schreef zij dat haar tante veel voor haar betekend 

had. 

Begin van koningschap. 

Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aansluitend aan de 

inhuldiging kwam Wilhelmina met de stoet weer naar buiten; hiervan maakte de beroemde circusdirecteur 

Oscar Carré een filmopname, die hij kort daarna in zijn circus vertoonde en die tot de oudste Nederlandse 

filmbeelden behoort. 

Twee jaar na haar inhuldiging werd aan een Nederlands marineschip, Hr.Ms. Gelderland, opdracht gegeven 

naar Portugees-Oost-Afrika te varen om daar Paul Kruger, president van het verslagen Transvaal, te 

evacueren naar Marseille. Dit gebaar (met stilzwijgende instemming van de Britten), leverde haar veel 

goodwill op in Europa, hoewel zij niet meer had gedaan dan in te gaan op een voorstel van minister van 

Buitenlandse Zaken De Beaufort. De talrijke lofuitingen aan haar adres hadden daarom niet echt haar 

instemming. "Nooit heb ik zulk eene overdreven beweging gezien", oordeelde zij. 

Zij had als Nederlands staatshoofd een zeer grote rol in het (mislukte) vredesproces van de Tweede 

Boerenoorlog. 

Huwelijk. 

Er werd gezocht naar een echtgenoot voor de jonge koningin. Britse kandidaten vielen af vanwege de 

Boerenoorlog. "Aber nur ein Deutscher Prinz darf sie bekommen", schreef de Duitse keizer in de kantlijnen 

van een diplomatiek ambtsbericht. 

Koningin-moeder Emma reisde in mei 1900 met haar dochter naar het slot Schwarzburg in Thüringen. Daar 

waren ontmoetingen gearrangeerd met drie kandidaten. Friedrich Wilhelm van Pruisen, kleinzoon van 

prinses Marianne, was door de Duitse keizer naar voren geschoven en de twee broers van 

Mecklenburg-Schwerin, zonen van groothertog Frederik Frans II van Mecklenburg-Schwerin, waren 

geselecteerd uit de Almanach de Gotha. Van de broers kwam alleen Heinrich opdagen. Moeder en dochter 

kozen voor hertog Heinrich zu Mecklenburg-Schwerin. Op 16 oktober werd de verloving bekendgemaakt. 

Wilhelmina en Heinrich waren familie van elkaar: de Russische tsaar Paul I en diens echtgenote Maria 

Fjodorovna waren hun gemeenschappelijke overgrootouders, wat hen achterneef en -nicht van elkaar 

maakte. 

Op 7 februari 1901 trouwden ze. Heinrich heette vanaf die dag Hendrik. Koningin Wilhelmina schokte haar 

raadgevers en de hoge Colleges van Staat met haar aanvankelijke wens dat de naam van het in Nederland 

regerende vorstenhuis zou worden veranderd in Oranje-Mecklenburg. Nog los van de eer die ze haar 

kersverse echtgenoot hiermee wilde bewijzen, werd dit idee ingegeven door - wat historicus Cees Fasseur 



  

  

noemt - virulent anti-katholicisme. De meest stamverwante tak van de Nassaus regeerde immers in 

Luxemburg en deze Nassaus hadden, volgens de koningin, de naam van Nassau, zo nauw verbonden met 

de reformatie, te schande gemaakt door katholiek te worden. 

Op 9 november 1901 kreeg Wilhelmina haar eerste miskraam. In maart 1902 werd bekendgemaakt dat de 

koningin opnieuw zwanger was en in april kwam het bericht dat zij ernstig ziek was. Het bleek tyfus te zijn. 

Begin mei kreeg Wilhelmina na 4,5 maand zwangerschap weer een miskraam en de situatie werd even 

levensbedreigend genoemd. Wilhelmina was de laatste Oranjetelg en indien zij zou overlijden, zou de troon 

naar een Duitser gaan, Wilhelmina's achterneef Willem Ernst, groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, een 

kleinzoon van Wilhelmina's tante Sophie. In het verloop van de maand mei verbeterde haar 

gezondheidstoestand en om volledig te herstellen ging zij naar Schaumburg. Op Prinsjesdag 1902 verscheen 

Wilhelmina voor het eerst weer in het openbaar. Op 23 juli 1906 volgde een derde miskraam. 

Tevens ontsnapten zowel koningin als prins op 26 februari 1908 nog maar net aan een verkeersongeval. 

Prins Hendrik mende een open rijtuig dat door een Haagse tram aangereden werd op de hoek van de 

Parkstraat en de Oranjestraat. Het rijtuig verloor drie wielen, maar paarden en inzittenden bleven 

ongedeerd. Eind 1908 werd opnieuw een zwangerschap van de koningin bekendgemaakt door 

minister-president Theo Heemskerk en op 30 april 1909 werd een kind geboren, de latere koningin Juliana. 

Godsdienst. 

Wilhelmina was een meelevend lid van de Nederlands-Hervormde Kerk en kan worden gerekend tot de 

ethisch-irenische stroming, die dogmatisme en vrijzinnigheid afwees. Ze nam in 1905 het initiatief tot de 

oprichting van de Vereniging voor Volkszanguitvoeringen, die in volksbuurten wilde evangeliseren door 

het lied. Ze steunde de stichting van de Wereldzendingsbeweging (1910) en de Wereldraad van Kerken 

(1948). Frank Thomas, de oprichter van de Société évangélique de Genève, bewonderde ze zeer. Abraham 

Kuyper, die met de Doleantie de Hervormde Kerk had verlaten, vond ze een "scheurmaker". 

Eind jaren dertig sloot zij zich aan bij de Oxford-Groep van de lutherse dominee Frank Buchman. Het doel 

was om door middel van geestelijke herbewapening tegenwicht te bieden aan de militaire herbewapening in 

die periode. In drie radiotoespraken, die grote weerklank vonden, besteedde ze hier aandacht aan. 

Feitelijk koningschap. 

Wilhelmina maakte van haar bevoegdheden als koningin nadrukkelijk gebruik. Hoewel zij wist waar haar 

grenzen lagen, respecteerde zij die met tegenzin. Wilhelmina had een duidelijke protestants-christelijke 

achtergrond. Zij hechtte, vanuit de oranjetraditie, belang aan een sterke krijgsmacht. Daarnaast hield zij ook 

niet van politiek gekissebis en had zij niet veel op met de politici van haar tijd, wat vaak tot conflicten leidde 

met haar ministers. 

Vanuit die achtergrond stoorde zij zich aan het kabinet-De Meester, een zwak liberaal minderheidskabinet, 

dat gedoogsteun kreeg van de SDAP. De begroting van het ministerie van Oorlog werd in zowel 1906 en 

1907 verworpen. Daarop viel het kabinet in december 1907. Dat gaf Wilhelmina de ruimte om haar stempel 

op de volgende formatie te drukken. Abraham Kuyper was bij de ARP de sterke man en de voor de hand 

liggende formateur maar riep bij Wilhelmina en de andere partijen weerstand op. Wilhelmina wilde een 

gematigde koers, een sterke landsverdediging en had een hekel aan Kuyper. Theo Heemskerk, de tweede 

man in de ARP, kreeg van Wilhelmina de opdracht om een kabinet te formeren, waarbij Kuyper, tot diens 

ergernis, werd gepasseerd. 

Wilhelmina steunde de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in een conflict over Mexicaanse olievelden. 

Nadat de grote mogendheden Den Haag aanwezen als vestigingsplek voor het Vredespaleis, bood de 

negentienjarige koningin een van haar paleizen aan als plaats waar de landen hun geschillen vreedzaam 

konden bijleggen, door deze voor te leggen aan het Permanent Hof van Arbitrage. Zij bood een galadiner 

aan bij de afsluiting van de eerste Haagse Vredesconferentie. Zij zag weinig in deze initiatieven - Nederland 

was immers een neutraal land - en hechtte meer aan een sterke defensie. Daarover kwam ze in conflict met 

de achtereenvolgende regeringen, die toentertijd streefden naar een volksleger. 

Vermogen. 

