
 
 

Rudi Holzhauer, bestuurslid VBNGB 

Speech ter gelegenheid van de Koninklijke Onderscheiding aan Cees van der 

Wiel te Denia, Spanje op 26 april 2017 

 

1 Inleiding 

Waarde Cees, 

Dit is een prachtig moment! Het mooist is het natuurlijk voor jou! Ere wie ere 

toekomt. Maar het is ook mooi voor al degenen die dicht bij je staan, zowel heel 

persoonlijk (Maggy voorop) als in je vele vriendschappen. En er ligt een mooi 

moment voor onze Vereniging in de erkenning van de waarde van de belangen 

die wij behartigen en waarvan jij het boegbeeld bent. Tot slot is het ook voor mij 

heel bijzonder om jou hier vandaag zo te kunnen toespreken. Ik sta hier 

overigens namens de leden en het Bestuur van de huidige Vereniging voor de 

Belangenbehartiging van Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, en 

van haar voorgangers. 



 
 

Nu passen er bij deze gelegenheid wel een paar kanttekeningen. Eéntje gaat 

over het ridderschap en de Koning; ééntje komt vanuit de leden en het bestuur 

van de Vereniging, en ééntje gaat iets meer inhoudelijk over ons 

Verenigingswerk en onze gedeelde strijd. Er moet tenslotte altijd ook een 

boodschap zijn. 

2 Ridder metaforen 

Ik begin met het ridderschap. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Ik vroeg mij af waar een Ridder eigenlijk voor staat? Wat is het ethos? Laat ik 

een paar hoofdwaarden noemen: eer, kracht en moed, trouw, vrijgevigheid en 

eerlijkheid. Daarnaast gaat het onder andere om het beschermen van de 

zwakkeren en de ouderen. Ridders voeren strijd tegen onrecht en 

onrechtvaardigheid. Ridders hebben ook aanzien in hun sociale status. 

Dat alles beschrijft jouw werk voor onze Belangenvereniging heel aardig, denk 

ik zo. Het zijn argumenten om jou deze Onderscheiding vandaag toe te kennen. 

Ik zou er bijna aan toevoegen: Cees – ridder zonder vrees! 

3 Koninklijke naïviteit? 

Maar ja Cees. Dan al dat Verenigingswerk waarvoor je nu deze Onderscheiding 

hebt gekregen. Dat knelt natuurlijk wel een beetje!  

Cees strijdt tegen de Nederlandse overheid, tegen ministeries, tegen 

bestuursorganen, tegen overheidsdiensten … Hij doet dat bij de Nationale 

Ombudsman, bij de Nederlandse rechter (in allerlei smaken), bij het Europese 

Hof van Justitie, bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, en ga zo 

maar door! 

Je bent een luis in de pels van de Nederlandse overheid. Dus waarom krijg nu 

uitgerekend JIJ zo’n Koninklijke Onderscheiding? We zijn in het verleden als 

Vereniging al eens op een vervelende manier juridisch geconfronteerd met 

“bestuurlijke naïviteit” om misstanden toe te dekken. Ik moest daar even aan 

denken. Zou hier misschien sprake zijn van een zekere “Koninklijke naïviteit”? 

Ik kan mij goed voorstellen dat er leden en bestuursleden zijn die zich in ieder 

geval afvragen of de Koning zich wel gerealiseerd heeft wie hij hier 

onderscheidt? 

4 Nou de leden nog! 

Aan de andere kant: de leden en bestuursleden die zo hun aarzelingen hebben, 

die kennen jou dan slecht! Ik ken jou weliswaar ook niet heel erg goed, maar ik 



 
 

kan mij niet voorstellen dat jij je zou laten paaien door Nederland; dat je 

monddood zou worden gemaakt; of dat je je zou laten “inpalmen” door datzelfde 

Nederland waar je langjarig strijd tegen heb gevoerd, en nog steeds voert! Nee 

Cees – dat gaat niet gebeuren! 

Als ik het ondeugend en een beetje anarchistisch mag zeggen: “Het is immers 

de Koning maar” die jou deze eer verstrekt.  

Ik wijs dan gemakshalve op de geschiedenis. Op onze Nederlands-Spaanse 

geschiedenis welteverstaan. Ik bedoel de periode van de Tachtigjarige Oorlog. 

Ook toen hadden we niets tegen de Spaanse Koning, maar wel tegen zijn 

bestuurders, zoals Alva. De Koning van Spanje hebben we immers altijd 

gewoon geëerd, terwijl we zijn administratie de tent uit vochten. Want die Alva, 

die wilden we niet. En wat kwam er na Alva?  

