
HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND

De vader des 

vaderlands

Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht

Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente. 

In deze bijdrage onder andere een artikel over de vier 

vrouwen van Willem van Oranje, de ‘Vader des Vader-

lands’. Hij heeft de basis gelegd voor de onafhankelijk-

heid van de Nederlanden. Opnieuw is er een Willem van 

Oranje aan het bewind: onze koning Willem-Alexander. 

We wensen hem toe dat de Heere zijn regeringsperiode 

zal zegenen en dat ook voor hem zal gelden: ‘Mijn schild 

ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer’.’ Hij gedenke 

ook onze oud-vorstin, nu weer prinses Beatrix.

Inmiddels is het verenigingsseizoen bijna overal afgelo-

pen. We gaan, zo de Heere het geeft, het zomerseizoen 

in. Tot het einde van de dagen zullen immers, naar Zijn 

belofte, zomer en winter niet ophouden. 

We denken aan Psalm 74:16

De dag is d’ Uw’; ook vormdet Gij den nacht.

Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen;

Door U is d’ aard’ gesteld in juiste palen;

Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 

A. Rijken-Ubak

Reliëf Charlotte de Bourbon 

en zes dochters, Abdij MiddelburgVier vrouwen
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DE VIER VROUWEN VAN DE ‘VADER DES VADERLANDS’ 

WILLEM VAN ORANJE (1533-1584) 

1e Huwelijk met Anna van Egmont (1533-1558)

De graaf van Buren, Maximiliaan van Egmont, regelt op 

zijn sterfbed het huwelijk tussen zijn dochter Anna en 

prins Willem van Oranje. Op 8 juli 1551 trouwen ze in de 

Sint-Lambertuskerk in het Betuwse vestingstadje Buren.

Het is het eerste in Nederland gesloten Oranjehuwelijk! 

Afwisselend woont het jonge paar in het ‘Hof van Nassau’ 

in Brussel, dat in die dagen het regeringscentrum van de 

Nederlanden is, en in het ‘Kasteel van Breda’. 

Schitterende feesten zijn aan de orde van de dag. Later, 

als Willem van Oranje zijn bezittingen en positie heeft 

opgegeven voor zijn strijd tegen het machtige Spanje, 

ja, dan denkt hij met schaamte terug aan deze tijd. Hij 

schrijft er zelf van: ‘Ik dacht in die tijd meer aan wapenen, 

jacht en adellijke genoegens dan aan mijn zieleheil!’ Uit 

het huwelijk worden drie kinderen geboren: de jong 

overleden Maria, Filips Willem en opnieuw een Maria. In 

zijn brieven schrijft Willem van Oranje altijd vol warmte 

over zijn vrouw, die hij ‘Tanneke’ noemt. Begin 1558 

wordt Anna ziek (waarschijnlijk longontsteking). Zij sterft 

op 24 maart, pas 25 jaar oud. Anna wordt bijgezet in de 

Grote of Lieve Vrouwe Kerk in Breda.

Anna van Egmont

Sint-Lambertuskerk, Buren Standbeeld bij de kerk 

Anna van Saksen Charlotte de Bourbon Louise de Coligny 
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Vrouwenbond

bens, de latere vader van de beroemde schilder Peter Paul 

Rubens. Op 22 augustus 1571 krijgt ze een dochtertje 

dat als Christine von Dietz door het leven zal gaan. Bijna 

een jaar later brengt men Anna en haar dochtertje naar 

het Nassause slot Beilstein. Ze richt verschillende smeek-

brieven aan haar man Willem van Oranje. Ze ondertekent 

met: ‘uw ongelukkige…’ en ‘uw liefste ten onrechte ge-

vangengezette…’ tot ‘uw bedroefde echtgenote…’. Voor 

Oranje heeft ze echter afgedaan; hij antwoordt niet! Anna 

van Saksen en Rubens verdienen naar de wetten van die 

2e Huwelijk met Anna van Saksen (1544-1577)

Na het vroege overlijden van Anna van Egmond trouwt 

Willem op 24 augustus 1561 in Leipzig met Anna van Sak-

sen, de dochter van de (overleden) protestantse keurvorst 

Maurits van Saksen. 

