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In een aantal artikelen beschrijf  ik de bomen die een 
bijzondere relatie met de Oranje-Nassau familie 
hebben. Eerder vertelde ik over de ‘echte’ Oranjebomen 
en hoe die, en de sinaasappels die ze dragen, vanaf  
eind 16de eeuw werden gebruikt om de aanhanke-
lijkheid aan de Oranjes te tonen. 
Deze aflevering behandelt de levensgeschiedenis van 
de boom die je met recht de ‘vader van alle Oranje-
bomen’ zou kunnen noemen: de Winterlinde die ooit 
op het plein voor de Veldpoort van de Dillenburg 
werd geplant.

De Dillenburg
“Wilhelmus van Nassouwe/ben ik, van Duit-
sen bloed/den vaderland getrouwe/blijf  ik 
tot in den dood. Een Prinse van Oranje/ben 
ik, vrij, onverveerd.”
Beter dan met de eerste strofen van ons 
volkslied kun je de Duitse roots van ons 
vorstenhuis niet duidelijk maken. Daaraan 
dachten mijn vrouw en ik onwillekeurig toen 
we in de laatste week van april 2003 met 
onze caravan op een camping in Diez an der 
Lahn verzeild raakten. De camping was ge-
noemd naar Oranienstein, dat daar vlakbij ligt. 
Dat is een mooi gerestaureerd 17de-eeuws 
barokpaleisje, destijds de Duitse thuisbasis 
van de Friese stadhoudersfamilie. Nadat we 
dat bezocht hadden wilden we ook de Dil-
lenburg, waar de eerste Willem van Oranje 
werd geboren, wel eens zien. 

Prentbriefkaart, verzonden in Dillenburg op 22.10.1934 (scan)

Prent van stad en vesting Dillenburg omstreeks 1575¹

door Evert Jan van de Kaa
 Afbeeldingen zie bronvermelding

Bomen die getuigden 
van de Oranjes (4)

De Wilhemslinde

In de 12de eeuw hadden de graven van 
Nassau op een heuvel een bescheiden slot 
gesticht. Daar is in de eeuwen erna nogal 
wat aan- en bijgebouwd. Vooral na 1520 
werden rond de verblijfsruimten zware mu-
ren, droge grachten en kazematten aange-
legd. Dat was een reactie van graaf  Willem 
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de Rijke op een dreigende oorlog met Hes-
sen. Later waren er de toenemende span-
ningen tussen protestanten en katholieken. 
Zijn opvolgers vonden daarin aanleiding 
voor aanvullende werkzaamheden² die pas 
rond 1620, aan het begin van de dertigjarige 
oorlog, werden afgerond. Maar toen was 
de Dillenburg dan ook een volledig aan de 
eisen van die tijd aangepaste vesting die 
bestand was tegen beschietingen met 17de-
eeuwse kanonnen.
Willem de Rijke was in de mannelijke lijn de 
laatste gemeenschappelijke stamvader van de 
Oranje-Nassau dynastie. In 1531 trouwde hij 
met Juliana van Stolberg en op 24 april 1533 
werd Wilhelm, hun oudste zoon, geboren. In 
1544 erfde die van zijn kinderloos gestorven 
neef  René het prinsdom Oranje, plus veel 
andere functies en goederen in de Benelux 
en Frankrijk. Zo werd hij prins Willem I van 
Oranje. Zijn bijnaam ‘de Zwijger’ kreeg hij 
pas later. Keizer Karel de Vijfde erkende 
deze erfenis onder voorwaarde dat hij aan 
zijn hof  in Brussel zou worden opgevoed. 
Dat bracht Willem op elfjarige leeftijd naar 
de Nederlanden. 

Rond 1620 was de  
Dillenburg een volledig 
aan de eisen van die 
tijd aangepaste vesting.

