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Aan alles komt een eind 
 
Aan alles komt een eind: zo ook aan Voortschrijdende 
Inzichten. De uitgever heeft na ampel beraad, en na 
intensief overleg met de redactie, besloten om te stoppen 
met de papieren uitgave van Voortschrijdende Inzichten. 
Rentabiliteitsoverwegingen hebben daarbij een belangrijke 
rol gespeeld. Maar ook de bewerkelijkheid om een blad te 
maken met een kleine groep mensen als de onze, heeft 
zeker ook meegespeeld. 
  En wanneer houdt het dan op, zo vraagt u zich misschien 
bezorgd af. Niet onmiddellijk, maar wel zal nummer 22 het 
laatste nummer zijn. U leest nu in nummer 20 dus hierna 
zijn er nog twee  nummers te gaan. Eigenlijk drie, want er 
komt nog een allerlaatste, niet-regulier nummer. Dit zal 
waarschijnlijk artikelen bevatten uit de lange, rijke historie 
van Voortschrijdende Inzichten, zodat we een waardig 
afscheid krijgen. De website zal waarschijnlijk wel doorgaan. 
  Zover is het allemaal nog niet. Eerst maar eens over dit 
nummer. Dit nummer heeft een thema: Nederland en wat 
daarmee samenhangt. Prinses Máxima schokte op 24 
september 2007 een groot deel van de Nederlandse 
bevolking door te beweren ‘de’ Nederlander niet bestaat. Zij 
deed deze uitspraak in een voordracht bij de presentatie van 
het rapport ‘Identificatie met Nederland’ van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
‘De’ Nederlandse identiteit bestaat niet, zei prinses Máxima. 
En ook : ‘De’ Nederlander bestaat niet. Destijds werd vaak 
verzwegen dat ze ook nog had gezegd: ‘Als troost kan ik u 
zeggen dat ‘de’ Argentijn ook niet bestaat’.  Maar goed, de 
Nederlander bestaat dus niet naar de opinie van deze 
prinses. Maar wat is het woord van een prinses eigenlijk 
waard? En hoezo prinses? Wij willen echter nog verder 
gaan: ook Nederland bestaat niet, er was lange tijd officieel 
geen volkslied en ook al geen vlag. En Nederland kan 
natuurlijk niet besproken worden als ook het koningshuis 
niet even wordt belicht. Koningin? Prinses? Ooit waren we 
nota bene een republiek. Hoe kan dat toch allemaal? En nu 
zitten we al erg lang in dit land met een erfelijk beroep. 
Waar vinden we dit nog? Zelfs de hoogste gezagsdragers in 
dit land moeten zich periodiek voor het volk verantwoorden.  
  Zware kost zult u zeggen, jazeker. Daarom passeren ook 
wat luchtiger onderwerpen de revue. Want wat te denken 
van de pijlen op de richtingborden op de Nederlandse 
autosnelwegen? Zou het dan eindelijk toch nog goed 
komen? En natuurlijk op de achterkant een nieuwe 
aflevering van ‘Weg ermee!’. 
 
 
Bij de voorkant:  Kaart uit 1658 van de Republiek van de 
Zeven Verenigde Nederlanden door Johannes Janssonius. 

Mevrouw Máxima Zorreguieta 
toen zij op het punt stond om 

de inmiddels veel bekritiseerde 
woorden ‘de Nederlander be-

staat niet’ uit te spreken. Kost 
moeite, zo te zien.  
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 Nummer 20 – december 2008  

 

4 De Nederlandse vlag 
De Nederlandse vlag dateert van 19 februari 1937. 

 Daarmee kwam een eind aan eeuwenlange onduidelijkheid. 
Een wonderlijke reis op zoek naar de Nederlandse vlag. 

 

7 Het Nederlandse volkslied 
Maar het Wilhelmus was toch van de hand van Marnix van Sint Aldegonde? 
 Dat is in ieder geval iets wat velen van ons ooit op school hebben geleerd. 

De geleerden breken zich er echter al vele jaren het hoofd over of dit wel klopt. 
 

12 Eendragt maakt magt 
Het begin van het Nederland zoals wij dat nu kennen, ligt in 1568. 

Immers in 1568 lag het begin van de Tachtigjarige Oorlog, 
 de onafhankelijkheidsstrijd van Nederland. 

Dit leidde tot een unieke staatsvorm; een republiek.  
Toch zitten we nu met een monarchistisch bestel. 

De koning van Spanje werd ooit afgezworen, 
maar nu zitten we met de koningin van Nederland. 

 

24 Land van herkomst: Holland 
In welk land wonen we eigenlijk? ‘Nederland’, zegt u natuurlijk. 

 Maar uw vrienden die zo vriendelijk zijn om u ansichtkaarten 
uit het buitenland te sturen blijken daar anders over te denken. 

 

26 Rijkswaterstaat bedenkt ‘nieuwe’ 

bewegwijzering 
Rijkswaterstaat is met een nieuw systeem voor de bebording op autowegen gekomen. 

Het is een mooi voorbeeld  van ‘niet zo, maar zo’. 
 

En dan ook nog dit! 
9-11 Koninklijke onhebbelijkheden 

29-31 Niet zo , maar zo 
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De Nederlandse vlag: een schimmig verleden 
 
De Nederlandse vlag dateert officieel van 19 februari 1937. 1937? Bedoelt u 
niet 1637? Nee, 1937. Daarmee kwam een eind aan eeuwenlange onduidelijk-
heid. Alhoewel? Wat zijn de kleuren dan en waar komen ze vandaan? Een 
wonderlijke reis op zoek naar de Nederlandse vlag. 
 
Het was op 19 februari 1937 dat koningin Wilhelmina het Koninklijk Besluit tekende 
waarbij de Nederlandse vlag officieel ontstond. De koningin tekende namelijk op die dag 
het besluit 'houdende vaststelling van de kleuren van de vlag van het Koninkrijk der 
Nederlanden'. Het Koninklijk Belasuit bestond uit één regel: ‘De kleuren van de vlag van 
het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw’. De koningin tekende het besluit 
op haar wintervakantieadres in Zell am See. Dit gaf wel aan dat er sprake was van een 
urgente situatie. De NSB van Mussert riep namelijk al lange tijd openlijk om herstel van 
de ‘Princenvlag’. Zo zei Mussert: ‘Rood is de kleur van de opstand, rood is de kleur van 
het bloed; rood is de kleur voor de aanduiding van gevaar. Waarlijk het rood in onze 
vlag is een noodsein. De huidige toestand wordt er door gekenschetst. Ieder onzer ziet 
echter met verlangen den tijd tegemoet, dat deze rode kleur, met toestemming van ons 
Vorstenhuis, veranderd zal kunnen worden in Oranje, dat dan boven het zwart tezamen 
daarmede het kenteken zal zijn, dat Nederland is herboren en dat het gevaar voor den 
ondergang van ons volk is afgewend. Daarvoor strijdt de NSB!’ De toenmalige minister-
president Colijn wilde van de discussie af en stelde daarom het hiervoor genoemde Ko-
ninklijk Besluit op. Aanvankelijk zou er zelfs daarna nog een Vlaggenwet bij het parle-
ment worden ingediend, want de kleuren zijn dan wel vastgelegd maar niet de afmetin-
gen. Het ontwerp van de Vlaggenwet: ‘De vlag heeft de vorm van een rechthoek, waar-
van de lengte zich verhoudt tot de hoogte als drie tot twee’. Hoewel nooit tot wet ge-
worden, is dit wel de maat die vervolgens altijd gehanteerd zal worden. 

Het kortste Koninklijk Besluit 
aller tijden. Het behelst zegge 
en schrijve één  regel. Konin-
gin Wilhelmina tekende het 
op 19 februari 1937 in Zell am 
See. Links de handtekening 
van minister-president Colijn. 
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  De Nederlandse vlag: dat is toch rood, wit en blauw. Ja, zo ongeveer, want wat is 
rood? Wat is blauw? Ja, wit dat zal wel goed gaan. De ‘Algemene vlaginstructie voor het 
uitsteken van de vlag van de Rijksgebouwen’ helpt ons verder. Het rood is ‘helder ver-
miljoen’, het wit is ‘helder wit’ en het blauw is ‘kobaltblauw’. Dat helpt, maar is nog 
steeds niet waterdicht. De kleuren van de Nederlandse vlag zijn daarom vastgelegd in de 
Nederlandse norm NEN 3055, ‘Kleuren voor textielgoederen. Vlaggenkleuren. Rood en 
Blauw' uit 1958. De kleuren zijn omschreven in zogenaamde Eclairage-coördinaten. De 
norm stelt: ‘De kleur rood moet zijn helder vermiljoen met de trichromatische coördina-
ten X= 17,2; Y=9,0 en Z=2,6. De kleur blauw moet zijn kobaltblauw met de trichromati-
sche coördinaten X=7,8; Y=6,8 en Z=26,7’. Wie wil weten hoe het zit met deze kleurde-
finities, moet zijn licht maar opsteken bij het Comité International de l'Eclairage. 
  Toch is het niet terecht om te stellen dat Nederland voor 1937 officieel vlagloos ge-
weest zou zijn. De vergadering van de Staten-Generaal van 25 september 1795 besloot 
namelijk om een door het Comité van Marine aangeboden model tot een nationale vlag 
benoemen. Zo werd besloten: ‘Dat voortaan en in het toekomende de Nationale vlag van 
deezen Staat zal zijn de gewoone en altoos in gebruik geweest zijnde Bataafsche of 
zogenaamde Hollandse vlag, bestaande in drie evenwijdige en horizontale banden, van 
gelijke breedte, en van welken de bovenste rood, de middenste wit, of ongekleurd, en 
de benedenste blauw gekleurd is’. Dit zou later bekrachtigd worden in Koninklijke Decre-
ten van 1806. De inlijving bij Frankrijk in 1810 ontnam feitelijk echter de grondslag aan 
de eerdere besluiten. Nederland werd een onderdeel van het Franse Rijk en kreeg daar 
de Franse vlag bij. In november 1813 herkreeg Nederland echter zijn onafhankelijkheid. 
Een enthousiaste bevolking sierde het straatbeeld met effen oranje vlaggen – om de 
komst van de nieuwe koning Willem I te vieren - maar ook het rood-wit-blauw kwam 
weer tevoorschijn. Koning Willem I liet de vlag zoals hij haar aantrof: rood, wit en 
blauw. De koning Willem I herstelde namelijk het oorspronkelijke besluit van 1795 in zijn 
proclamatie van 6 december 1813. De oranjegezinden zouden echter het liefst de Prin-
senvlag hebben terugzien. Deze discussie zou in de jaren daarna nog diverse malen 
opvlammen, zoals we ook hierboven al zagen. Toch bleek er wel iets veranderd. De Am-
sterdamsche Courant van 24 november 1813 merkte op: 'De Hollandsche Vlag met 
Orange Cravatte versierd, [is] uit den Toren van hetzelfde Paleis uitgestoken'. Hier staan 
we blijkbaar bij het begin van de traditie om met de oranje wimpel de loyaliteit en ver-
bondenheid met het Huis van Oranje te tonen. 
  Maar waar komt de vlag nu oorspronkelijk vandaan? Vele geleerden hebben zich daar-
over het hoofd gebroken. En naar het schijnt, is het definitieve verhaal nog steeds niet 
verteld. En mogelijk zal het verhaal wel nooit geheel verteld kunnen worden. Er is ge-
woon te weinig en vaak ook elkaar tegensprekende informatie. Oud secretaris-generaal 
van het minsiterie van Marine Mulller stelde in zijn boek uit 1862 met de titel ’De oor-
sprong der Nederlandsche vlag’ dat de rood-wit-blauwe vlag al voor het jaar van het 
begin van de opstand – 1568 – in onze streken gemeengoed was. Hij meent, voorname-
lijk op basis van archiefonderzoek naar vlaggen van koopvaardijschepen dat de rood-wit-
blauwe vlag zeer gebruikelijk als kenmerk van het gewest Holland was. Een historisch 
hoogtepunt in het begin van de Tachtigjarige Oorlog is de inname van Den Briel door de 
geuzen op 1 april 1572. Muller schrijft over deze gebeurtenis: '… een tijdvak van welks 
voornaamste opvolgende, gewigtige wapenfeiten geleurde afbeeldingen tot ons geko-
men, die ongeschonden bewaard, met de oorspronkelijke kleuren der vlaggen, onweder-
sprekeijke bewijzen opleveren, dat de vlag, rood-wit-blauw, toen niet alleen reeds be-
stond, maar ook dat haar gebruik bij de scheepvaart hier te lande zeer algemeen was, 
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zonder dat er eenig blijk bestaat, dat een zo in het ooglopend algemeene invoering de-
zer vlag op dat tijdstip, van hoogerhand bevolen, of daartoe aanleiding gegeven was …'. 
Op een schilderij van Keller staat een geromantiseerde weergave van de inname van 
Den Briel afgebeeld met daarbij een fraaie rood-wit-blauwe vlag. We moeten hieraan 
echter niet al te veel waarde hechten, omdat dit schilderij uit de 18de eeuw stamt en dus 
ongetwijfeld wijsheid achteraf toont. 
  Muller maakt verder melding van een wandtapijt in de vergaderzaal van de Zeeuwse 

