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'Net als Mozes in zijn mandje was ik 
weggegeven' 

Interview schrijfster Mildred Zijlstra door: Margot C. Pol  
Pas als ze midden vijftig is, hoort ze het: 'Bernhard is je vader!' Nu, vijftien jaar later, 
heeft ze er een boek over geschreven. 'Ik had mijn verwekker graag in de ogen willen 
kijken.' 
 
Toen Mildred Zijlstra klein was, droeg ze precies dezelfde jurken als de prinsesjes van 
het Nederlandse koningshuis. Eén keer per maand liet haar adoptiemoeder een 
naaister aan huis komen die ze tot in detail namaakte. Zelfs de bijpassende zijden 
strikken in het haar waren hetzelfde als die van Margriet, Irene, Christina (toen nog 
Marijke) en Beatrix. Inmiddels heeft Zijlstra (69) een moderne, strikloze bob. Met 
keurig gestifte lippen van de fotoshoot eerder vanmiddag bestelt ze een cappuccino in 
de bar van het hotel; morgen geeft ze weer een interview. Het zijn drukke tijden; haar 
verhaal over de zoektocht naar haar biologische vader heeft nogal wat media-
aandacht losgemaakt. Opnieuw. 
 
 

U BENT EEN BUITENECHTELIJKE DOCHTER VAN PRINS 
BERNHARD, SCHREEF ROYALTYJOURNALIST MARC VAN DER 
LINDEN IN ZIJN BOEK DE VROUWEN VAN PRINS BERNHARD. 
DAT WAS AL IN 2011. WAAROM KOMT U VIER JAAR LATER 
MET DANSEN IN EEN PRINSESSENJURK, UW EIGEN BOEK?  
 
'Ik wilde het verhaal op mijn eigen manier vertellen, maar het is vooral een 
aanmoediging voor iedereen die geadopteerd is: ga alsjeblieft door met zoeken. Ik 
leek nooit op iemand, en al kom je uit bij de bakker op de hoek, dan weet je tenminste 
wie je bent.' 
 
Mildred groeit op als enig kind in Koog aan de Zaan en later in Rhenen. Haar 
adoptievader is adjudant van de politie, haar adoptiemoeder huisvrouw. Lieve maar 
strenge en zeer gelovige mensen, die zich graag in de betere kringen begeven. Dat ze 
geadopteerd is, weet ze al sinds haar kleutertijd. 'Net als Mozes in zijn mandje was ik 
weggegeven omdat mijn echte moeder niet voor me kon zorgen, mijn adoptiemoeder 
legde dat heel mooi uit.' 
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1982 Komt achter de identiteit van haar biologische moeder 
2011 Presenteert zich bij RTL Boulevard als buitenechtelijke dochter van prins Bernhard 
2015 Schrijft Dansen in een prinsessenjurk 
 
 
Later vertellen ze hun dochter dat ze in 1946 een advertentie in de krant zien staan 
waarin een goed huis wordt gezocht voor een baby, exact negen maanden na de 
bevrijding geboren. Ze zijn dolgelukkig met de adoptie. 'Mijn prinses', noemt haar 
vader haar. Zoals bijna iedereen in die jaren is het gezin zeer koningsgezind. 
 
Een van de familievrienden van de Zijlstra's is jonkheer Lodewijk Bosch van 
Rosenthal, burgemeester van Rhenen en toevallig ook een goede vriend van 
Bernhard. Ze gaan er vaak op bezoek, waarbij Bosch van Rosenthal altijd opvallend 
geïnteresseerd is in de jonge Mildred en precies wil weten hoe het met haar gaat. 
Geeft ze een zangoptreden, dan zit hij in de zaal; trouwt ze, in de vorstelijke koets die 
haar vader geregeld heeft, dan krijgt ze van de familievriend een prachtige cassette 
vol zilveren bestek. 'Ach, hij heeft zelf geen kinderen', verklaart haar vader zijn 
belangstelling. Haar biologische ouders blijven thuis echter altijd een 
taboeonderwerp, ook als ze ouder wordt. 'Kind, je weet niet waar je uitkomt', 
antwoordt haar vader steevast. Waarom is ze niet gewoon dankbaar voor het fijne 
huis en haar prinsessenjurkjes?  
 
