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E rfprins Wittekind van Waldeck en Pyr-
mont straalt van oor tot oor als hij ko-
ningin Beatrix rondleidt over zijn land-

goed in Bad Arolsen in Hessen, midden-
Duitsland. ‘Eigenlijk is het een heel normaal 
familiebezoek. Je ziet elkaar soms wat vaker 
en soms wat minder vaak, zo gaat dat met fa-
milie,’ relativeert hij na afloop het bijzondere 
bezoek van zijn Nederlandse achternicht.

Toch is de ontmoeting van de Koningin 
met haar verre neef (beiden zijn afstamme-
lingen van vorst George van Waldeck Pyr-
mont) op 3 juli dit jaar allerminst routine: de 
Koningin maakt hiermee publiekelijk een 
einde aan een banvloek. Die had haar groot-
moeder, koningin Wilhelmina, na de oorlog 
over de familie van haar moeder, koningin 
Emma, uitgesproken. Ook de anders vaak 
vergevingsgezinde Juliana hief de vloek niet 
op. De Oranjes wilden tot lang na de oorlog 
niets weten van hun Duitse roots.

In een brief aan haar nicht Alice schrijft 
Wilhelmina op 7 juni 1942 over haar neef Jo-
sias (de vader van de huidige erfprins Witte-
kind): ‘Al die familieleden zijn dood voor 
mij, voor nu en altijd. Ik denk dus nooit meer 
aan hem en dat is goed voor mij.’ Aanleiding 
is de fanatieke nazicarrière van Josias van 
Waldeck in het Derde Rijk.

Obergruppenführer (de op één na hoogste 
rang in de SS) Waldeck is een nationaal-soci-
alist van het eerste uur en weigert zich na het 
afschaffen van de monarchie in 1918 neer te 
leggen bij de nieuwe democratische structu-
ren in Duitsland. Zoals zoveel leden van de 
Duitse adel sluit hij zich al vroeg aan bij de 
SS. Als persoonlijk assistent van SS-baas 
Heinrich Himmler (die hij mocht duzen) is 
hij tijdens de ‘Nacht van de lange messen’ in 
1934 betrokken bij de executie van voorma-
lige kameraden van de SA. Vanaf 1939 is Jo-
sias als SS- und Polizeiführer verantwoorde-
lijk voor concentratiekamp Buchenwald. ‘…
tot mijn arrestatie geloofde ik dat het werke-
lijk cavia’s waren, waarmee hij experimen-
teerde’, zo citeert historica Anke Schmeling 
de weinig geloofwaardige naziprins in een in 
1993 verschenen biografie. Van gruwelijke 
medische experimenten die een kamparts 
op homoseksuelen uitvoerde, beweert de 
prins na de oorlog niets te hebben geweten. 

In 1947 veroordeelt een militaire rechtbank 
in Dachau Josias tot een levenslange gevan-
genisstraf. Zoals veel hoge nazi’s komt hij in 
1950 om ‘gezondheidsredenen’ vervroegd 
vrij en daarna leeft hij tot 1967 met huisarrest 
op Schloss Schaumburg. 

Peetvader Hitler
Hoe hoog zijn status in het Derde Rijk is, 
blijkt wel uit het feit dat zijn zoon Wittekind 
(geboren in 1936) zowel Heinrich Himmler 
als Adolf Hitler als peetvader heeft. De 
nieuwe erfprins wil lange tijd niets weten 
over het duistere verleden van zijn vader en 
weigert na diens dood serieuze onderzoekers 
toegang tot het familiearchief. 

Historicus dr. Bernd Joachim Zimmer, 
die promoveerde op een studie over de nazi-
tijd in Arolsen, bespeurt echter een kentering 
in de houding van de erfprins. ‘Er zijn de af-
gelopen jaren vier boeken verschenen over 
de periode 1933-1945 in Arolsen. En waar de 
familie Waldeck aanvankelijk niets wilde 
weten van het oprakelen van de geschiedenis 
van Josias, lijkt er nu langzaam verandering 
in te komen. Erfprins Wittekind heeft zich 
zelfs aangemeld als lid van onze historische 
vereniging en heeft aangegeven over zijn va-
der te willen spreken. Hij heeft me wel ge-
waarschuwd dat hij ook de fouten in de hui-
dige geschiedschrijving wil aangeven, maar 
ik zie het als een positief teken.’

Na de Tweede Wereldoorlog heerst tus-
sen de twee families – de banvloek van ko-
ningin Wilhel-
mina indachtig 

– een ijzige stilte. Pas twee generaties later 
zal wijlen prins Claus, de echtgenoot van dan 
nog kroonprinses Beatrix, de banden weer 
aanhalen. Hij gaat jagen met Wittekind, die 
in Hessen over grote bosgebieden beschikt. 
Dat een échte verzoening mogelijk is, blijkt 
in 2002 uit de uitnodiging van de Waldecks 
op het huwelijk van Willem-Alexander en 
Máxima. 

