
Princenhaags Museum, Erfgoedvereniging De Oranjeboom, Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck, Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau, Stichting Breda Nassaustad en 

Stadssociëteit De Gouden Cirkel 

Uitnodiging vrijdag 7 februari 2020 

Reprise: lezing over de eerste Prins van Oranje Nassau 

René de Chalon (1519-1544) 
 

  

Gastsprekers: Henk Mannaert, Gerald en Marcel Dalinghaus 

Locatie: Waalse Kerk te Breda Inloop: 19.30 Aanvang: 20.00 
 
Vorig jaar organiseerden we een gezamenlijk lezing over René de Chalon. Er waren vele geïnteresseerden, 
waardoor niet iedereen de lezing kon bijwonen. We hebben daarom de handen wederom ineengeslagen en 
herhalen deze interessante lezing. 
 
Ruim 500 jaar geleden, op 5 februari 1519, wordt René de Chalon, Graaf van Nassau in Breda geboren. Hij was de 
eerste prins van Oranje én van Nassau. René de Chalon was Graaf van Nassau en Heer van Breda. Na het 
overlijden van zijn kinderloos gestorven oom Philibert de Chalon, erft René in 1530 het Prinsdom Orange in 
Frankrijk en daarmee ook de Prinsentitel. De Graaf wordt Prinselijk! Hij wordt de eerste (katholieke) Prins van het 
Huis Oranje Nassau. In 1544 sterft hij kinderloos op het slagveld bij Saint Dizier. Willem van Nassau uit Dillenburg 
is hierna zijn wettige erfgenaam. 

De Tachtigjarige Oorlog brengt René de Chalon in de vergetelheid. En vervolgens wordt Willem van Oranje als de 
stamvader van het huis van Oranje Nassau gezien. Op 5 februari 2019 was het 500 jaar geleden dat de eerste 
Prins van Oranje Nassau in Breda werd geboren. Een mooie aanleiding om aandacht te besteden aan deze Prins, 
die slechts 25 jaren oud werd. Zonder hem zouden wij mogelijk nu geen Koningshuis van Oranje Nassau hebben. 

Gerald Dalinghaus, Marcel Dalinghaus en Henk Mannaert gaan op 7 februari deze ‘vergeten’ prins (wederom) de 
aandacht geven die hij verdient. 

U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

Om teleurstelling op de avond te voorkomen, maken we gebruik van de volgende inschrijfprocedure in 
verband met een maximum capaciteit van de Waalse Kerk. Er wordt bij de ingang van de Waalse Kerk gewerkt 
met een gastenlijst. 

• Deelname is gratis voor de leden en vrienden van de organiserende verenigingen en stichtingen.  

• Iedere vereniging heeft 40 plaatsen ter beschikking. 

• U schijft zich uiterlijk 15 januari 2020 in via uw vereniging of stichting. U krijgt een bericht van ontvangst 
waarin wordt aangegeven of u aanwezig kunt zijn.  

• Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen, komt uw naam op een wachtlijst. 

• Na 15 januari 2020 worden de geïnteresseerden op de wachtlijst benaderd als toegang alsnog mogelijk is. 

• Na15 januari 2020 kunnen niet-leden, zich eveneens aanmelden. Zij betalen €5.  

• Na 15 januari 2020 is een verzoek tot inschrijving alleen nog te richten aan De Oranjeboom 
(secretariaat@deoranjeboom.nl) om de plaatsen te garanderen. Vermeld daarbij wel uw vereniging of 
stichting. 

Voor inschrijving neemt u contact op met uw vereniging/stichting. Voor De Oranjeboom is dat via: 

secretariaat@deoranjeboom.nl 
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