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Beantwoording schriftelijke vragen ex art.
47 RvO aan het College van GS, gesteld
door mevrouw A.M.C. Mineur namens de
fractie SP betreffende Statenjacht voert
Prinsenvlag (d.d. 30 september 2013)

Toelichtinq:
De volgende toelichting werd ter inleiding van schriftelijke vragen ex artikel 47 RvO gegeven door de fractie SP:
"Het Utrechtse Statenjacht is gebouwd naar een ontwerp uit 1746. Het Statenjacht voert de oranje-witblauwe vlag. Deze vlag wordt de Prinsenvlag genoemd, en hij stamt uit de tijd van de Tachtigjarige
Oorlog, honderd jaar daarvoor (1568-1648). ln 1796, vijftig jaar daama, is Nederland overgestapt op de
rood-wit-blauwe vlag, en ook koning Willem I bevestigde in 1813 de keuze voor het rood-wit-blauw.
De oranje-wit-blauwe vlag kwam opnieuw terug in de jaren '30 van de vorige eeuw, bij de opkomst van
de NSB en de groot-Nederlandse gedachte. ln 1937 heeft koningin Wilhelmina een Koninklijk Besluit
ondertekend waarmee het rood-wit-blauw werd vastgesteld als de kleuren van de Nederlandse vlag.
Sindsdien wordt de Prinsenvlag alleen nog gevoerd door organisaties als Voorpost, de Nederlandse
Volks-Unie, de Nationalistische Volks Beweging en Stormfront."
Volgen de schriftelijke vragen en de antwoorden van ons college:
'l

.

Bent u bekend met de geschiedenis van de Prinsenvlag, en met de actuele symboliek van de vlag?

Antwoord: ja.

2.

Bent u bereid af te zien van het gebruik van deze vlag op het Statenjacht?

Antwoord: het statenjacht'De Utrecht' is in eigendom van de Stichting Statenjacht Utrecht en is een
historische reconstructie op basis van tekeningen uit 1746. De Stichting Statenjacht Utrecht voert een
eígen beleid over het schip, waaronder de historische uitrusting ervan.
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