Staten. Het tapijt toont een gebeurtenis op 8 juli 1572. Zeeuwse schepen zijn in een 
gevecht verwikkeld met een Spaanse vloot. De Zeeuwse schepen voeren rood-wit-
blauwe vlaggen. Maar er zijn ook dubbele Hollandse vlaggen; soms met een extra rode 
baan. Nog meer verwarring dus. Onderzoek leert dat er eigenlijk geconcludeerd moet 
worden dat er in deze roerige tijd niet iets zoals 'de' vlag was. Integendeel, er was een 
breed scala van op elkaar gelijkende vlaggen in omloop. Daarnaast kwam na verloop 
ook nog de Statenvlag, de vlag van de Staten-Generaal, in gebruik. 
  Toch is vaak gepoogd de kleuren rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag direct in 
verband te brengen met Willem van Oranje. Zo is wel gesteld dat het wit en blauw de 
livreikleuren van het Franse vorstendom Orange waren, waar het Huis Nassau, het latere 
Nederlandse koningshuis, mee verbonden raakte door de dood van René van Chalon. 
Het rood was volgens deze uitleg dus oorspronkelijk oranje, naar de naam van het vor-
stendom. Het oranje werd in de loop van de 17de eeuw vervangen door vermiljoenrood, 
dat tijdens zeeslagen makkelijker te herkennen zou zijn. En dan zijn er nog de theoriën 
over de beschikbaarheid en de houdbaarheid van rode en oranje kleurstoffen. Een ande-
re verklaring voor de wisseling van oranje naar rood is het afnemende enthousiasme 
voor de vertegenwoordigers van het huis van Oranje in de loop van de 17de eeuw. De 
afgenomen populariteit van de Oranje’s bleek ook uit het Eerste Stadhouderloze Tijd-
perk, dat duurde van 1650 tot 1672.  Pas in 1672, het beroemde rampjaar waarin de 
Nederlandse republiek tegelijk door Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster 
en Keulen werd aangevallen, kwam er weer een stadhouder van Oranjehuize, namelijk 
stadhouder Willem III. Op dat moment was het rood dus al tot de vlag doorgedrongen. 
Een terugkeer naar het oranje zou er echter niet meer van komen. Aan het eind van de 
negentiende eeuw hebben de Pratiotten nog een poging gewaagd en in de twintigste 
eeuw, zoals we zagen, de NSB. Het mocht niet baten. En zo zitten we dus met een vlag 
waarvan de oorsprong niet duidelijk is. -Vi - 

Oude schilderijen zijn een be-
langrijke bron van informatie 
over vlaggen uit vroeger tijden. 
Hier is afge-beeld het schilderij 
‘De Vierdaagse Zeeslag’ van 
Pieter Cornelisz van Soest. 
Het schilderij toont een aantal 
verschillende vlaggen op de 
schepen van de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden. 
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Het Nederlandse volkslied 

Een liedje met een duister verleden 
 
Maar het Wilhelmus was toch van de hand van Marnix van Sint Aldegonde? 
Dat is in ieder geval iets wat velen van ons ooit op school hebben geleerd. De 
geleerden breken zich er echter al vele jaren het hoofd over of dit wel klopt. 
 
Het is natuurlijk een mooi verhaal: een van de naaste medewerkers van Willem van 
Oranje die een lied schrijft over zijn heer. Feit is dat Marnix van Sint Aldegonde vanaf 
1571 voor Willem van Oranje werkte en lange tijd zijn belangrijkste adviseur was en 
diplomatieke werkzaamheden voor Oranje uitvoerde. Het was ook deze Marnix van Sint 
Aldegonde die er in hoge mate toe bijdroeg dat Willem van Oranje overging van het 
katholieke naar het calvinistische geloof. De historicus Maljaars kwam in 1993 tot de 
conclusie dat op basis van stijlkenmerken van het Wilhelmus het zeer onwaarschijnlijk is 
dat Marnix van Sint Aldegonde de schepper van het Wilhelmus is. De deskundigen zijn 
het erover eens dat de twijfel of Marnix van Sint Aldegonde wel de auteur van het Wil-
helmus, hiermee toch wel voorgoed is weggenomen. Helaas is daarmee de vraag van 
wie het Wilhelmus dan wel afkomstig is nog steeds niet beantwoord. Het boek 'Het Wil-
helmus: een bibliografie' van Maljaars en Lenselink geeft maar liefst  350 beschrijvingen 
waarin ingegaan wordt op het auteurschap van het Wilhelmus. Sommigen hopen erop 
dat de auteur nooit onomstotelijk vastgesteld zal worden. Er kan dan namelijk beweerd 
worden dat het volkslied echt uit het volk is voortgekomen. 
  Maar is er dan over het Wilhelmus helemaal niets bekend uit die begintijd? Toch wel. 
Martine de Bruin heeft in een aardig artkel de begintijd van het Wilhelmus besproken. Zo 
is de thans oudst bekende schriftelijke bron van het Wilhelmus het ‘Geuzenliedboek’ dat 
mogelijk dateert uit 1577-1578. Dit ondersteunt de gedachte dat het Wilhelmus zeer 
waarschijnlijk is ontstaan ergens tussen 1568 en 1572. Dit is de periode van het begin 
van de opstand die aanvankelijk niet veel succes opleverde. Ook leren we uit het artikel 
van De Bruin dat het Wilhelmus al in 1573 tijdens het zo noodlottig verlopen beleg van 
Haarlem werd gezongen. Ook bij het beleg van Alkmaar was het al bekend en vooral op 
de schepen was het al een populair lied. Het was als een soort herkennings-, partij- en 
strijdlied onder de aanhangers van Willem van Oranje.    

Marnix van Sint Aldegonde leefde van 1540 tot 1598. 
Hij trad in 1571 in dienst van Willem van Oranje en was 
lange tijd een van zijn naaste medewerkers. In 1583 
werd hij benoemd tot burgemeester van Antwerpen. Hij 
slaagde er echter niet in om de stand uit de handen van 
landvoogd Parma te houden. De stad viel in 1585 in 
Spaanse handen. Marnix van Sint Aldegonde meende 
rond 1590 dat de opstand verloren was. Hij viel daar-
door in ongenade. Hij sleet zijn laatste jaren als ambte-
loos burger op zijn kasteel in Souburg. 
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  De muziek van het Wilhelmus is gebaseerd op 
een omstreeks 1569 populair Frans soldaten-
lied. Het lied is vermoedelijk ontstaan ten tijde 
van het beleg van Chartres. Het Wilhelmus 
bestaat uit vijftien achtregelige coupletten en 
beschrijft de wisselvalligheden van Willem van 
Oranje. Het Wilhelmus is een zogenoemd 
acrostichon. De eerste letters van de couplet-
ten van de oude versie vormen samen het 
woord WILLEM VAN NASSOV. Wie het Wilhel-
mus ook geschreven mag hebben, het is be-
doeld als een soort aanmoediging voor Willem 
van Oranje. Het is echter ook bedoeld om sym-
pathie te verwerven van de Duitse vorsten voor 
Oranje die op voet van gelijkheid strijdt voor 
vrijheid van godsdienst. De dichter laat in het 
lied de prins spreken tot het verdrukte Neder-
landse volk in deze uiterst moeilijke en drama-
tische situatie. In het zesde en zevende couplet 
spreekt Willem van Oranje over zijn oprecht-
heid en standvastigheid in zijn verzet tegen de 
koning van Spanje. Overigens was het Wilhel-
mus in deze tijd een ‘lustig’ liedje en niet het 
gedragen, koraalachtige werk van tegenwoor-
dig. De melodie is door Adriaen Valerius later 
nader uitgewerkt. Het Wilhelmus werd in 1626 
opgenomen in de bundel ‘Gedenck-clanck' van 
Valerius.  
   Het Wilhelmus is overigens pas sinds 10 mei 
1932 het officiële Nederlandse volkslied. De 
bewerking van Walther Boer uit 1932 is de nu 
bekende officiële versie van het volkslied. De 
website van het Koninklijk Huis zegt: ‘De minis-
terraad besloot op die datum dat het Wilhel-
mus bij alle officiële gelegenheden te horen zal 
zijn. Voor die tijd werd het lied ook al regelma-
tig gespeeld bij officiële gelegenheden, zoals 
de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 
1898’. 
  Dat klopt allemaal, maar het is wel een halve 
waarheid. Immers tot in 1932 was ‘Wien Neer-
lands Bloed’ het officiële volkslied. Dit lied was 
speciaal geschreven bij de stichting van het 
Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Het was 
als eerste uit de bus gekomen bij een wed-
strijd. Curieus detail was dat de wedstrijd was 
uitgeschreven, omdat het Wilhelmis niet meer 
geschikt als volkslied werd bevonden. Het 

De nationale hymnes 
 
Wilhelmus, oude versie 
Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ick van Duytschen bloet, 
Den Vaderlant getrouwe 
Blyf ick tot in den doot: 
Een Prince van Oraengien 
Ben ick vrij onverveert, 
Den Coninck van Hispaengien 
Heb ick altijt gheeert. 
 
 
Wilhelmus, latere versie 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
 
Wien Neerlands Bloed  
Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit 
Van vreemde smetten vrij 
Wiens hart voor land en koning gloeit 
Verheff' de zang als wij: 
Hij zett' met ons, vereend van zin 
Met onbeklemde borst 
Het godgevallig feestlied in 
Voor vaderland en vorst (2x) 
 
 
 
 
Het lied van Jean Brand van Ca-
bauw 
 
Wij leven vrij 
 
Wij leven vrij, wij leven blij 
Op Neêrlands dierb're grond 
Ontworsteld aan de slavernij 
Zijn wij door eendracht groot en vrij 
Hier duldt de grond geen dwing'landij 
Waar vrijheid eeuwen stond (2x) 
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Wilhlemus was namelijk aan het eind van de 18de eeuw vooral een lied van de Oranje-
gezinden geweest. In 1813 was er echter een nieuwe tijd aangebroken met de stichting 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. België en Nederland waren één staat ge-
worden. Een van oorsprong calvinistisch lied zou het overwegend katholieke België zeker 
niet bekoren. Daarom werd in 1815 een wedstijd voor een nieuw volkslied uitgeschre-
ven. De strijd werd gewonnen door ‘Wien Neerlands Bloed’: een tekst van Hendrik Tol-
lens en op muziek gezet door Johann Wilhelm Wilms. De tweede prijs  was voor het lied 
‘Wij leven vrij’ van mr Jean Brand van Cabauw. Het lied van Tollens zou volgens de hui-
dige maatstaven wel van racisme verdacht kunnen worden met een zinsnede als: ‘van 
vreemde smetten vrij’. In 1932 werd het Wilhelmus dus in ere hersteld. Een merkwaar-
dig incident heeft zich nog in 2004 voorgedaan. Het werd toen bekend dat koningin 
Beatrix meende te kunnen bepalen hoe er met het Wilhelmus zou moeten worden om-
gegaan. Hieruit blijkt eens te meer wat voor abberatie een monarchie eigenlijk is. Maar 
daarover meer in een volgend artikel. -Vi -  

