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Vertelling WILLEM VAN NASSAU WORDT PRINS VAN ORANJE
Onder de grote lindeboom van het Duitse kasteel de ‘Dillenburg’ zit moeder Juliana van Stolberg.
Elisabeth is op haar schoot gekropen. Een oude jachthond lig aan haar voeten. Ze kijkt naar haar
zusjes Maria en Anna, die met een houten paardje spelen. Daar komt de schermmeester aan. Hij
heeft vijf stokken bij zich. ‘Zo jongens, pak je eigen stok goed vast.’ Willem doet het voor aan zijn
kleine broertje Adolf. ‘Goed kijken naar de schermmeester, hoor.’ De vier broers staan tegenover
elkaar met hun stokken. Later zullen Willem, Jan, Lodewijk en Adolf een zwaard krijgen om mee te
oefenen.
Plotseling klinkt hoorngeschal: ‘Ppffrrtt, ppffrrtt.’ Het is de torenwachter die een boodschap
doorgeeft. Er staat een ruiter voor de poort. De poortwachter doet open. De bezoeker stapt af en
buigt voor slotvrouwe Juliana. Op de binnenplaats komt een stalknecht aan om het dampende paard
over te nemen. Maar eerst neemt de boodschapper uit zijn zadeltas een aantal opgerolde brieven.
Wat zou daarin staan?
Graaf Willem heeft het hoorngeschal ook gehoord. Hij ontmoet de boodschapper in de ridderzaal.
Die geeft hem met een ernstig gezicht de brieven. Graaf Willem breekt het zegel en rolt het papier
open. Ontzettend …. Wat leest hij daar? ‘Neef René van Châlon is gestorven, gesneuveld in de oorlog
bij Parijs.’ Hij was opperbevelhebber in het leger van keizer Karel de Vijfde. ‘Nog maar 25 jaar oud,’
zegt hij zachtjes. Graaf Willem legt de brief op de eikenhouten tafel. Dan breekt hij het zegel van de
tweede brief open. Met sierlijke letters staat er Testament: ‘Hiermee verklaar ik, René van Châlon,
prins van Oranje, heer van Breda enz., dat ik benoem tot mijn enige erfgenaam Willem van Nassau,
geboren 24 april 1533 op de Dillenburg.’ Ontsteld denkt vader Willem na. Wat een veranderingen zijn
er op komst. Dit moet mijn vrouw zo snel mogelijk weten.
Een poosje later zitten Willem en Juliana in een stille torenkamer gebogen over de brieven. Het staat
er echt. Hun oudste kind Willem van elf jaar is een rijke prins geworden. Hij is Prins van een gebied in
Frankrijk. En voortaan is hij heer van de stad Breda in de Nederlanden. Willem heeft ook een kasteel
in Brussel geërfd.
Maar keizer Karel de Vijfde heeft één voorwaarde. Hun zoon Willem mag dit allemaal hebben als hij
in Brussel een rooms-katholieke opvoeding krijgt. Moeder Juliana schrikt. Haar kind moet weg van de
Dillenburg naar de Nederlanden. De zus van de roomse keizer gaat Willem opvoeden. Dan zal hij in
de roomse kerk moeten buigen voor de beelden. Ze zullen hem zeggen dat zijn ouders ketters zijn.
De volgende morgen liggen de belangrijke brieven in de grote houten kist van de ridderzaal. Alle
kinderen van het kasteel zitten in de leskamer. Het is tijd voor de hofschool. Waar is magister Jost
Hun? Die moet toch de kinderen leren lezen, schrijven en rekenen? Maar op de stoel van de meester
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zit moeder Juliana. Ze kijkt haar eigen kinderen vol liefde aan. Bij hen zitten ook de neefjes en
nichtjes die op het kasteel logeren. Vlak voor het hoge raam staan de banken voor de kinderen van
de kok en van de stalmeester. Eerst bidt moeder Juliana met de kinderen tot de Heere. Zijn zegen is
nodig als er uit de Bijbel wordt gelezen. Daarna opent zij eerbiedig de grote Bijbel, die vertaald is
door Maarten Luther. Willem mag een hoofdstuk lezen. ‘Lieve kinderen’, klinkt dan de stem van
moeder Juliana. ‘Ik vind het fijn dat jullie goed luisteren naar de Bijbel. Maar alleen door het geloof in
de Heere Jezus Christus kun je zalig worden.’ De kinderen zien het geluk in moeders ogen.
