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De Italiaanse prinses
Het waargebeurde verzwegen leven van prinses Marianne van
Oranje-Nassau

'Een meeslepende roman over macht, familie en liefde' - Ronald Giphart

Verschijnt eind oktober 2021

In De Italiaanse prinses gaat Willemijn van Dijk op zoek naar het vergeten leven

van deze onbekende prinses. Die tot op de dag van vandaag wordt verzwegen in de

familiegeschiedenis van de Oranje-Nassau. Tegen de achtergrond van een snel

veranderend Europa vocht prinses Marianne heldhaftig voor haar eigen

revolutionaire idealen. Willemijn van Dijk beschrijft het onconventionele leven

van deze prinses op prachtige en meeslepende wijze.

Prinses Marianne van Oranje-Nassau (1810-1883), de enige dochter van koning Willem I, is

veruit de minst bekende prinses van het Nederlandse Koningshuis. Ze trouwt op achttienjarige

leeftijd met haar volle neef Albrecht, maar het huwelijk is diep ongelukkig. Ze vlucht en ontpopt

zich als vrijzinnige kunstverzamelaar, componist en reiziger. Als ontdekt wordt dat ze een

affaire heeft met haar koetsier, barst de bom. Na vele omzwervingen betrekt ze Villa

Celimontana in Rome, die ze omtovert tot een vrijplaats voor Nederlandse kunstenaars en een

culturele salon voor de hogere kringen. In die zonovergoten schaduwwereld besluit ze dat ze

haar grootste geheim niet langer kan en wil bewaren.
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<hires omslagbeeld en hires auteursfoto>

Willemijn van Dijk (1984) is oudhistoricus en schrijver. Ze publiceerde Via Roma. De

geschiedenis van Rome in 50 straten en De opvolger, een literaire biografie van keizer Tiberius.

Haar werk is vertaald in het Engels, Duits, Spaans en Koreaans. In 2019 verscheen haar

historische roman Het wit en het purper, die werd bekroond met de BNG Literatuurprijs 2020

en die een van de drie nominaties voor De Inktaap was.

De Italiaanse prinses verschijnt eind oktober 2021 en kost 24,99 euro.
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