
Willem I der Nederlanden: Den Haag, 24 augustus 1772 — 

Berlijn, 12 december 1843 
Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau was de eerste koning der Nederlanden uit het Huis 

Oranje-Nassau. 

 
Prins van Oranje 

Periode: 1806–1815 

Voorganger: Willem V van Oranje-Nassau 

Opvolger: Willem II der Nederlanden 

Vorst van Nassau-Oranje-Fulda 

Periode: 1803–1806 

Voorganger: - 

Opvolger: - 

Soeverein vorst der Nederlanden 

Periode: 1813–1815 

Voorganger: - 

Opvolger: - 

Hertog en groothertog van Luxemburg 

Periode: 1815–1840 

Voorganger: Frans (hertog) 

Opvolger: Willem II 

Koning der Nederlanden 

Periode: 1815–1840 

Voorganger: - 

Opvolger: Willem II 

Hertog van Limburg 

Periode: 1839–1840 

Voorganger: - 

Opvolger: Willem II 



 
Wapen van Huis Oranje-Nassau 

Willem Frederik werd geboren als derde zoon van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau 

en prinses Wilhelmina van Pruisen, een nicht van koning Frederik II van Pruisen. 

  
Willem V van Oranje-Nassau en Wilhelmina van Pruisen 

Na de dood van stadhouder Willem V stond hij tot 1815 bekend als Willem VI. 

Willem Frederik trouwde in 1791 zijn volle nicht Wilhelmina van Pruisen, een zuster van 

Frederik Willem III, koning van Pruisen.  

 
Wilhelmina van Pruisen 

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder de toekomstige koning Willem II 

der Nederlanden. 

 Willem Frederik George Lodewijk (1792-1849) 



 

 De latere koning Willem II. 

 Willem Frederik Karel (1797-1881). 

 Wilhelmina Frederika Louise Paulina Charlotte (1800-1806) 

 Levenloos geboren zoon (30 augustus 1806). 

 Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte Marianne (1810–1883) 

Van Engeland naar Napoleon 

In 1793 streed hij als kapitein-generaal tegen de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden en 

Noord-Frankrijk. Aanvankelijk leken de Franse revolutionairen teruggedrongen te zijn, maar 

ze kwamen terug. In 1795 stond hij als erfprins, 23 jaar oud, aan het hoofd van het Staatse 

leger tegen de invallers. Toen de Fransen oprukten vluchtte hij met zijn vader naar Engeland. 

Op 6 januari 1799 overleed zijn broer prins Frederik die als generaal in Oostenrijkse dienst 

streed tegen Napoleon. 

 
prins Frederik 

In augustus 1799 probeerde Willem met Engeland en Rusland het stadhouderlijk gezag te 

herstellen vanuit Noord-Holland, maar deze militaire actie mislukte. Op 10 oktober 1799 

werd een bestand getekend in Alkmaar en een week later waren de Engelse en Russische 

troepen verdwenen. Er werd wel een flink aantal Bataafse deserteurs, muiters en 

oorlogsgevangenen naar Engeland getransporteerd, waaruit Willem de Hollandse Brigade 

formeerde. Zijn vader legde zich neer bij het feit dat de politieke rol van de Oranjes 

uitgespeeld was. Zo nog niet zoon Willem, die uiteindelijk in 1803 als compensatie voor het 

verlies van zijn bezittingen in de Nederlanden van Napoleon de voormalige prinsbisdommen 

Fulda en Abdij van Corvey, de Abdij Weingarten en de rijksstad Dortmund kreeg. 

 
Napoleon  



 
Abdij Corvey met middeleeuws westwerk (2015) 

Die samen gingen het vorstendom Nassau-Oranje-Fulda vormen. 

