
,Ik ben altijd gekwetst en altijd ontkend'
Mildred Zijlstra beschrijft haar leven als derde buitenechtelijk kind van prins Bernhard

De Telegraaf ,21 november 2015

In 2011 kwam Mildred Zijlstra naar buiten ats de derde buitenechtelijke
dochter van prins Bernhard. In haar boek Dansen in een pnnsessen-
iurk, dat komende week verschijnt, verhaalt ze over haar zoektocht
naar haar biologische ouders. ,,Het is een geboorterecht te weten waar
je wortels liggen. Als ik van de bakker op de hoek was geweest, had het
minder aandacht gekregen."

door Marie-Thérèse Roosendaal

eel liet haar
biologische
moeder niet
los over haar
verwekker.

"Ze zei al-
leen: ie hebt

- 
leen: je hebt

de ogen van je vader. Dat
durfde ze wel te zeggen."
Zijn blauwe irissen wonnen
het glansrijk van de bruine
k{jkers van haar half-Indi-
sche moeder. En ja, je kan
Mildred Zijlstra (6g) wakker
maken voor een glaasje
champagne. ,Maar ik begin
er de dag niet mee." Haar le-
vensgenieter van een vader
deed dat, volgens de overle-
vering, wel.

Vier jaar geleden bracht
royalty-verslaggever Marc
van der Linden haar in zijn
boek over de vrouwen van
de prins naar buiten als de
derde buitenechtelijke
dochter van prins Bern-
hard. Nu beschrijft zljzelf
onder de boektitel Dansen
ín een prinsessenjurk de
zoektocht naar haar af-
komst. Het boek ligt komen-
de week in de winkel. A] is
de afloop bekend, het leest
als een pq.geturner. 

"Ditboek móést er komen, je
biologische aÍkomst weten
is een geboorterecht. Als ik
van de bakker op de hoek
was geweest had het minder
aandacht gekregen, ja. Het
is zo het is."

Uiterlijk is de
69-jarige Mil-
dred Zijlstra
een mix vari
trekken van lre-
ne, Margriet en
Christina. ,,De
gelijkenis is er,
en ik heb het
spirituele ge-

meen met die
drie. Alleen oP

piinses Beatrix lijk ifniet."
En toch... later in het ge-
sprek zal ze aangeven dat ze
niet alleen graag zingt en
schildert, maar ook beeld-
houwt.

Mildred werd geboren in
februari t946, een bevrij-
dingsbaby, verwekt in het
feest na de oorlog. Een kin-
derloos koppel adopteerde
haar toen ze zeven maan-
den was. "Van die adoptie
hebben zij geen geheim ge-
maakt. Het is moeilijk om
een kind aan te nemen, je
weet niet wat je krijgt. AIs
baby lachte ik nooit, alleen
a-lsTFgevoed werd.-

Met het koningshuis werd
ze grootgebracht. Haar va-
der, een integere politie-
chef, vereerde Oranje: "OpKoninginnedag droeg hii
een grote strik op zljn re-
vers. 'Ziekelljk', zei mijn
moeder dan. Hij adoreerde
Bernhard, daarom hoorde
ik altijd al relatiefveel over
de prins. De prinsesjes wa-
ren in die naoorlogse tdd
rolmodellen voor alle meis-
jes, mijn moeder kleedde
me als kopieën van hen. Tot
miin ue, toen had ik genoeg
van die tuttige jurkjes."
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Vol respect en liefde praat

ze over haar adoptieouders,
inmiddels beiden overle-
den. "Mijn vader was een ge-
weldige man. Mlin moeder
was mljn moeder, degene
die me een standje gaf als ik
stout was, en dat was ik nog-
al eens, degene die bli mijn
bed zat als ik ziek was. Geen
bloedband, maar een band
van het hart."

Uit piëteit vroeg ze hun
niet steeds nadrukkelijk
naar haar aÍkomst. Pas toen
ze zelf moeder was, en de
huisarts informeerde naar
erfelijke ziekten, benaderde
ze haar ouders concreet. OP
de formulieren in een brui-
ne envelop las ze de naam
van haar moeder. Prachtig

Prins Bernhard nam het niet
nauw met de huwelijkse trouw.
FOTO ANP

verwoordt Mildred dat mo-
ment:,De schaduwgestalte
die altijd om me heen hing,
heeft een naam." Onder de
gefingeerde naam Trijntje
staat ze in het boek. Mildred
spoorde een halfzus op, en
kwam zo in contact met
Trijntje. ,Ze zei meteen dat
ze nooit zou vertellen wie
mijn vader is. Op dat mo-
ment kon me dat niet sche-
len, ik keek alleen maar
naar haar buik. Daar was ik
uit gekomen."