Dat koningin Beatrix nu definitief een 
streep onder het verleden heeft gezet, bewijst 
ze door het bezoeken van de tentoonstelling 
in Bad Arolsen ter ere van het 150ste geboor-
tejaar van koningin Emma.

Intussen wacht elders in Duitsland een 
andere tak van de Oranjefamilie nog altijd op 
een telefoontje uit Den Haag. Het gaat om de 
familie van prins Hendrik, de vader van ko-
ningin Juliana. Prinses Woizlawa Feodora 
Reuss (89) is de dochter van diens broer 
Adolf Friedrich en een nichtje van Juliana. 
‘Ik herinner me nog goed hoe ik bruidsmeisje 
was op het huwelijk van Juliana en Bern-
hard,’ zegt de prinses. ‘Het was prachtig! Ik 
moest steeds een andere jurk aan of diadeem 
op.’

Ook over Adolf Friedrich wordt meestal 
geschreven dat hij een overtuigde nazi was. 
Hij was één van degenen die bij een feest-
avond ter gelegenheid van de verloving van 
prinses Juliana met prins Bernhard in 1936 
de Hitlergroet brachten, maar volgens prinses 
Woizlawa had dat niets te betekenen. ‘Mijn 
vader was geen lid van de partij en al hele-
maal geen nazi.’ 

Inderdaad is in de officiële geschied-

Het blijft toch familie
Arjan Paans in Bad Arolsen, Duitsland

Oranjehuis deed na de oorlog foute Duitse verwanten in de ban. Na eerherstel 
voor vorstenhuis Van Waldeck, hoopt ook Juliana’s bruidsmeisje op rehabilitatie
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schrijving niets bekend over de nazisympa-
thieën van de hertog, die vooral bekend was 
vanwege zijn voorliefde voor Afrika en die 
van 1912 tot 1914 de laatste gouverneur van 
Togo was. ‘De oude Afrikaan’, zoals Adolf 
Friedrich werd genoemd, werd door de nazi-
regering wel op goodwill-missies gestuurd 
omdat hij bekendstond als een gematigde fi-
guur. Toen Togo in 1960 onafhankelijk werd, 
was Adolf Friedrich een van de eregasten.

Dat prins Bernhard de oom van zijn echt-
genote in 1952 bij de Olympische Spelen in 
Noorwegen demonstratief de rug toekeerde, 
heeft volgens de prinses een andere verkla-
ring dan meestal wordt gegeven. Volgens de 
officiële lezing zou de 
prins niets meer van 

Adolf Friedrich willen weten omdat deze be-
vriend was geweest met Hermann Goering. 
‘Ze gingen weleens jagen, maar vrienden 
waren ze zeker niet,’ zegt prinses Woizlawa.

Ze geeft een andere reden voor de hou-
ding van de prins. ‘Bernhard heeft in de oor-
log geprobeerd via mijn vader een vriend vrij 
te krijgen uit de gevangenis. Mijn vader heeft 
ontzettend zijn best gedaan, maar het lukte 
niet, wat volgens mij genoeg zegt over zijn 
zogenaamd goede banden met de nazi’s. 
Bernhard was daar ontzettend teleurgesteld 
over en heeft dat mijn vader altijd verweten.’

Met de in 2004 overleden Juliana heeft 
prinses Woizlawa tot op hoge leeftijd contact 
gehad. ‘Ze nodigde ons zelfs uit voor 
hun zilveren huwelijksjubileum. Mijn vader 

stond erop dat ik zou gaan, maar ik heb van 
tevoren wel met haar gesproken over de be-
schuldigingen tegen hem. Op de bruiloft 
kreeg ik een hoge placering en tegen prins 
Philip van Engeland zei ze hardop dat ik een 
volle nicht van haar was.’

Onteigening
Na Juliana’s dood zijn de contacten met de 
Oranjes weer bekoeld, wat de prinses vooral 
voor haar zoons heel jammer vindt. ‘Het blijft 
toch familie en het zou fijn zijn als de vol-
gende generatie de geschiedenis achter zich 
kan laten.’ 

Dat hoopt ook haar zoon, Heinrich XIII 
prins Reuss (57), die nauwelijks begrip kan 
opbrengen voor de houding van koningin 
Beatrix. ‘Ik snap niet dat ze wél contact heeft 
met de Waldecks en niet met ons. Ik ben 
bang dat mijn lieve nicht verkeerd is geadvi-
seerd.’