We waren benieuwd hoe dat slot er nu uitzag. Goed voorbereid op wat 
we zouden aantreffen waren we niet. Anders hadden we geweten dat er 
van de imposante vesting weinig meer over is. Het slot was in een oorlog 
tussen Frankrijk en Pruisen kapotgeschoten en acht jaar later met de 
grond gelijk gemaakt. Ook de kazematten werden met grond gevuld, 
maar daarvan zijn de meeste in de afgelopen anderhalve eeuw weer 
uitgegraven. Dat zijn vrijwel de enige onderdelen die nu nog te bezichti-
gen zijn. Afgezien van de kazematten had alleen een oude Lindeboom de 
beschietingen in 1760 goed doorstaan. Zoals op de plattegrond uit 1763 
is te zien was dat toen de meest imposante boom op de burchtheuvel. 
Inmiddels staat er ook de in 1875 in gebruik genomen Wilhelmsturm, 
met daarin een Oranje-Nassau museum. Het bevat een verzameling 
kunstwerken, stambomen en documenten over Willem van Oranje en 
zijn familie. Na ons bezoek aan het museum stopten we bij een flinke 
Winterlinde (Tilia cordata) die toen net in het blad kwam. Op het schildje 
voor de boom stond in het Duits: “Wilhelmslinde - Schloßberg. Hier 
zou Willem I van Oranje in 1568 een gezantschap hebben ontvangen dat 
hem verzocht zich in de Nederlandse bevrijdingsstrijd aan het hoofd van 
het volk te stellen.” 
Even dachten we dat het de originele Wilhelmslinde was, maar daarvoor 
was hij toch echt nog een maatje te klein. 

De nieuwe Wilhelmslinde, eind april 2003

Plattegrond van de burchtheuvel in Dillenburg; basis 
(in zwart-wit): in 1763 opgemeten en getekend door 
von Pfau
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De originele Wilhemslinde
“Nog altoos leidt dat pad langs den ouden lindeboom, waaruit de trillende 
toonen des nachtegaals den verdwenen bewoners der verdwenen burcht 
zoo menigmaal liefelijk in de ooren klonken. Dat is de Oranje-linde. Op een 
kleine verhevenheid, wier glooiing sinds lang scherp afgesneden en door een 
kring van platte stenen als tot een altaar gevormd is, verheft de eeuwenheu-
gende stam zijnen eeuwenheugende takken ....” (Hofdijk, 1873)

Wilhelmslinde omstreeks 1869 (kleurenlitho van Johannes Hilverdink3)

Prinses Marianne, de 
tante van Willem III, was 
gaan samenwonen 
met haar koetsier

Een van de leden van het Nederlandse comité 
geeft in een nabeschouwing5 niet alleen een 
goed beeld van de manier waarop de bezoe-
kers toen tegen de boom aankeken, maar ook 
van de toestand van de boom: “Nog eenige 
schreden, daar staat de beroemde linde! Wees 
mij gegroet, gij oude, knoestige stam. Gij zijt 
verweerd en geschonden [...]. Wij danken de 
Dillenburgers, dat zij de wonden, die storm en 
onweer u sloegen, zorgvuldig hebben verbon-
den en met boomschors bespijkerd. IJzeren 
zwachtels omsluiten uwe stramme, hier en 
daar geknakte leden. Zoo kunt gij het nog lang 
houden, uw loof  is nog vol en frisch.” 

Wilhelmslinde met Willemstoren in 19096; links: de 
‘nieuwe’ Wilhelmslinde?

Op de dag af  drie jaar na de eerste steenleg-
ging werd de toren ingewijd. Prinses Mari-
anne was er niet bij, maar haar zoon prins 
Albrecht van Pruisen was namens zijn oom 
Wilhelm I, inmiddels keizer van Duitsland, 
de belangrijkste gast. Opnieuw waren er 
veel vooraanstaande Nederlanders aanwezig, 
en opnieuw namen die deel aan een grote 
optocht die voorafgaand aan de inwijding 
plechtig rond de ‘Oude Linde’ voerde. 
Een krantenverslag meldt het volgende: “[...] 
die lindeboom wordt gesteund door ijzeren 
banden; hier en daar is de boom geschonden, 
doch door opgespijkerden boomschors zoo 
goed mogelijk hersteld. Toch bloeide hij dit 
jaar nog en prijkt hij in vollen bladerendos.”

