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A ls minister een buitenlandse gast ontvangt zonder dat
de koningin erbij is, wordt het Wilhemus nooit gespeeld.
De premier en de ministers van buitenlandse zaken en
defensie zouden dat graag anders zien. Naast het
volkslied van de gast wordt nu tot verdriet van deze
bewindslieden meestal de vrij onbekende mars 'De jonge
prins van Friesland' ten gehore gebracht. De ministers
horen liever het Wilhelmus.

Het probleem is acuut, omdat Nederland vanaf 1 juli
voorzitter is van de Europese Unie en er het komende
half jaar dus vele regeringsleiders op bezoek komen. De
nieuwe 'Wilhelmuspraktijk' bestaat pas sinds vijftien jaar
en is ontstaan in de regeerperiode van Beatrix. Het blijft
natuurlijk speculeren of dit werkelijk haar wens was. Het
achterliggende motief is onduidelijk, maar het moet iets
van doen hebben met de herkomst van het Wilhelmus.
Het lied werd rond 1570 geschreven voor Willem van
Oranje. Dat was ongeveer twee eeuwen voordat
volksliederen in de betekenis van nationale hymne
ontstonden. Het Wilhelmus komt voort uit de
propagandamachine van Willem en was bedoeld om uit te
leggen wie hij was en waarvoor hij stond. Al snel bleek
het Wilhelmus een populair lied, dat ook op straat werd
gezongen. Het werd het lijflied van Willem, symbool van
zijn strijd tegen leenheer Spanje. Na de dood van Willem
leefde het Wilhelmus voort. Voor Willems opvolgers
Maurits en Frederik Hendrik werd de tekst op de bekende

melodie wat aangepast. Het Wilhelmus werd het signaal
voor een Oranje en de opstand tegen Spanje. Dat
betekende niet dat het anderszins niet klonk. Er werden in
de loop der eeuwen honderden nieuwe liedjes op de
melodie geschreven, het werd gespeeld bij de jacht en er
werd op gedanst. Zelfs wonderkind Mozart schreef
tijdens een bezoekje aan Holland diverse variaties op de
melodie die eeuwenlang buitengewoon populaire was.
Aan de bijzondere band tussen het Wilhelmus en de
Oranjes kan niet worden getwijfeld. Maar geeft hen dit
rechten op het lied? Om deze vraag te beantwoorden,
moeten we kijken naar wat een volkslied (in de betekenis
van nationale hymne) precies is. Kort gezegd
representeert het een land in internationale context, net
zoals een vlag. Dat is het geval bij officiële
staatsaangelegenheden, maar ook bij sportevenementen,
etcetera.

Nationale hymne

Sinds 1932 vervult het Wilhelmus de rol van volkslied.
Koningin Wilhelmina vond het mooi en zag het graag als
nationale hymne. Zo werd de relatie tussen het
Oranjehuis en Nederland eens te meer bevestigd. Maar
toen het lied de gehele natie ging vertegenwoordigen, kon
het niet meer alleen voor de Oranjes staan. Om het met de
vlag te vergelijken: het Wilhelmus is de oranje wimpel
en het rood- wit-blauw tegelijk. Net zoals de Friese vlag
niet geheel Nederland kan vertegenwoordigen, doet de
mars 'De jonge prins van Friesland' dat ook niet. Dat nou
net 'De jonge Prins van Friesland' de rol van 'vervanger'
vervult, is ironisch. Deze mars werd begin achttiende
eeuw geschreven, waarschijnlijk voor Johan Willem
Friso, prins van Oranje en Friese stadhouder. Het was
zijn persoonlijke herkenningsmelodie. De rechte lijn van
erfopvolgers in de mannelijke lijn van Willem van Oranje
is uitgestorven; Beatrix is een nazaat van de Friese
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stadhouders, die via de vrouwelijke lijn ook
nakomelingen zijn van Willem van Oranje. Daarmee is
zij veel directer verbonden met 'De jonge Prins van
Friesland' dan met het Wilhelmus. Mag koningin
Beatrix het lied voor haarzelf laten spelen bij andere dan
internationale bijeenkomsten? Jazeker, want het blijft
haar lijflied. Mag ze verbieden dat het gespeeld wordt als
zij er niet bij is? Nee, het is het officiële, nationale lied,
waarover het parlement moet beslissen. Dat de politiek
zou beslissen het lied buiten aanwezigheid van de
koningin niet te spelen, lijkt me nauwelijks navolgbaar.

Stortvloed

Mag de koningin zeggen dat het Wilhelmus van haar is?
Ja, maar met haar mogen zestien miljoen Nederlanders
dat. Dat is de reden dat we met zijn allen een mening
hebben over het Wilhelmus. Na elk minder positief
bericht over het Wilhelmus volgt een stortvloed aan
reacties. Want half Nederland kent de tekst niet,
voetballers weigeren het te zingen, de melodie is te
protserig, de tekst is onbegrijpelijk, of past niet in de
multiculturele samenleving. Hoewel Nederlanders graag
pretenderen geen nationale trots te hebben, blijkt iedere
keer weer dat het volkslied ons stiekem, maar stevig
raakt. Moet dit de koningin verdrieten? Nee, integendeel.

De geschiedenis heeft geleerd dat het vrijwel onmogelijk
is om liederen verplicht op te leggen. Zolang een lied niet
wordt toegeëigend door 'het volk' is het een moeizame
carrière beschoren. Een 'eigen' lied dat breed leeft en
omarmd wordt, dat niet zonder kritiek maar wel
probleemloos de jaren doorstaat, is iets om trots op te
zijn. Zo'n lied kan niet vaak genoeg klinken.

Martine de Bruin is onderzoeker bij het Meertens
Instituut voor onderzoek en documentatie van
Nederlandse taal en cultuur.
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