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Mijnheer de burgemeester, Leden van de WOV, dorpsgenoten, 
De wereld waarin wij Nederlanders leven is een zeldzame combinatie van democratie, 
rechtszekerheid en bestaanszekerheid. 
         
Een uitzonderlijke combinatie die historisch gezien niet normaal is. Eerder abnormaal. En wereldwijd 
eerder de afwijking dan de norm. De wereld waarin wij leven, is minder veilig dan wij tot voor kort 
hebben verondersteld. Het is cruciaal dat te beseffen. In dat verband is het zinnig stil te staan bij de 
betekenis van onze landsverdediging. 
         
Iemand die dat al op jonge leeftijd deed was Koningin Wilhelmina. 
         
Zij was intensief betrokken bij militaire aangelegenheden en ging regelmatig te paard de troepen 
inspecteren. De lezer van de biografieën van Professor Faseur, weet dat zij op dat specifieke vlak een 
enorme bezieling en een zekere mate van deskundigheid bezat. Wie verder in de familiegeschiedenis 
van de Oranjes graaft, ziet dat de vroegere Stadhouders voornamelijk succesvolle legeraanvoerders 
waren. Prins Maurits, die de organisatie van zijn huurlingen leger, in hun strijd tegen Spaanse 
overmacht, beslissend wist te verbeteren, gebruikmakend van de nieuwste wiskundige inzichten van 
Simon Stevin. Of de Stedendwinger Frederik Hendrik. Vanaf zijn 18e jaar al legeraanvoerder en 
befaamd voor zijn strategie van belegeringen en het vermijden van veldslagen. 
     
Ik ben blij dat ook onze jonge Koning overtuigt in zijn betrokkenheid bij onze krijgsmacht. 
     
Willem-Alexander was bij drie krijgsmachtdelen actief, maar vervulde zijn dienstplicht bij de 
Koninklijke Marine. Pas bij zijn benoeming tot Staatshoofd heeft Willem Alexander afstand genomen 
van zijn actieve militaire status. Toch blijft hij zijn waardering voor onze mannen en vrouwen in het 
uniform demonstreren. 
 
Hoe doe hij dit? 
     
Via actief bijwonen van herdenkingen. In september jongstleden. Tijdens het eerbetoon aan de 
gesneuvelde Poolse militairen die bij de Slag om Arnhem het leven lieten. Gezamenlijk met de 
president van Polen Komorowski. Via onderscheidingen. Onlangs met het benoemen van oud-
commando Gijs Tuinman tot Ridder in de Militaire Willemsorde. Voor zijn uitzonderlijk moedige 
gedrag in de strijd tegen de Taliban in het onherbergzame Afghanistan. De hoogste en oudste 
dapperheidonderscheiding die ons land kent. Via zijn inspanningen ten behoeve van de Nederlandse 
veteranen. Via zijn bezoek aan Nederlandse militairen in Mali in februari jongstleden. Zoals u weet, 
ons land participeert daar in VN-missie met 450 manschappen en een helikoptereenheid. Hij doet dit 
in woord, daad en ceremonieel. 
 
Waarom is zijn betrokkenheid bij onze krijgsmacht zinvol? 
     
Om historisch bewustzijn te versterken. 
Om blijvend te wijzen op het gevaar van tirannie in allerlei nieuwe en vreselijke verschijningsvormen.  
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Om stil te staan bij de aanzienlijke persoonlijke risico’s waaraan een deel van onze krijgsmacht is 
blootgesteld. 
Om onbaatzuchtig gedrag te prijzen. Maar ook op sociale gronden is aandacht voor het defensie 
beleidsterrein gerechtvaardigd. 
Onze samenleving individualiseert. Saamhorigheid en maatschappelijke verbanden staan onder druk. 
Militair bedrijf en positieve rolmodellen kunnen betekenisvol zijn bij de karakteropbouw van jonge 
mensen. 
     
Dames en Heren, als WOV staan wij dezer dagen stil bij 70 jaar bevrijding. 
     
Een strijd van Recht tegen Onrecht, zoals onze onverzettelijke oorlogspremier Pieter Sjoerd 
Gerbrandy, vanaf het eerste uur van de bezetting, het moment dat de oorlogsmachine van Nazi- 
Duitsland onoverwinnelijk leek, dat consequent en compromisloos uitdroeg. Een periode waarin het 
voortbestaan van onze monarchie aan een zijden draadje hing. En een tijdsgewricht waarin 
Wilhelmina als onwankelbaar staatshoofd excelleerde. 
     
Afrondend, 
     
Vandaag vieren wij natuurlijk de verjaardag van onze Koning. Met blijdschap.     Met waardering voor 
zijn werken. Daarom wensen wij het staatshoofd, onze dorpsgenoot, geluk en wijsheid. Vandaag 
vieren wij ook wie wij willen zijn. Met elkaar, vrolijk en feestelijk. In vrede. 
Een dag van samenzijn. Maar vooral dames en heren... een dag van eenheid.  
     
J.R. Stallinga 
Voorzitter Wassenaarse Oranje Vereniging “Koningin Wilhelmina” 
27 April 2015 
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