Het contact met Trlintje
verliep jaren goed, maar is
inmiddels verbroken. "Lang



wilde ze niet zeggen wià
mijn vader was. Zaten we sa-
men gezellig voor de haard,
in een goede sfeer, maar als
ik dit onderwerp aanroer-
de, keek ze weg." Mildred
draait illustratief haar
hoofd af, stoïcljnse blik,lip-
pen stiifop elkaar. 

"Toen 
ik

haar confronteerde met de
naam van m,jn vader,
schrok ze. Maar ontkend
heeft ze het niet, nooit. La-
ter heeft ze op een middag
toegegeven: Ja, ik was
zwangervan hem, maarwat
kon ik? Ik was een naïef
meisje.' Ik was zo blij dat
mijn man Joop hier getuige
van was, want ze is er nooit
meer op teruggekomen!"

"Eigenlijk heb ik altijd ge-
weten dat er iets was, een
groot geheim. Uit de adop-
tiepapieren bleek dat hote-
metoten zich er tegenaan
hebben bemoeid. Tot aan
mr. Donner, president van
de Hoge Raad, toe. Mijn va-
der moest wel een hoogge-
plaatst persoon zijn." Ook
haar adoptieouders houden
de kaken op elkaar. "Mijnadoptievader ontraadde me
m[in zoektocht. 'Doe het
niet', zei htj, ïe weet niet
waar je terechtkomt'. Mijh
moeder waarschuwde dat
onze privacy in het geding
zou komen."

BOEZËMVRIEND
Maar Mildred kon voor

haar gevoel niet meer terug
en groef toch verder. Zo onL-
dekte ze dat haar biologi-
sche moeder tegen het ein-
de van de oorlog en daarna
bii de Binnenlandse Strijd-
krachten zat, een bundeling
van verzetsgroepen. Prins
Bernhard was hoofd van de

BS. "Het was wat ik niet
durfde te denken."

Met de vraag wie haar va-
derwas, belde ze in dejaren
negentig de oud-burge-
meester van Bhenen, Lode-
wijk Bosch van Rosenthal,
boezemvriend van zowel
haar adoptievader alsvan de
prins. Ook verzetsstriider.

"En hij Ílapte het er zo uit:
'Bernhard is je vader, blj
Bernhard moetje ziin'." Ook.
in een persoonllike ontmoe-
ting herhaalde hU dat.
Bosch van Rosenthal be-
zwoer haar met klem er
niets mee te doen om het ko-

ningshuis niet te schaden.
Later herkende een ande-

re verzetsstrijder haar moe-
der: 

"Op een groepsfoto van
de BS wees h[j haar aan en
zei: 'Zij was van de prins, dat
wist iedereen'. Daardoor
denk ik dat het een relatie
geweest moet zijn tussen
Bernhard en Trijntje. Lief-
de. Dat hoop ik en eigenlijk

moet dat ook wel. Miin moe-
der was een prachtige, char-
mante vrouw. En ondanks
haar leeft[id is ze dat nog
steeds. Om haar heb ik veel
eeslikt en gelaten, ik heb
Éaar nooit onder druk ge-

zet. Maar andersom heeft ze
nooit rekening gehouden
met mii."

,Achteraf gezien heb ik
twee keer de kans gehad om
Bernhard te ontmoeten, en
die heb ik laten loPen. Met
een fotograaf kon ik mee
naar zijn boot in Porto Erco-
le, maar ik durfde het toen
niet aan, een gemiste kans.

Gezien z[in larere biechi
over de andere twee buiten-
echtelijke dochters, Alicia
en Alexia, denk ik dat h[i er
gemakkeliik mee was omge-
gaan. H[i moet van miin be-
staal hebben geweten, hij
heeft ervoor gezorgd dat ik

Ei u,tst niet
dnt ik het
wist'
bli goede ouders terecht-
kwam. Wrang was het dat
hij mij niet heeft genoemd
en die andere dochters wel.
Ikvermoed dathii mij erbui-
ten heeft gelaten omdat hij
nietwist of ikwelwist dat ik
geadopteerd was."

