
STANDVASTIG GA IK VOORT 

Filips Willem - de niet zo glorieuze historie van enen Prins van Oranje 

 

De eerste jaren waren gelukkig en gezond 
In Buren, bij Van Oranje - Van Egmont 

Een zoon en een dochter, wat meer wil een mens? 
Dat heet niet voor niets een koningswens. 

Op ocharme zijn derde levensjaar 
Was Filips Willem voor het eerst de sigaar 
Hij begeleidde zijn moeder naar het graf 

Sindsdien ging het eigenlijk steil bergaf 
De kleine die zei 

“Zo het zij” 
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De Zwijger bleef niet lang in de rouw 

En vond al gauw een nieuwe vrouw 
Met veel geld en een drankprobleem 

En van stiefmoederliefde helaas geen zweem. 
Op zijn twaalfde zei Willem tegen zijn zoon: 
“Die rellen met Spanje, dat is niet meer schoon. 

Ik stuur jou, Filips Willem, in de naam van God, 
Zonder verwijl naar Leuven op kot.” 

Het knaapje dat zei 
“Zo het zij” 
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Filips Willem bleek geen slechte student 
Met een knobbel voor talen maar ook een talent 

Voor slechte vrienden en foute kameraden 
Vooral die van Alva had ik hem toch afgeraden. 
Plots werd hij naar Spanje ontvoerd 

Zijn vader was tot tranen geroerd 
Maar tussen ons gezwegen en gezegd: 

Eigenlijk had hij het daar niet zo slecht. 
De jongen die zei 
“Zo het zij” 
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Vader Willem werd koelbloedig vermoord 

Zijn borstkas met meerdere kogels doorboord 
Bovenop al het verdriet en gemis 
Kwamen de problemen met de erfenis. 

Tien kinderen had hij, bij minstens vier vrouwen 
Niet simpel om ieder tevreden te houden 

Filips Willem kreeg niet het meest, maar wel het idyllischt: 
Zijn rijkdom lag hier, in Zichem en Diest. 
De prins die zei 

“Zo het zij” 
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Filips Willem werd hier prinsheerlijk ontvangen 
Vol eten gepropt en met eretekens behangen 

Met een stoet en een feest en een prachtig banket 
En de stad? Die bleef achter met een gat in ‘t budget. 

Na nog een ander feest zat Filips Willem met een indigestie 
Zijn dokter deed hem een vreemde suggestie 
Van dat lavement kreeg hij het Spaans benauwd 

Die lijfarts maakte een grove fout 
De patiënt zei 

“ ‘t is gedaan met mij” 
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