Anna is als enige erfgename van haar vader de rijkste 

erfprinses uit het Duitse keizerrijk – met een fabelachtige 

bruidsschat van 100.000 daalders. De deelstaat Saksen 

met zijn hoofdstad Wittenberg en de keurvorst(en) spelen 

een centrale rol in de Lutherse reformatie. Door dit huwe-

lijk probeert Willem van Oranje dan ook de protestantse 

Duitse vorsten, met name Saksen, Hessen en de Palts, aan 

zijn kant te krijgen. Anna’s familie heeft bezwaren tegen 

de dan nog rooms-katholieke Willem, maar geeft uitein-

delijk toch toestemming. Door zijn eerste huwelijk werd 

Willem, die al een aanzienlijk bezit had door de erfenis 

van René van Chalon, de rijkste man van de Lage Landen. 

Dit huwelijk maakt hem tot een van de rijkste mannen 

van Europa! Samen krijgen ze vijf kinderen, waarvan er 

twee jong overlijden. Na het overlijden van hun eerste 

zoontje krijgt Anna last van zware depressies. Ook krijgt 

ze zelfmoordneigingen. Ze probeert met overmatig drin-

ken haar verdriet te vergeten. Nog voor de komst van 

Alva, vlucht Willem van Oranje met zijn gezin uit Breda 

naar de Dillenburg. Zijn oudste zoon studeert in Leuven 

en wordt enige tijd daarna ontvoerd en naar Spanje ge-

bracht. Het is voor Willem van Oranje naar eigen zeggen 

het grootste o#er geweest dat hij moest brengen voor de 

vrijheid van de Nederlanden. Na enige tijd blijkt Anna een 

verhouding te hebben met haar juridisch adviseur Jan Ru-

‘Hof van Nassau’ 

Anna van Saksen       Willem van Oranje Residentieslot keurvorsten, Dresden

‘Kasteel van Breda’

tijd de doodstraf. Dat gebeurt niet, want Oranje hoopt 

nog steeds op politieke steun van Anna’s machtige fami-

lieleden en wil daarom de breuk geheim houden. Na eni-

ge tijd worden de berichten over Anna’s toestand steeds 

zorgelijker. Ze brengen haar naar haar vroegere woning: 

het paleis van de keurvorst in Dresden en sluiten haar op 

in een vertrek met dichtgemetselde ramen. Geestelijk en 

lichamelijk takelt ze steeds verder af. De laatste jaren van 

haar leven is ze totaal in de war. Ze sterft kort voor haar 

33e verjaardag. Anna van Saksen ligt begraven in de Dom 

in Meissen. Voor haar zoon Maurits (de latere stadhouder) 

en dochters Anna en Emilia blijft het hun hele leven een 

gevoelige kwestie. Pas in de twintigste eeuw komt er, met 

name in Duitsland, ook oog voor het tragische van haar 

situatie. 
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3e Huwelijk met Charlotte de Bourbon 

(1546/1547-1582)

In 1574 is Willem van Oranje aan het hof in Heidelberg 

om aan de calvinistische Paltsgraaf Frederik III politieke 

steun te vragen voor een nieuwe veldtocht. Daar ont-

moet hij een gevluchte Franse non. Ze heet Charlotte de 

Bourbon en is een dochter van de Franse hertog Lode-

wijk III de Bourbon. 

Ze is nog maar enkele dagen oud als de deuren van 

het grote klooster in Jouarre achter haar dichtvallen. 

Dit op verzoek van haar vader, om zo een toekomstige 

bruidsschat uit te sparen ten gunste van zijn enige zoon. 

