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Doorluchten 

We werden door onze hoog geachte minister president, de heer Rutte bij 
één zijner Corona lessen getrokken, waarschijnlijk niet in gefluisterd door 
het RIVM. Hij drong er stevig op aan de huizen, de scholen en werkruimten 
minstens per dag een kwartier te doorluchten. Hoogleraren schijnen dit zo 
te vinden en dus sprongen andere professoren in de fout van de raadgeving. 
Ik weet bijna zeker dat 95% van onze Nederlandse bevolking geen 
hoogleraren nodig hebben om te weten  hoe en hoelang je dagelijks je huis 
van frisse lucht moet voorzien. In mijn Non Solus ga ik op deze misser van 
onze hoog geachte minister President niet verder in. 
 
Het woord doorluchten deed mij herinneren aan het gebruiken van dit 
woord als predicaat bij adellijke families. Er zijn nu nog mensen die dat 
predicaat; ”Zijne of Hare Doorluchte Hoogheid…enz.”, mogen gebruiken. Er 
zullen niet zoveel luiden zijn die er zo duidelijk op staan het predicaat te 
voeren. Het is aardig de betekenis van dit woord in deze hoedanigheid 
bedoeld, na te gaan. Dat voert al terug tot  de dertiende en veertiende eeuw. 
De bakermat in het Latijn, Perillustris het verhevene, Mede door de kerk de 
betekenis uitgroeide tot; uitzonderlijk, aanzienlijk, gedistingeerd , oprecht, 
inzicht door lichtend, voornaam. De adellijke stand heeft een groot aandeel 
gehad bij het zich toe-eigenen van deze bijzonderheden. Het gepeupel 
onder ging dit gelaten. 
 
De betekenis van het predicaat enten in het gebruikelijk Nederlands geeft 
een ander beeld waar het Koninklijke, het adellijke het gepeupel zich beter 
in kunnen plaatsen  en vinden. Nogmaals de betekenis van Doorluchtige; 
Uitstekend, beregoed, beroemd, beste, bijzonder goed, deugdelijk, eerste 
klas, eerste rang, eminent, excellent, fantastisch. Als  ik zo de maatlat mag 
leggen op de menselijke populatie Nederlanders in de meest uit gebreide 
zin, dan is onze bevolking behoorlijk doorgelucht.     
Wanneer mag je het predicaat gebruiken ? 
Zijn of Hare Doorluchtige Hoogheid is een predicaat dat gedragen wordt 
door adellijke personen afkomstig uit het regerend geslacht van een 
vorstendom, niet zijnde een koninkrijk. In België is de titel in gebruik voor 
de adellijke prinselijke en hertogelijke familie zoals Arenberg, Croy ,de 
Merode en de Ligny. Dus je mag je Doorluchtige Hoogheid laten noemen, als 
je valt in boven genoemde categorie mensen. Bron; Wikipedia.                                                                                                                   
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