Tot ver in de 19de eeuw lijkt in Nederland vrijwel niemand van het bestaan 
van de Wilhelmslinde te weten. Ik heb tenminste, afgezien van de platte-
grond uit 1763, daarvoor geen enkele aanwijzing gevonden. Dat verandert 
met de opkomst van het toerisme en met name nadat in 1866 in Dillen-
burg het initiatief  werd genomen om een gedenktoren te bouwen te mid-
den van de kasteelruïnes. De tekst hierboven is de oudste vermelding die 
ik van de boom heb kunnen achterhalen. De in Hofdijk’s boek³ afgedrukte 
kleurenlitho zal wel de oudste natuurgetrouwe afbeelding zijn. Op de prent 
is niets te zien van maatregelen om storm- of  bliksemschade te herstellen. 
De benaming ‘Oranjelinde’ komt trouwens maar in enkele latere publi-
caties terug. Meestal wordt de boom ‘Willemslinde’ of  ‘Wilhelmslinde’  
genoemd. Ik houd hier verder die laatste naam aan. 

In aansluiting op een Duitse inzamelingsactie in december 1871 werd 
ook in Nederland een comité opgericht om fondsen te werven voor de 
bouw van een Willemstoren op de ruïnes van de Dillenburg. Dat ging 
met veel publiciteit gepaard. Al op 29 juni werd de eerste steen gelegd, 
door prinses Marianne, de tante van koning Willem III. Die was, nog 
voordat haar ongelukkige huwelijk met de broer van de koning van Prui-
sen was ontbonden, gaan samenwonen met haar koetsier, waardoor ze 
zowel aan het Pruisische als aan het Nederlandse hof  in ongenade viel. 
Wel had ze veruit het grootste deel van de kosten voor de toren gedra-
gen. Vandaar dat zij die handeling verrichtte. 
In de publiciteit rond de bouw van de toren kwam ook de Wilhelmslinde 
in brochures en kranten uitgebreid voor het voetlicht. Over de optocht 
van de stad Dillenburg naar de plaats waar de eerste steen zou worden 
gelegd schreef  een van de 50 aanwezige Nederlandse sponsors�: “Een 
grote stoet. Muziek voorop [...]. Plechtig was het oogenblik, toen wij de 
linde omtrokken, de beroemde linde.” 
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Boomchirurgische ingrepen
De gezondheidstoestand van de Wilhelmslinde 
werd dus anderhalve eeuw geleden nog als rede-
lijk beoordeeld, ook al had hij toen al de nodige 
boomchirurgische ingrepen ondergaan. Sinds 
enkele tientallen jaren weten we dat dergelijke 
ingrepen een boom geen goed doen, maar deze 
linde heeft het daarna toch nog ongeveer een 
eeuw uitgehouden. Wel zijn er diverse malen 
stekken en/of  afleggers van de oude boom op-
gekweekt, waarvan er één omstreeks 1909 in de 
nabijheid van de ‘moerboom’ is geplant, volgens 
sommigen ter gelegenheid van de geboorte van 
onze koningin Juliana. 
Sindsdien is op foto’s en uit ooggetuigenver-
slagen op te maken hoe door de jaren heen de 
vitaliteit van de Wilhelmslinde langzamerhand 
afneemt. Op krantenfoto’s uit 1925 (Wil-
lemstoren 50 jaar) zijn de zijtakken afgezet en 
de stam is ten opzichte van 1909 verregaand 
gedegradeerd. Maar op een prentbriefkaart uit 
de vroege jaren 1930 is te zien dat de kroon 
zich toch weer behoorlijk heeft hersteld. Een 
ander krantenartikel uit 1938 spreekt van “een 
meer dan 3 eeuwen oude boom, door den 
bliksem gespleten, door den tand des tijds 
uitgehold, maar met beton ‘geplombeerd’. De 
bijbehorende foto geeft een goed beeld van de 
omvang van dat geknutsel. 