Wilhelmina erfde van haar in 1884 overleden halfbroer Alexander twee miljoen gulden en van haar vader 

ruim 6,9 miljoen gulden. Van dat laatste bedrag was tachtig procent in effecten. Als koningin kreeg zij een 

jaarlijkse staatstoelage van 600.000 gulden, evenveel als haar vader vanaf 1849 ontvangen had. Daarnaast 

kreeg zij jaarlijks 50.000 gulden voor onderhoud aan haar paleizen. De inkomsten uit haar kroondomeinen 

bedroegen jaarlijks tussen de 500.000 en 600.000 gulden. Wilhelmina betaalde alleen grondbelasting. De 

uitgaven aan het hofpersoneel kwamen in de jaren 1890-1898 ongeveer overeen met haar jaarinkomsten. In 

1905 had Wilhelmina 181 personeelsleden. Tien jaar later waren er dat 205. In de vijf jaar voorafgaand aan 



  

  

1909 had Wilhelmina uit haar privévermogen meer dan 700.000 gulden moeten toeleggen om in haar 

uitgaven te kunnen voorzien. Bij de grondwetswijziging in 1922 werd haar staatstoelage verdubbeld. In 1940 

schatten de Duitsers haar privévermogen op zestien miljoen gulden. Daarvan had ze voor drie miljoen 

gulden effecten mee naar Engeland genomen. 

Eerste Wereldoorlog. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Maar de sympathie was in die tijd vooral gericht 

op Duitsland. Wilhelmina had dankzij haar moeder en man een uitgebreide Duitse familie. Het Britse 

optreden rond de eeuwwisseling in de Tweede Boerenoorlog lag nog vers in het geheugen. 

Na een aantal incidenten, zoals het torpederen van een aantal Nederlandse schepen door de Duitsers en 

Duitse onderzeeërs die op de Nederlandse kust strandden, wist Wilhelmina dankzij haar contacten met de 

Duitse keizer de zaak te sussen. Er kwam een gemeenschappelijke commissie die moest bekijken hoe groot 

de wederzijdse schade was. De spanning liep verder op toen de Geallieerden Nederlandse schepen in beslag 

namen. Wilhelmina sprak van schepenroof. Om de Nederlandse eer hoog te houden werd besloten een 

konvooi koopvaardijschepen naar Nederlands-Indië onder begeleiding van oorlogsschepen te laten uitvaren. 

Toen de Britten de schepen wilden doorzoeken kon de regering niets anders doen dan toegeven. De minister 

van koloniën Jean Jacques Rambonnet trad af, uit onvrede over het kabinetsbesluit. Wilhelmina was 

woedend en liet haar afkeuring blijken. 

De Duitsers verdachten Nederland van samenwerking met de geallieerden en eisten compensatie in de vorm 

van vrije doorgang door Limburg. Wilhelmina wist weer door haar persoonlijke contacten met de Duitse 

keizer de gemoederen te bedaren. Het compromis, alleen bouwmateriaal voor België maar niet voor de 

aanleg van loopgraven, leidde tot spanningen met de geallieerden. 

Opperbevelhebber generaal Snijders moest de Nederlandse troepen verdelen om zowel een Engelse, Franse 

als een Duitse aanval te weerstaan. Hij wilde zich het liefst op één tegenstander concentreren en was daarom 

voorstander van een bondgenootschap met de Duitsers omdat Nederland naar zijn mening bij een Duitse 

aanval kansloos zou zijn. Voor de regering Cort van der Linden was dit aanleiding om Snijders te ontslaan 

en aan de neutraliteitspolitiek vast te houden. Wilhelmina stelde zich achter de opperbevelhebber op. Dat 

leidde tot een conflict met het kabinet en de minister van oorlog De Jonge. In een gesprek tussen Wilhelmina 

en De Jonge vielen wederzijds harde woorden. Snijders wilde zelf ontslag nemen, maar Wilhelmina vroeg 

hem in een persoonlijke brief om aan te blijven. 

De verstandhouding tussen Wilhelmina en het kabinet was in 1918 op een dieptepunt beland. De situatie 

werd gered door het einde van de Eerste Wereldoorlog en door landelijke verkiezingen. Een nieuw kabinet, 

het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I loste in september 1918 dat van Cort van der Linden af. 

De nieuwe minister van Oorlog George August Alexander Alting von Geusau ontsloeg Snijders alsnog na de 

rellen in de Legerplaats Harskamp. Hij deelde het ontslag eerst aan de Tweede Kamer mee voordat 

Wilhelmina werd ingelicht. 

Spoorwegongeval bij Houten. 

Op 7 juni 1917 was Wilhelmina betrokken bij een treinongeval bij Houten op de spoorlijn tussen Houten en 

Schalkwijk. Hierbij vielen 11 licht gewonden, 11 rijtuigen ontspoorden en een kantelde; Wilhelmina bleef 

ongedeerd. 

Nasleep van de Eerste Wereldoorlog. 

Maatschappelijke onrust, aangemoedigd door het uiteenvallen van de Russische, Oostenrijks-Hongaarse en 

Duitse Rijken en de communistische revolutie in Rusland in 1917, stak kort na de Eerste Wereldoorlog ook in 

Nederland de kop op, die de socialistische leider Pieter Jelles Troelstra in november 1918 tot zijn 'historische 

vergissing' inspireerde: een oproep tot een socialistische revolutie. Een proclamatie door Wilhelmina 

kalmeerde de gemoederen toen ook de verschillen tussen extreem rijk en extreem arm iets werden 

aangepakt: ziekenhuizen, nieuwe woningen en beperking van de uitbuiting van de arbeiders. Wilhelmina 

ging nu ook meer een eigen invulling geven aan het koningschap. Zij wilde "contact met alle lagen van de 

bevolking in haar arbeid, voelen en denken". Het ceremonieel werd drastisch teruggebracht, maar de 

"gouden kooi" kon zij niet doorbreken. 

Na de Eerste Wereldoorlog vroeg de Duitse keizer op 10 november 1918 politiek asiel. Het kabinet-Ruijs de 

Beerenbrouck I verleende hem dat, tegen de wil van de geallieerde mogendheden Frankrijk, 

Groot-Brittannië en vooral België. Wilhelmina vermeed elk contact met hem. Zij verweet hem gebrek aan 

leiderschap en het verlaten van zijn volk. De Duitse revolutie zou ook in Nederland natrillen, zoals zij zou 

ondervinden. 

Koningin Wilhelmina tijdens het interbellum. 



  

  

Door de evenredige vertegenwoordiging die bij de grondwetswijzing van 1917 werd ingevoerd en de 

invoering van het vrouwenkiesrecht (passief kiesrecht in 1917, actief kiesrecht in 1922) in ontstond er een 

electorale stabiele situatie waardoor de protestants-christelijke partijen in een gunstige middenpositie zaten. 

Tot ergernis van Wilhelmina was het parlement tegelijkertijd versplinterd en ontstond er met enige 

regelmaat een kabinetscrisis. Na de nodige consultatierondes vormden dezelfde partijen weer een kabinet. 

Volgens Fasseur heeft het politiek geruzie in die periode bijgedragen aan Wilhelmina's afkeer van politieke 

partijen en ministers. Tegelijkertijd versterkte het geruzie haar positie. In een aantal gevallen werd ze 

gevraagd om in een conflict te bemiddelen. Tussen 1922 en 1939 moest er onder haar leiding tien keer een 

kabinet geformeerd worden, waarbij Wilhelmina als staatshoofd in het formatieproces aan de touwtjes trok. 

Zinde een voorgedragen minister of voorgenomen regeringsprogramma haar niet, dan maakte zij dat aan de 

formateur kenbaar. 

Bij de kabinetscrisis van 1939, ontstaan door een in haar ogen onnodig conflict tussen Colijn en Romme, uitte 

ze haar ongenoegen tegen Colijn: U hebt toen (in 1937) 10 heren uitgezocht met wie u het nu niet meer kunt 

vinden; nu moet u andere heren zoeken. Wilhelmina probeerde vervolgens Colijn als minister-president van een 

koninklijk kabinet naar voren te schuiven, maar het kabinet-Colijn V werd in de Tweede Kamer 

weggestemd. Dirk Jan de Geer werd formateur. Met het kabinet-De Geer II aan het roer ging Nederland de 

Tweede Wereldoorlog in. 