 
1: Fulda; 2: Corvey; 3: Dortmund; 4: Weingarten; hart: Oranje 

In 1801 probeerde de erfprins via zijn afgezant Maximiliaan d'Hangest een soort eerste 

consul van de Nederlandse republiek te worden. Omdat de tegemoetkoming door Napoleon 

op prijs werd gesteld, werd Willem uitgenodigd naar Parijs te komen waar hij op 25 februari 

1802 sprak met Napoleon. Voor de functie van eerste consul werd hij afgewezen. Daarnaast 

vroeg en kreeg hij Duits gebied ter compensatie van de verloren Nederlandse domeinen. Dit 

waren andere Duitse gebieden dan de stamlanden van Nassau die steeds in het bezit van de 

Oranjes waren geweest. Op 23 mei 1802 sloten Frankrijk en Pruisen een verdrag, waarbij 

Fulda en een aantal andere gebieden (Corvey, Weingarten en Dortmund) aan de prins van 

Oranje werden toegezegd. Prins Willem V wees deze in zijn ogen geroofde bezittingen 

verontwaardigd voor zichzelf af en liet ze over aan de erfprins. Op 22 oktober bezetten 

Pruisische troepen het prinsbisdom om de belangen van Oranje veilig te stellen en op 6 

december hield Willem zijn intocht als vorst in Fulda. 

Van Napoleon naar Pruisen 

Na de dood van zijn vader op 8 april 1806 in Brunswijk, werd Willem ook vorst van Nassau. 

Willem zou de landen niet in bezit nemen. Op 12 juli 1806 werd de Rijnbond gesloten en een 



deel van de landen van Willem werd onder de soevereiniteit van andere vorsten geplaatst. 

Willem was als Napoleons vazal in het vorstendom Fulda niet verschenen en zodoende werd 

in artikel 24 de heerlijkheid Weingarten bij het koninkrijk Württemberg gevoegd, de 

graafschappen Siegen, Dillenburg en Hadamar bij het groothertogdom Berg en het 

graafschap Diez en het aandeel in het dorp Münzfelden aan het hertogdom Nassau. Op dit 

moment bleven dus nog Fulda, Corvey en Dortmund over. Toen op 6 augustus een einde 

kwam aan het Heilige Roomse Rijk was Willem theoretisch zelfs soeverein vorst van deze 

landen. In augustus 1806 besloot Pruisen, dat in de twee voorgaande oorlogen tegen 

Frankrijk neutraal was gebleven, om zich bij de coalitie te voegen en de oorlog aan Frankrijk 

te verklaren, vanwege de Franse inmenging in Duitse zaken. Pruisen stelde een ultimatum 

aan Napoleon dat afliep op 1 oktober 1806. Willem koos voor zijn familiebanden met Pruisen 

en liep over naar de coalitie tegen Napoleon. De Vierde Coalitieoorlog tegen Napoleon 

verliep echter dramatisch voor Pruisen. Na de Slag bij Auerstedt werd Willem op 16 oktober 

te Erfurt in zijn functie van Pruisisch generaal door de Fransen gevangengenomen. Hij werd 

nog dezelfde dag weer in vrijheid gesteld en vertrok meteen daarna naar Berlijn. In Pruisen 

moest hij op beschuldiging van lafheid voor de krijgsraad verschijnen. Hij werd noch 

vrijgesproken, noch veroordeeld. Op 31 oktober ontnam Napoleon de prins vanwege diens 

verraad bij legerorder zijn vorstendommen. Napoleon schonk hem ter compensatie later een 

pensioen voor dit verlies, dat in eerste instantie was bedoeld ter compensatie van het verlies 

van zijn Nederlandse domeinen. Na de Pruisische nederlaag probeerde Willem tevergeefs 

zijn Duitse bezittingen van Napoleon terug te krijgen. Tot eind 1813 woonde hij met zijn 

gezin in het Niederländisches Palais in Berlijn. 

 
Niederländisches Palais in Berlijn 

Met Pruisen naar de overwinning 

Na de nederlaag van Napoleon in 1813 in de Slag bij Leipzig stortte het staatkundige systeem 

in Midden-Duitsland ineen. De oude situatie werd niet zonder meer hersteld. De meeste 

gebieden kwamen onder militair bestuur te staan van Rusland, Oostenrijk of Pruisen. Willem 

werd door zijn banden met Pruisen direct hersteld in de gebieden van vóór 1803. Het 

napoleontische groothertogdom Berg bestond niet meer en in de Nassause graafschappen 

Siegen, Dillenburg en Hadamar kon de restauratie direct uitgevoerd worden.  