In 1963 vertelt een geïnterviewde in de Friese 
Koerier dat de Linde in 1960 werd gekapt. 
Maar niet alles wat gedrukt staat is waar: in 
1961 stond in het Gereformeerd Gezinsblad: 
“De beroemde ‘Wilhelmslinde’ […] gaat 
letterlijk voor de bijl […] Weersinvloeden en 
ouderdom hebben in de loop der jaren de 
oude linde op de Slotberg deerlijk gehavend, 
zodat de inwoners van de Duitse plaats met 
beton en mastiek de molmgaten moesten 
vullen.” Op de bijbehorende krantenfoto zie 
je stukken schors die lijken te zijn opgehangen 
aan een betonnen kern. Nog eens tien jaar 
later, tijdens het staatsbezoek van Juliana en 
Bernhard aan Duitsland, schreven de kranten 
dat de koningin en prins de Willemslinde be-
keken: ”Een nietszeggende bijna dode boom, 
gestut door palen en voorzien van een hekje 
dat nog naar carbolineum stonk.” 

Uit de spaarzame berichten waarin vanaf  
1973 de Wilhelmslinde nog wordt genoemd 
is me niet duidelijk of  de originele boom 
wordt bedoeld of  zijn inmiddels volwassen 
loteling. Ik heb dan ook niet kunnen achter-
halen wanneer de boom echt geveld is. 

Krantenfoto van Wilhelmslinde anno 1961

Gedenksteen die destijds bij de Wilhelmslinde stond
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Verhalen die de ronde doen
“Onder deze linde werden op 14 April 1568 de Nederlandse gezanten 
door Willem de Zwijger ontvangen.” Deze tekst staat te lezen op de 
gedenksteen aan de rand van het pleintje, waar in het midden de originele 
Wilhelmslinde stond. Nu tref  je er een nakomeling aan.
In historische boeken en krantenartikelen is tientallen keren zo’n 
bijeenkomst onder de boom beschreven. Soms wordt die ontmoeting 
gedateerd op 24 april, de verjaardag van Willem van Oranje. In sommige 
versies ontving de prins het gezantschap onder de Lindeboom die op een 
plein voor de Veldpoort stond; in andere trof  hij ze onder de Linde toen 
hij net van de jacht terugkwam. Het gezantschap zou hebben toegezegd 
om 300.000 daalder7 of  600.000 gulden8 bij te dragen wanneer hij de 
strijd met Spanje zou aangaan. (De huidige tegenwaarde daarvan is 10 
resp. 20 miljoen euro.) Willem van Oranje had dat geld hard nodig om 
het leger, waarmee hij in augustus het zuiden van de Nederlanden bin-
nenviel, te kunnen betalen. Die inval werd overigens een mislukking. 

De Wilhelmslinde duikt ook op in een hele reeks andere vertellingen. 
Een daarvan speelt op 19 juli 1544, op een ‘liefelijk met mollig gras 
begroeide vlakte waar een reusachtige linde hare brede takken uitspreidt’. 
Die Linde staat op ruime afstand van de slotpoort. Juliana van Stolberg 
zit eronder, op een zodenbank, de voorganger van de houten bankjes 
die nu vaak op mooie plekjes in de natuur staan. Ze heeft haar jongste 
dochter op schoot, drie iets oudere kinderen spelen rond haar rokken en 
de drie grootsten zijn bezig met een balspel – kennelijk een vorm van 
kaatsen, want er wordt een bal geworpen - wanneer een torenwachter 
op de hoorn blaast en de oudste zoon, Willem-nog-niet-van-Oranje, een 
bode ziet aankomen. Die brengt een brief  naar vader Willem de Rijke. 
Zoon Willem heeft natuurlijk door dat er wat ergs is gebeurd, stopt met 
spelen en loopt naar het pad waar hij de poort van de burcht kan zien. 
Even later ziet hij daar zijn vader uitkomen, met een brief  in de hand. 
Onder de Lindeboom vertelt hij zijn gezin dan dat neef  René de dag er-
voor aan de gevolgen van een verwonding is overleden. “En nu, Willem” 
zegt de graaf  tot zijn zoon, “zijt gij prins van Oranje en erfgenaam van 
groote goederen”.
Bij dit verhaal hoort een litho van een stevig uit de kluiten gewassen 
Linde met het hele gezin en, zo te zien, een kindermeisje. 