Wilhelmina leed onder de buitenechtelijke avonturen en de financiële praktijken van prins Hendrik, die met 

zijn positie van prins-gemaal binnen het Nederlandse constitutionele bestel niet goed raad wist. Vanaf het 

einde van Eerste Wereldoorlog leefden ze vrijwel gescheiden; door de volgzaamheid van de pers in die tijd 

bleef het volk grotendeels onkundig van Hendriks misstappen. Wilhelmina belastte de Haagse 

hoofdcommissaris Van 't Sant met de begeleiding van Hendrik. 

Het overlijden van haar moeder en haar echtgenoot in 1934 maakten dat jaar moeilijk voor haar, niet alleen 

emotioneel, maar ook omdat het koningshuis toen nog maar uit twee personen bestond. Zij had het liefst 

willen aftreden omdat zij meende dat het volk een beetje op haar was uitgekeken en omdat zij zich 

onmachtig voelde het kabinetsbeleid bij te sturen. Zij wilde dit echter haar dochter Juliana niet aandoen 

voordat die haar eigen huwelijk geregeld had. Vanaf 1937 kreeg de monarchie de broodnodige personele 

versterking: Juliana trouwde met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en in 1938 werd prinses Beatrix als 

Wilhelmina's eerste kleindochter en erfopvolger geboren; in 1939 volgde prinses Irene. 

Samen met koning Leopold III van het nu ook neutrale België ontplooide zij enkele initiatieven voor het 

bewaren van de vrede in Europa, die niet mochten baten, maar wel de Nederlands-Belgische relaties hielpen 

verbeteren. In februari 1939 werd besloten tot de bouw van een centraal vluchtelingenkamp voor uit 

Duitsland gevluchte joden. Gekozen werd voor een locatie bij Elspeet. Koningin Wilhelmina verzette zich; zij 

vond de afstand van twaalf kilometer tot haar zomerverblijf Paleis Het Loo veel te weinig en ook de ANWB 

protesteerde hier tegen met het argument dat de Veluwe vrij begaanbaar moest blijven. Het kamp werd 

uiteindelijk bij Hooghalen gebouwd (Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork). 

Tweede Wereldoorlog. 

Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. De voltallige koninklijke familie vluchtte enkele dagen 

later naar Londen. Juliana en de kinderen Beatrix en Irene reisden een maand later door naar Canada, 

teneinde de dynastie veilig te stellen. Ook koningin Wilhelmina week op advies van generaal Henri 

Winkelman uit. Naar eigen zeggen was haar aanvankelijke plan om met een Engelse torpedojager vanuit 

Den Haag naar Zeeland te varen en daar met haar troepen te strijden tot er hulp van de geallieerden kwam. 

Dit bleek niet haalbaar, waarna het schip uitweek naar Engeland. 

In Londen verbleef zij samen met de Nederlandse regering in ballingschap en zond radioboodschappen aan 

haar volk, via Radio Oranje. Adolf Hitler noemde zij de 'aartsvijand van de mensheid'. Ook heeft zij in haar 

toespraken een keer haar afkeuring betuigd tegen de Jodenvervolging die op dat moment gaande was in 

Nederland. Ondanks de hierop gestelde straf werden de uitzendingen in Nederland veel beluisterd. 

Gedurende de laatste jaren van de bezetting groeiden zij en de kleur oranje uit tot symbool van bevrijding. 

Zelf werd zij gedurende de oorlog bijna gedood door een Duitse bom, die dicht bij haar huis in South 

Mimms, net ten noorden van Londen neerkwam. 

Terwijl haar dochter en kleinkinderen in Canada zaten, ontpopte haar schoonzoon Bernhard zich tot 

adjudant, die zich voor de strijdkrachten inzette, al mocht hij zich van zijn schoonmoeder niet in gevaar 

brengen. In de oorlog sprak zij over een politiek denkbeeld, de 'vernieuwing', wat voortkwam uit haar 

frustraties met het vooroorlogse politieke bestel. Dit is nooit helemaal uitgewerkt, maar de kernthema's 

waren als volgt: afschaffing van de zuilen, een nog grotere macht voor de Kroon en een eendrachtiger 



  

  

Nederland. Zij had menigmaal conflicten met haar ministers, die voorstanders waren van het vooroorlogse 

bestel. Zij meende echter dat het volk achter haar zou staan. 

Wederopbouw en troonsafstand. 

Na haar terugkeer in Nederland verbleef Wilhelmina op landgoed Anneville bij Breda. Hier raadpleegde ze 

een aantal Nederlandse prominenten om een kabinet samen te stellen dat met de wederopbouw zou kunnen 

beginnen. Naar haar mening zouden mensen die zich in het verzet onderscheiden hadden met die taak 

belast moeten worden. Hoewel ze twijfelde of Drees wel vernieuwend genoeg was, vroeg ze aan 

Schermerhorn en Drees samen een nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing te vormen. Dit leidde tot 

het kabinet-Schermerhorn-Drees. Volgens Drees was het aanstellen van twee formateurs, een idee van 

Wilhelmina zelf. 

Zij gaf uit woede over het gebruik van Paleis Het Loo door de nazi's, opdracht dit paleis af te breken. Het 

gezonde verstand overwon echter. Uit medeleven met het Nederlandse volk heeft Wilhelmina na de Tweede 

Wereldoorlog (september 1945 - april 1946) tijdelijk in een burgerhuis gewoond aan de Nieuwe Parklaan in 

Den Haag. Verder bracht zij persoonlijke bezoeken door het hele land. 

Wilhelmina kreeg bij de landelijke verkiezingen van 1946 een teleurstelling te verwerken met betrekking tot 

de vernieuwing die haar voor ogen stond; de oude politieke partijen en hun zuilen kwamen terug. 

Wilhelmina had zich vergist, de Nederlanders wilden niets van haar vernieuwing weten. Ook haar 

gezondheid liet te wensen over; Juliana moest twee keer als regentes optreden (van 14 oktober 1947 tot 1 

december 1947 en van 14 mei 1948 tot 30 augustus 1948). Op 12 mei 1948 kondigde Wilhelmina in een 

radiotoespraak haar abdicatie aan. Na een ambtsperiode van bijna 50 jaar deed zij op 4 september 1948 

troonsafstand. Twee dagen later vond de inhuldiging van koningin Juliana plaats. Wilhelmina is de langst 

regerende monarch in de Nederlandse geschiedenis. Zij regeerde bij haar aftreden in 1948 meer dan een 

kwart van de periode dat het Koninkrijk der Nederlanden onder de Oranjes een constitutionele monarchie 

was. 

Na haar abdicatie trok zij zich terug op Het Loo. Na haar aftreden nam de invloed van de Nederlandse 

monarchie op het beleid van de regering af, maar het Koninklijk Huis bleef populair. 

Tijdens de watersnood van 1953 trad zij nog enkele malen in het openbaar op. Zij werkte tot op hoge leeftijd 

aan haar dynastieke belangen en zakelijke investeringen, waarbij zij onder andere contact had met de 

Amerikaanse familie Mellon en de Europese Rothschilds. Gedurende haar laatste levensjaren schreef zij haar 

autobiografie Eenzaam maar niet alleen. 

Een van de laatste keren dat zij in het openbaar verscheen, was bij de achttiende verjaardag van haar 

kleindochter Beatrix in 1956. 

Overlijden. 

De Rijksvoorlichtingsdienst liet op 22 november 1962 weten dat Wilhelmina's gezondheidstoestand iets 

achteruit was gegaan. "Reden voor onmiddellijke ongerustheid is er echter niet", was het officiële 

commentaar. In de nacht van 27 op 28 november overleed zij in haar slaap in Paleis Het Loo aan de gevolgen 

van een hartaandoening. Direct na haar dood werd bekendgemaakt dat in de laatste weken van 

Wilhelmina's leven haar gezondheidstoestand veel ernstiger was geweest, dan naar buiten was gebracht. 

Wilhelmina werd opgebaard in de kapel van Het Loo. Buiten Het Loo trotseerde een lange rij mensen de kou 

om haar de laatste eer te bewijzen. Haar lichaam werd op 4 december overgebracht naar Paleis Lange 

Voorhout. Wilhelmina werd op 8 december bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk 

in Delft. Conform haar wens, al vastgelegd in 1919, was wit de voorgeschreven kleding bij de begrafenis. 