Koninklijke onhebbelijkheden/1: ‘Het Wilhelmus is van mij’ 
De Volkskrant van 5 juni 2004 kwam met een opmerkelijk bericht. Er zou al zeker vijf-
tien jaar een verschil van mening tussen het kabinet en koningin Beatrix zijn over het 
gebruik van het Wilhelmus. Volgens dit artikel zou Beatrix in 1984 hebben bepaald dat 
het volkslied bij officiële ontvangsten van buitenlandse staatslieden alleen gespeeld mag 
worden als de koninging daar zelf bij aanwezig is. Is de koningin niet aanwezig bij een 
ontvangst dan dient de ‘Mars van de Jonge Prins van Friesland’ gespeeld te worden. Dit 
heeft in de loop van de jaren bij opeenvolgende bewindslieden tot verschillende mates 
van irritatie geleid. Het schijnt ook uniek in de wereld te zijn. Bovendien is zo de merk-
waardige situatie ontstaan dat bij een bezoek van Nederlandse staatslieden aan het 
buitenland - en bij afwezigheid van de koningin - gewoon zoals altijd en zoals ook pro-
tocollair voorgeschreven het Wilhelmus ten gehore wordt gebracht.  De ex-ministers De 
Grave en Kamp uiten in het artikel duidelijk hun irritatie over de ongebruikelijke opstel-
ling van koningin Beatrix. 
  De actualiteitenrubreik NOVA wijdde die zelfde avond eveneens aandacht aan dit on-
derwerp. De geïnterviewden, waaronder de ex-ministers van Defensie Van Eekelen en 
Stemerdink, spraken er hun verbazing over uit. Sindsdien heet het dat de koningin ge-
zegd zou hebben: ’Het Wilhelmus is van mij’. De Rijksvoorlichtingsdienst ontkende ver-
volgens dat de koningin zich in dergelijke bewoordingen zou hebben uitgelaten. De 
website van het koninklijk huis doet er het zwijgen toe. 
 Wij hebben bij de Rijksvoorlichtingsdienst uiteraard getoetst op de in het Volkskrantar-
tikel bestaande situatie nog steeds bestaat. De reactie was als volgt [wij citeren de vol-
ledige tekst]: ’In het protocol inzake muzikaal eerbetoon staat vermeld dat het Wilhel-
mus enkel gespeeld wordt indien Hare Majesteit de Koningin of andere leden van het 
Koninklijk Huis aanwezig zijn. In het verleden werd het Wilhelmus tevens gespeeld in-
dien er enkel bewindspersonen bij een plechtigheid aanwezig waren. In het algemeen 
overleg van 16 juni 2004 ter voorbereiding van de Europese Raad en de Intergouverne-
mentele Conferentie van de Europese Unie zijn vragen gesteld over het protocol inzake 
ons volkslied, het Wilhelmus. Naar aanleiding hiervan is het protocol voor wat betreft 
het spelen van het Wilhelmus bij de aanwezigheid van bewindspersonen gewijzigd. Wat 
betreft bewindspersonen zal het volkslied uitsluitend kunnen worden gespeeld ter afslui-
ting van een plechtigheid bij de ontvangst van buitenlandse ambtgenoten door de mi-
nister-president respectievelijk de minister van Defensie als hierbij is voorzien in een 
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erewacht. Tevens wordt in deze gevallen de Marsch van den jongen Prins van Friesland 
gespeeld.´ 
  Dit antwoord is echter onvolledig. De brief van 9 juli 2004 van de toenmalige minister 
van Defensie Kamp aan de Tweeede kamer bevat nog een toevoeging, namelijk ´In het 
algemeen wordt hierbij in de praktijk terughoudendheid betracht´. Op de website 
´Ministeriële & Defensie Publicaties´ staan volledige protocollen, waaronder het protocol 
´Ceremonieel & Protocol´. Zo kunnen we de uitspraak van de Rijksvoorlichtingsdienst 
inderdaad teruglezen in hoofdstuk 8, ´Muzikaal erebetoon´ onder artikel 2, ´Het Wilhel-
mus´, de punten 1 tot en met 7. Punt 3 bevat wel een kleine nuance: ´bij aankomst 
dan wel vertrek van een buitenlands staatshoofd, indien H.M. de Koningin of een ander 
lid [onderstreping door de redactie] van het Koninklijk Huis aanwezig is´. Het gaat dus 
niet alleen om de koningin. Maar een minister van Buitenlandse Zaken of Economische 
Zaken heeft dus in deze geen rechten. 
  In artikel 7, Het volkslied van een buitenlandse mogendheid´ lezen we dat het volks-
lied van een ander land wordt gespeeld bij aankomst en vertrek van een buitenlands 
staatshoofd en bij aankomst en vertrek van een lid van een regerend vorstenhuis, maar 
ook, zo staat onder punt e: ´bij aangelegenheden waarbij het internationaal verband tot 
uiting wordt gebracht´. Geeft toch te denken. Hoe dan ook: koningin Beatrix heeft het 
Wilhelmus naar zich toe getrokken. Een verontwaardigde politicus merkte op: ’Het Wil-
helmus is toch van ons allemaal?!’  
  
Koninklijke onhebbelijkheden/2: Correct taalgebruik 
Er zijn waarschijnlijk zo veel opvattingen over de Nederlandse taal als er Nederlanders 
zijn. Niettemin is het intermenselijk verkeer wel gebaat bij enige systematiek. Zo zijn er 
afspraken over het gebruik van hoofdletters. Zo heeft het woord ‘koningin’ zijn vroegere 
hoofdletter verloren. Het is volgens de Taaladviesdienst ‘een functieaanduiding, en die 
krijgt in principe een kleine letter of het nu om een putjesschepper, een directeur of een 
staatshoofd gaat’. De koningin trekt zich daar niets van aan en noemt zichzelf Koningin. 
En zo hanteren ze op de website ook Prins(es) in plaats van prins(es). Dit past ook wel 
in de verheven taakopvatting van de koningin. Liet koningin Juliana zich nog aanspreken 
met ‘Mevrouw’, bij Beatrix zijn de teugels strak aangehaald. Mocht u de koningin eens 
ontmoeten let er dan op dat de koningin met ‘Majesteit’ wenst te worden aangesproken 
(met hoofdletter! Zie de website: ‘De Koningin wordt aangesproken met Majesteit’). 
De uitdrukking Koninklijk Huis dient daarentegen wel met hoofdletters geschreven te 
worden, omdat het om een eigennaam gaat. Zoiets als Melkhandel De Boer dus. Ook 
Koninginnedag begint met een hoofdletter, omdat het om een feestdag gaat. Vergelijk 
bijvoorbeeld met Werelddierendag en Sinterklaas. Maar koninlijke familie moet het weer 
met kleine letters doen (al vinden ze dat aldaar van niet, blijkens opnieuw de website). 
 
Koninklijke onhebbelijkheden/3: Het rapport van de commissie-Beel 
De Greet Hofmansaffaire is een beruchte episode in de geschiedenis van het koninklijk 
huis. Het speelde zich af in de eerste helft van de jaren vijftig. Het vierde kind van Julia-
na en Bernard, Marijke (later Christina), was in 1947 geboren. Het kind had een oogaf-
wijking, het gevolg van een besmetting met rode hond tijdens de zwangerschap v an 
Juliana. Artsen konden er weinig tegen doen. Juliana wendde zich daarop in 1948 tot de 
gebedsgenezeres Greet Hofmans. Zij zou een groeiende invloed hebben op Juliana. 
Juliana zou ook door haar verstrekt worden in haar pacifistische gevoelens. Dit alles 
leidde tot een verwijdering tussen Juliana en Bernhard. De zaak liep zo uit de hand dat 
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uiteindelijk Juliana in de ene vleugel van Soestdijk woonde en Bernhard in de andere. 
De communicatie tussen de beide echtelieden verliep via briefjes. De Nederlandse pers 
deed er, op verzoek van de regering, het zwijgen toe. De zaak kwam aan het licht toen 
het Duitse blad Der Spiegel in zijn editie van 15 juni erover berichtte. Het kabinet-Drees 
verbood de import van het tijdschrift. Naar later zou blijken, was het blad door Bernhard 
persoonlijk op de hoogte gesteld van de problemen bij het koninklijk huis.  
  De zaak werd door de regering als uitemate ernstig beoordeeld. Een onderzoeks-
commissie, de commissie-Beel, werd ingesteld. Deze commissie bestond uit de oud-
ministers Beel en Gerbrandy, en de voormalige gouverneur-generaal van Nederlands-
Indië, Jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Het rapport van de com-
missie werd vervolgens geheim gehouden. De resultaten van het onderzoek waren in 
ieder geval dat Hofmans ontslag kreeg en dat de hofhouding grondig werd gereorgani-
seerd. Het gevaar van een echtscheiding - waarmee Bernhard had gedreigd - was be-
zworen. 
  In de decennia die volgden, zou de Hofmansaffaire tot vele speculaties leiden; niet in 
het minst omdat het rapport over de kwestie geheim was gehouden. Ruim vijftig jaar 
later, in oktober 2008, kwam het bericht dat het rapport Beel alsnog openbaar zou wor-
den gemaakt, namelijk als bijlage bij het boek over Juliana en Bernhard van de hand 
van de historicus Fasseur. Dit wekte grote irritatie bij historici en in de archiefwereld. De 
historicus Giebels, die zelfs tot aan de Raad van State toe procedeerde om het rapport 
ter inzage te krijgen, zei hierover in de Volkskrant van 23 oktober: 'Het is een merk-
waardige kwestie van gunnen. Het archief van het Koninklijk Huis is een privéarchief. 
Koningin Beatrix heeft vertrouwen gekregen in Cees Fasseur nadat hij de biografie over 
Wilhelmina schreef. Ze kennen elkaar al jaren. Zij heeft hem exclusieve toegang ge-
gund.' Dit boek is inmiddels in november verschenen. 
  Al eerder, namelijk in december 2004, had het Tweede Kamerlid Ella Kalsbeek (PvdA) 
een motie ingediend, waarin gesteld werd dat het Koninklijk Huisarchief een particulier 
archief is. Dit zou inhouden dat de Archiefwet daarop van toepassing is. Zij stelde voor 
alle stukken die (mede) betrekking hebben op de uitoefening van de functie van het 
staatshoofd over te brengen naar het Nationaal Archief. De motie werd op 25 januari 
2005 aangenomen. De archiefwereld vindt het een onverkwikkelijke zaak en meent dat 
het rapport naar het Nationaal Archief moet worden overgebracht waar het vervolgens 
vrijelijk door iedereen ingezien zou moeten kunnen worden. Het Archiefforum heeft 
tevens aan het Koninklijk Huisarchief toestemming verzocht om het rapport integraal 
openbaar te mogen maken. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de afloop van 
deze kwestie nog niet bekend. 

Verder lezen over het koningshuis en aanverwante zaken 
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Eendragt maakt magt 
Het begin van het Nederland zoals wij dat nu kennen, ligt in 1568. Immers in 
1568 lag het begin van de Tachtigjarige Oorlog, die beschouwd kan worden 
als de onafhankelijkheidsstrijd van Nederland. Dit leidde tot een voor die tijd 
unieke staatsvorm; een republiek. Toch zitten we nu met een monarchistisch 
bestel. De koning van Spanje werd ooit afgezworen, maar nu zitten we met 
de koningin van Nederland. 
 
Een wonderlijke samenloop van omstandigheden 
De geschiedenis van de onafhankelijkheid begon bij een van die merkwaardigheden in 
de geschiedenis waarop de geschiedenis patent heeft. René van Chalon, bij zijn geboor-
te René van Nassau geheten, werd in 1518 in Breda geboren als zoon van graaf Hendrik 
III van Nassau, hoofd van de Bredase Nassaus, en Claude van Chalon. Hij erfde in 1530 
van zijn kinderloos gestorven oom Philibert van Chalon onder andere het prinsdom 
Orange (Oranje). René van Chalon diende vanaf 1537 als bevelhebber in het leger van 
keizer Karel V. In 1538 erfde hij van zijn vader diens Nederlandse en Duitse bezittingen 
en werd hij lid van de Raad van State. In 1540 werd hij ridder in de Orde van het Gul-
den Vlies. In 1541 werd hij stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Franche-Comté. 
In de jaren 1542-1543 maakte hij zich verdienstelijk in de Habsburgse strijd om het her-
togdom Gelre. Na het Verdrag van Venlo, waarbij Gelre aan de Habsburgers werd afge-
staan, werd René ook tot stadhouder van Gelre benoemd. 
 In de zomer van 1544 nam Rene van Chalon deel aan de inval van de keizerlijke troe-
pen in Noord-Frankrijk. Tijdens het beleg van Saint-Dizier in de Champagne, op 17 juli 
1544, werd hij getroffen door een kanonskogel. Hij stierf de volgende dag aan zijn ver-
wondingen. Volgens de overlevering zou koning Karel V niet van zijn zijde zijn geweken. 
Rene had tijdens een eerdere veldslag in 1538 besloten om in een veldtestament zijn 
neef Willem van Dillenburg, zoon van zijn oom Willem de Rijke, tot zijn enige erfgenaam 
te benoemen. Deze Willem werd daardoor tevens prins van Oranje, Willem van Oranje 
dus. Rene van Châlon had ook nog een bastaardzoon, Palamedes (1540-1600), maar 
benoemde deze niet als zijn erfgenaam. Willem was, toen Rene van Chalon stierf, 11 
jaar. Keizer Karel V bepaalde dat Willem de erfenis alleen mocht aanvaarden, als hij 
katholiek opgevoed zou worden aan het keizerlijke hof te Brussel. De aanvaarding van 
de erfenis betekende bovendien dat er een verbintenis tussen Nassau en Oranje tot 
stand kwam. En zo ontstond de kiem van het huis Oranje-Nassau waar Nederland nog 
steeds aan verbonden is. Het was deze katholiek opgevoede maar uit een protestants 
Duits adellijk geslacht afkomstige Willem van Oranje die 25 jaar later aan de wieg van 
de Nederlandse natie zou staan. Een wonderlijke ontwikkeling die weinigen op dat mo-
ment zullen hebben bevroed. 
 