Artist impression9 van de Nassau-familie in 1544 

“En nu, Willem, zijt gij 
prins van Oranje en 
erfgenaam van groote 
goederen.”

Een heel andere mise-en-scene van de Wil-
helmslinde treffen we aan in de geromanti-
seerde biografie¹° van Maria van Oranje, het 
derde kind van Willem en Anna van Buren. 
Daarin staat hoe de elfjarige Maria met Willem 
van Oranje en zijn vele mede-vluchtelingen 
in 1567 aankwamen op de Dillenburg: “Toen 
zij het van de Noordzijde naderden, waren 
zij de rivier overgestoken, en hadden door de 
stadspoort de hooger gelegen kasteelpoort 
bereikt, die ten zuiden van het slot lag. En nog 
meer poorten waren zij doorgegaan, tot zij 
eindelijk die bij het groote rondeel bereikten 
waar op het plateau een eenzame forsche linde 
stond. Daar hadden zij gewacht om de koetse 
van Vrouwe Moeder te laten voorgaan. Zoo, 
met Heer Vatter en de onkels en de vele rei-
zigers, was Maria de lange, overwelfde galerij 
binnengereden die toegang gaf  tot het ruime, 
voorname slotplein.” 
De Linde staat hier dus binnen de muren in 
plaats van in het vrije veld. 

In streng calvinistische kringen had men zo 
zijn eigen interpretatie van het werkelijke 
belang van de Wilhelmslinde. Zo werd er al 
in een kinderboek (!) uit 1933 een rol aan 
toegeschreven bij de bekering van Willem 
van Oranje tot het calvinisme¹¹: “In die stille 
afzondering op den Dillenburg zou de Heere 
tot hem spreken, vooral als hij alleen onder 
het wijde looverdak van den Lindeboom 
peinzend neerzat […]. Onder den ouden lin-
deboom werd nu een hoogeschool geopend, 
de groote Hofschool van den Dillenburg, 
waar meer gesproken en zeker ook meer 
gebeden is, dan ons in de geschiedenisboe-
ken wordt meegedeeld. Daar werd de Prins 
voorbereid tot den gewichtigen stap, dien hij 
in 1573 doen zou, toen hij overging tot de 
Gereformeerde Kerk […]. In de stille scha-
duw van dien lindeboom heeft het grootste 
feit plaats gehad van ‘s Prinsen leven; daar 
werd het heerlijk verbond gesloten tusschen 
God en zijn ziel […]”. 
Dat is weer eens andere koek dan knielen op 
een bed violen! De auteur sluit deze episode 
uit het leven van Willem van Oranje af  met 
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een lofrede op de Linde: “Nog altijd groent 
en geurt in de wijde omgeving de oude Wil-
helmslinde waaronder de Prins gezeten was. 
Deze statige boom mag een duidelijk spre-
kend beeld heeten van wat Prins Willem van 
Oranje voor Nederland is geweest. Verheven 
ontwikkelt zich zijn kruin en naar alle kanten 
zendt hij takken en twijgen uit, die breed 
neerhangen en een reuzenprieel vormen. 
Om dien schoonen vorm ontplooit zich een 
onvergelijkelijk ,’bladerpaleis’, waarvan elk 
blad frisch groen is en door ieder tochtje van 
den wind bewogen wordt.” 