Charlotte is bijna dertien als haar ouders haar dwingen 

om haar tante op te volgen als abdis. De nieuwe abdis 

van Jouarre voelt meer en meer dat ze niet hoort in een 

kerk die leert dat er langs de weg van sacrament, biecht, 

boetedoening en goede werken, genade en vergeving 

te krijgen is. Ze leert verstaan dat waarachtige verzoe-

ning met God alleen geschonken wordt uit vrije genade 

door het geloof in Jezus Christus. Uiteindelijk ontvlucht 

Charlotte in februari 1572 het klooster om naar Heidel-

berg te gaan. Willem vraagt haar na hun ontmoeting ten 

huwelijk, maar komt tegelijkertijd ook met bezwaren: 

‘Wij leven nu in een oorlog, waarvan de uitslag onzeker 

is; ik heb zware schulden om die zaak en ik begin oud te 

worden daar ik reeds twee en veertig jaren tel.’ Charlotte 

antwoordt dan: ‘Ik wil mij in mijn antwoord laten leiden 

door Mijnheer de keurvorst en door Mevrouw de keur-

vorstin, in wier handen ik het al gesteld heb, want daar zij 

vader en moeder voor mij zijn geweest, is het billijk, dat 

ik hun onderworpen zij als ene dochter. Maar wat mijn 

verlangens aangaat, Mijnheer, ik kan mij slechts vereerd 

gevoelen door uwen wens en mijn begeerte uitspreken 

om u te dienen, naarmate de Heere er mij toe sterken zal.’ 

Het is een huwelijk uit liefde en wederzijdse genegen-

heid, zoals uit hun briefwisseling blijkt. Op 12 juni 1575 

trouwt de hofprediker Jean Ta$n, een predikant van de 

Nadere Reformatie, hen in de Sint-Catharijnekerk in Briel-

le. Een prachtig gebrandschilderd ‘Oranjeraam’ herinnert 

aan dit huwelijk.

In het huwelijksjaar is de Opstand in de Nederlanden nog 

volop gaande. Willem weet dat hij van de Duitse vorsten 

weinig meer te verwachten heeft. Door deze verbintenis 

hoopt hij hulp van de Franse Hugenoten te krijgen. Char-

lotte steunt Willem volledig in zijn Nederlandse onafhan-

kelijkheidsstrijd. Als hij van huis is, blijft ze door middel 

van brieven op de hoogte. Ze is ook een verbindingsper-

soon tussen Willem en het leger. In de zeven jaren van 

hun huwelijk worden er zes dochters geboren. 

vijf van de zes dochters…

‘Oranjeraam’ Sint-Catharijnekerk, Brielle
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Op 29 januari 1584 wordt hier hun eerste en enige zoon 

geboren: Frederik Hendrik. Bij haar in de bovenvertrek-

ken van het oude klooster vindt de prins een thuis. Op 

10 juni van het jaar 1584 schrijdt Louise aan de arm van 

haar man door de vestibule die naar de eetzaal voert. 

Louise ziet iemand staan en zegt tegen haar man: ‘… dat 

hij haer niet aen stond en dat hij een quaet gelaet had.’ 

Na de maaltijd staat de man er nog. Als de prins eraan 

komt haalt hij een pistool tevoorschijn en schiet op de 

prins. Stervend brengt Willem van Oranje in het Frans 

nog de woorden uit: ‘Mijn God, Mijn God, heb medelij-

den met mij en met dit arme volk.’ Geen woord van haat 

komt Louise over de lippen. Voor haar was het gebeurde 

een beproeving die het God behaagd had, haar te doen 

toekomen.

Louise de Coligny staat onder tijdgenoten bekend als 

een knappe, intelligente vrouw, godvruchtig en vrede-

lievend, en een toegewijde (stief )moeder. Ze heeft ook 

een reputatie als staatsvrouw. Ze is een belangrijke diplo-

matieke schakel tussen het hof van koning Hendrik IV en 

de Republiek. Ook bemiddelt ze herhaaldelijk tussen Van 

Oldenbarnevelt, die vrede met Spanje voorstaat en haar 

stiefzoon Maurits, die tegen een bestand is. Nadat ze in 

1619 tevergeefs bij prins Maurits probeert de executie 

van Johan van Oldenbarnevelt te voorkomen, vertrekt 

In maart 1580 komt Filips II van Spanje tot het inzicht, dat 

hij de Opstand in de Nederlanden niet met geweld kan 

breken, zolang Willem van Oranje, de leider van het ver-

zet, nog leeft. Hij verklaart Willem van Oranje vogelvrij. 