Een kleine (en onvolledige) geschiedenis 
Het is hier niet de plaats om de volledige geschiedenis die voorafging aan het begin van 
de Nederlandse vrijheidsstrijd te schetsen. We volstaan met enige hoogtepunten. 
1477 De Nederlanden bestaan uit zeventien provinciën omder de Habsburgres. Invoe-
ring van een centraal, ambtelijk gezag. De macht van de edelen wordt beperkt. 
1519 Karel V wordt heerser over de Nederlanden (tot 1559). 
1555 Vanaf dit jaar verwerft Willem van Oranje hoge posities in de Nederlanden, zoals 
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militair opperbevelhebber, lid van de Raad van State, ridder van het Orde van de Gulden 
Vlies en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Dit laatste in 1559. 
1564 Willem van Oranje in de Raad van State: ‘Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over 
het geweten van hun onderdanen willen heersen en hen de vrijheid van geloof en gods-
dienst ontnemen’. Willem van Oranje ontwikkelt zich tot een fervent voorstander van 
godsdienstvrijheid. 
1566 Smeekschrift der Edelen met het verzoek om de inquisitie op te heffen. Beelden-
storm waarbij op grote schaal beelden in katholieke kerken worden vernield. 
1567 De Hertog van Alva komt als vertegenwoordiger van koning Filips II naar de 
Nederlanden om de rust te herstellen. 
1568 Eerste poging van Willem van Oranje om delen van de Nederlandente veroveren. 
Alleen de Slag bij Heiligerlee wordt gewonnen; verder is de inval een mislukking. Ook in 
de volgende jaren is er weinig succes. 
1569 Alva voert de Tiende Penning in, een vorm van omzetbelasting van 10% op de 
verkoop van roerende goederen. De invoering leidt tot veel verzet. Strenge straf-
maateregelen tegen ketters. 
1572 De Watergeuzen zijn niet langer welkom in Engeland en nemen op de terugtocht 
naar Holland bij verrassing Den Briel in. Eerst nu pas krijgt de opstand enige steun. 
Strafexpeditie van Don Frederik. Het harde optreden doet het verzet toenemen. 
1573 Na een beleg van zeven maanden door Spaanse troepen valt Haarlem. Alkmaar 
houdt echter stand. De geuzenvloot behaalt een overwinning op de Zuiderzee  
1579 Unie van Utrecht. Overeenkomst tussen de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, 
Gelre en de Groningse Ommelanden. Ook het gewest Overijssel, Landschap Drenthe en 
Heerlijkheid Friesland en de steden Groningen, Venlo, Antwerpen, Breda, Brussel, Brug-
ge, Lier, Ieper, Doornik en Valencijn sloten zich later aan. Willem van Oranje verhinder-
de overigens dat de Unie een calvinistische theocratie werd. Voor alles godsdienstvrij-
heid. De Unie van Utrecht vormde de grondslag voor de latere republiek. 
1581 Acte van Verlatinghe. Officiële verklaring waarin Filips II als koning werd afgezet. 
De Staten-Generaal gaan op zoek naar een nieuwe vorst. Zo belanden als tijdelijke land-
voogden onder andere de hertog van Anjou en de graaf van Leicester in de Nederlan-
den. 
1584 Willem van Oranje in het Prinsenhof in Delft vermoord. De kogelgaten die tijdens 
de aanslag ontstonden, zijn nog steeds te bewonderen. 
1585 Inname van Antwerpen door Spaanse troepen. Veel inwoners vluchten naar de 
noordelijke Nederlanden en dragen daardoor bij aan het ontstaan van de Gouden Eeuw. 
1586 Prins Maurits wordt stadhouder en admiraal van Holland en Zeeland; later ook 
van Gelderland, Utrecht en Overijssel. Aanvankleijk militair weinig succesvol. In de jaren 
negentig keert echter het tij als de hertog van Parma vertrekt.  
1588 Spaanse Armada door de Engelsen (en het weer) verslagen. De Staten-Generaal 
besluiten het land zelf te gaan besturen. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
is geboren. In militair opzicht staat de jonge republiek er slecht voor. De republiek 
neemt de spreuk ‘Eendragt maakt magt’ (Latijn: Concordia res parvae crescunt) als wa-
penspreuk. 
1600 Slag bij Nieuwspoort. Gewapend treffen van weinig militaire betekenis.  
1648 De Vrede van Münster maakt een eind aan twee oorlogen: de Tachtigjarige Oor-
log tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje, en aan de Dertigjarige Oor-
log tussen een groot aantal andere Europese landen. 
Zie voor een chronologie: http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/Nederlands/default.htm. 
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De militaire situatie was in 1573 weing rooskleurig. Het gebied dat de opstande-
lingen in handen hadden, was beperkt tot Zeeland en delen van Holland. Dit is op 
de kaart aangegeven met ’Staats gebied’.  Wel waren er grote gebieden die sym-
pathiseren met de opstandelingen. De Spaanse legers onder Don Frederik waren 
echter diep in het hart van Holland doorgedrongen (zie ‘Spaanse heroveringen’). 
De belegering van Haarlem door de Spanjaarden verliep succesvol. Na een belg 
van zeven maanden viel  de stad in Spaanse handen. Volgens de overlevering wer-
den alle soldaten die de stad hadden verdedigd, ter dood gebracht. Alkmaar hield 
echter stand. Na een belg van twee maanden volgde de ontzetting van de stad, 
doordat dijken waren doorgestolen. Het beleg van Leiden vormde in het begin van 
de oorlog een gruwelijk hoogtepunt. Het beleg duurde van oktober 1573 tot okto-
ber 1574. De omstandigheden in de stad waren verschrikkelijk en diverse malen 
stond het stadsbestuur op het punt om zich over te geven. In september 1574 
staken de Watergeuzen dijken bij Rotterdam en Capelle aan de Ijssel door. Men 
hoopte op deze manier met vaartuigen bij de stad te kunnen komen om deze te 
ontzetten. Na aanvankelijke tegenslag lukte het om de stad te bereiken en vervol-
gens te ontzetten.. 
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Hoezo republiek? 
De Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden is feitelijk in 1588 ontstaan. De Staten-
Generaal namen toen zelf de macht in handen. De Staten-Generaal benoemden vervol-
gens een stadhouder. Deze was in feite onder andere een soort militair opperbevelheb-
ber. Het is merkwaardig dan men aan de kwalificatie ’stadhouder’ heeft vastgehouden. 
Immers in de oude tijd was een stadhouder de plaastvervanger van de koning. Maar er 
was nu geen koning meer. Toch zou dit gebruik tot aan de Franse inval in 1794/1795 
blijven bestaan. 
 Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje en diens tweede vrouw Anna van Saksen, 
was de eerste stadhouder na Willem van Oranje. Maurits stierf in 1625. Zijn opvolger 
was Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje en diens vierde vrouw Louise de Co-
ligny. Frederik Hendrik was ‘gewoon’ stadhouder en in dienst van de Staten-Generaal. 
Toch mat Fredrik Hendrik zich, samen met zijn vrouw Amalia van Solms, koninklijke 
allures aan. Hij liet bijvoorbeeld een aantal paleizen in Nederland (ver)bouwen, waaron-
der Huis ten Bosch, Huis ter Nieuburch en paleis Noordeinde. Ook was hij een verwoed 
kunstverzamelaar. Frederik Hendrik en Amalia streefden er bovendien naar als gelijken 
geaccepteerd te worden in de kring van Europese vorstenhuizen. Wat hierbij zeker hielp 
was de stormachtige ontwikkeling van de welvaart die het land doormaakte  en die de 
republiek tot een toonaangevende handelsnatie in Europa maakte. Daardoor steeg ook 
het aanzien van Frederik Hendrik en zijn vrouw. Zijn faam werd bovendien versterkt 
door zijn militaire successen. Het paar wist voor zijn kinderen voorname en strategische 
huwelijken te sluiten. De oudste zoon, prins Willem II, trouwde met Maria Stuart, de 
dochter van koning Karel I van Engeland, en Louise Henriëtte werd erfprinses van Bran-
denburg. Kortom: een stadhouder met koninklijke allure. 
 Frederik Hendrik stierf in 1647 en werd als stadhouder opgevolgd door zijn zoon Wil-
lem II. Deze Willem was uit echt monarchistisch hout gesneden. Hij streefde er openlijk 
naar om koning te worden en was een voorstander van een sterk centraal gezag. Boven-
dien moest het land op calvinistische leest worden geschoeid. Hiermee stond hij lijnrecht 
tegenover de Staatsgezinden, die er voorstander van waren dat het primaat van het 
gezag bij de Staten-Generaal lag. Willem II was van plan om een staatsgreep te plegen. 
Hij werd echter ziek, bleek de pokken te hebben en overleed in 1650. Een week na zijn 
overlijden werd zijn zoon Willem geboren. De Staatsgezinden grepen hun kans en het 
Eerste Stadhouderloos Tijdperk was een feit. In 1652 was de Eerste Engelse Oorlog 
uitgebroken; deze duurde tot 1654. De vredesonderhandelingen gingen gepaard met 
een geheime clausule die de Staten van Holland en Zeeland apart met de Engelsen slo-
ten. Deze clausule, de Acte van Seclusie, hield in dat leden van het huis Oranje geen 
militaire ambten meer mochten bekleden in de republiek. De mogelijkheid voor de nog 
jonge prins Willem om stadhouder te worden was hiermee verkeken. Dit is opmerkelijk, 
omdat het illustreert dat men in Holland en Zeeland voor eens en altijd af wilde van het 
min of meer overerfbare bevelhebberschap door een lid van het huis Oranje. De kwestie 
werd later alsnog openbaar en leidde in de republiek tot veel rumoer. De Acte van Seclu-
sie werd in 1660 herroepen na het herstel van de monarchie in Engeland. 
 Het was vooral raadspensionaris Johan de Witt die zich beijverde om de toegang van 
de oranjes tot de staatsmacht te verhinderen. Daarop werd in 1667 het Eeuwig Edict 
afgekondigd. De Staten van Holland besloten toen namelijk tot afschaffing van het stad-
houderschap en de overige zes gewesten van de republiek verklaarden het stadhouder-
schap onverenigbaar met het kapitein-generaalschap. Hiermee had voor altijd een eind 
aan de band tussen Nederland en Oranje kunnen komen. In werkelijkheid bleek eeuwig 
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slechts vijf jaar te zijn.   
 Het jaar 1672 is de Nederlandse geschiedenis ingegaan als het het Rampjaar. De Re-
publiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en 
de bisdommen Münster en Keulen. Al snel hadden de binnengevallen legers veel grond-
gebied van de republiek veroverd. Wat niet bekend was dat in een eerder geheim ver-
drag tussen Engeland en Frankrijk was afgesproken dat na een overwinning op de repu-
bliek Willem III stadhouder zou mogen worden van een vazalstaat Holland. Er brak pa-
niek uit; het land stond voor de afgrond. De Oranjegezinden zagen hun kans schoon en 
pleegden een staatsgreep. Er kwam een roep om een Oranje: Willem, de zoon van Wil-
lem II, en inmiddels 22 jaar oud. De prins werd benoemd tot stadhouder van Holland en 
Zeeland. De Engelsen eisten overgave van Willem; in ruil daarvoor zou hij, zoals in het 
geheime verdarg vastgelegd, prins van Holland mogen worden. Maar men had zich deer-
lijk vergist in deze Willem die inmiddels zijn eigen plan trok. De Hollandse Waterlinie 
verhinderde een verder optrekken van de vijandelijk legers. Vervolgens koos Spanje de 
kant van de republiek en de onvolprezen zeeheld Michiel de Ruyter verhinderde tot drie 
keer toe een invasie vanuit zee. De krijgskansen keerden. In 1674 volgde vrede met 
Engeland en in 1678 met Frankrijk. In naam waren de Zeven Verenigde Nederlanden 
nog steeds een republiek, maar de macht van Willem III was wel enorm toegenomen. 
Hoe het tij gekeerd was, bleek wel in 1674 toen bijvooorbeeld de stad Haarlem in de 
Staten van Holland voorstelde om het stadhouderschap erfelijk in de mannelijke lijn te 
maken. Opnieuw ontstonden monarchistische tendensen. Willem verstrekte zijn positie 
nog verder nadat hij in 1688 de Engelse troon had bestegen. De positie van de stadhou-
der-koning was steviger dan ooit. Niettemin waren republikeinse  tendensen nog zeer 
levend. Vooral zijn eigenmachtig en autoritair zorgde voortdurend voor spanningen. 
Willem III stierf na een ongelukkig ongeval kinderloos in 1702. 
 Willem III had in de jaren daarvoor ernaar gestreefd om de Friese stadhouder, Johan 
Willem Friso, tot zijn opvolger in de andere provincies benoemd te krijgen. Niet onbe-
langrijk was dat tijdens het bewind van Willem III – en mede door zijn toedoen – de 
corruptie een hoge vlucht had genomen. De Staten van Holland besloten al snel na de 
dood van Willem III het stadhouderschap vacant te laten. De regenten namen opnieuw 
zelf de macht in handen. De jaren die volgden, waren jaren van neergang. De rol van de 
eens zo machtige republiek nam geleidelijk aan af. Ook economisch was er sprake van 
verval. In 1740 brak oorlog uit  tussen Oostenrijk en Frankrijk. De Republiek koos in 
1747 de kant van Oostenrijk, waarop Franse troepen de zuidelijke Nederlanden binnen-
vielen. De paniek was, zoals in 1672, groot, toen Franse troepen in enkele weken de 
belangrijkste plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen veroverden. In deze paniek en na rellen 
veroorzaakt door oranjegezinde bevolkingsgroepen werd prins Willem IV, die op dat 
moment al stadhouder van Friesland en Groningen was, in 1747 benoemd tot kapitein-
generaal en stadhouder van alle gewesten van de Republiek. Bovendien besloten alle 