 
Groothertogdom Berg in 1812 

Voor het graafschap Diez lag de situatie iets anders, want de hertog van Nassau had zich op 

tijd bij de geallieerden aangesloten. Toch werd ook dit gebied aan Oranje overgedragen. 

Uiteindelijk zou de regering van Willem I in Nassau van korte duur zijn. In 1815 werd een 

verdrag met Pruisen gesloten, waarbij de oude stamlanden van Nassau werden afgestaan in 

ruil voor het nieuwe groothertogdom Luxemburg. 

Koning der Nederlanden 

November 1813 

Op 30 november 1813 zette Willem na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem. In 

Londen was hij per brief uitgenodigd als "soeverein vorst" de regering op zich te nemen. De 

brief was afkomstig van het Driemanschap van 1813, de Haagse notabelen Gijsbert Karel van 

Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum.  

   
Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van 

Limburg Stirum 

Willem aanvaardde hun uitnodiging en het Engelse fregat The Warrior bracht hem naar de 

kust van Scheveningen. Met een boerenwagen werd hij vervolgens uit zee naar het strand 

gebracht en in een open rijtuig onder begeleiding van een vreugdevolle menigte naar Den 



Haag gereden. Een van de eerste dingen die hij in Nederland deed, was een proclamatie 

uitvaardigen, waarin hij aankondigde: "Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden 

zullen weldra herleeven." Van Hogendorp werd eerst samen met Van der Duyn tot graaf 

verheven, maar overigens na verloop van tijd door de koning ontslagen wegens zijn 

voortdurende kritiek op de gang van zaken. Op 1 december werd Willem tot soeverein vorst 

uitgeroepen, wat op 2 december door hem werd aanvaard. 

 
Aankomst van koning Willem I in Amsterdam op 2 december 1813 

Congres van Wenen 

In 1815 keerde Napoleon kortstondig terug en aan Willem werden op het Congres van 

Wenen de voormalige Oostenrijkse Nederlanden toegezegd (die hij reeds stilzwijgend had 

bezet). De Nederlanden zouden, zo hoopten Engeland en Pruisen, een sterke bufferstaat aan 

de Franse noordgrens vormen. Op 16 maart 1815 nam soeverein vorst Willem I zelf de titel 

koning der Nederlanden aan. Hij kreeg als compensatie voor de hem ontnomen Nassause 

erflanden als privébezit ook Luxemburg en werd daardoor groothertog van Luxemburg. Na 

de Belgische afscheiding werd hij voor het verlies van Waals Luxemburg als hertog weer 

gecompenseerd met het restant (de huidige Nederlandse provincie) van Limburg. Voor de 

inhuldiging in de Nieuwe Kerk is een nog altijd bestaand verguld messing model van een 

kroon opgesteld, waarvan werd verondersteld dat het de stadhouderlijke begrafeniskroon 

was.  

 
De inhuldiging van koning Willem I als soeverein vorst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 



Bij de inhuldiging in Brussel spotte men over een "houten kroon" en ook over de grote 

hoeveelheid uitgestrooide koperen munten ("de koperen Koning"). Zo ontstond een 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een nieuwe grondwet werd opgesteld: Het Zuiden 

werd mede onder druk van Groot-Brittannië verplicht samen te gaan met het Noorden 

(union intime et complète). Willem was tevreden met zijn machtsuitbreiding; Engeland 

behield evenwel Duinkerke als steunpunt op het continent. 

Voortbouwend op de Franse tijd 

Koning Willem I kon gebruikmaken van de bestuurlijke infrastructuur die het Franse 

Keizerrijk en het koninkrijk Holland hadden achtergelaten. De republikeinse inwoners van 

het noorden waren gewend geraakt aan een centraal bestuur met een hofcultuur. Willem I 

versterkte die cultuur door hoffunctionarissen te benoemen. Er werd een nieuwe adel 

gecreëerd in de noordelijke provincies waar oude adel vrijwel ontbrak of uitgestorven was. 

Koning Willem I wilde geen politieke afrekening met de bestuurlijke elite die Lodewijk 

Napoleon en Napoleon I had gesteund; hij benoemde zelfs voormalige patriotten zoals Jan 

Willem Janssens op hoge posten. 