Reuss zou graag eens met zijn invloed-
rijke familielid willen praten over de in zijn 
ogen onterechte onteigening van het familie-
vermogen in Gera in de voormalige DDR. 
‘Een catastrofe. Terwijl het bezit van de fa-
milie in Bad Arolsen na de oorlog ongemoeid 
werd gelaten, zijn wij onteigend en moesten 
we helemaal opnieuw beginnen. Daarover 
zou je als familie moeten kunnen praten. 
Maar dat is allemaal materieel. Een verzoe-
ning met de Oranjes zou het mooiste cadeau 
zijn voor mijn moeders negentigste verjaar-
dag.’ �
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handvol landverraders, waarvoor 
in bevrijd Nederland geen plaats 
meer zal zijn’. Deze uitspraak, 
die historisch onjuist en ook nu 
nog kwetsend is voor ex-poli-
tieke delinquenten en hun nabe-
staanden, was toen voor velen 
een vrijbrief om zich bij de be-
vrijding te vergrijpen aan ‘foute’ 
Nederlanders en hun kinderen. 
Het zou Beatrix sieren als ze 
haar oma ook op dit punt zou 
‘corrigeren’. Voor alle duidelijk-
heid: ik ben de zoon (70) van een 
‘foute’ vader. Henk Eefting, Wezep

Apothekers
Met enige verbazing heb ik de 
eenzijdige berichtgeving gelezen 
in ‘Gevecht’ (19 juli) over een 
rechtszaak van apothekers tegen 
de staat. De rechter heeft hierin 

besloten dat niet langer 
6,8 procent op de decla-
raties van apothekers 
mag worden ingehou-
den, omdat de reden 
voor deze korting is 
verdwenen. Apothekers 
krijgen namelijk sinds 1 
juni geen of veel minder 
korting bij de inkoop 

van geneesmiddelen. In het arti-
kel wordt alleen de reactie van 
de zorgverzekeraars op de uit-
spraak van de rechter gevraagd. 
Die ligt voor de hand: de apothe-
kers verdienen genoeg. Het had 
Elsevier gesierd een reactie van 
de apothekers te vragen. Deze 
hadden dan kunnen uitleggen dat 
het hier niet om hun inkomen, 
maar over de vergoeding van de 
bedrijfskosten van de apotheek 
gaat. Daaruit worden bijvoor-
beeld de salarissen van de apo-
thekersassistenten en de huisves-
tingskosten betaald. Uit twee ac-
countantsonderzoeken is 
gebleken dat de receptvergoe-
ding onvoldoende is om de be-
drijfskosten van een apotheek te 
dekken. Raymond Kolman 
 (apotheker), Krommenie

Docenten gezocht
Tegen zo veel parttime werken 
in het onderwijs helpt geen enkel 
plan, staat in ‘Fulltime docent 
gezocht’ (12 juli). Dat er in het 
onderwijs vooral parttime wordt 
gewerkt, kan twee oorzaken heb-
ben: of een gebrek aan verant-
woordelijkheidsgevoel om 
‘jouw’ klas zelf goed door het 
jaar te loodsen, of er wordt in het 
onderwijs kennelijk zo veel ver-
diend dat een parttime-inkomen 
voldoende is om rond te komen.

Kees Foks, Aardenburg

Advertentie Siemens
De achterkant van Elsevier van 
19 juli wordt ontsierd door een 
advertentie van Siemens met een 
zee vol windturbines. Wetende 
dat Elsevier al jarenlang duide-
lijk maakt waarom windenergie 
de verkeerde keuze is, is dit het 
antwoord van Siemens. Het is bij 
alle grote firma’s en elektrici-
teitsbedrijven die windparken 
bouwen bekend dat de publica-
ties in Elsevier wetenschappelijk 
verantwoord zijn. Maar, zeggen 
zij, windenergie is een politieke 
keuze waarmee door subsidies 

veel geld te verdienen valt. Het 
gaat er bij deze bedrijven dus 
niet om of deze politieke keuze 
voor een land economisch en 
maatschappelijk verantwoord is.

ir. A. Lafeber, Burgh-Haamstede

Correcties
In de graphic over de kosten van 
een uitvaartverzekering bij ‘Geen 
plakje cake’ (19 juli) is niet ver-
meld dat het hier om naturaverze-
keringen gaat. Bij een uitvaartver-
zekering die geld uitkeert, is Mo-
nuta van de drie genoemde grote 
maatschappijen de goedkoopste.

In de stamboom bij ‘Het blijft toch 
familie’ (26 juli) zitten fouten. He-
lena, zus van Emma, overleed in 
1922. Elisabeth, zus van Emma, 
overleed in 1961. Mathilde zu 
Mecklenburg had moeten zijn Eli-
sabeth (Alexandrine Mathilde Au-
guste) van Mecklenburg. 

Door een fout ter redactie is in 
‘Onder miljardairs’ (2 augustus) 
de president van Rusland Boris 
Medvedev genoemd. Hij heet 
Dmitri.  De redactie
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