Mededeling van de uitgever 
 
De uitgever is van mening dat een aantal van de in dit nummer van Vi gepresenteerde 
artikelen op onderdelen een te negatieve toonzetting hebben. Het Nederlandse konings-
huis wordt door het merendeel van de Nederlandse bevolking als een waardevol ele-
ment van onze samenleving gezien. De uitgever betreurt daarom de soms eenzijdige 
presentatie door de redactie van Vi. De uitgever is echter gebonden aan de journalis-
tieke onafhankelijkheid en kon en wilde daarom dan ook niet ingrijpen. 
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zeven gewesten de functie van stadhouder en kapitein-generaal van het leger na het 
overlijden over te laten gaan op zijn zoon. Het erfelijk stadhouderschap was voor de 
gehele republiek nu van kracht; een historisch besluit . Daarnaast was van belang dat 
leden van het huis Oranje-Nassau al sinds de tijd van Willem van Oranje voortdurend 
huwden met telgen van koninklijke geslachten uit Duitsland en Groot-Brittannië. Het 
gevolg was dat het ambt van stadhouder door de dragers ervan meer en meer in dynas-
tieke zin gekoesterd en met dienovereenkomstige pretenties omgeven werd. Het erfelijk 
karakter ervan had dit alleen nog maar versterkt. 
 Willem V, de zoon van Willem IV, trad in 1766 aan. Hij was een weinig krachtig be-
stuurder die openlijk bekende dat hij liever geen stadhouder was geworden. Hij toonde 
ook weinig gezag in de opkomende stromingen die vooral onder Franse invloed republi-
keinse ideeën aanhingen. Uiteindelijk kon hij alleen met hulp van Pruisische troepen – 
zijn vrouw was afkomstig uit het Pruisische koningshuis – zijn positie handhaven. Tegen 
de nieuwe tijdgeest van de Franse revolutie was Willem V echter niet bestand. Toen de 
Franse troepen in 1795 Nederland binnenvielen, vluchtte Willem V met zijn gezin naar 
Engeland. De Bataafse republiek onder Franse invloed werd uitgeroepen. In 1801 
schreef Willem V de zogenoemde brieven van Oranienstein. Hierin erkende hij de Bataaf-
se Republiek als wettig. Hiermee deed hij afstand van al zijn rechten als erfstadhouder. 
In ruil hiervoor kreeg  hij een schadeloosstelling. Zijn zoon, Willem Frederik, kreeg hier-
bij de soevereiniteit over onder andere Fulda als schadeloosstelling voor de verbeurdver-
klaringen in 1795. Hiermee leek de rol van de Oranje's in het Nederlandse staatsbestel, 
zoals in 1668, voorgoed voorbij. Leek, want het verhaal zou in 1813 een vervolg krijgen. 
Een vervolg dat zo onwaarschijnlijk was dat niemand het van te voren bedacht zou kun-
nen hebben. 
 
De moraal 
De moraal van het verhaal is dat de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 
eigenlijk slechts gedurende korte periodes een republiek is geweest. Dit waren de twee 
periodes van de stadhouderloze tijdperken. Daarbuiten was sprake van leidende figuren 
in de vorm van stadhouders die in meer of mindere mate monarchistische trekken ver-
toonden. Dit leidde voortdurend tot spanningen tussen de stadhouders enerzijds en de 
regenten en de Staten-Generaal anderzijds. Spanningen over taken, macht en invloed. 
In de maatschappij waren duidelijk republikeinse en oranjegezinde kampen. Vooral on-
der de eenvoudige bevolking waren de Oranje's in het algemeen populair. Het is opval-
lend dat juist in tijden van ernstige crises de roep om een Oranje sterk klonk. Hiermee 
werd teruggegrepen op het archetype van Willem van Oranje die immers ondanks een 
overweldigende overmacht het land had gevormd. Deze mythische proporties werden in 
panieksituaties, zoals in 1672, zonder aarzelen overdraagbaar geacht aan zijn opvolgers. 
Nu leert de geschiedenis dat angst een slechte raadgever is. De keuzes die in het verle-
den zijn gedaan, bleken dan ook niet altijd even succesvol. Emotie kan waardevol zijn, 
maar is dat meestal niet als het hoofd koel gehouden moet worden. De werkelijkheid is 
helaas dat de verwachtingen van een verlosser die alle problemen zal oplossen, vaak 
hooggespannen zijn. In onze eigen tijd blijkt dat niet anders te zijn dan eeuwen geleden 
getuige het recente voorbeeld van Pim Fortuyn. Ook hij verzette zich tegen een, in zijn 
ogen, achterhaald staatsbestel van regenteske allure.   
 Het is het samenbindende element dat zo prominent in Willem van Oranje aanwezig 
was dat vaak ook aan zijn opvolgers is toegedicht. Zelfs nu nog doet het koninklijk huis 
een beroep op dit samenbindende, boven de partijen staande element. Wij lezen op de 
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website van het koninklijk huis: 'De Koning (koning. Redactie) verbindt mensen en groe-
pen en steunt het werk van mensen en organisaties die een samenbindende rol in onze 
samenleving hebben. Hij is daarbij onpartijdig. Zo draagt hij bij aan stabiliteit in de sa-
menleving en aan de continuïteit en vooruitgang van het land.' 
 Het blijft echter merkwaardig dat in deze moderne tijd en met de ontwikkelingen in de 
wetenschap nog steeds de mening kan bestaan dat een functie overerfbaar moet zijn. 
Zo is reeds lang bekend dat intelligentie niet overgaat van ouders op kinderen. Opvoe-
ding kan veel doen, zo veel is zeker. Maar dan gaat het veelal om gedrag. De conse-
quentie is dat de intelligentie van opeenvolgende generaties sterk kan wisselen. Wat zich 
in de geschiedenis van het koninklijk huis heeft afgespeeld, vormt daarop (uiteraard) 
geen uitzondering. Met alle gevolgen van dien zoals we nog zullen zien. 
De republiek is voorgoed voorbij 

Een tragisch ongeval 
 
Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711) was de oudste zoon van Hendrik Ca-
simir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Johan Willem Friso 
werd na het overlijden van zijn vader in 1696 vorst van Nassau-Dietz en stadhouder van 
Friesland en Groningen. Zijn moeder trad op als regentes tot 1707. Johan Willem Friso 
was na de dood in 1702 van de kinderloos gestorven stadhouder Willem III verwikkeld 
in een strijd over wie de titel prins van Oranje mocht voeren. Ook Frans Lodewijk van 
Conti en Willems neef Frederik I van Pruisen maakten namelijk aanspraak op de titel. 
Op weg naar Den Haag voor een bespreking met Frederik over de erfenis verdronk de 
23-jarige Johan Willem Friso op 14 juli 1711 bij de oversteek van Moerdijk naar Strij-
ensas over het Hollandsch Diep. Kort daarna werd zijn zoon Karel Hendrik Friso van 
Oranje-Nassau geboren. Deze zou later stadhouder worden onder de naam Willem IV. 
Een herdenkingsreliëf in het monument bij de brug over het Hollandsch Diep herinnert 
aan het tragische ongeval met Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Het gezelschap van 
Johan Willem zou bij het Strijense Veer over het Hollands Diep worden overgezet. Aan-
vankelijk was de bedoeling  dat de koets apart zou worden vervoerd. Het regende ech-
ter en daarom wilde Johan Willem in de koets blijven zitten. Dat werd hem fataal. Bijna 
aan de overkant werd door een windvlaag de schouw met de koets omgeworpen. De 
prins raakte te water en verdronk. Hetzelfde gebeurde met zijn begeleiders. 
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Zo zit het dus. We zouden Jan V van Nassau-Dietz als het vertrekpunt kunnen 
opvatten. Zijn zoon Hendrik III is de vader van Rene van Chalons. Het is deze 
Rene van Chalons die voortijdig en kinderloos aan zijn einde komt. Hierdoor ver-
werft zijn neef, Willem I of ook wel Willem van Oranje, omvangrijke gebieden in 
de Nederlanden maar ook het prinsdom Oranje in Frankrijk. Maurits sterft kin-
derloos. Het stadhouderschap gaat na zijn dood over op zijn halfbroer Frederik 
Hendrik. Willem III sterft kinderloos. We moeten dan helemaal omhoog in de 
stamboom en via Willem I naar zijn vader Willem de Rijke en dan naar een broer 
van Willem I, namelijk Jan de Oude of ook wel Jan van Nassau [en de man van 
de Unie van Utrecht]. Zo komen we uiteindelijk bij Willem IV, de opvolger van 
Willem III. Daarna gaat het in rechte lijn naar Beatrix. 

Er is een dwarsverbinding tussen de 
twee meest rechtse kolommen. Een 
dochter van Frederik Hendrik, Albertine 
Agnes van Nassau, trouwde met Wil-
lem Frederik van Nassau-Dietz. 
 
Het koninlijk huis meent: ‘De band 
tussen het Huis Nassau en Nederland 
ontstaat in 1403. Graaf Engelbrecht I 
van Nassau trouwt in dat jaar met 
Johanna van Polanen, vrouwe van 
Breda.’  Engelbrecht I van Nassau was 
de grootvader van Jan V van Nassau-
Dietz. Zou echter Rene van Chalon niet 
kinderloos zijn gestorven dan hadden 
we mogelijk een dynastie gehad die 
geheel anders was verlopen (og mis-
schien wel in het geheel geen dynas-
tie). 