 
Lodewijk Napoleon 

 
Jan Willem Janssens 

De koning zag zijn ministers als zijn "dienaren" en achtte zichzelf verantwoordelijk, ondanks 

het feit dat zijn koninklijke besluiten steeds door ministers werden medeondertekend; 

contrasigneren. Vastgesteld kan worden dat de basis voor zijn koningschap door Napoleon al 

was gelegd. De initiatieven die door Napoleon rond de verbetering van de infrastructuur, de 

waterwegen en de overdracht van de kerken aan de belangrijkste religieuze groep ter 



plaatse in gang was gezet werden door Willem I voortgezet, later ontwikkelde hij zich meer 

als een autoritaire vorst omdat hij zich door de Staten-Generaal gedwarsboomd zag in zijn 

vernieuwende ideeën. 

Regeren van Den Haag en Brussel 

De regering zou om het jaar in 's-Gravenhage en in Brussel resideren. Voor de koning werd 

een nieuw Koninklijk Paleis in Brussel gebouwd.  

 
Het Koninklijk Paleis van Brussel 

Willem I kon zodoende beschikken over een stadsresidentie te Brussel, in Amsterdam over 

het Paleis op de Dam en in Den Haag over Paleis Noordeinde.  

 
Paleis op de Dam 



 
Paleis Noordeinde 

Verder stonden het Kasteel van Laken, Huis ten Bosch en Paleis Het Loo tot zijn beschikking. 

 
Kasteel van Laken 



 
Paleis Huis ten Bosch (2004) 

 
Paleis Het Loo 



Een aantal Oranjeresidenties had de Franse tijd niet overleefd. De prins van Oranje kreeg de 

beschikking over stadspaleizen te Brussel en Den Haag en verkreeg het buitenverblijf te 

Tervuren en Paleis Soestdijk in eigendom.  

 
Paleis Soestdijk 

De voertaal van het hof was meest Frans. De wetten werden in het Frans en in het 

Nederlands afgekondigd. De uitvoerende bestuurstaal volgde de taalgrens, wat in het zuiden 

bij de verfranste burgerij nogal wat weerstand opriep. 

Koopman-koning 

Willem handhaafde als absoluut monarch en verlicht despoot de hervormingen uit de Franse 

Tijd. Willem was een ondernemer die sterk investeerde in de industrie in het zuiden van zijn 

land. Hij was oprichter en aandeelhouder van de Algemeene Nederlandsche Maatschappij 

ter Begunstiging van de Volksvlijt.  

 
De naam van de NHM boven de ingang van het huidige Stadsarchief Amsterdam. 

In 1830 werd dit de Belgische Generale Maatschappij. In 1824 stichtte hij de Nederlandsche 

Handel-Maatschappij. Willem was zeer verdienstelijk voor de waterstaat. Nieuwe kanalen en 

straatwegen werden in zijn opdracht aangelegd. Investeringen in zulke grote nationale 



projecten deed hij bij politieke tegenstand buiten de begroting om met behulp van het 

Amortisatiesyndicaat, waarin de kroondomeinen tot zekerheid waren ondergebracht. 

Winsten waren op deze wijze in zijn voordeel, verlies belastte deze staatseigendommen. 

Willem steunde William Cockerill in 1817 in Seraing bij de bouw van de grootste 

stoommachinefabriek in Europa.  

 
William Cockerill 

In 1820 bouwde dat bedrijf zijn eerste stoomboot en in 1835 zijn eerste stoomlocomotief. 

De steun zou Cockerill bij de Belgische Revolutie niet in dank afgenomen worden. Willem 

was de eerste kapitalistische heerser van Europa, die met enigszins moderne methoden zijn 

inkomsten enorm vergrootte terwijl de arbeidersklasse verpauperde. Na zijn overlijden werd 

zijn te verdelen boedel gewaardeerd op ongeveer 30 miljoen gulden, op enkele 

twijfelachtige investeringen na die gemeenschappelijk bezit van zijn kinderen bleven. Een 

derde van de bevolking van Amsterdam leefde vanaf de Franse tijd van de kerkelijke en 

burgerlijke armenzorg, die overigens door buitenlanders in vergelijking met andere Europese 

landen als tamelijk royaal werd gezien. Hij maakte werk van de invoering van het metrieke 

stelsel en wilde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een moderne en verlichte 

eenheidsstaat maken. Op godsdienstig en taalkundig gebied ondervonden deze 

hervormingen weerstand. 