 

 

Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (Hendrik) van Mecklenburg-Schwerin. 

 

 



  

  

 
 

Toen Hendrik zeven jaar oud was, overleed zijn vader. Hij bezocht het gymnasium in Dresden en maakte na 

het behalen van het schooldiploma een reis naar Griekenland, Brits-Indië en Ceylon, waarvan in de 

plaatselijke krant uitvoerig verslag werd gedaan. In zijn daaropvolgende militaire carrière verkreeg hij de 

rang van eerste luitenant bij het gardebataljon jagers in Potsdam. 

Huwelijk. 

Hendrik en Wilhelmina waren familie van elkaar. Tsaar Paul I en diens vrouw Maria Fjodorovna waren hun 

gemeenschappelijke overgrootouders. Het paar verloofde zich op 16 oktober 1900. De voorbereidingen voor 

het huwelijk werden overschaduwd door de dood op 5 januari 1901 van Wilhelmina's oom groothertog 

Karel Alexander van Saksen-Weimar-Eisenach en op 22 januari van de Britse koningin Victoria. Op de 

huwelijksdag, 7 februari, konden daardoor verscheidene genodigden niet aanwezig zijn. 

Hendrik ontving op zijn trouwdag de titel Prins der Nederlanden met het predicaat Koninklijke Hoogheid, 

maar niet de door de Mecklenburgers geëiste titel Prins van Oranje. Zijn voornaam en roepnaam Heinrich 

werd op zijn huwelijksdag officieel vernederlandst naar Hendrik. Omdat Wilhelmina het huis 

Oranje-Nassau hoger achtte dan het huis Mecklenburg, bepaalde zij bij Koninklijk Besluit dat haar nazaten 

de titel Prins(es) van Oranje-Nassau zouden voeren vóór die van Hertog(in) van Mecklenburg. 

Het huwelijk tussen de goedmoedige landedelman Hendrik met zijn boertige humor en de strenge en 

plichtsgetrouwe Wilhelmina was als slecht te kenschetsen. Het echtpaar groeide uit elkaar. Wilhelmina had 

een hoge plichtopvatting waarvoor bij haar achterneef geen ruimte was. Een ander groot probleem was zijn 

voortdurende geldgebrek, hoewel hij tijdens zijn gehele huwelijk jaarlijks van zijn echtgenote een bedrag 

kreeg van 100.000 gulden. Hendrik kreeg geen toelage uit de Nederlandse staatskas. Zijn hobby's kostten 

veel geld en er werd van hem verwacht dat hij als eerste geld gaf aan nieuw opgezette goede doelen. Ook 

voorzag hij zijn armlastige familie in Duitsland van geld. Zijn financiële toestand verslechterde toen na de 

Novemberrevolutie in 1918 zijn groothertogelijke toelage wegviel van omgerekend ongeveer 27.000 gulden 

op jaarbasis. Het onderhoud op zijn landgoed Dobbin drukte sindsdien zwaar op zijn uitgavenpatroon. 

Tevens ging er geld op aan maîtresses. Ook de schandalen waarin Hendrik verwikkeld raakte, mede door 

pogingen geldbronnen aan te boren, maakten het huwelijk er niet beter op. Pas na zijn dood zou Wilhelmina 

Hendrik beter leren begrijpen en begon zij zijn karakter zelfs te idealiseren. 



  

  

Dochter Juliana. 

Wilhelmina kreeg haar eerste miskraam in november 1901. De daaropvolgende jaren nam, na nog enkele 

miskramen, de spanning toe over de vraag of Wilhelmina kon zorgen voor een troonopvolger of dat de 

Nederlandse Oranjetak zou uitsterven en de troon bezet zou gaan worden door een Duitse prins. Op 22 

november 1908 maakte minister-president Theo Heemskerk een nieuwe "vreugdevolle aandoening" bekend. 

Prins Hendrik werd in 1909 vader van een dochter, Juliana. Hij kreeg met haar een zeer goede 

verstandhouding. 

Maatschappelijke functies en privéleven. 

Hendrik bekleedde diverse erefuncties in het leger. Hij werd in 1901 tot schout-bij-nacht en generaal-majoor 

à la suite benoemd, in 1904 tot viceadmiraal en luitenant-generaal. Hij had weliswaar zitting in de Raad van 

State, maar werd door zijn gemalin buiten alle politieke aangelegenheden gehouden. Deze onbeduidende 

positie betreurde hij ten zeerste ("het is niet aardig meer als je altijd maar voor spek en bonen erbij bent"). 

Hij maakte zich bij zijn personeel zeer geliefd, maar bleef voor het volk lange tijd een vreemde. In de 

beginjaren van zijn huwelijk besteedde hij vooral aandacht aan de jacht en de verbetering van de wildstand 

op de Veluwe. Ook toonde hij belangstelling voor bosbouw en het dresseren van paarden. Het jagen op 

vooral korhoenders en wilde zwijnen werd hem niet door iedereen in dank afgenomen; zijn bijnaam luidde 

Varkensheintje. Zijn imago verbeterde toen hij in februari 1907 de reddingswerkers bezocht die een dag 

eerder geholpen hadden bij het redden van passagiers van de SS Berlin, die bij Hoek van Holland gezonken 

was. 

Lezen deed hij niet, evenmin hield hij zich bezig met het voeren van erudiete conversaties. In zijn vrije tijd 

speelde hij vaak het kaartspel patience of legde een puzzel. 

Prins Hendrik had grote belangstelling voor het sociale en economische leven in Nederland. Hij zorgde voor 

de fusie van de twee toenmalige Scoutingorganisaties, De Nederlandsche Padvinders Organisatie en De 

Nederlandsche Padvinders Bond, en werd vervolgens Koninklijke Commissaris van de vereniging De 

Nederlandsche Padvinders. Verder was hij voorzitter van Het Nederlandse Rode Kruis en vervulde hij 

andere maatschappelijke functies. In 1928 opende hij de Olympische Spelen in Amsterdam. 

Hendrik hield er een vrij frivole levensstijl op na. Bekend is in dit verband de anekdote van de prins die, na 

de erepromotie van zijn dochter Juliana een gesprekje voerde met haar erepromotor, de historicus Johan 

Huizinga. Huizinga zei tegen de prins: "Uw dochter is erg intelligent en kan goed overweg met haar 

vrouwelijke jaargenoten", waarop Hendrik met zijn sterk Duits accent geantwoord zou hebben: "Dat van die 

intelligenz heeft ze van haar moeder, dat van die maisjes van mai". 

Door François van 't Sant, een vertrouweling van Wilhelmina, zouden diverse gevallen zijn geregeld waarin 

Hendrik min of meer werd gechanteerd. In Huize Windekind, de woning van Van 't Sant, arrangeerde hij 

voor Hendrik ontmoetingen met prostituees, zodat hij enig overzicht hield over zijn seksuele escapades. 

Naast zijn liefde voor jagen, was de prins gek op het water. Deze liefde kwam op iets latere leeftijd tot bloei, 

mede door het feit dat hij toen door Wilhelmina minder graag gezien was aan het hof. In 1913 liet Hendrik 

op een scheepswerf in Muiden de salonboot Odin bouwen. Een jacht van bijna twintig meter lang, waarmee 

hij regelmatig in het gezelschap van vrienden en vriendinnen uitstapjes maakte. 

Ziekte en overlijden. 

De laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid snel achteruit. Zijn reuma verhevigde, hij werd alsmaar 

dikker en in 1929 kreeg hij zijn eerste hartinfarct. De tweede volgde op 28 juni 1934. Op 3 juli 1934 om half 

twee 's middags stierf hij op 58-jarige leeftijd in zijn kantoor aan een hartstilstand. Wilhelmina en Juliana 

waren daar niet bij. 

Naar eigen wens werd Hendrik op 11 juli 1934 in het wit bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in de 

Nieuwe Kerk te Delft. Bij zijn dood bleek hij schulden te hebben nagelaten. Enkele weken na zijn bijzetting 

verscheen een advertentie in de dagbladen waarin Juliana aangaf af te zien van de erfenis van haar vader. 