 20  

Frederik Willem, de zoon van voormalig stadhouder Willem V, zag in 1795 de opvolging 
van het stadhouderschap dus aan zich voorbijgaan. Zijn moeder, Wilhelmina van Prui-
sen, was echter niet genegen om zich zo maar bij de nieuwe situatie neer te leggen. 
Mede door haar toedoen probeerde Willem Frederik elders in Europa een positie te ver-
werven. Dat ging zelfs zo ver dat hij zijn diensten aanbod aan de nieuwe machtige man 
van Europa, Napoleon. Het eind van het verhaal was dat hij, zoals we al zagen, afstand 
van zijn rechten in Nederland deed. In ruil kreeg hij de heerschappij over het bisdom 
Fulda. Toen de kansen voor Napoleon in 1806 leken te keren, sloot Willem Frederik zich 
aan bij de anti-Napoleoncoalitie. Helaas voor Willem Frederik was de rol Napoleon nog 
lang niet uitgespeeld en de coalitie leed een grote nederlaag. Willem Frederik verloor als 
represaille 'zijn' Fulda. Hij probeerde nog Napoleon op andere gedachten te brengen, 
maar alles faalde. Hij trok zich daarop teleurgesteld terug op zijn familielandgoed in 
Silezië. 
 Op aandringen van zijn moeder probeerde hij vervolgens bij de Engelsen zaken te 
doen. Het bleek uiteindelijk een goede gok: Napoleon verloor en de Engelsen wilden een 
bufferstaat aan de overkant van hun land. De nieuwe tijdgeest dicteerde bovendien dat 
de revolutionaire geest weer terug moest in de fles. Staten moesten weer geregeerd 
worden door degenen die hadden bewezen dat zij dat konden: monarchieën. Willem 
Frederik had in dat opzicht goede papieren. Weliswaar waren zijn vooriuders stadhou-
ders geweest, maar dat leek uiteindelijk toch ook wel erg op een monarchie met het 
erfelijke karakter van het stadhouderschap. Maar ook in Nederland was er een sterke 
stroming ontstaan die probeerde een Oranje als hoofd van de staat geïnstalleerd te krij-
gen. Het waren de regenten Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam graaf Van der 
Duyn van Maasdam en Leopold graaf van Limburg Stierum die hierin met enegelse steun 
een prominente rol speelden. Oranjesentimenten kregen ook bij bevolking weer de over-
hand. En zo kwam prins Willem Hendrik op 30 november 1813 vanuit Engeland in Sche-
veningen aan. Het was na lang aandringen dat hij daartoe bereid was gebleken. De prins 
werd geïnstalleerd als koning Willem I. De tijdelijke terugkeer van Napoleon kon de 
droom niet verstoren. Na de definitieve nederlaag van Napoleon besloot het Weense 
Congres de noordelijke en zuidelijke Nederlanden samen te voegen. Zo ontstond een 
sterke bufferstaat aan de noordgrens van Frankrijk. 
 Willem I bleek een initiatiefrijk man die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling 
van Nederland. Toch bleek ook deze Oarnje niet vrij van smetten. Hij ontpopte zich als 
een autoritaire man die het liefst alles zelf en op zijn eigen manier deed. Typerend is de 
rol van het Amortisatiesyndicaat. Dit was in 1822 gesticht en kwam voort uit een fusie 
van de in 1814 gestichte amortisatiekas en het syndicaat der Nederlanden. Deze institu-
ten waren opgericht om de lasten van de staatsschuld te verlichten. Dat gebeurde on-
dermeer door de zogenaamde tiërcering, waarbij slechts een derde van de staatsschuld 
wordt betaald. Het overblijvende twee derde deel vormde dan uitgestelde schuld en 
droeg geen rente. Het Amortisatiesyndicaat viel buiten het toezicht van de Staten-
Generaal. Een belangrijk deel van de staatsfinanciën werd zo onttrokken aan de controle 
van het parlement. Willem I kreeg hierdoor bewegingsvrijheid voor de manipulaties en 
speculaties die hij nodig achtte om het ‘economisch leven in Nederland te stimuleren’. 
Feit is dat bij zijn aftreden in 1840 de staatsschuld (omgerekend) 1 miljard euro be-
droeg. Het persoonlijk vermogen van de koning werd op dat moment op (eveneens om-
gerekend) 1 miljard euro geschat. Willem I zadelde het land ook op met een jaren du-
rende oorlog met het zuidelijk deel van Nederland. Een proces dat debet was aan de 
hoge staatsschuld ten tijde van aftreden van Willem I. Na zijn aftreden leende hij het 
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vrijwel failliete Nederland geld uit zijn eigen vermogen. Het zette bovendien veel kwaad 
bloed toen Wilem I trouwde met zijn katholieke maîtresse, de voormalige hofdame Hen-
riëtte d'Oultremont de Wégimont (. 
 Willem II, de oudste zoon van Willem I, was de volgende koning. Voordat hij aan de 
macht kwam, had hij al erg van zich doen spreken. Zijn relatiew met zijn vader was 
slecht. Hij woonde lange tijd in Brussel en ws populair onder de Belgen. In de Belgische 
oorlog bood hij zijn vader aan om zich aan het hoofd van de Belgische onafhankelijkheid 
te stellen. Was dit eenmaal bereikt dan zou hij België opnieuw aan Nederland overleve-
ren. Het liep allemaal anders: de Belgen wilden hem niet en in Nederland was men 
woest over het ‘verraad’. Niettemin werd hij koning, zo waren nu eenmaal de regels. 
Willem II is vooral de geschiedenis ingegaan als de man die in één nacht veranderde 
van een conservatief in een liberaal. Het was onder druk van opstandige gebeurtenissen 
in het buitenland dat Willem II accoord ging met een ingrijpende grondwetherziening. 
Voortaan waren de ministers en niet de koning verantwoordelijk. Overigens werd Willem 
II vooral bekend door zijn zwalkende beleid dat vooral op gevoel en niet op rede was 
gebaseerd. Het typeerde de man waravan bekend was dat hij snel huilde, wispelturig 
was en zowel met vrouwen als met mannen de liefde bedreef. In 1849 overleed hij plot-
seling. 
 Maar het kon nog erger, zo zou blijken met Willem III. Eerst gaf hij te kennen geen 
koning te willen zijn. Vervolgens vertrok hij naar Engeland naar zijn minnares. Het was 
onder grote druk dat hij terugkeerde om zijn taken op zich te nemen. Willem III bleek 
een onhandelbaar mens. Hij had last van heftige stemmingswisselingen, stond bekend 
om zijn gebrek aan inlevingsvermogen en had een slecht huwelijk. Zijn buitenechtelijke 
escapades waren niet alleen berucht, maar ook alom bekend. Tot overmaat van ramp 
stierf de beoogde troonopvolger voortijdig. Toen zijn vrouw, Spohie van Württemberg 
stierf, was er sprake van dat Willem III zou trouwen met zijn toenmalige maîtresse, een 
Franse operazangeres. In 1878 bleek de 24-jarige Elisabeth van Saksen-Weimar bereid 
met de toen 61-jarige Willem III te trouwen. In 1880 werd prinses Wilhelmina geboren. 
Als in 1884 het laatste kind uit Willems eerste huwelijk overlijdt, is Wilhelmina de troon-
opvolger. Daarna zijn we met de koningen in rustiger vaarwater terecht gekomen. 
 
Kwade geruchten 
De stadhouders en latere koningen zijn altijd omgeven geweest met geruchten. Sexuele 
escapades, buitenechtelijke kinderen, drankzucht, verspilling, luiheid, noem maar op. De 
hele geschiedenis van het koninlijk huis kent vele kleurrijke momenten, waarvan de bui-
tenechtelijke kinderen (of bastaarden zoals ze vroeger heetten) maar een deel vormen. 
 Het huis van Oranje kent een breed spectrum aan bastaarden. Het begon al met Wil-
lem van Oranje. Willem van Oranje was vier maal getrouwd, waarbij de keuzen van de 
vrouwen geheel werd bepaald door dynastieke en politieke belangen. Willem verwekte 
totaal 15 kinderen bij deze vrouwen. Maurits en Frederik Hendrik zouden later een pro-
minente rol spelen in  de republiek. Daarnaast had hij nog een buitenechtelijke zoon, 
namelijk Justinus van Nassau met Eva Eliver (Elinx). 
 Maurits is nooit getrouwd geweest, maar verwekte wel een aantal kinderen. Het gaat 
om Willem LaleLecq, Lodewijk van Nassau en Maurits van Nassau bij Margaretha van 
Mechelen, Elisabeth van Nassau bij Ursula de Rijck, Carel van Nassau bij Joghen Arents-
dochter van Alphen, Anna van Nassau bij Cornelia Jacobsdochter, Carel Maurits van Nas-
sau bij Anna van de Kelder en Eleonora van Nassau met Deliana de Backer. 
 Frederik Hendrik was blijkbaar wat bedachtzamer. Van hem is, voordat hij trouwde  
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alleen Frederik van Nassau-Zuylenstein bij Margaretha Catharina Bruyns bekend.  W i l -
lem II heeft mogelijk een dochter samen met een mejuffrouw Bruinier. Willem III is 
kinderloos gestorven. Ook van buitenechtelijke kinderen is niets bekend. Mogelijk kan dit 
worden toegeschreven aan zijn veronderstelde homosexualiteit. Stadhouder Willem IV 
was impotent. Zijn zoon, Willem V, wordt daarom - en vanwege de treffende gelijkenis -  
ook wel toegeschreven aan Douwe Sirtema van Grovestins, opperstalmeester van Willem 
IV, die mogelijk een relatie met Anna van Hannover, de echtgenote van Willem IV, had. 
Willem IV zou wel de vader van Willem Hendrik van Nieuwkerke zijn samen met een 
onbekende vrouw. Dit lijkt gezien zijn impotentie toch onwaarschijnlijk. Van Willem V 
zijn geen schanddaden bekend. 
 De periode van de koningen is in schandelijk opzicht ongetwijfeld de meest opvallen-
de, hoewel prins-gemaal Hendrik ook van wanten wist. Koning Willem I was nog be-
scheiden met een buitenechtelijke dochter Elisabeth Fitten en dito zoon Peter Fitten, 
beide bij zijn maîtresse Henriette d' Oultremont de Wegimont. Na zijn troonsafstand zou 
hij overigens met haar trouwen. 
 Koning Willem II verwekte vier buitenechtelijke kinderen: Willem Jonckbloet met Su-
sanna Diehl, Willem van Gurp met Keetje van Raamsdonk, Willem en Marianne der Ne-
derlanden met Marianne von Evers, Cornelia Vogel met een onbekende vrouw en Willem 
van Dijck met Dorothea van Dijck. Daarnaast gingen sterke geruchten dat Willem II ook 
de mannenliefde was toegenegen. 
 Koning Willem III zette de stijgende lijn voort met acht buitenechtelijke kinderen bij 
even zoveel vrouwen: Hendricus Bonnekamp met Hendrica Bohnenkamp, Matje Wettera-
ouw met Gerritje te Hope, Johannes Doncker met Charlotte de Muynck, Matthijs van 
Gaalen met Lena van Staalduinen, Jacob Rampen met Aaltje de Leeuw, Dirk van der 
Ende met Willemina Baauw, Steven van der Kreeft (1855) met Amalia van Appel en Pau-
lus van Papendrecht (1857) met Paulina van Papendrecht. Bovendien gaat het verhaal 
dat Willem III aan syfilis geleden zou hebben. Hij zou dan ook niet de vader van Wilhel-
mina zijn. Hiervoor wordt de naam van Jonkheer S.M.S. de Ranitz, de particulier secreta-
ris van koningin Emma, genoemd. 
 Hendrik, de echtgenoot van Wilhelmina, spant de kroon. Het zou gaan om negen bui-
tenechtelijke kinderen bij drie vrouwen: Christina  Abbo (1907), Edith Abbo (1910), Wil-
lem Wenneker (1916), Albrecht  Wenneker (1918, later Pim Lier geheten), Alida Lier 
(1922) en Maria Lier (1922) met Wilhelmina Wenneker, Jan Poortman (1915) met Elisa-
beth van Bork, Catherine Duplessis (1911) met Gertrude Duplessis en Anna Greven 
(1921) met Alice van Hemert. 
 De escapades van Bernhard vallen daarbij vergeleken nogal mee. Het gaat ‘slechts’ om 
twee -mogelijk vier - kinderen, namelijk twee kinderen in Londen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en twee latere dochters Alicia von Bielefeld (1954) met een tot nu toe 
onbekende vrouw en Alexia Grinda-Lejeune (1967) met Hélène Grinda. 
 
De kosten van een koningshuis 
De kosten van het koninghuis waren in het verleden een bron van speculatie. Onze mo-
derne tijd van transparantie heeft daar verandering in gebracht. Zo meldt de website 
van het koninlijk huis dat drie leden ervan, Beatrix, Willem-Aexander en Maxima een 
‘uitkering van de staat’ krijgen. Deze bedraagt respectievelijk € 5.001.000, € 1.348.000 
en € 611.000. Deze bedragen bestaan uit een inkomensbestanddeel en een een deel dat 
betrekking heeft op personele en materiële kosten. Het inkomensdeel is voor Beatrix € 
813.00 en voor Willem-Alexander en Maxima elk € 241.000. Dit zijn echter niet de volle-
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dige kosten die met het koninlijk huis gemoeid zijn. 
 Minister-president Balkenende heeft in een brief aan de Tweede Kamer opening van 
zaken geven. En nu blijkt dat het wel om heel wat meer gaat dan de al eeder genoemde 
6 miljoen. Het gaat in zijn totaliteit om meer dan 100 miljoen euro per jaar. Zo blijken er 
25 miljoen euro ‘declarabele functionele uitgaven’ te zijn. Dit zijn uitgaven die door de 
Dienst van het Koninlijk Huis worden verricht en in rekening worden gebracht bij een 
ministerie. De personele kosten nemen het grootste deel voor hun rekening, bijna 70%. 
Voorbeelden van taken zijn telefonie, ICT, koninklijk huisarchief, secretariaten en the-
saurie. Hiervoor worden 125 personeelsleden opgevoerd ten laste van de begroting van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verkeer en Waterstaat betaalt 75 personeelsle-
den voor het koninlijk staldepartement. Het gaat om chauffeurs, monteurs, koetsiers en 
onderhoudspersoneel. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mili-
eubeheer levert nog eens 107 personeelsleden. Hier gaat het om ’facilitaire functies voor 
de loacties paleis Huis ten Bosch, paleis Noordeinde en het paleis op de Dam’. In materi-
ële termen moeten we bij dit alles denken aan ‘bureauvoor-zieningen’, ‘uitgaven voor 
accountantscontrole en advisering’, ’instandhouding van het rijtuigenpark’ en ’een rege-
moetkoming aan de infrastructuurkosten (zoals wildroosters)’. 
 Verder is er 75 tot 80 miljoen aan ’overige uitgaven’. Dit zijn kosten die direct door de 
ministeries worden gedragen, maar wel dienen ter ondersteuning van het koninklijk huis. 
Het gaat hier onder andere om kosten voor gebouwen, beveiliging, staatsbezoeken en 
inzet van het regeringsvliegtuig. Zo leren we uit de stukken dat het totaal gaat om onge-
veer 60 personeelsleden. Aardig detail zijn de twee bemanningsleden voor de Groene 
Draeck die ten laste komen van het ministerie van Defensie. Ook het onderhoud van 
deze boot wordt door Defensie gedragen, waarbij ’wordt uitgegaan van een hoog afwer-
kingsniveau’. De leden van het koninklijk huis blijken 125 uur voor het ‘openbaar belang’ 
gebruik te maken van het regeringsvliegtuig. Daarnaast mogen ze op kosten van de 
staat 50 uur ’privé’ vliegen. De inzet van ander vliegend materiaal kost nog eens € 
445.000. Alles bijeen is het onderhoud van het koninklijk huis een prijzige geschiedenis. 
 Rest nog een laatste financieel punt: betalen de leden van het koninlijk huis belasting? 
Jazeker, zo zeggen ze zelf, maar er zijn wel een aantal vrijstellingen. Het gaat om: geen 
loon- of inkomstenbelasting over de uitkeringen van de staat, de vermogensbestandde-
len die dienstbaar zijn aan de uitoefening van de functie worden niet meegenomen bij 
de berekening van de rendementsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing, vrij-
stelling van de rechten van schenking, successie en overgang over hetgeen zij krachtens 
erfrecht of door schenking verkrijgen van een lid van het Koninklijk Huis, vrijstelling van 
de belasting op personenauto´s en motorrijwielen voor AA-kentekens. Dit zou kunnen 
betekenen dat de enige belasting die de leden van het koninklijk huis nog betalen, de 
BTW op hun boodschappen is. 
 