Nog altijd groent en 
geurt in de omgeving 
de oude Wilhelmslinde

Ook meer recent zijn er verhalen over de 
Wilhelmslinde in omloop gebracht. Zo wordt 
in een krantenartikel uit 1967 geschreven 
over de doopnaam van Willem-Alexander. 
Die is vernoemd naar de broer van koning 
Willem III. Deze broer was pas 32 jaar oud 
toen hij in 1874 overleed. Op de dag van zijn 
overlijden zou de bliksem zijn ingeslagen in 
de eeuwenoude Wilhelmslinde op de Dil-
lenburg. Maar volgens sommige hedendaagse 
bronnen zou die boom juist (of: ook?) kort 
voor het overlijden van koning Willem III in 
1890 door de bliksem zijn getroffen. 
De laatste berichten over de toestand van 
de boom, tijdens het staatsbezoek van ko-
ningin Juliana aan Duitsland in 1971, heb-
ben we te danken aan koningin Juliana. Die 
stond er op te voet naar de toren te gaan. 
Prins Bernhard zei nog: “Mama, je moet 
niet zo lastig zijn. We zijn al twintig minuten 
te laat.” Maar het besluit van de koningin 
stond vast. Ze zei resoluut tot de prins: 
“Ik ga in Dillenburg te voet. Als jij niet 
wil lopen, ga je maar met de auto”. Prins 
Bernhard maakte een hulpeloos gebaar en 
legde zich bij de wens van zijn vrouw neer. 
Kordaat baande de koningin zich een weg 
tussen de vele motoren van het escorte en 
wandelde naar de Willemstoren. Dit had 
echter tot gevolg dat een meute fotografen 
haar onder de voet dreigde te lopen. Het ge-
volg en de Sicherheitspolizei raakten in pa-
niek. Alles en iedereen liep door elkaar”¹². 
Maar zo was de koningin wel in staat om 
onderweg de Wilhelmslinde te bekijken. 

Feiten of  fictie?
“Hier zou Willem I van Oranje in 1568 een gezantschap hebben ontvan-
gen dat hem verzocht zich in de Nederlandse bevrijdingsstrijd aan het 
hoofd van het volk te stellen.” Dit is de tekst op het info-paneel onder de 
nieuwe Wilhelmslinde. 

Je kunt je afvragen in hoeverre de tekst op de gedenksteen wel op 
waarheid berust. Het staat in ieder geval vast dat er in april 1568 een 
groep vooraanstaande lieden in Dillenburg is geweest. Dat is terug te 
vinden in het huisarchief  van de Oranje-Nassaus¹³. Maar de datum 
van 14 april wordt daarin niet genoemd. Het ging ook niet om een 
gezantschap dat de Nederlandse bevolking of  belangrijke actoren 
daarbinnen vertegenwoordigde, maar om een groep van tien welge-
stelde protestantse vluchtelingen, waarschijnlijk allemaal uit Antwer-
pen afkomstig. Ze hebben op verzoek van Willem van Oranje op 23 
april een document opgesteld waarin ze hem beloven om, wanneer hij 
“voor den tegenwoordigen nood zijn zilverwerk naar de munt zendt” 
daarvoor het dubbele der waarde terug te zullen geven “zodra de 
vrijheid van godsdienst weer gevestigd zal zijn, gelijk voor het vertrek 
van den Prins uit de Nederlanden.” 
Als voorbeeld vermelden zij dat, wanneer het zilverwerk een waarde 
van 50.000 gulden heeft, zij hem bij succes 100.000 gulden zullen 
betalen. No cure, no pay dus, zoals goede kooplieden betaamt. Het 
document is blijkbaar niet ondertekend. Op 24 april, zijn verjaardag, 
reageert de prins hierop. In een door hem ondertekend document 
verklaart hij dat hij niet alleen zijn zilverwerk voor de goede zaak 
zal inzetten, maar ook zijn hele persoon en alles wat verder in zijn 
vermogen ligt. Hij stelt vervolgens dat de middelen die hij heeft niet 
voldoende zijn om zo’n grote daad te realiseren zonder de financiële 
toezegging van de heren. Daarbij noemt hij een bedrag van 600.000 
gulden. Dat bedrag komt niet in de verklaring van de tien heren voor 
en is dus nooit aantoonbaar toegezegd. In het archief  wordt ook ner-
gens een datum van 14 april genoemd. De tekst op de gedenksteen bij 
de oude Linde bevat dus maar een kleine kern van waarheid. Natuur-
lijk is het bericht van het overlijden van René van Chalons in 1544 op 
de Dillenburg aangekomen. Dat geldt ook voor de tocht van Maria, 
haar vader en andere ballingen in 1567. Over de overgang in 1573 van 
Willem van Oranje naar het protestantisme bestaat evenmin twijfel, en 
de gang van zaken bij het staatsbezoek van Juliana is door voldoende 
aanwezigen vastgelegd. En de bliksem is in de laatste decennia van de 
19de eeuw vast wel een of  tweemaal ingeslagen in de Linde. Ook de 
andere verhalen zijn dus deels waar.