De op deze ‘Oranjeketter’ beraamde moord zal gelden als 

een Gode welgevallige daad. Na verschillende mislukte 

aanslagen treft, op 18 maart 1582, een kogel Willem van 

Oranje in het hoofd. Charlotte wijkt geen moment van 

zijn ziekbed. Willem knapt langzaam op, maar Charlotte 

vergt te veel van zichzelf. Haar gezondheid laat het afwe-

ten en zij sterft op 5 mei 1582 in Antwerpen. De belan-

gen van Willem, de jonge republiek en haar groeiende 

schare (stief )kinderen gingen voor haar eigen belangen. 

Volgens haar zwager, Jan van Nassau, is ze voor iedereen 

een zegen geweest.

4e Huwelijk met Louise de Coligny (1555-1620)

Na het overlijden van Charlotte de Bourbon trouwt Wil-

lem voor de vierde keer, nu met een dochter van een 

Franse Hugenotenleider: de weduwe Louise de Coligny.

Louise de Coligny heeft, als zij haar hand in die van De 

Zwijger legt, net als Charlotte de Bourbon een veel be-

wogen leven achter zich. De twee vrouwen zijn land- en 

tijdgenoten. 

Louise trouwt eerst met een volgeling van haar vader: 

Charles de Téligny. Haar man en vader worden in 1572 

tijdens de ‘Bartholomeüsnacht’ vermoord. Louise vlucht 

dan naar Bazel. Na een aantal jaren vestigt ze zich op een 

van de landgoederen van haar overleden man in Lierville. 

Daar krijgt ze een huwelijksaanzoek van Willem van Oran-

je. Hij zoekt nog steeds een verbond met Frankrijk tegen 

Spanje. Het zijn dus in hoofdzaak politieke redenen die 

hem de hand van de dochter van zijn grote medestrijder 

Gaspard de Coligny doet zoeken. Gevormd door haar gro-

te vader waardeert Louise de strijd van Willem van Oranje, 

maar met hem trouwen is een zaak van moed. Hij is vo-

gelvrij verklaard en heeft reeds een aanslag overleefd, die 

Charlotte de Bourbon het leven heeft gekost. Toch neemt 

Louise de Coligny de hand van De Zwijger aan. Op 12 

april 1583 trouwen ze in Antwerpen. Na verloop van tijd 

vestigen ze zich in het oude Sint-Agathaklooster in Delft. 

Nu zij er wonen ‘Het Prinsenhof’ geheten.

Willem van Oranje en Louise de Coligny

‘Het Prinsenhof’, Delft                 

Ingang ‘Het Prinsenhof’
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Louise de Coligny teleurgesteld naar Frankrijk, waar ze 

tot haar dood op 13 november 1620 op kasteel Fontaine-

bleau verblijft bij de Franse koningin-moeder Maria de’ 

Medici.

Geeraerdt Brandt heeft een lied gemaakt over Louise de 

Coligny:

Hier leeft de dochter, weeuw en moeder van de helden,

Die goedt en bloedt voor Godt, voor staet en vrijheid stelden,

Toen d’Inquisitiedwang voor hun gezicht verdween: 

Een flonkerstar van deught, die Hollant lang bescheen.

Sy was haer afkomst waerdt en hadt sy ’t konnen keeren

Geen twist, geen scheuring sou den staet noch kercke deeren.

A. Rijken-Ubak 

Van de bestuurstafel
Het is lente en het winterwerk zit er weer op. Maar, voor 

de vakantie aanbreekt moet er door de verenigingen al-

tijd weer veel geregeld worden voor het nieuwe seizoen. 

Dit geldt ook voor het landelijk bestuur van de Bond.

Op de huishoudelijke vergadering is het nieuwe project 

van de HHV, ‘het Bijbelhuis’ in Den Helder, gepresenteerd. 

We hopen dat u het evangelisatiewerk in ons eigen land 

een warm hart zult toedragen en uw steentje hieraan wilt 

bijdragen. In het volgende Ledeninformatieblad hopen 

wij het nieuwe bestuurslid voor te stellen. 