Nu gaat de meester aan de lessenaar zitten. ‘Jan, jij mag de rietstaafjes uitdelen. Jullie doen samen
met een inktpotje.’ Alle kinderen krijgen een stukje oud perkament. Daar mogen ze hun naam
opschrijven.
’s Middags staat de stalmeester klaar voor de paardrijles. Willem haalt zijn paard uit de stal. Best
lastig om het zadel en de stijgbeugels goed vast te krijgen. ‘Volg me door de poort, de bocht om naar
beneden.’ Onderweg naar het stadje Dillenburg rijden ze stapvoets langs de kerk waar Willem
gedoopt is. Daar is het stadje met de brug over de rivier. De bochtige weg stijgt. Ze draven door de
bossen rond de Dillenburg. Bij hun terugkomst staan de broertjes te wachten om het paard van
Willem te borstelen.
Het is vier jaar later. Prins Willem moet afscheid nemen van zijn moeder, broertjes en zusjes. Wat is
dat moeilijk!
‘Willem, jongen, luister eens.’ Daar staat moeder Juliana. Ze houdt Willem dicht tegen zich aan, ook
al is hij vijftien jaar. Tranen rollen over haar wangen. Ze is zo verdrietig. Ze zou Willem graag bij zich
houden. Wanneer zal ze hem weer zien? ‘Willem, zul je niet vergeten wat je vader en moeder je
steeds geleerd hebben? Alleen de Heere Jezus kan je verlossen van de zonde en van de eeuwige
dood. De Heere alleen kan een nieuw hart geven. Waar jij naar toe gaat, Willem, daar zullen ze
zeggen dat het anders is. In Brussel heerst de Rooms-katholieke Kerk. Maar geloof hen niet, jongen.’
Moeder trekt Willem nog dichter tegen zich aan. Ze kijkt zo bezorgd.
‘Jij komt straks aan het rijke hof. Daar leven ze zo anders dan hier. Daar zijn vaak grote feesten. Daar
maken ze veel plezier. Daar eten en drinken ze te veel. De mensen denken alleen aan het aardse
leven. Willem, zul je aan de Bijbelse geschiedenissen blijven denken? Zul je bang zijn voor de zonde?’
Willem knikt. Want hij houdt veel van zijn moeder. Nu moet hij dapper zijn. Daar komen de paarden
al. Snel veegt hij zijn tranen af.
Prins Willem bestijgt zijn paard. Vader gaat ook mee op de lange reis. Dan verlaten ze het kasteel. Ze
rijden naar het kasteel in Breda. Na zes dagen zien ze de grote stad Brussel. Na een paar maanden
laat vader Willem zijn zoon achter in het prachtige paleis. Graaf Willem gaat terug zijn vrouw Juliana.
Hij weet dat ze veel voor haar zoon Willem bidt. ‘Wilt U geven dat hij het allerbelangrijkste gaat
zoeken? Mag hij U leren kennen? Dan is mijn zoon veilig, ook aan het hof van de Roomse keizer.
Alleen om Jezus wil.’
Met zijn leermeester neemt Willem de lesstof voor de vakken door. Gelukkig kan hij ook goed leren.
Al snel spreekt Willem Frans, Spaans en Latijn. In Brussel houden ze veel van de vriendelijke prins.
Ook keizer Karel, die Willem tot zijn vertrouweling maakt. ‘Willem, ik kan jou vertrouwen. Je blijft bij
de geheime bespreking.’ Willems ogen schitteren van blijdschap bij het compliment van de keizer. De
zus van de keizer probeert hem tot een trouw dienaar van de keizer te maken.
Regelmatig krijgt Willem een brief van moeder Juliana ..
Bronnen
Koningskinderen B. Hooghwerff
Willem van Oranje, strijder voor onze vrijheid, J. D. van Leeuwen
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Achtergrondinformatie
De Dillenburg, waar de jonge Willem opgroeide, was een burcht die sinds jaar en dag werd vergroot
en verbeterd. Zo was er een brandweer en een eigen watervoorziening. Binnen de muren lagen sier-,
moes- en kruidentuinen. Er was een waterpartij met fonteinen, een beeldengroep en er was zelfs
een doolhof. Een gedeelte van het personeel was inwonend, een ander deel keerde 's avonds terug
naar het stadje Dillenburg. De tientallen vertrekken werden verwarmd door grote tegelkachels en de
stenen muren waren behangen met wandtapijten. Al tijdens zijn eerste huwelijk had Willem de Rijke
een hofschool opgericht. Later werd deze school zo vermaard, dat ook familieleden en vrienden er
hun kinderen naar toe stuurden. Jongens en meisjes leerden er rekenen, schrijven, lezen en
paardrijden. De jongens kregen verder onderricht in Latijn, Frans, Italiaans, geschiedenis en
natuurkunde. Meisjes waren daarvan niet uitgesloten, maar Juliana zag liever dat zij leerden spinnen,
weven en borduren in het huisatelier, waar de kleding van de burchtbewoners werd vervaardigd.