Als ze zelf moeder wordt, wordt de sluimerende onrust haar te veel. Van wie komt 
toch dat zwarte haar? Is het niet haar geboorterecht om te weten wie ze is? Pas na 
jarenlang aandringen haalt haar vader de envelop met adoptiepapieren uit zijn 
kantoortje en leest ze voor het eerst de naam van haar eigen biologische moeder. Een 
half Nederlandse, half Chinees-Indische vrouw, zo blijkt, die vlak na de bevrijding als 
stenotypiste op Paleis Het Loo werkte, in die tijd het hoofdkwartier van de 
Binnenlandse Strijdkrachten met Bernhard aan het hoofd. Slechts eenmaal heeft ze 
tegen haar zin gemeenschap gehad met een hoge officier, staat er in de papieren, en 
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het kind dat volgde stond ze af 'omdat het haar niets zei'. 
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Het is gelukt: op haar 35ste heeft Mildred haar biologische moeder opgespoord. Maar 
de warme band waar ze op hoopt, wil maar niet ontstaan. Als ze elkaar in 1982 voor 
het eerst in een restaurant ontmoeten, kondigt haar biologische moeder gelijk aan: 'Ik 
noem je Millie' - geen dochter. 'En ik zal nooit de naam van je vader noemen, nooit!' 
 
Als ze halverwege de vijftig is, belt Mildred met de oude familievriend Bosch van 
Rosenthal, inmiddels hoogbejaard. 'En toen riep hij het, zomaar door de kamer: 
'Bernhard is je vader!' Ik was perplex. Ik ben naar Rhenen gereden en we hebben de 
hele middag zitten praten.' Uit Dansen in een prinsessenjurk: 'Je moet begrijpen hoe 
dat soort dingen gebeuren. Het was het einde van de oorlog. De ellende van de 
bezetting was voorbij, we leefden als in een roes. Bernhard zat op Paleis Het Loo en 
daar waren in die dagen geregeld feesten. Dan werd er gedanst door zijn adjudanten 
en de secretaresses. De meisjes hadden dat zo graag.' 
 

DUS DÁT WAS DE REDEN VAN UW BESTAAN: DE MEISJES 
HADDEN HET ZO GRAAG. 
 
'Ja. Heel pijnlijk. 'Ach, waar maak je je druk om', zei hij, 'het is toch allemaal goed 
afgelopen.' Dat iemand zó makkelijk over adoptie kan denken, alsof je een kind 
achteloos wegpoetst - terug in de auto vrat ik bijna een stuk uit mijn stuur van 
kwaadheid. Ik denk dat Bosch van Rosenthal ook bang was voor een schandaal. Ik 
kon maar beter niets met zijn informatie doen, zei hij, 'want dan schaad je de prins'.' 
 
Mildred besluit niet langer haar mond te houden, en zo komt ze in 2011 bij Marc van 
der Linden terecht, hoofdredacteur van Weekend. Die is net bezig met een boek over 
de vrouwen van Bernhard en geeft Mildred een eigen hoofdstuk. 
 
Op de dag van de boekpresentatie doet ze bij RTL Boulevard en Knevel & Van den 
Brink haar verhaal. 'Twee jaar na de uitzending vroeg de vrouw van de juwelier waar 

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4216272/a8a7867c-34f6-4899-8003-2ec4b56a9b95
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4216272/a8a7867c-34f6-4899-8003-2ec4b56a9b95


ik al jaren kom, ineens: 'Bent u dat, van het koningshuis?' Vanaf dat moment wordt 
de deur voor me opengehouden, krijg ik een hand, mag ik even gaan zitten. Grappig, 
maar ook onvoorstelbaar: ik ben nog steeds dezelfde.' 

 
 
ALS VIJFDE PRINSES HAD U EEN HEEL ANDER LEVEN 
KUNNEN LEIDEN. 
 
'Jawel, maar ik had óók een leven bij mijn afstandelijke biologische moeder kunnen 
hebben. Ik denk dat ik nu een fijnere jeugd heb gehad. Ik schilder, net als Irene, en 
net als Christina zing ik in een kamerkoor; ik denk wel dat ik een bepaalde creativiteit 
geërfd heb. Alleen toen Bernhard overleed, voelde ik: ik had met de familie in de 
rouwstoet moeten lopen. Ik had het recht om afscheid te nemen. Uiteindelijk heb ik 
met mijn man een kaarsje aangestoken voor de tv.' 
 