In 1827 ontstond het plan een kanaal door Gran Colombia te graven; koning Willem I werd 

enthousiast. Hij richtte in 1828 de Westindische Maatschappij op, voor het overgrote deel 

familiebezit.[6] In 1830 is het plan opgegeven. 

Belgische afscheiding 

In Vlaanderen werd Nederlands de officiële taal, tot ongenoegen van de in sterke mate 

verfranste burgerij. Ook de staatscontrole op het curriculum van de katholieke seminaries 

kwam hem op verzet te staan. De sterk op Frankrijk gerichte rooms-katholieke kerkelijke 

elite wilde zich, ondanks het met de Heilige Stoel uitonderhandelde concordaat, niet 

onderwerpen aan deze modernistische protestantse vorst. Toen op 25 augustus 1830 een 

nationalistische opera in Brussel werd opgevoerd (De Stomme van Portici), brak in Brussel de 

Belgische Revolutie uit, die onder sterke militaire steun van Frankrijk uitmondde in een 

onafhankelijk koninkrijk België. 

 



Willem stuurde in 1831 een leger naar België om Brussel te heroveren. Het stond onder 

opperbevel van kroonprins Willem en onder andere onder bevel van de tweede zoon van de 

koning, Frederik en Karel Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach.  

   
Kroonprins Willem, Frederik der Nederlanden en Karel Bernhard van Saksen-Weimar-

Eisenach 

Deze Tiendaagse Veldtocht werd ondanks aanvankelijke successen een fiasco, omdat de 

Franse koning troepen stuurde om de intussen ingezworen koning Leopold te helpen.  

 
Franse koning Lodewijk Filips I  

 
Leopold I van België 



 

De Belgische koning had diplomatiek een grote alliantie. Hij had in zijn jeugd aan het 

Russische hof gediend, was de weduwnaar van een Engelse troonopvolgster en zou trouwen 

met een Franse koningsdochter. Willem werd onder grote diplomatieke druk verplicht de 

onafhankelijkheid van het koninkrijk België te aanvaarden. Hoewel Willem de steun van de 

grootmachten verloor, bleef hij zich koppig tegen vrede verzetten. De koopman-koning 

maakte de staat praktisch bankroet met zijn volhardingspolitiek en zijn reputatie als 

betrouwbaar financieel genie kreeg een deuk. In 1839 erkende hij uiteindelijk de jonge 

Belgische staat. De afscheiding vereiste een grondwetswijziging, waarbij de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid voor de ministers werd ingevoerd (1840). Dit was een inperking van 's 

konings macht en Willem vond dat te ver gaan. 

Abdicatie en laatste jaren 

De inperking van zijn macht en de Belgische afscheiding waren de voornaamste redenen 

voor Willem om op 7 oktober 1840 troonsafstand (abdicatie) te doen ten gunste van zijn 

zoon, kroonprins Willem. In november vertrok Willem I naar Berlijn. Hij behield zijn 

koninklijke rang en zijn aanspreektitel werd: Zijne Majesteit de graaf van Nassau. Hij woonde 

eerst bij zijn dochter Marianne en betrok later het nog altijd aan hem toebehorende 

Niederländisches Palais. In Berlijn trouwde hij op 17 februari 1841 met de rooms-katholieke 

H.R. rijksgravin Henriëtte d'Oultremont de Wégimont, een voormalige hofdame van Willems 

eerste echtgenote Wilhelmina.  

 
Henriette d'Oultremont de Wégimont 

Hoewel ze van vaderskant afstamde uit een Waalse adellijke familie was zij in Maastricht 

geboren en daarmee Nederlandse van nationaliteit. Willem had haar al willen trouwen toen 

hij nog koning was, maar zijn familie en ministers verzetten zich tegen dit morganatisch 

huwelijk. Zijn oudste zoon, inmiddels koning, bleef zich na de huwelijksvoltrekking tegen de 

verbintenis verzetten en deelde zijn vader mee dat het huwelijk in Nederland ongeldig was. 