Buitenechtelijke kinderen. 

Al jarenlang doen geruchten de ronde dat Hendrik meerdere buitenechtelijke kinderen verwekt zou hebben. 

Onomstotelijk bewijs is nooit geleverd. In 1979 gaf Pim Lier aan een buitenechtelijke zoon te zijn van prins 

Hendrik. De prins zou met zijn moeder, toentertijd de weduwe Mien Wenneker, een jarenlange relatie 

hebben gehad. Lier werd in 1919 erkend door de luitenant Jan Derk Lier, toen deze de moeder huwde. 

Volgens Pim Lier kreeg zijn moeder bij zijn geboorte van prins Hendrik een spaarbankboekje met een bedrag 

van 100.000 gulden, evenals een maandelijkse toelage van 1000 gulden. Door toedoen van, volgens Pim Lier, 

Van 't Sant zou de toelage zijn gehalveerd. Lier overlegde een brief die door Hendrik geschreven zou zijn. 

Daarin verwees de prins Liers moeder naar twee ambtenaren mocht hij komen te overlijden. 



  

  

Loe de Jong meldde in datzelfde jaar bij het uitkomen van zijn deel negen van zijn Het Koninkrijk der 

Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dat Hendrik een zoon verwekt zou hebben bij een vrouw die zich 

Elisabeth de Roi genoemd zou hebben. De Jong gaf aan dat deze zoon in 1924 geboren zou zijn. Overtuigend 

bewijs dat deze zoon inderdaad geboren is, kon De Jong niet geven. Hij beriep zich slechts op - omstreden - 

uitlatingen van Van 't Sant. 

In september 1992 deelde Edith Schaap-Abbo, een zus van Pim Lier, mee dat ook zij door Hendrik verwekt 

zou zijn. Schriftelijke bewijzen had zij niet. Dat daarnaast Hendrik ook de biologische vader zou zijn van de 

vier andere kinderen van Mien Wenneker, is nooit komen vast te staan. 

Na zijn dood betaalde Wilhelmina voor zijn buitenechtelijke escapades financiële vergoedingen; aan Julia 

Cervey in Genève maandelijks tweehonderd gulden, aan Mien Lier-Wenneker in Den Haag vijfhonderd 

gulden en aan Wilhelmine Steiner in Zürich eenzelfde bedrag. 

Hertog van Mecklenburg Schwerin, Prins der Nederlanden. 

 

 

 Willem III Alexander Paul (Willem) van Oranje-Nassau, Buitenechtelijke relatie (3) in 1854 met 

Julia Maria Barre, geboren op zondag 23 juni 1822 in Antwerpen [Antwerpen, België], overleden 

(64 jaar oud) op zondag 5 juni 1887 in 's-Gravenhage. 

 Uit deze relatie een dochter: 

1. Anna Mathilde (Mattie) gravin van Limburg-Stirum, relatie (1) met haar halfbroer 

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel (Wiwil) (Willem Nicolaas Alexander) 

(Wiwill) van Oranje (Oranje-Nassau, van) prins van Oranje (1849-1879), prins der 

Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, zoon van Willem III Alexander Paul (Willem) 

van Oranje-Nassau (XXIIId), op pagina 441 (Koning der Nederlanden 1849-1890) en 

Sophia Frederika Mathilde (Sophie) van Württemberg. Uit deze relatie zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 26 en 35 jaar oud) (2) op 

woensdag 5 januari 1881 in 's-Gravenhage met William Charles Reginald baron van 

Tuyll van Serooskerken, zoon van Vincent Gildemeester van Tuyll van 

Serooskerken en Charlotte Henriette Mansfield, geboren op 

donderdag 25 september 1845 in München [Bavaria, Duitsland], heer van Coelhorst, 

overleden (58 jaar oud) op zaterdag 17 oktober 1903 in Wenen [Wien, Oostenrijk]. Uit 

dit huwelijk 4 kinderen. 

 

 Julia Maria Barre, trouwde (respectievelijk 28 en 33 jaar oud) (1) op woensdag 11 juni 1851 in 

's-Gravenhage met Leopold IV graaf van Limburg-Stirum, zoon van Wigbold Albert Willem 

I graaf van Limburg-Stirum (heer van Noordwijk) en Maria Margaretha Elisabeth van 

Slingelandt, geboren op donderdag 22 januari 1818 in 's-Gravenhage, overleden (82 jaar oud) op 

zaterdag 24 februari 1900 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XXIV 
 

 

XXIVa. Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg, zoon van George Willem August 

Hendrik Belgicus (Willem) van Nassau (XXIIIa), op pagina 427 (van 1816 tot 1839 hertog van 

Nassau) en Charlotte Louise Frederika Amalia Alexandrina van Saksen-Hildburghausen, 

geboren op donderdag 24 juli 1817 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], van 1839 tot 1866 de laatste 

hertog van Nassau en van 1890 tot 1905 groothertog van Luxemburg, overleden (88 jaar oud) op 

vrijdag 17 november 1905 in Kasteel Hohenburg (Lenggries) [Bavaria, Duitsland], begraven in 

Weilburg [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 26 en 17 jaar oud) (1) op 

woensdag 31 januari 1844 in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation] met zijn achternicht 

Elisabeth Michailovna van Rusland, dochter van Michaël Pavlovitsj van Rusland en Frederika 

Charlotte Maria van Württemberg (Hare Keizerlijke Hoogheid Grootvorstin Elena Paulowna van 

Rusland), geboren op vrijdag 26 mei 1826 in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation], zij is in het 

kraambed overleden (18 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1845 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 



  

  

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Dochter van Luxemburg, geboren en overleden op maandag 27 januari 1845. 

 

Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg. 

 

 

 
 

Bij de dood van zijn vader op 30 augustus 1839 werd hij hertog van Nassau. Op 31 januari 1844 huwde hij 

grootvorstin Elisabeth, de dochter van grootvorst Michaël Pavlovitsj van Rusland en een nicht van tsaar 

Nicolaas I, die echter reeds een jaar later stierf. Te harer nagedachtenis liet hij in Wiesbaden een 

Russisch-orthodoxe kapel oprichten. 

Hij regeerde op conservatieve wijze, maar zag zich in het revolutiejaar 1848 op het allerlaatste moment - 

voor zijn slot stond een woedende menigte van 30.000 mensen - genoodzaakt de zogenaamde "negen eisen 

der Nassauers" in te willigen en een Kamer van Afgevaardigden met algemeen kiesrecht in te voeren. Hij 

zette zijn beleid op meer liberale wijze voort en schreef in 1849 Frederik Willem IV van Pruisen zelfs een 

nederige brief waarin hij deze verzocht de hem door het liberale Frankfurter Parlement aangeboden Duitse 

keizerskroon te aanvaarden. Later zette zich echter weer een conservatieve periode in waarin Adolf veel van 

zijn liberale maatregelen terugdraaide: de landdag werd ontbonden, de pers gemuilkorfd en het recht op 

vergadering en vereniging beperkt. 

Nassau was Oostenrijks gezind en in de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog van 1866 verklaarde Adolf Pruisen 

dan ook de oorlog. De overwegend liberale Kamer weigerde echter geld beschikbaar te stellen en op 15 juli 

moest de hertog vluchten. Pruisen bezette op 18 juli Wiesbaden en beschouwde Nassau na de overwinning 

als oorlogsbuit. De formele annexatie van het hertogdom vond plaats op 8 oktober. 

Luxemburg. 

Met het overlijden van prins Alexander der Nederlanden in 1884 was de verwachting dat de Ottoonse Linie 

van het Huis Nassau in de mannelijke lijn zou uitsterven op het moment dat koning Willem III der 

Nederlanden zou komen te overlijden. Daarbij zou overeenkomstig de Erneuerte Nassauische Erbverein het 



  

  

groothertogdom Luxemburg worden geërfd door Adolf. Willem III was ervan overtuigd dat er wel een 

regeling getroffen kon worden zodat zijn dochter prinses Wilhelmina hem ook in Luxemburg zou opvolgen. 

