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Als merklappenmaakster kwam ik in 2006 achter het bestaan van de 
kroningsmerklap door het lezen van het tijdschrift Vorsten uit 1980, het jaar 
waarin nu prinses Beatrix ingehuldigd werd tot koningin. Op verschillende 
manieren is het in de loop der jaren mogelijk geweest om te laten zien dat je 
als burger meeleefde met het huis van Oranje Nassau. Op handwerkgebied 
verschenen verschillende borduurpatronen bij verloving, huwelijk en geboorte. 
Ook ten tijde van de geboorte van kroonprinses Catharina-Amalia in 2003 was 
dit het geval en werd dit aangeboden door bladen als Libelle en Handwerken 
zonder Grenzen.  

De Vereniging Liefhebbers van Merklappen, Merkwaardig organiseerde voor 
het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima een klokkenkleedje 
borduurwedstrijd maar schreef ook een wedstrijd uit voor het zelf maken van 
een geboortemerklap van prinses Amalia waarvan de resultaten in Nieuwsbrief 
no. 61, april 2004 te zien waren. In Nieuwsbrief no. 75, januari 2007 werd mijn 
column Kroningslap gepubliceerd waardoor elke merklappenliefhebber 
geattendeerd werd op deze merklapvorm. 

Anno 2013 had ik in de loop van een decennium een aantal koninklijke 
merklappen ontworpen. Aangekondigd in de column reeds was een 
inhuldigingsmerklap van mijn hand, een kroningsmerklap was niet van 
toepassing omdat er bij de troonswisseling geen sprake is van een kroning 
maar een inhuldiging. Het sprak voor zich dat ik deze inhuldigingsmerklap in 
schaakbordmotiefmerklap vorm zou geven.  

Ik wist niet in hoeverre anno 2013 nog sprake zou zijn van het uitbrengen van 
professionele borduurpakketten over dit onderwerp. Als merklappenmaakster 
vond ik het belangrijk dat er wel een mogelijkheid zou zijn voor liefhebbers om 
een dergelijke merklap te borduren. Gezien de zeldzaamheid van een dergelijke 
merklap leek het me voor mezelf een goede ontwikkeling om voor de 
allereerste keer een van mijn merklappen op patroon uit te brengen. Daarnaast 
vond ik het belangrijk dat er een keuze zou zijn voor een dergelijk patroon, 
iedere handwerkster heeft tenslotte haar eigen voorkeur.   

Door het delen van het idee voor de inhuldigingsmerklap zou deze mogelijkheid 
kunnen ontstaan. Van Elma wist ik dat zij in staat is om op basis van verstrekte 
gegevens een patroon te tekenen. Elma was niet op de hoogte van het bestaan 
van deze traditie bij troonswisselingen maar was direct enthousiast om een 



patroon te tekenen waarvoor ik de basisgegevens heb verstrekt die zij verwerkt 
heeft naar haar eigen merklapprincipe, hiervoor heb ik ook de term 
“inhuldigingsmerklap” verstrekt.  

Hierna heeft Elma solistisch gewerkt aan het vlot wereldkundig maken van de 
inhuldigingsmerklap zonder zich af te vragen wat mijn bedoeling was met de 
inhuldigingsmerklap. De nadruk is daardoor niet komen te vallen op de 
mogelijkheid anno 2013 tot het volgen van de traditie van het maken van een 
inhuldigingsmerklap zoals het koninklijke huis gestoeld is op tradities maar mijn 
inziens op de persoon. De nadruk is daarmee ook niet komen te vallen op het 
kunnen maken van een merklapvorm zoals die eens in de 30 jaar gemaakt kan 
worden.  

Dit laatste was voor mij belangrijk omdat juist door deze zeldzaamheid het 
belangrijk is dat deze merklappen worden geborduurd. Mijn dank gaat daarom 
uit naar Berthi die door de mogelijkheid van een inhuldigingsmerklappengalerij 
beslist heeft bijgedragen tot het enthousiasme voor het maken van een 
dergelijke merklap en het vastleggen van individuele verhalen achter de 
inhuldigingsmerklap. Mijn dank gaat ook uit naar de deelnemers omdat 
hiermee gezien kan worden dat Nederland nog steeds beschikt over 
borduursters met een vaardige naald die zelf in staat zijn vorm te geven aan 
hun idee van de merklap.  

Ik heb gedacht dat beide inhuldigingsmerklappatronen naast elkaar konden 
bestaan maar dat is in de serie logjes met als onderwerp Inhuldigingsmerklap 
niet naar voren gekomen en dat betreur ik. De eigenaresse van Museum 
Pakhuis Koophandel heb ik geattendeerd op het bestaan van het 
merklappatroon van Elma waardoor beide inhuldigingsmerklappatronen nu ook 
aldaar worden aangeboden. Hier is tot 31 oktober ook een deel van mijn 
collectie koninklijke merklappen te zien. 
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