Toen kwamen er bestuurders als Hoogervorst, Bolkestein, Kroes, Schippers, 

Wiebes en vele anderen! Dat zijn de Alva’s van onze tijd! DAAR hebben we 

problemen mee. En waar het bij Alva nog maar een Tiende Penning was …. 

Inmiddels hebben ze het over een 90%-regeling. Het is er wat dat betreft niet 

beter op geworden! We houden het er maar op dat de Koning daar allemaal 

niets mee te maken heeft. Toen niet – en nu ook niet.  

5 Gedeelde strijd 

Cees, ik hoef vanuit de Vereniging jouw “track record” hier nu niet te gaan 

opsommen. [De Ambassadeur heeft het keurig en bondig samengevat.] 

Blijft staan dat de Nederlandse overheid er keer op keer blijk van geeft dat ze 

niet precies weet in welke situaties wij - als Nederlands Gepensioneerden die 

buiten Nederland wonen – verkeren en terecht komen. Ze weten vast ook niet 

dat en hoe ze daar telkens weer op inhakken. Over de vermaledijde 

stelselwijziging in de zorg was in 2005/2006 domweg niet goed nagedacht. 

Later bedekt met die nare mantel van “bestuurlijke naïviteit”.  

Onze zorgverzekeringspolissen werden onteigend, ons opgebouwde 

reservegeld werd overgeheveld naar de zakken van de nieuwe 

zorgverzekeraars (zei daar iemand: ongeoorloofde staatssteun?). Niemand in 

Nederland dacht en denkt na over de gevolgen van allerlei maatregelen voor de 

in het buitenland wonende oudere Nederlanders. Met als gevolg behoorlijk wat 

schrijnende gevallen in landen waar ouderen toen woonden. Dat is vanuit 

Nederland nooit gecorrigeerd en het is nooit meer goed gekomen.  



 
 

Mijn vrouw en ik hebben dat ook maar weer eens aan den lijve ondervonden bij 

mijn eigen emigratie zo’n 2 jaar geleden. Ik vond en vind veel zaken oprecht 

niet te geloven en behoorlijk schofferend. En ook in de sfeer van de fiscaliteit 

wordt ofwel helemaal geen rekening gehouden met onze groep, ofwel – nog 

erger – ze wordt bewust achtergesteld. Elke dag meldt zich wel iemand bij onze 

Vereniging. 

Ik denk, Cees, dat wij zo langzamerhand inderdaad wel mogen spreken over de 

grenzen van de rechtsstaat Nederland die scherper en scherper in zicht komen.  

Anderen zien dat overigens ook steeds meer. Op hele andere gronden. De 

wetgever lijkt systematisch geen rekening te houden met de gevolgen van 

allerlei wetten voor onze doelgroep. Ministeries en bestuursorganen geven 

geen antwoord of geven niet thuis; datzelfde geldt voor de politiek (partijen, 

Kamerfracties, vaste Kamercommissies). Allerlei belangenorganisaties in de 

zorg zijn niet in ons geïnteresseerd; Nederlandse ouderenorganisaties al 

evenmin. Als dan ook de rechterlijke macht niet thuis geeft en dubieuze 

beslissingen neemt dan is het bedenkelijk gesteld met die zogenaamde 

rechtsstaat Nederland. 

En kijk Cees: juist dan komt een Ridder meer dan ooit van pas! 

6 Afsluiting 

Cees. We zijn niet met z’n twaalven en onze ronde tafel is behoorlijk digitaal. 

Maar we staan en we strijden met jou voor onze zaak. Neem het ons maar niet 

kwalijk als we vinden dat jouw onderscheiding lekker ook een beetje op ons 

allemaal afstraalt. 

Ik ben weliswaar geen PR-functionaris van de Vereniging, maar deze aan jou 

verleende Koninklijke onderscheiding maakt ons allemaal wat sterker. Ik moet 

nu de Ambassade nog zien die blijft weigeren om onze Vereniging op zijn 

website te vermelden! Om maar eens één PR-argument te noemen. We gaan 

het daar nog wel over hebben. 

Cees – namens de leden en het bestuur van de Vereniging nogmaals héél erg 

gefeliciteerd – en in het dorpje in de Sierra Nevada waar ik woon doen we dan 

een driewerf Viva. Een beetje couleur locale moet uiteindelijk kunnen .. 

[aan de zaal] Dames en heren, mag ik u daartoe uitnodigen …  

VOOR CEES – VIVA! VIVA! VIVA! 