Koningin Emma ging er echter van uit dat Luxemburg aan de Walramse Linie van het Huis Nassau zou 

toevallen, zodat Adolf, haar oom van moederszijde, Willem III in Luxemburg zou opvolgen. De 

staatsminister van Luxemburg, Félix baron de Blochausen, trachtte Emma ertoe over te halen zich met 

zienswijze van de koning te verenigen, maar tevergeefs. De onderhandelingen tussen Willem III en Adolf 

voor een overeenkomst over de toekomstige afwikkeling van zaken zoals de persoonlijke bezittingen van de 

koning in Luxemburg leidde tot een op 30 september 1884 gesloten verdrag tussen Willem III en Adolf 

waarin definitief werd vastgelegd dat na het overlijden van Willem III, als hij geen mannelijke nakomelingen 

zou hebben, het groothertogdom zou overgaan naar Adolf en zijn nakomelingen, overeenkomstig de 

Erneuerte Nassauische Erbverein. Bij het overlijden van Willem III op 23 november 1890 werd Adolf de 

nieuwe groothertog van Luxemburg. 

De reeds 73-jarige Adolf hield zich in het liberale Luxemburg afzijdig van de dagelijkse politiek en 

benoemde in 1902 zijn zoon en troonopvolger Willem (IV) Alexander tot Lieutenant-Représentant 

(stadhouder). Hij besteedde zijn tijd aan het uitbreiden van de kunstcollectie in zijn paleis in de stad 

Luxemburg en aan de restauratie van het slot Berg, dat sindsdien de residentie van de groothertogelijke 

familie is. Hij bracht het grootste deel van zijn tijd echter niet in Luxemburg door, maar op zijn slot 

Hohenburg bij Lenggries in de Beierse Alpen. Hij stierf daarop 17 november 1905 en werd opgevolgd door 

zijn zoon Willem IV. 

. 

 

 

 

Elisabeth Michailovna van Rusland. 

 

 

 
 

 

 

 Adolf Willem Karel August Frederik van Luxemburg, trouwde (respectievelijk 33 en 17 jaar 

oud) (2) op woensdag 23 april 1851 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland] met Adelheid Marie 

van Anhalt-Dessau, dochter van Friedrich August van Anhalt en Maria Louise Charlotte van 

Hessen-Kassel, geboren op woensdag 25 december 1833 in Dessau [Sachsen-Anhalt, Duitsland], 



  

  

overleden (82 jaar oud) op zondag 24 december 1916 in Konigstein [Sachsen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Willem IV Alexander van Luxemburg, geboren op donderdag 22 april 1852 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (59 jaar oud) op zondag 25 februari 1912 in 

Kasteel Berg, volgt XXVa, op pagina 469. 

2. Frederik Paul Willem van Luxemburg, geboren in 1854, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) in 1855. 

3. Marie Bathildis Wilhelmina Charlotte van Luxemburg, geboren en overleden in 

1857. 

4. Frans Jozef Willem van Nassau-Weilburg, geboren op zondag 30 januari 1859 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (16 jaar oud) op vrijdag 2 april 1875 in 

Wenen [Wien, Oostenrijk]. 

5. Hilda Charlotte Wilhelmina van Nassau-Weilburg, geboren op 

zaterdag 5 november 1864 in Biebrich [Hessen, Duitsland], overleden (87 jaar oud) op 

vrijdag 8 februari 1952 in Badenweiler [Baden-Württemberg, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 20 en 28 jaar oud) op zondag 20 september 1885 in 

Hohenburg [Bavaria, Duitsland] met Frederik II Willem Lodewijk August van 

Baden, zoon van Frederik I Willem Lodewijk van Baden (van 1852 tot 1856 regent en 

daarna tot zijn dood groothertog van Baden) en Louise Maria Elisabeth van 

Pruisen (prinses van Pruisen, groothertogin van Baden), geboren op 

donderdag 9 juli 1857 in Karlsruhe [Baden-Württemberg, Duitsland], groothertog van 

Baden (tot 1918), overleden (71 jaar oud) op donderdag 9 augustus 1928 in 

Badenweiler [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Adelheid Marie van Anhalt-Dessau. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Hilda Charlotte Wilhelmina van Nassau-Weilburg. 

 

 



  

  

 
 

Haar vader steunde Oostenrijk in de Oostenrijks-Pruisische Oorlog van 1866 en na de Pruisische zege 

verloor hij zijn macht over Nassau, aangezien het hertogdom door Pruisen werd geannexeerd. In 1890 werd 

haar vader groothertog van Luxemburg, nadat koning Willem III van Nederland was gestorven en de 

mannelijke lijn van het huis Oranje-Nassau was uitgestorven. 

Op 20 november 1885 huwde Hilda op het Slot van Hohenburg met erfgroothertog Frederik, vanaf 1907 

groothertog Frederik II van Baden (1857-1928), zoon van groothertog Frederik I van Baden en diens 

echtgenote Louise van Pruisen, dochter van keizer Wilhelm I van Duitsland. Het huwelijk bleef kinderloos. 

Frederik II en Hilda bleven groothertog en groothertogin van Baden tot in 1918, toen na het einde van de 

Eerste Wereldoorlog alle Duitse monarchieën in elkaar stortten. 

Hilda was een intelligente vrouw die een bijzondere interesse had voor beeldende kunsten. Ze bezocht graag 

kunstateliers, schilderijtentoonstellingen en musea. Ook werden er talrijke scholen en straten naar haar 

vernoemd, zoals het Hilda-Gymnasium in Pforzheim, het Hilda-Gymnasium in Koblenz en de Nördliche en 

Südliche Hildapromenade in Karlsruhe. Ook naar haar vernoemd waren de Hildatempel in het gymnasium 

van Pforzheim, de Hildatoren op de Lorettoberg in Freiburg im Breisgau en de plaatselijke Hildastraße daar, 

evenals de Hildabrödle, een gebakspecialiteit in Baden. 

Hilda van Luxemburg stierf in februari 1952 op 87-jarige leeftijd. Ze werd bijgezet in de vorstelijke grafkapel 

in Karlsruhe. Bij haar uitvaart in de Evangelische Stadskerk in Badenweiler waren veel leden van het huis 

Baden, edelen en gewone mensen aanwezig. 

 

 

Frederik II Willem Lodewijk August van Baden. 

 

 



  

  

 
 

Frederik II besteeg na de dood van Frederik I op 28 september 1907 de Badense troon. Hij zette het liberale 

beleid van zijn vader voort zodat Baden zijn status als "Musterländle" (voorbeeldlandje) behield. Bij gebrek 

aan nakomelingen werd zijn neef Max, later rijkskanselier van het Keizerrijk, als troonopvolger aangewezen. 

De revolutie die in 1918 door Duitsland stormde liet ook Baden niet onberoerd. Frederik werd op 22 

november gedwongen troonsafstand te doen. Men prees hem evenwel openlijk voor zijn beleid, dat gunstig 

afstak bij het Pruisische. Na de revolutie ontstond de Vrijstaat Baden die in 1951/1952 opging in het nieuwe 

bondsland Baden-Württemberg. De ex-groothertog bracht de rest van zijn leven zeer teruggetrokken door in 

zijn slot in Freiburg. 

 

 



  

  

XXIVb. Nicolaas Willem van Nassau-Weilburg, zoon van George Willem August Hendrik Belgicus 

(Willem) van Nassau (XXIIIa), op pagina 427 (van 1816 tot 1839 hertog van Nassau) en Pauline 

Friederike Marie prinses van Württemberg, geboren op donderdag 20 september 1832 in 

Biebrich [Hessen, Duitsland], prins van Nassau, graaf van Merenberg, overleden (72 jaar oud) op 

maandag 18 september 1905 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 35 en 31 

jaar oud) (een morganatisch huwelijk) op maandag 1 juni 1868 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Nathalia Alexandrovna Poesjkin, 

geboren op zaterdag 4 juni 1836 in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation], overleden (76 jaar 

oud) op zondag 23 maart 1913 in Cannes [Alpes-Maritimes, Frankrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Sophie Nikolaievna van Nassau-Merenberg, geboren op woensdag 1 juli 1868 in 

Genève [Geneve, Zwitserland], gravin van Torby, overleden (59 jaar oud) op 

woensdag 14 september 1927 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], 

trouwde (respectievelijk 22 en 29 jaar oud) (een morganatisch huwelijk) op 

donderdag 26 februari 1891 in San Remo [Liguria, Italië] met Michael Michaelovitsj 

van Rusland, zoon van Michael Nicolajevitsj van Rusland (grootvorst van 

Rusland) en Caecilia Augusta van Baden-Durlach, geboren op vrijdag 4 oktober 1861 

in Paleis Peterhof (Sint-Petersburg) [Russian Federation], graaf van Torby, overleden 

(67 jaar oud) op vrijdag 26 april 1929 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

2. Alexandra van Nassau-Weilburg, geboren op dinsdag 14 december 1869 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], overleden (80 jaar oud) op vrijdag 29 september 1950 

in Buenos Aires [Buenos Aires, Argentinië]. 