Zijn vader kondigde daarop aan in Den Haag opnieuw met haar in het huwelijk te treden. Om 

een publiek schandaal te voorkomen gaven Willem II en zijn ministers alsnog toe en werd 

het huwelijk op 2 oktober 1841 - zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven - 

bijgeschreven in de burgerlijke stand van de Nederlandse hofstad. Willem ging met zijn 

nieuwe echtgenote wonen in het Nederlandse paleis aan de Unter den Linden in Berlijn. 



Willems abdicatie betekende niet het einde van zijn betrokkenheid bij de rijksfinanciën. Hij 

leende de staat tien miljoen gulden tegen 3% rente om bankroet te voorkomen. 

 
Akte van abdicatie van koning Willem I 

Willem I en Gent 

Op 20 oktober 2018 werd aan de Reep te Gent een standbeeld onthuld voor Willem I. 

Initiatiefnemer hiervoor was het Comité 1815-2015. Willem Bedankt! onder leiding van de 

Groot-Nederlandsgezinde professor Alexander Evrard. Ze herdenken hiermee de 200e 

verjaardag van zijn troonsbestijging en onderstrepen zijn belang voor de ontwikkeling van de 

stad. Hij stichtte de Universiteit Gent in 1817 en verkoos, ondanks sterke druk, Gent en niet 

Brugge als locatie.  

 
Inauguratie van de Universiteit van Gent door de prins van Oranje in de troonzaal van het 

stadhuis op 9 oktober 1817, geschilderd door Mattheus Ignatius van Bree. 



 
Standbeeld van Willem I te Gent 

In 1823 nam hij de beslissing om het kanaal Gent-Terneuzen aan te laten leggen. 

Op 12 december 1843 overleed Willem in Berlijn op 71-jarige leeftijd. Zijn stoffelijk 

overschot werd op 2 januari 1844 bijgezet in de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk in 

Delft.  

 
Nieuwe Kerk te Delft 



 
De nieuwe kelder met rechts de ongewoon grote kist van koning Willem I 

Willem I was overgrootvader toen hij overleed; een maand voor de abdicatie was zijn 

kleinzoon, de latere koning Willem III, vader geworden van de erfopvolger Willem (Wiwill). 

De enige keer dat de vier generaties samen in het openbaar waren verschenen, was bij de 

doop van Wiwill in 1840. 

 
Handtekening van koning Willem I der Nederlanden onder een op 17 januari 1830 opgestelde 

naturalisatiebrief op perkament. Verzameling Musée Royal de Mariemont, België. 

 
Monogram van koning Willem I 



Het wapen van Willem I der Nederlanden als soeverein vorst der Nederlanden werd 

vastgesteld op 14 januari 1814. Het wapenschild was een herinnering aan dat van Maurits en 

Frederik Hendrik. Het wapen was gekartileerd van de republiek en de wapenschilden van de 

Oranjes. 

  
Maurits van Oranje en Frederik Hendrik van Oranje 

Uit de erfenis der Oranjes is Chalon, de jachthoorn van Orange en Genève, terug te zien. Een 

combinatie die ook in het wapen van de Vader des Vaderlands al een prominente plaats had 

ingenomen. De leeuw van Nassau, een gouden leeuw op een blauw veld dat bezaaid is met 

gouden balken, is als hartschild geplaatst. 

Uit de erfstadhouderlijke erfenis van zijn vader Willem V nam de soevereine vorst de kroon 

en de schildhoudende leeuwen en het devies "Je Maintiendrai" over. Rond het schild hing 

een afgeleide van de Pruisische Hoge Orde van de Zwarte Adelaar, de soevereine vorst bezat 

immers nog geen eigen ridderorde. De jonge vorst had ook voor een kousenband kunnen 

kiezen. 

Het wapen deed slechts 20 maanden dienst, want op 24 augustus 1815 nam Willem Frederik 

die nu koning Willem I der Nederlanden was een nieuw wapen aan. 

 
Soeverein Vorst van de Nederlanden 



 
Stamboom van Willem van Oranje-Nassau 

 