Tot slot 
Het is treurig om te constateren dat het land dat aan de basis  van de moderne repu-
bliek heeft gestaan, uiteindelijk in een monarchie is beland. Angst, paniek en Engelse 
belangen blijken een doorslaggevende rol te heben gespeeld. De meerwaarde van een 
koningshuis in deze moderne tijd is gering. Maar zoals zo vaak in het leven gaat het 
blijkbaar niet om de inhoud maar om het gevoel. En dat heeft Nederland in de afgelopen 
ruim 400 jaar heel veel gekost. -Vi - 
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Land van herkomst: Holland 
 
In welk land wonen we eigenlijk? ‘Nederland’, zegt u natuurlijk. Maar uw 
vrienden die zo vriendelijk zijn om u ansichtkaarten uit het buitenland te 
sturen blijken daar anders over te denken. Dus waar wonen we eigenlijk? 
 
De redactie van Vi krijgt nogal eens ansichtkaarten uit verre of mindere verre buiten-
landen. De schrijvers geven als land van bestemming voor de ansichtkaart dan namen 
op als Ollanda, Holland of zelfbedachte varianten daarvan. Nederland zullen we echter - 
in een buitenlandse schrijfwijze - zelden op een ansichtkaart aantreffen. En wie het aan-
durft om de correcte buitenlandse benaming van Nederland als bestemming te geven, 
moet, indien correct toegepast, gebruik maken van termen als the Netherlands, die Nie-
derlande, Pays Bas, Paesi Bassi, enzovoorts. De conclusie mag zijn dat we in het buiten-
land dus vrijwel nooit Nederland (in een buitenlands equivalent) heten, maar meestal de 
Nederlanden (meervoud) of de Lage Landen (ook al meervoud). 
  Maar kan het kan nog gekker. De meeste vertaalwoordenboeken geven namelijk als 
gelijkwaardige vertaling ook Holland of verwante schrijfwijzen in de lokale taal. En dit 
alles geldt niet alleen voor de aanduiding van ons land, maar ook voor de bewoner 
(Nederlander, Hollander), de taal (Nederlands, Hollands) en het bijvoegelijk naamwoord 
(Nederlands, Hollands). Hier kan zich dan het merkwaardige verschijnsel voordoen dat 
mensen van Nederlandse komaf in het buitenland wel zullen zeggen dat ze uit ’Holland’ 
komen, maar niet dan ze Hollander zijn. Idem dito voor de taal: we spreken Nederlands, 
geen Hollands. Hoe het ook zij, in het buitenland denken ze daar duidelijk anders over. 
We zouden ook kunnen bedenken dat in het buitenland een correcter historisch besef 
bestaat van de oorsprong van ons land dan in Nederland zelf. Critici zullen daar weer 
tegenover kunnen stellen dat ze in het buitenland niet met hun tijd zijn meegegaan, 
omdat meervoudstermen om Nederland aan te duiden reeds lang niet meer van toepass-
ing zijn. We zijn immers al lang geen verzamelde lage landen of provinciën meer. En zo 
zouden we als Nederland weer onze vermanende vinger naar het buitenland kunnen 
opsteken dat wij het natuurlijk beter weten. Daar lijkt wel iets voor te zeggen, maar ….. 
  We kunnen dus twisten over het gebruik van meervoudsvormen om Nederland aan te 
duiden. Maar wie vrij is van zonden, werpe de eerste steen (letterlijk ‘Wie van u zonder 
zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen’, Johannes 8 vers 7). 
Want in Nederland nemen we het ook niet zo nauw, zoals we hierboven zagen. Maar al 
te graag praten we in het buitenland over Holland als we Nederland bedoelen. En zo 
stuiten dan toch op een inconsequentie. Het begrip ‘de Nederlanden’ stamt uit de tijd 
van Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Natuurlijk zult u tegenwerpen dat 
Nederland in de huidige tijd deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Kon-
inkrijk der Nederlanden is een soort federaal verband van Nederland, de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Het valt toch echter moeilijk vol te houden dat het hier in zijn totaliteit 
om neder, dus laageglegen, landen zou gaan. Dat lijkt ons toch een misvatting. Nee, het 
meervoudsbegrip gaat terug op de zestiende en zeventiende eeuw. 

Deens  Nederlanderne 
Duits  Niederlande 
Engels  Netherlands 
Frans  Pays-Bas 
Italiaans Paesi Bassi 

Noors  Nederland 
Portugees Países Baixos 
Spaans Países Bajos 
Tsjechisch Nizozemsko 
Zweeds Nederländerna 
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De provinciën die destijds aan de wieg van de Nederlanden stonden, waren uiteraard 
gelijkwaardig. Maar ja, zoals George Orwell al schreef in zijn boek Animal Fram uit 1945: 
All animals are equal, but some animals are more equal than others’, zo was het ook 
hier.   Rond 1550 was er sprake van 17 gewesten in onze streken onder Spaans gezag: 
de Zeventien Provinciën en na 1566 de Spaanse Nederlanden. Holland was hierin echter 
een machtig, zo niet het machtigste, gewest. Na de het begin van de opstand in 1568 
ontstond in ontstond in 1581 uit de noordelijke gewesten de  Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Hier gold nog meer dan voorheen dat Holland de toon aangaf; 
het was dus veruit meer gelijk dan de anderen. Anders gezegd: de Verenigde Neder-
landen werden gedomineerd door Holland. Wie Holland zei, kon daar dus evengoed de 
Nederlanden mee bedoelen. Deze gedachte heeft zich tot op de dag van vandaag kun-
nen handhaven. 
  En ook tegenwoordig geldt dat Holland, dat wil zeggen Noord– en Zuid-Holland gecom-
bineerd, eigenlijk nog steeds een groot deel van Nederland voor hun rekening nemen. 
Hier liggen de drie grootste steden, de zetel van regering en parlement,  de meeste 
autosnelwegen (en dus de meeste files); hier bevinden zich ook de belangrijkste indus-
triële agglomeraties. Hier is ook de luchtverontreiniging het hoogst en hier is de 
bevolkingsdichtheid het grootst. Kortom: op deze wijze bezien domineert Holland Neder-
land nog steeds. -Vi - 

De Republiek der 
Zeven Verenigde 
Nederlanden 
bestond uit Hol-
land, Zeeland, 
Utrecht, Gronin-
gen, Friesland, 
Overijssel en Gel-
derland. Drenthe 
hoorde er ook 
mee, maar telde  
niet mee, omdat 
het geen 
stemrecht had in 
de Staten-Gene-
raal. De republiek 
had geen officiële 
hoofdstad; in de 
praktijk fungeerde 
Den Haag als zo-
danig, omdat daar 
- vanaf 1585 - de 
Staten-Generaal 
vergaderde. 

Het moet niet veel gekker worden. Op groente in de 
supermarkt staat soms ‘Holland’ als land van herkomst 



 26  

Rijkswaterstaat bedenkt ‘nieuwe’ bewegwijzering 
 
‘Niet zo maar zo’, om met de striptekenaar Joost Swarte te spreken. Joost 
Swarte bracht onder deze titel in de periode 1985 tot en met 1991 zes boek-
jes uit. Het zijn hilarische schetsen over ogenschrijnlijk eenvoudige zaken: 
hoe ze wel en hoe ze niet te doen. Steevast loopt het erop uit dat de ‘niet zo’-
oplossing te denken geeft, maar dat de ´maar zo´ oplossing ook niet altijd 
perfect oogt. Toen wij laatst weer zo’n boekje zagen, moesten we onwillekeu-
rig denken aan de borden op onze autosnelwegen. Al jaren moeten we het in 
Nederland doen met borden die bestemmingen aangeven waarop neerdruk-
kende pijlen staan. Een mooi voorbeeld van ‘niet zo maar zo’?  
 
Rijkswaterstaat kwam op 29 mei 2008 met een persbericht over de voorgenomen 
wijziging in de vormgeving van de ‘blauwe borden’ boven en langs de autosnelwegen. 
De spectaculaire wijziging betreft de richting van de pijlen en leidt daarmee tot een 
findamentele verandering. De ‘vallende’ pijlen worden omhoogstaande pijlen. Een fraai 
voorbeeld van ‘niet zo maar zo’. Al vele jaren kijkt de Nederlandse automobilist tegen 
‘maar zo’ pijlen aan. Deze pijlen duiden natuurlijk zo veel aan als ‘deze rijstrook voor de 
richting ….’. Anderzijds voelt een neergaande pijl ook aan als naar beneden, terug, ter-
wijl we toch echt vooruit willen. Het is zelfs verboden om op een autosnelweg achteruit 
te rijden! Maar goed, het zij zo. Alleen was het dan maar consequent aangepakt. Helaas 
is dat niet het geval. Bekijken we het standaardbord voor de afslag dan staat de pijl 

schuin omhoog. Dus hier volgen we 
intuitief wel weer de rijrichting 
maar in het systeem van de 
‘vallende ‘ pijlen is dit natuurlijk niet 
logisch. Als reden voor de in-
grijpende wijziging geeft Rijkswa-
terstaat: ‘Veel weggebrui-kers heb-
ben moeite met de hoe-veelheid 
informatie die langs snelwegen op 
hen af komt. De hoe-veelheid in-
formatie langs de snel-wegen 
neemt alleen maar toe. […] De 
weggebruiker ziet ‘door de bomen 
het bos niet meer’. Teveel informat-
ie op de borden leidt tot onveilig 
rijgedrag’. In werkelijkheid is het 
natuurlijk nog veel erger dan hier 
geschetst. De toenemende infanti-
lisering heeft er namelijk toe geleid 
dat een groot deel van de auto-
mobolisten niet meer zonder een 
autonavigatiessysteem kan. En dat 
moet natuurlijk de weg ook nog in 
de gaten worden gehouden. Hoe 
het ook zo, we gaan over op een 
ander systeem van bebording. 

De huidige vormgeving van de ‘blauwe borden’: 
meestal pijlen naar beneden. Onlogisch is echter 
het bord bij een afslag. Dan staat er een pijl naar 
rechts omhoog; naar rechts omlaag lijkt logischer.  