3. George Nicolaas van Nassau-Merenberg, geboren op maandag 13 februari 1871 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], overleden (77 jaar oud) op maandag 31 mei 1948 

aldaar, volgt XXVb, op pagina 472. 

 

Nathalia Alexandrovna Poesjkin. 

 

 

 
 

Zij is een dochter van de bekende dichter Poesjkin. Bij haar huwelijk werd ze verheven tot gravin van 

Merenberg. 



  

  

 

 

Sophie Nikolaievna van Nassau-Merenberg. 

 

 

 
 

 

 

Michael Michaelovitsj van Rusland. 

 

 



  

  

 
 

In 1891 probeerde hij in Rusland een morganatisch huwelijk te sluiten met gravin Sophie van Merenberg, 

dochter van Nicolaas Willem van Nassau, en een kleindochter in mannelijke lijn van hertog Willem van 

Nassau en in vrouwelijk lijn van de Russische dichter Aleksandr Poesjkin. Toen dit niet mogelijk bleek, 

verliet Michaël zijn vaderland. Op 10 maart werd in San Remo, Italië, alsnog een morganatisch huwelijk 

tussen de twee gesloten. Sophie kreeg in ditzelfde jaar de titel “Gravin van Torby”. Het paar heeft nooit 

geprobeerd terug te keren naar Rusland. 

 

 

XXIVc. Frederik Herbert Nassau Rochford, zoon van Frederik Frank Nassau Rochford (XXIIIc), op 

pagina 440 en Elsie Janet Coppin, geboren op vrijdag 26 september 1919 in 

Harwich [East of England, Verenigd Koninkrijk], overleden (71 jaar oud) op 

woensdag 19 december 1990 in Perton [West Midlands, Verenigd Koninkrijk], trouwde (beiden 

26 jaar oud) op vrijdag 19 oktober 1945 met Elisabeth Mc Gee, geboren op 

vrijdag 12 september 1919. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Janet Elisabeth Nassau, geboren op maandag 12 augustus 1946. 

 

XXIVd. Herbert John Nassau, zoon van Frederik Frank Nassau Rochford (XXIIIc), op pagina 440 en Elsie 

Janet Coppin, geboren op maandag 18 oktober 1920 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (48 jaar oud) op 

maandag 21 april 1969 in Enfield [South East England, Verenigd Koninkrijk], trouwde met Doris 

Miller, geboren op vrijdag 17 juni 1921. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Julie Anne Nassau, geboren op vrijdag 19 februari 1960. 

2. Pamela Margaret Nassau, geboren op vrijdag 19 februari 1960. 

 

Generatie XXV 
 

 



  

  

XXVa. Willem IV Alexander van Luxemburg, zoon van Adolf Willem Karel August Frederik van 

Luxemburg (XXIVa), op pagina 459 (van 1839 tot 1866 de laatste hertog van Nassau en van 1890 

tot 1905 groothertog van Luxemburg.) en Adelheid Marie van Anhalt-Dessau, geboren op 

donderdag 22 april 1852 in Biebrich [Hessen, Duitsland], groothertog van Luxemburg, hertog van 

Nassau, overleden (59 jaar oud) op zondag 25 februari 1912 in Kasteel Berg, trouwde 

(respectievelijk 41 en 31 jaar oud) op woensdag 21 juni 1893 in Zell Am See [Salzburg, Oostenrijk] 

met Maria Anna van Portugal, dochter van Miguel koning van Portugal en Adelheid van 

Lowenstein-Wertheim, geboren op zaterdag 13 juli 1861 in 

Bronnbach [Baden-Württemberg, Duitsland], regentes in Luxemburg, overleden (81 jaar oud) op 

vrijdag 31 juli 1942 in New York [New York, Verenigde Staten]. 

 Uit dit huwelijk 6 dochters: 

1. Maria Adelheid groothertogin van Luxemburg, geboren op donderdag 14 juni 1894 

in Kasteel Berg, overleden (29 jaar oud) op donderdag 24 januari 1924. 

2. Charlotte Adelgonde groothertogin van Luxemburg, geboren op 

donderdag 23 januari 1896 in Kasteel Berg, overleden (89 jaar oud) op 

woensdag 10 juli 1985 in Luxemburg, trouwde (respectievelijk 23 en 26 jaar oud) op 

donderdag 6 november 1919 in Luxemburg met haar neef Felix Marie Vincent van 

Bourbon-Parma, zoon van Robert I van Parma en Maria Antonia Adelheid van 

Bragança, geboren op donderdag 28 september 1893 in 

Schwarzau Am Steinfeld [Niederosterreich, Oostenrijk], prins van Parma, prins van 

Luxemburg, overleden (76 jaar oud) op woensdag 8 april 1970 in Luxemburg. Uit dit 

huwelijk 6 kinderen. 

3. Hilda Sofia van Luxemburg, geboren op maandag 15 februari 1897 in Kasteel Berg, 

overleden (ongeveer 83 jaar oud) omstreeks 1980 in Luxemburg, trouwde 

(respectievelijk 33 en 40 jaar oud) op woensdag 29 oktober 1930 in Kasteel Berg met 

Adolf Johan van Schwarzenberg, zoon van Johann Nepomuk Adolf van 

Schwarzenberg en Theresia van Trautmannsdorf, geboren op 

maandag 18 augustus 1890 in Frauenberg [Rheinland-Pfalz, Duitsland], overleden (59 

jaar oud) op maandag 27 februari 1950 in Bordighera [Italië]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

4. Antonia Roberta Sophie Wilhelmina van Luxemburg, geboren op 

maandag 9 oktober 1899 in Hohenburg [Bavaria, Duitsland], overleden (54 jaar oud) 

op zaterdag 31 juli 1954 in Lenzerheide [Graubunden, Zwitserland], trouwde 

(respectievelijk 21 en 51 jaar oud) op donderdag 7 april 1921 in 

Hohenburg [Bavaria, Duitsland] met Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand van 

Beieren, zoon van Lodewijk III van Beieren (van 1912 tot 1913 prins-regent en daarna 

tot 1918 de laatste koning van Beieren) en Maria Theresia Henriëtte van 

Oostenrijk-Este, geboren op dinsdag 18 mei 1869 in München [Bavaria, Duitsland], als 

zoon van Lodewijk III de laatste kroonprins van Beieren tot 1918, toen Beieren werd 

omgezet in een republiek. In 1919, bij de afschaffing van de Duitse adel, werd zijn 

familienaam krachtens wet gewijzigd in Prins van Beieren, overleden (86 jaar oud) op 

dinsdag 2 augustus 1955 in Kasteel Leutstetten [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk 6 

kinderen. 