Juliana gaf persoonlijk het godsdienstonderwijs aan de kinderen en bracht de meisjes de beginselen
van de ziekenverpleging bij, met de daarbij behorende bereiding van geneesmiddelen uit planten en
kruiden. De jongens leerden jagen en omgaan met wapens.
De erfenis In 1544 trok René van Châlon met Karel V mee ten strijde tegen de Fransen, als
bevelhebber van een legereenheid uit de Nederlanden. Bij Saint Dizier, veertig kilometer ten zuiden
van Verdun, ontmoetten de legers elkaar. Het schijnt, dat René aan de vooravond van de slag
overmand is geworden door bange voorgevoelens. In overleg met de keizer stelde hij een testament
op, waarin hij al zijn bezittingen en titels in de Lage Landen naliet aan zijn neef Willem van Nassau.
Natuurlijk was deze regeling een logische in het licht van de 'Erbeinigung'. Minder logisch was dat
ook het prinsdom Orange met bijbehorende titel en andere in Frankrijk gelegen bezittingen aan
Willem vermaakt werden. Tenslotte ging René hierdoor voorbij aan zijn vrouw Anna van Lotharingen.
Karel V, die hem adviseerde, zal hierin wel de hand hebben gehad. Op 17 juli 1544 vond de slag hij St.
Dizier plaats. René werd zwaar gewond. Een dag later bezweek hij aan zijn verwondingen.
Aangenomen wordt, dat de keizer aan zijn sterfbed zat. Toen het nieuws over René's dood en de
voor Willem bestemde erfenis enkele weken later bekend werd op de Dillenburg, besloten Willem de
Rijke en zijn vrouw het laatste nog geheim te houden voor hun zoon. Willem de Rijke vertrok naar
Brussel, omdat hij begreep dat voor de aanvaarding van de erfenis de keizerlijke goedkeuring vereist
was. En uiteraard zou de keizer daaraan voorwaarden willen verbinden. Er zijn aanwijzingen dat
Willem de Rijke nog geprobeerd heeft om zelf in het bezit van de erfenis te komen. Deze poging
stuitte echter onherroepelijk op verzet van Karel V. Het was ondenkbaar dat een lutheraan, of
althans iemand die met Luthers opvattingen sympathiseerde, een vooraanstaande positie in de
Nederlanden zou gaan innemen. De keizer liet Willem de Rijke weten, dat het in het belang van het
huis van Nassau was, dat de graaf de keizerlijke voorwaarden zou accepteren. Deze hielden in dat de
jonge Willem onmiddellijk onttrokken moest worden aan de Dillenburgse (lees: lutherse) invloed en
dat hij in de Nederlanden zijn opvoeding zou ontvangen. Zodoende zou hij zich kunnen ontwikkelen
tot een even trouw Habsburgs vazal en zoon der kerk als zijn neef en oom waren geweest. Willem
begreep zijn dynastieke belang en was geneigd dit voorrang te geven boven overwegingen van
andere, bijvoorbeeld godsdienstige aard. In het voorjaar van 1545 bracht Willem de Rijke zijn zoon
naar de Nederlanden.
Uit: Handleiding Vertel het door! Deel 2 Hoofdstuk 2 Het voorspel van de Tachtigjarige Oorlog,
pagina 38
Bouwplaat Dillenburg
Uitgeverij De Ramshoorn heeft toestemming gegeven om deze bouwplaat te gebruiken in uw klas.
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Antwoorden verwerking
1. Eigen antwoord
2. Willem III
Wilhelmina
Juliana
BeatriX
Willem-Alexander
Amalia
Alexia

X
X
X
X
X
Ariane

Emma
Hendrik
Bernhard
Claus
Máxima

3. 1-15, David en Saul, Willem van Nassov
4. Eigen antwoord
5.
Bron: Wikipedia

6. Laten plakken op een (oranje) blad of een klein boekje van laten maken.
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