Maar vonden die ontvangst, familiebijeenkomst en gebeden in de 
16de eeuw inderdaad onder de befaamde Linde plaats? Daarover is 
best een uitspraak te doen. Op de foto uit 1909 zijn naast de Linde 
de Wilhelmstoren en een mijnheer te zien. De hoogte van de toren is 
bekend, zo ook de afstand tussen Linde en toren. Gebruik makend 
van principes van fotografische projectie kan daarmee de diameter 
van de stam globaal worden berekend, en daarmee de omtrek. Die lag 
in 1909 in de range tussen 3,5 en 5 m. Een vergelijkbare benadering 
voor de kleurenlitho uit 1869 levert een ongeveer één meter kleinere 
stamomtrek. Ik heb een bestand met (in april 2016) 248 Winterlindes 
met een natuurlijke groeiwijze, waarin zowel de omvang als de door 
deskundigen geschatte leeftijd staan. Daarin zitten veruit de meeste 
monumentale Winterlindes van Duitsland. De gemiddelde groei van 
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de omtrek is ruim 2 cm per jaar, waaruit voor 1909 een geschatte leef-
tijd tussen 175 en 250 jaar volgt. Dat duidt op een plantdatum ruim 
na de tijd waarin de 16de eeuwse taferelen speelden. Omgekeerd zou 
de Wilhelmslinde uiterlijk omstreeks 1500 geplant moeten zijn om 
tijdens de bovenstaande gebeurtenissen een redelijke omvang te heb-
ben, en dus in 1909 ruim 400 jaar oud zijn. En van de 51 Winterlindes 
met een omtrek tussen 3,5 en5 m hadden er maar twee een geschatte 
leeftijd boven 400 jaar.

Waarschijnlijker is dat de Linde pas in 
de 17de eeuw werd geplant.

Het ligt dan ook meer voor de hand dat de Linde pas in het begin van de 
17de eeuw is geplant. Dat is des te waarschijnlijker wanneer we de twee 
weergaven van de Dillenburg, gezien vanuit het zuiden, vergelijken. Een 
daarvan is gemaakt vóór 1605, de andere omstreeks 1640. De eerder ge-
noemde uitbreidingen van de vestingwerken die omstreeks 1620 gereed-
kwamen zijn op de tweede prent duidelijk te zien.

De Willemslinde stond in 1763 op het nieuwe plein vóór de Veldpoort. 
Indien het omstreeks 1550 al een imposante boom was, zou hij in 1605 
prominent voor de poort te zien moeten zijn en in 1640 ver boven de 
nieuwe muur hebben uitgetorend als hij bij de bouwwerkzaamheden 
gespaard was. Logischer lijkt het mij dat hij na de afronding van de 
vestingbouw op het nieuwe plein is geplant. Dat klopt dan weer met de 
schatting van zijn leeftijd in 1909. 
Het lijkt me dan ook maar beter om die verhalen over de boom in de 
16de eeuw naar het land der fabelen of, zo je wilt, legenden te verwijzen. 
De slag die het huidige info-paneel op de Dillenburg om de arm houdt is 
dus zeer op zijn plaats. Maar de oude Wilhelmslinde leeft wel voort, niet 
alleen op de Dillenburg maar ook op verschillende plaatsen in  
Nederland. Daarover meer in een volgende aflevering. 
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