5. Elisabeth Maria van Luxemburg, geboren op donderdag 7 maart 1901 in Luxemburg, 

overleden (49 jaar oud) op woensdag 2 augustus 1950, trouwde (beiden 21 jaar 

oud) op woensdag 1 november 1922 in Hohenburg [Bavaria, Duitsland] met 

Lodewijk Philips van Thurn und Taxis, zoon van Albrecht prins van Thurn und 

Taxis en Margaretha Clementine van Oostenrijk, geboren op zaterdag 2 februari 1901 

in Regensburg [Bavaria, Duitsland], overleden (32 jaar oud) op zaterdag 22 april 1933 

in Niederaichbach [Bavaria, Duitsland]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Sophie van Nassau-Weilburg, geboren op vrijdag 14 februari 1902 in 

Kasteel Colmar-Berg [Luxembourg, Luxemburg], prinses van Luxemburg, overleden 

(39 jaar oud) op zaterdag 24 mei 1941 in München [Bavaria, Duitsland], trouwde 

(respectievelijk 19 en 24 jaar oud) op dinsdag 12 april 1921 in 

Hohenburg [Bavaria, Duitsland] met Ernst Hendrik Melchiades van Saksen, zoon 



  

  

van Frederik August III van Saksen (koning van Saksen) en Louise Antoinette Maria 

Theresia van Habsburg-Lotharingen, geboren op woensdag 9 december 1896 in 

Dresden [Sachsen, Duitsland], overleden (74 jaar oud) op maandag 14 juni 1971 in 

Edingen-Neckarhausen [Baden-Württemberg, Duitsland]. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

Antonia Roberta Sophie Wilhelmina van Luxemburg. 

 

 

 
 

Als tegenstanders van het naziregime, waren zij gedwongen om in 1939 te vluchten naar Italië, en later naar 

Hongarije. Na de bezetting van Hongarije werden Antonia en haar kinderen gedeporteerd naar 

concentratiekamp Sachsenhausen, hoewel sommige bronnen spreken van Buchenwald. Later is zij naar 

Dachau getransporteerd en amper een maand later bevrijd. 

Antonia overleed in Lenzerheide (Zwitserland). Haar lichaam werd bijgezet in de Santa Maria in Domnica te 

Rome, haar hart in de zogenaamde Genadekapel in het Beierse bedevaartsoord Altötting. 

 

 

Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand van Beieren. 

 

 



  

  

 
 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog commandeerde hij het Duitse leger in Lotharingen. Hij sloeg de Franse 

aanval in de Slag om Lotharingen (augustus 1914) af en zette later die maand een tegenoffensief in. Het 

gelukte hem echter niet door de Franse linies te dringen en hij verbleef de rest van de oorlog aan het 

westfront. Hij ontving in 1916 de rang van veldmaarschalk en nam het bevel van de Legergroep Rupprecht 

op zich. 

Rupprecht werd na de dood van zijn vader - die in 1918 was afgezet - in 1921 troonpretendent. Datzelfde 

jaar hertrouwde hij - 52 jaar oud - met de 30 jaar jongere Antonia van Luxemburg, dochter van groothertog 

Willem IV. Zijn eerste echtgenote Marie Gabriëlle in Beieren, dochter van Karel Theodoor in Beieren, was in 

1912 gestorven. 

De pretendent genoot in het monarchistische Beieren grote populariteit, hetwelk de Beierse regering in 1933 

trachtte uit te buiten door hem als tegenwicht aan Adolf Hitler de troon aan te bieden. Hij verwierp dit plan 

echter als ongrondwettig en wenste na lang aarzelen ook de functie van Staatskommisar niet te aanvaarden. 

Hij ontvluchtte Beieren in 1938 en wist in 1944 ternauwernood aan arrestatie te ontkomen, waarop hij in 

Italië onderdook. Zijn tweede vrouw Antonia van Luxemburg; werd echter tot het eind van de Tweede 

Wereldoorlog in Buchenwald geïnterneerd. Ze overleefde het kamp, maar stierf echter later aan de gevolgen 

van haar gevangenschap. 

Ter gelegenheid van Rupprechts vijfentachtigste verjaardag vonden in mei 1954 te München veertien dagen 

lang feesten plaats, waaraan ook de Beierse regering deelnam. Bij zijn staatsbegrafenis op 2 augustus 1955 

werd de lijkstoet gevolgd door 20.000 mensen, terwijl nog 150.000 mensen langs de route stonden. 

Rupprecht gold ook als jakobitisch pretendent voor de Engelse troon, maar heeft hier nooit werk van 

gemaakt. In 1911 woonde hij de kroning van George V bij, daarmee stilzwijgend de legitimiteit van het 

regerende Britse koningshuis erkennend. 

 

 

Ernst Hendrik Melchiades van Saksen. 

 



  

  

 

 
 

Hij groeide op bij zijn vader, omdat zijn moeder al in 1902 het ouderlijk huis verliet en zich vervolgens in 

Londen vestigde. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog trad hij als officiertoe tot de Saksische troepen. Aanvankelijk vocht hij in 

Reims, later maakte hij deel uit van het Duitse commando in de Slag om de Somme. Na de Vierde Slag om 

Ieper trok hij zich met zijn troepen terug naar Saksen. 

Tussen de beide wereldoorlogen sloot hij zich aan bij de - sterk monarchistich gerichte - veteranenbond 

Stahlhelm. Namens het Huis Wettin voerde hij de onderhandelingen met de vrijstaat Saksen over de 

verdeling van de bezittingen. 

Ernst Hendrik werd in 1929 door Gustav Stresemann gevraagd zich te kandideren voor de functie van 

Rijkspresident, maar hij zag daarvan af. Hij distantieerde zich wel volledig van het Nationaalsocialisme en 

werd in de nasleep van de Nacht van de Lange Messen, gevangengenomen en voor vijf dagen geïnterneerd. 

Daarna leefde hij teruggetrokken op Slot Moritzburg. 

In 1947 verhuisde hij met zijn gehele gezin naar Ierland, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen. Hij 

overleed tijdens een korte vakantie in Duitsland. 

 

 

XXVb. George Nicolaas van Nassau-Merenberg, zoon van Nicolaas Willem van Nassau-Weilburg 

(XXIVb), op pagina 466 (prins van Nassau, graaf van Merenberg) en Nathalia Alexandrovna 

Poesjkin, geboren op maandag 13 februari 1871 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], graaf van 

Merenberg, overleden (77 jaar oud) op maandag 31 mei 1948 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], 

trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op zondag 12 mei 1895 in 

Nice [Alpes-Maritimes, Frankrijk] met Olga Alexandrovna Yurievskaja, dochter van Alexander 

II Nikolajevitsj van Rusland (tsaar van Rusland van 1855 tot 1881. Hij was koning van 

Congres-Polen tot 1867,) en Catharina Michajlovna Dolgoroekova, geboren op 

donderdag 9 oktober 1873 in Sint-Petersburg [LG, Russian Federation], overleden (51 jaar oud) 

op maandag 10 augustus 1925 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Georg Michael Alexander van Nassau-Merenberg, geboren op 

zaterdag 16 oktober 1897 in Hannover [Niedersachsen, Duitsland], overleden (67 jaar 

oud) op maandag 11 januari 1965 in Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], volgt 

XXVI, hieronder. 

2. Olga Katharina van Nassau-Merenberg, geboren op maandag 3 oktober 1898 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

woensdag 14 november 1923 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland] met Michael Loris 

Melikoff, geboren op donderdag 21 juni 1900 in 

Tsarskoje Selo (Sint-Petersburg) [NN, Russian Federation], graaf van Loris Melikoff. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie XXVI 
 

 

XXVI. Georg Michael Alexander van Nassau-Merenberg, zoon van George Nicolaas van 

Nassau-Merenberg (XXVb), op pagina 472 (graaf van Merenberg) en Olga Alexandrovna 

Yurievskaja, geboren op zaterdag 16 oktober 1897 in Hannover [Niedersachsen, Duitsland], graaf 

van Merenberg, overleden (67 jaar oud) op maandag 11 januari 1965 in 

Mainz [Rheinland-Pfalz, Duitsland], trouwde (28 jaar oud) (1) op donderdag 7 januari 1926 in 

Boedapest [Hongarije], (gescheiden op woensdag 13 juni 1928 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland]) 

met Paulette Körver. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Georg Michael Alexander van Nassau-Merenberg, trouwde (respectievelijk 42 en 37 jaar oud) 

(2) op zaterdag 27 juli 1940 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland] met Elisabeth Muller Uri, geboren 

op woensdag 1 juli 1903 in Wiesbaden [Hessen, Duitsland], overleden (60 jaar oud) op 

maandag 18 november 1963 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Elisabeth Clothilde van Nassau-Merenberg, geboren op woensdag 14 mei 1941 in 

Wiesbaden [Hessen, Duitsland]. 
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