Op 3 oktober hopen we onze Bondsdag in Lunteren te 

houden. Dé ontmoetingsdag van de Bond! Zet u deze 

datum vast in uw agenda? De sprekers, ds. J.A. Klooster-

man uit Ridderkerk en ds. J. Joppe uit Woudenberg zullen 

beiden het thema ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’ in woord en 

daad uitwerken. Een heel actueel onderwerp in deze tijd. 

We zijn ook heel blij dat we u weer een Bijbelstudie-

boekje aan kunnen bieden. De titel is: ‘Opdat vervuld zou 

worden...’. Het handelt over het leven van de Heere Jezus 

Christus. Vanaf deze plaats bedanken we de predikanten 

die hieraan meegewerkt hebben, heel hartelijk! Verdere 

gegevens over het boekje vindt u elders in de bijdrage 

van de HHV.

Een gezegende zomer toegewenst.

N. Schalkoort-Zijderveld 

Voor onze zieken 

Troost

Over enkele weken hopen we het Pinksterfeest te vie-

ren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. 

De Heere Jezus noemt de Heilige Geest de Trooster. Hij 

alleen kan troosten, beter dan een moeder troost. Hij 

troost mensen die met zichzelf en met hun zonden geen 

raad meer weten. ‘Hij troost het hart dat schreiend tot 

Hem vlucht.’ De Heilige Geest wil werken en wonen in 

ons hart. Hij wil het werk van Christus aan ons uitleggen, 

zodat we gaan verstaan wie wij zijn en Wie de Heere Je-

zus is. De Zaligmaker van zondaren…!

Wat hebben we de Heilige Geest dagelijks nodig. Of we 

nu gezond of ziek zijn. De dichter van psalm 119:3 zingt: 

‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht Die 

mij op mijn paân ten Leidsman strekken!’

Als we ziek zijn, wil de Heere ons soms bepalen bij de 

betrekkelijkheid van veel dingen waar we anders zo druk 

mee zijn. Waar gaat het bij ons om? Om onszelf of om het 

dienen van de Heere? Wat is ons levensdoel? Wanneer 

de zorgen rond de gezondheid toenemen, verandert 

vaak alles, ook ons levenspatroon. Waar gaan wij dan 

met onze zorgen heen…? Naar de Heere? Niet één keer, 

maar dagelijks! Hoe vaker we bij Hem aankloppen, hoe 

liever Hij dat heeft. De Heere wordt nooit moe van ons 

aanhoudend gebed. Hij verhoort onze gebeden op Zijn 

tijd en op Zijn manier. De Heere laat geen zondaar staan. 

Soms troost Hij op een bijzondere wijze, zodat we kun-

nen glimlachen door de tranen heen.

Daar was Janneke, een meisje, dat duidelijk herkenbaar 

was als anders begaafd. Ze was altijd vrolijk en opge-

ruimd. Maar nu was haar vader ziek. Erg ziek. Dat voelde 

ze feilloos aan. Ze vroeg aan de juf op school of ze een 

tekening voor hem mocht maken. Deze moest heel 

mooi worden! Ze deed er haar uiterste best op. Toen de 

tekening klaar was vroeg de juf: ‘En… Janneke, wat zeg 

je straks tegen je papa als je de tekening aan hem geeft?’ 

Het was even stil… ze dacht diep na…! Toen trok er in-

eens een brede glimlach over haar gezichtje en zei ze: ‘Ik 

zeg niets, maar ik ga voor hem zingen!’ ‘Zingen…? Wat ga 

je dan zingen?’ vroeg de juf. Zonder aarzelen zei Janneke: 

‘Dat ’s HEEREN zegen op u daal’. Vol overgave begon ze 

op haar eigen manier voor de juf te zingen. Haar ogen 

straalden! Ontroerd streelde de juf het blonde kui*e van 

haar pupil.

Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep ‘t heelal, Zijn Naam ter eer.

Looft, looft dan aller heren HEER’.