Niet zo? Maar zo? 
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  Eest even voor het goede begrip over de afslagen. De volgorde van de borden die 
afslagen aankondigen, is (en was) A, V, B, U. Eerst komt het bord ‘Aankondiging af-
rit’ (A), dan een ‘Voorwegwijzer (V), dan een Besliswegwijzer’ (B) en tot slot een ’Uit-
bord’. In het nieuwe systeem zullen al deze borden er anders uitzien dan in het huidige 
systeem. Het ziet er nu allemaal logisch en consistent uit: pijlen gaan recht of opzij 
omhoog. Wat wij echter niet begrijpen is waarom de pijlen eerst gebogen en daarna 
recht zijn. Let ook op het nieuwe symbool voor de afslag. We zijn nu meteen af van de 
vreemde tekst ‘afslag’. Rijkswaterstaat zelf is ook nogal trots: ‘Deze vormgeving is zo 
ondubbelzinnig dat de automobilist direct weet wat er bedoeld wordt’. Constateer ook 
dat de afstandsaanduidingen ongwijzigd zijn gebleven, namelijk 1200 en 600 meter. Op 
het verschijnsel van de afstanden gaan we nader in in de tekstbox ‘Niet zo, maar zo?’. 
  De kwestie van de afslagen is echter nog eenvoudig in vergelijking met de situatie 
waarbij er sprake is van een splitsing of kruising van autowegen krijgen. Hier kunnen we 
te maken kriijgen met maar liefst vijf borden (zie afbeelding op de volgende pagina). 
Niet alleen hier ook de omhoogstaande en naar rechtsboevn afwijkende pijlen, maar ook 
een nieuw bord dat de kruising aankondigt. Ook hier kan de eenvoud, logica en consis-
tentie ons bekoren. Wat wij echter ook hier niet begrijpen, is waarom de pijlen eerst 
gebogen en daarna recht zijn. Waarom is dat alles niet eerder bedacht? Hoewel be-
dacht? Dat is nu ook wer niet. Wie wel eens op de duitse autobahn vertoeft, zal het 
neiuwe systeem niet zo vreemd voorkomen. Het lijkt namelijk nogal op het Duitse sys-
teem. Het is zelfs bijna identiek aan het Duitse systeem. Dat had Rijskwaterstaat ook al 
geconstateerd: ’‘In de nieuwe bewegwijzering wijzen de pijlen (net als in Duitsland) 
omhoog.’ 
  Maar er is nog meer. De aanduiding van de plaats-
namen op de borden gaat tot nu toe volgens de 
‘lijnbenadering’. Rijkswaterstaat legt uit: ‘Wie vanuit 
Twente naar Rotterdam rijdt, moet weten dat hij 
eerst de richting Amsterdam moet volgen, bij Amers-
foort richting Utrecht moet aanhouden en daarna 
Rotterdam kan volgen. Oftewel, als weggebruiker 
moet je de kaart van Nederland goed in je hoofd 
hebben’. We spraken al over de infantilisering. Natu-
urlijk kunnen we de moderne, hoogopgeleide mens 
niet meer verwachten dat hij ‘de kaart van Neder-
land in zijn hoofd heeft’. Nee, de moderne mens 
weet waar hij de kaart van Nederland kan vinden. 
Maar ja, tijdens het autorijden? 

Dat zijn ze dan: de nieuwe borden voor de afslagen op autowegen. Van links 
naar rechts respectievelijk het A-, V-, B– en het U-bord. 

Het nieuwe bord dat een 
kruising van autowegen aan-
kondigt. 
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Dit bord zit niet in 
het systeem, maar 
komt wel al in het 
wild voor. Let op 
de vorm van de 
afbuigende pijlen. 
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Nee, we krijgen nu de netwerkbenadering. We krijgen voortaan ‘richtingen’ 
voogeschoteld. Deze zijn de mainports van Nederland (Amsterdam en Rotterdam) en op 
een aantal logische knooppunten die aansluiten bij de ‘mental map’ van weggebruikers. 
Dit zijn naast Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, Eindhoven, Arnhem en Nijmegen. Geen 
kaart, maar wel een ‘mental map’? We betwijfelen op het zal helpen. Veel mensen ver-
trouwen liever op hun navigatieapparatuur. 
Er staan natuurlijk nogal wat van dit soort borden. Dus dat zal allemaal niet een-twee-
drie zijn vervangen. Rijkswaterstaat zegt hierover: ’De komende twaalf tot vijftien jaar 
worden de borden tijdens het reguliere onderhoud in heel Nederland 
vervangen. Gedurende deze periode kunnen de oude en nieuwe borden probleemloos 
naast elkaar bestaan’. De laatste zin bevreemdde ons. Immers, de hele operatie is in 
gang gezet, omdat de oude borden niet goed waren. Als oud en nieuw ’probleemloos’ 
naast elkaar kunnen bestaan dan zijn beide even goed (of even slecht) en dan zou er 
geen reden tot verandering zijn geweest. Het blijft tobben. -Vi - 

Niet zo, maar zo?/1 
 
Er zijn veel zaken die je zus of zo kunt doen. Neem bijvoorbeeld een rol WC-papier: 
moet die nu zo of zo? En hoe staat een vlag op een foto? Meestal met de stok links. 
Deskundigen suggereren dat dit met onze manier van lezen te maken heeft: van links 
naar rechts heeft de voorkeur. Een merkwaardige variant dateert uit de tijd van de 
Tweede Wereldoorlog. De Duitse minister voor propaganda Goebbels had verordon-
neerd dat aanvallende Duitse soldaten altijd van links naar rechts door het beeld moes-
ten gaan. Iets wat bijgevolg aan het eind van de oorlog tot merkwaardige taferelen 
leidde. Ook in het laatste oorlogsjaar marcheerden de Duitse troepen nog steeds van 
links naar rechts, terwijl de ondergang in volle gang was en er alleen maar teruggetrok-
ken werd. 
Links, rechts, onder, boven, vooruit, achteruit. Het zal sommigen verleiden tot de uit-
spraak: ‘Einstein zei het al: “Alles is relatief.” ’ Nu heeft Einstein dit nooit gezegd noch 
bedoeld. Wel hield Einstein zich bezig met relativiteit, maar dan de relativiteit van bewe-
ging. Zo stelt zijn Speciale Relativiteitstheorie dat dat waarnemers in ruimtelijke coödri-
natenstelsels die ten opzichte van elkaar een eenparige beweging uitvoeren, niet kun-
nen bepalen wie van beiden een ‘absolute beweging’ uitvoert. Ze kunnen dus ook niet 
vaststellen wie stilstaat. Om een flauw idee te krijgen kan het volgende (slechte) voor-
beeld dienen: de misleiding die soms optreedt bij twee stilstaande treinen. We zitten in 
de een trein te wachten op vertrek. Op een spoor naast ons staat ook een trein. Na 
enige tijd zien we onze trein in beweging komen. Totdat we tot het besef komen dat 
niet onze maar de andere trein in beweging is gekomen. 

Niet zo? Maar zo? 
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Niet zo, maar zo?/2 
 
Nog meer verandering. De informatieborden boven de weg melden de weggebruiker zo 
nodig over het vóórkomen van files en de lengte ervan. Rijkswaterstaat wil nu ook infor-
matie toevoegen die ons vertelt of de lengte van de file toe– of afneemt door de extra 
symbolen ‘+’ (filelengte neemt toe) en ‘-’ (filelengte neemt af). Rijskwaterstaat zegt 
hierover onder de kop ‘FileProof’: ‘Vanaf 15 oktober 2007 ziet de weggebruiker op de 
Dynamisch Route Informatie Panelen (DRIP’s) boven de Nederlandse snelwegen twee 
nieuwe symbolen: het plus- en het minteken. Met deze tekens krijgt de weggebruiker 
informatie of de filelengte toeneemt (+) of juist   afneemt (-). Met de toevoeging van 
deze twee tekens naast de lengte van de file kan de weggebruiker enerzijds een betere 
keuze uit alternatieve routes maken en anderzijds weet hij nauwkeuriger of hij meer of 
minder tijdverlies zal oplopen. Deze nieuwe informatievoorziening is onderdeel van de 
fileaanpak op de korte termijn (FileProof).’ 
De bedoeling van dit systeem is dat weggebruikers de voor hun situatie verstandigste 
keuze kunnen maken. Rijks-
waterstaat meldt hierbij nog dat 
gebruikersonderzoek heeft ge-
leerd dat het gebruik van de ‘+’ 
en de ‘-’ gebruikers logisch voor-
komt. Wij wagen dat te betwij-
felen. De ‘+’ kan immers voor 
van alles staan: file én ongeluk, 
file én afgesloten weg, enzo-
voorts. 
Deze maatregelen (en nog vele 
anderen) zijn een resultaat van 
het FileProof programma. File-
Proof staat voor de korte ter-
mijnaanpak van files; vooral om 
de bereikbaarheid te verbeteren. 
 
  
Niet zo, maar zo?/3 
 
De afritten van de Nederlandse autosnelwegen worden meestal aange-kondigd op 1200 
en 600 meter voor de afslag. Dit zijn de zo-
genaamde vooraanwijzers. Maar waarom 
deze afstanden? Waarom niet 1000 en 500 
meter? Wij vroegen het aan Rijkswaterstaat. 
Hun reactie: ‘Dit systeem is historisch ge-
groeid. In de begintijd van de autosnelweg 
werden de voorwegwijzers op 500 en 1000 
meter geplaatst. Naar aanleiding van klach-
ten van weggebruikers is in nauw overleg 
tussen Rijkswaterstaat en de ANWB besloten 
de afstanden te vergroten tot de huidige 
waarden.’ Een toch weinig sterke argumenta-
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tie. Immers in Duitsland hanteert men wel het 
systeem van 1000 en 500 meter. Hebben ze 
daar dan geen klachten? Bovendien rijden ze 
daar veel harder. Dat zou dan juist pleiten voor 
een grotere afstand aldaar. We waren dus wei-
nig tevreden met dit antwoord. Daarom legden 
we de vraag neer bij het Wegenforum. Het We-
genforum is een particulier initiatief op autowe-
gengebied; zie www.wegenforum.nl. Er wordt 
van alles over autowegen lustig besproken en 
bediscussieerd. We stelden onze vraag op 25 
oktober in de rubriek ‘Weginfrastructuur‹Bewegwijzering‹Bewegwijzering Neder-
land<NL:Systeem’.  Op 1 november waren er 37 reacties geplaatst. Het verlossende 
antwoord zat er echter niet bij. Wel leverde iemand een foto van een bord zoals het 40 
jaar geleden was. Vele suggesties kwamen voorbij, iets met rijsnelheid, leesafstand (?), 
aansluiting bij Amerikaanse systemen. Men attendeerde ons op de afstanden in andere 
landen. Vele opinies over de (on)zinnigheid van de 1200 en 600 meter werden geventi-
leerd. En menigeen vroeg zich waar wij ons eigenlijk druk over maakten. Kortom: we 
hebben nog steeds geen antwoord. 
 
Niet zo, maar zo?/4 
Een vergelijkbaar geval zijn de bebakeningsborden die de komst van een spoorwegover-
gang aankondigen. Het begint met bord J10: ‘Pas op: u nadert een spoorwegovergang 
met spoorbomen’. Dit bord heeft bovendien een onderbord met drie diagonale strepen. 
Deze strepen duiden een afstand aan. Eén streep staat voor 80 meter. Dus het eerste 
bord geeft aan dat op 240 meter een spoorwegovergang  ligt. Het volgende bord toont 
alleen twee diagonale strepen, dus nog 160 meter enzovoorts. Maar waarom 80 meter? 
En niet bijvoorbeeld 100 meter? Opnieuw ondervroegen we Rijkswaterstaat. Het ant-
woord was (opnieuw) weinig bemoedigend. Eerst ontkende men dat er zoiets als een 
bord met strepen zou bestaan. Bij navraag bleek dat we niet het juiste jargon hadden 
gebruikt. Het gaat niet om een onderbord, maar om bebakening. Toen we dezelfde 
vraag maar nu met het juiste jargon opnieuw hadden gesteld, bleek dat we daar nog 
niet zo veel mee  op-schoten. Men vertelde ons: ‘Die afstanden zijn ooit eens overgeno-
men uit de Highway Capacity Manual. De 
tegenwoordig gehanteerde 80 meter heeft 
waarschijnlijk te maken met een omreke-
ning van feet/inches naar meters’. Tegen-
woordig? Feet, inches, meters? Wij konden 
er niets verstandigs mee. En de Highway 
Capacity Manual bood ons ook al geen aan-
knopingspunten. Kortom: we hebben ook 
op deze vraag nog steeds geen bevredigend 
antwoord. 



Weg ermee!! 
Onze moderne maatschappij 
is een consumptiemaatschap-
pij. Gaat het slecht met de 
economie dan zeggen econo-
men dat het wel weer beter 
zal gaan als de consumenten 
meer gaan besteden. Het is 
tegenwoordig ook en vogue 
om duurzaam te consumeren. 
Dat schijnt zoiets te beteke-
nen dat je consumeert maar 
dat dat geen blijvende schade 
aan het milieu toebrengt of 
dat je schaarse hulpbronnen 
niet uitput. Zo blijft er ook 
nog iets over voor onze kin-
deren. Al dat consumeren, 
duurzaam of niet, leidt tot 
afvalproducten. Wat ermee te 
doen? Deze keer oude fietsen. 
Er zijn bijna 20 miljoen fietsen 
in Nederland, maar een groot 
deel daarvan ziet eruit alsof 
ze toch echt nooit meer zullen 
rijden. Goed kijken! -Vi - 