 
MARC VAN DER LINDEN DENKT DAT BERNHARD NOOIT VAN 
UW BESTAAN HEEFT GEWETEN. 
 
'Maar wie heeft er anders voor gezorgd dat mijn moeder, een 19-jarig meisje uit 
Apeldoorn, in 1946 in het chique Bronovo-ziekenhuis in Den Haag kon bevallen? En 
toen ik ooit exposeerde - ik maak ook beelden, net als Beatrix - kwam onze oude 
huisarts langs. 'Mildred, jouw ouders zijn verzócht', fluisterde hij in mijn oor. Later 
bleek dat hij gelijk had: er stónd helemaal geen advertentie in de krant, mijn ouders 
zijn als betrouwbare aanhangers van de monarchie gewoon benaderd om mij te 
adopteren. Als Bernhard niet van mijn bestaan geweten had, had hij dat toch niet 
allemaal kunnen regelen?' 

 
 
VOOR ALEXIA GRINDA EN ALICIA DE BIELEFELD, ZIJN 
ANDERE BUITENECHTELIJKE DOCHTERS, VERVULDE HIJ 
WEL EEN VADERROL, INCLUSIEF BEZOEKJES EN CADEAUS.  
 
'Ja, maar ik was natuurlijk geadopteerd! Dan ben je van een ander. Maar via zijn 
vriend Bosch van Rosenthal moet hij heel vaak gevraagd hebben hoe het met mij 
ging.' 
 
Uiteindelijk geeft Mildreds biologische moeder onder zware druk één keer toe: ja, 
Bernhard is haar vader. ''Maar ik was nog zo'n naïef kind', vervolgde ze, 'wat had ik 
dan moeten doen? Naar hem toe gaan?' Meteen daarna begon ze weer te ontkennen, 
en kort daarop is Bernhard overleden. Soms geeft me dat een machteloos gevoel; ik 
had mijn verwekker graag in de ogen willen kijken, maar nu is hij er niet meer en wil 
mijn andere biologische ouder sinds het uitkomen van Marcs boek geen contact 
meer.' 
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U ZULT HET DUS NOOIT HELEMAAL ZEKER WETEN. 
 
'Nee. Ik heb weleens een dna-test gedaan met Jane Eales, een vrouw uit Australië die 
ook denkt een dochter van Bernhard te zijn, maar het is erg moeilijk om de 
mannelijke lijn te bewijzen in het geval van verschillende moeders. 'Ik zeg niet dat u 
géén zussen bent', zei de deskundige, 'maar ik kan ook niet zeggen dat u het wél bent.' 

 
HOOPT U OP EEN REACTIE VAN DE FAMILIE? 
 
'Nee. Nou, zijdelings misschien; het zou wel aardig zijn, maar ze weten het natuurlijk. 
Via via heb ik ooit de groeten gekregen van een van de dochters van de prinsessen. 
Maar verder is er geen contact. Dat snap ik, we hebben helemaal geen zussenrelatie, 
en we zijn ook niet verantwoordelijk voor de daden van onze ouders. Toch zie ik 
Bernhard nog steeds als een bijzondere en flamboyante man. Ja, hij heeft een kind 
verwekt bij mijn 19-jarige moeder en haar daarna laten zitten, dat keur ik niet goed, 
maar toch: ik ben er wél.' 

 
WAT ALS U NA VIJFTIG JAAR ZOEKEN TÓCH NIET DE 
DOCHTER VAN BERNHARD BLIJKT TE ZIJN? WAAROP IS UW 
IDENTITEIT DAN GEBASEERD? 
 
'Er is geen dna-bewijs, dat is waar. Maar ik zeg altijd: als je een puzzel hebt met een 
mens erop en er ontbreken twee stukjes, dan zie je toch het gezicht op die puzzel wel. 
Nee, ik ben absoluut niet bang dat het niet klopt.' 
 

Dansen in een prinsessenjurk is 24 november verschenen bij Uitgeverij Q. 
NAAR DE WINKEL 
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