E.C. Meuleman-de Jong
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15 mei

 Waddinxveen: regioavond West

 Spreker: ds. K. ten Klooster

 Onderwerp: Het Bijbelstudieboekje van Abra-

ham

3 oktober

 Lunteren: 5e Bondsdag

 Sprekers: ds. J.A. Kloosterman en ds. J. Joppe

 Onderwerp: ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’

Kopij voor het volgende blad en voor de web-

site kunt u voor 5 augustus 2013 e-mailen naar: 

a.rijken-ubak@solcon.nl

Uit de regio’s 
Verslag regiobijeenkomst Zuid-Oost op 26 februari 

2013 te ‘s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle. 

De presidente mevr. A. Rijken-Ubak heet een ieder har-

telijk welkom en in het bijzonder ds. W.M van der Linden. 

Na de opening en Schriftlezing uit Lukas 9:57-62 houdt 

ds. Van der Linden een referaat over ‘Het volgen van de 

Heere Jezus’, naar aanleiding van het Bijbelstudieboekje 

voor het seizoen 2013/2014. Wie is de Heere Jezus voor 

ons persoonlijk?

In Lukas 9:58 staat: ‘De vossen hebben holen, en de voge-

len des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft 

niet waar Hij het hoofd nederlegge.’

Rusteloos gaat de Heere Jezus over de aarde om ons rust 

te geven.

1. De bron van ons spreken: geen Christuskennis buiten 

het Woord.

2. Wat getuigt de Heere Jezus in de Bijbel van Zichzelf: 

beloofde Messias, Zoon des mensen, Gezondene van de 

Vader.

3. Zijn werk in kruis en opstanding: hoogtepunt van Zijn 

lijden - het kruis, Zijn opstanding - losprijs betaald.

4. Wie is Hij voor u? Staan wij aan zijde van Kajafas of 

Petrus?

Ds. Van der Linden beantwoordt de binnengekomen 

vragen.

We zingen Psalm 71:10 en 11, waarna de predikant ein-

digt met dankgebed.

J. Kuijntjes-van Wijnen | secretaresse

Mededelingen
Bijbelstudie 2013/2014

In dit 5e Bijbelstudieboekje van de HHV met als titel: 

‘Opdat vervuld zou worden...’ wordt vanuit het Matthéüs-

Evangelie het leven van de Heere Jezus Christus behan-

deld. Hieronder volgen de thema’s en de scribenten.

01.  De Wijzen uit het Oosten bij Jezus’ geboorte

 Matthéüs 1:18-2:12 - dr. W. van Vlastuin

02.  De kinderjaren van de Heere Jezus

 Matthéüs 2:13-23 en Lukas 2:40-52 - ds. A. Vlietstra

03.  De Heere Jezus gedoopt en verzocht

 Matthéüs 3:13-17 en 4:1-11 - ds. IJ.R. Bijl

04.  De Heere Jezus roept Zijn discipelen en zendt hen uit

 Matthéüs 4:18-25, 9:9-13 en 10:1-8 - ds. N. van der 

Want

05.  De Heere Jezus als leraar

 Matthéüs 7:1-29 - ds. A.A.F. van der Weg

06.  De Heere Jezus geneest de zieken

 Matthéüs 8:1-18 - ds. A. van Wijk

07.  De Heere Jezus spreekt over Zijn wederkomst

 Matthéüs 24:29-44 - ds. H. van der Ziel

08.  Het lijden en sterven van de Heere Jezus

 Matthéüs 27:33-56 - ds. H. Zweistra

09.  De begrafenis van de Heere Jezus

 Matthéüs 27:57-66, Markus 15:42-47 - ds. A.T. van 

Andel

10.  De opstanding van de Heere Jezus

 Matthéüs 28:1-15 - ds. J. den Boer

11.  De hemelvaart van de Heere Jezus

 Matthéüs 28:16-20, Handelingen 1:1-14 - ds. C.J.P. van 

der Bas

Het boekje kost € 5,50 voor leden van de Bond en € 6,50 

voor niet-leden. U kunt het bestellen bij: 

kmeuleman@solcon.nl
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