Prins Bernhard nam het
niet nauw met de huwe-
Iijkse trouw en hij werd ge-
dekt door zijn hoÍhouding...
Buimhartig en mild oor-
deelt Mildred. ,Soms denk
ik: zou hij nog meer kinde-
ren hebben? Boos ben ik
niet op hem, nee, Bernhard
was nou eenmaal een flam-
boyante man. Mensen heb-
ben het nodig om dingen te
doen, om uit te zoeken wie
zij zijn. Ik kan me voorstel-
len dat z[in dochters wel
boos op hem waren, om Ju-
liana, omdat het konings-
huis in opspraak raakte. De
familie ligt onder een ver-
grootglas. Ik heb ze nooit in
levenden lijve ontmoet, of
zelfs maar van een afstand."

"Tijdens de uitvaart van
mijn vader heb ik veel liefde
bij de prinsessen gezien. Ei-
genlijk wilde ik langs de
baar lopen, maar dan was ik
één van de vele Oranjegezin-

den qeweest. Weer ano-
ni"m.-Da""o* heb ik de uit-
írr"ttt rrit oP de bank oP 4e
televisie gevólgd. Met miin
man, dieian mij vroeg-hoe
ík het ervoer. Het verdriet
van de Prinsessen was an-

ders dan dat van mij. Ik was

wel en niet methemverbon-
den."

VERSTOPPEN- 
Feinzend: ,Ik denk wel

eens dat ik vast een leuke
zus voor ze geweest zou zijn,
Én n"", ik s-ta er niet bij stil
of zii gekwetst zullen wor-
àen àöo" mijn boek' lk ben
attiia geme[st, ik ben aErjd
àntï"ia. Hiermee rakel ik
hàt op, maar ik hoef me niet
meer- te verstoppen! Van

móààerttant heb ik helf-
È"o""t en -zussen, maar de

óàrste sojaar heb ik zonder
ze geleefd. Ik heb niet met
ié'eeruzied over de afwas'

ze Éebben de geboorte van

*iin t it a"""n niet gedeeld'

i[ï""t nooit wanneer ik er
*"t of niet mag zijn' Miln
n"fftà"t overleed, ik stond
.ri"t oP de rouwkaart' Dat
doet Piin. Aan het -meer 

ln
Frankriik waar miin man
jÀào 

"t 
it ."n groot deel van

t àt'ir"" wonen, heb ik hem
in ï"U" eentje herdacht'
Uijt Édfzussen en -broer
zdn beschermend ten op-
zichte van onze moeder, be-
grijpelijk, ze is ver in de 8o."

Mildred Z[ilstra lacht:,Ja,
ik heb goeie genen van beide
zifden, helaas met de rim-
pels van vaderskant. Een
man die voor hem heeft ge-
werkt zei dat ik ook zijn
handen heb, ziin loopje. En
ik maak graag grapjes en in-
teresseer me voor jonge
mensen, dat heb ik denk ik
van hem."

Ze is moeder van zes kin-
deren - vier eigen, twee van
haar man - en oma van zes-
tien kleinkinderen. Als ze
trots foto's op haar telefoon
laat zien, blijkt dat het bloed
kruipt... Eén van haar zoons
lijkt meer dan welke van
zijn andere kleinzoons ook
op prins Bernhard. Een ko-
pie. 

"Hij wil het niet weten!
En dan heeft hij óók nog dat
flamboyante", straalt Mil-
dred.

Haar kinderen maken
grapjes over hun afstam-
ming. "Zo 

gaat dat bii ons.
Dit boek is een erkenning
voor mij, maar honderd pro-
cent zekerheid heb ik nooit,
zonder dna-test. Mijn man
vroeg ofik rust heb nu het af
is. Maar dan zeg ik NEE. Met
drie hoofdletters."

Mildred Zijlstra: ,,Mijn moeder
heeft het één keer tóegegeven:
Ja, tk uuas zwanger van hem,
maar wat kon ik?'"
FOTO JAN PAUL KUIT
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