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Vooraf

Koningin Beatrix jubileert. Zij is vijfentwintig jaar staatshoofd
van Nederland en symbool van nationale eenheid. Kan een
mens symbool van een samenleving zijn? Werkt dat? Als zoiets
vroeger al zinvol was, zou het dat ook blijven? Hoe ervaren de
Nederlanders het koningschap en hoe zou Beatrix dit zelf beleven?
Over een staatshoofd dat al zo’n periode regeert, mag veel bekend worden verondersteld, zodat de schrijver het risico loopt
dingen te herkauwen. Voor een historicus is de beschrijving van
een vorstin bovendien een riskante onderneming omdat hij bij
voorbaat wordt verdacht van een neiging tot pluimstrijkerij.1
Hierdoor mag een mogelijk waarderend portret van de vorstin
nauwelijks een onbevangen ontvangst verwachten. Later, toen
ik eenmaal bezig was met schrijven, betrapte ik mij na verloop
van tijd op de neiging tot zelfcensuur, zo van: ‘ja, weer iemand
met een verwijzing naar de hartelijkheid, de inzet en de professionaliteit van de koningin!’
Maar dit boek is geen gangbaar gelegenheidsgeschrift in die zin
dat het zich beperkt tot de regeerperiode van koningin Beatrix.
Het onderzoek naar de betekenis van haar ambtsvervulling
mondt uit in de vraag naar de waardering van het koningschap
in de eenentwintigste eeuw. Het gaat hier om een van oorsprong premodern instituut. Toen Beatrix in 1980 aantrad wilde zij bewijzen dat het functioneel kon zijn in de moderne
samenleving van toen en haar stond een inhoudelijk koning9
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schap voor ogen. Is dit mogelijk gebleken en hoe heeft zij het
aangepakt?
In de afgelopen vijfentwintig jaar zetten ontwikkelingen zoals Europese integratie, globalisering, individualisering, ontideologisering en immigratie zich in versneld tempo voort. De
contouren van de natiestaat werden geleidelijk vager, de behoefte zich te herkennen in een Nederlandse cultuurnatie werd
bij de Nederlanders sterker. Het oorspronkelijk premoderne
koningschap bleek zich te moeten handhaven in een postmoderne samenleving. Wat zijn daarvan de consequenties en heeft
de koningin deze ontwikkelingen onderkend en er voldoende
rekening mee gehouden?
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk heeft Nederland
nooit een uitgesproken opvatting over de staat ontwikkeld.
De Nederlanders deelden enige noties van nationale waarden
zoals de liefde voor vrijheid en tolerantie en een besef van burgerzin en ze vonden elkaar in wat ik eerder heb benoemd als ‘de
Oranjemythe’. Om het in actueel jargon te zeggen: ‘Zo hebben
we de boel hier al eeuwen bij elkaar gehouden.’ Aan samenhang
en herkenbaarheid heeft de moderne samenleving meer dan
ooit behoefte. De bijdrage van de Oranjes daaraan vormt uiteindelijk de kern van mijn belangstelling voor hun koninklijke
reilen en zeilen en tevens is dat het kernthema van dit boek.
Beatrix. De kroon op de republiek begint met de bijzondere oorsprong van het koningschap van de Oranjes en het daaruit
voortvloeiende authentieke karakter van het Nederlandse constitutionele bestel. Geregeld wordt ter illustratie verwezen naar
de historie, omdat het koningschap van de Oranjes nu eenmaal
niet uit de lucht is komen vallen, maar juist het resultaat vormt
van een langdurig historisch proces.
In het eerste hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij de
speciﬁeke stijl van koningin Beatrix. In het tweede hoofdstuk
10
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komt haar voorbereiding op het koningschap aan de orde. Uiteraard worden onder meer in verband daarmee herinneringen
aan prins Claus opgehaald. Centraal staat de vraag wat het eigenlijk inhoudt hoofd van het Huis van Oranje te zijn. Uitgebreid komen de thema’s ter sprake die de koningin inspireren.
Omdat kunst en cultuur daarin zo’n belangrijke plaats innemen is hier een apart hoofdstuk aan gewijd. Velen uit de wereld
van kunst en cultuur vertellen hierover. Zo krijgt in de loop van
het boek koningin Beatrix als persoon gezicht.
Te eenzijdige aandacht voor het staatkundige aspect van het
koningschap kan ertoe leiden dat het belang van de cultuurhistorische betekenis en de sociaal-culturele functie daarvan te
veel op de achtergrond raakt. Omdat daardoor vaak oneigenlijke discussies ontstaan, wordt in dit boek voor een omgekeerde
volgorde gekozen. Eerst komen dus de hoofdstukken aan de
orde waarin het koningschap wordt behandeld als ‘hart en gezicht van de natie’ en de inbreng van het koningschap in de civic
religion onder meer via koninklijke toespraken.
Dan volgen er twee hoofdstukken die meer speciﬁek gaan
over de koningin als constitutioneel staatshoofd. Het eerste
hiervan is vooral gebaseerd op de opvattingen van personen die
vanuit hun functie herhaaldelijk met de koningin te maken
kregen. Met andere woorden, hoe oordelen mensen die het weten kunnen over de adviserende inbreng van de koningin als lid
van de regering? Bepaalde incidenten worden, in zoverre relevant, aan hun oordeel voorgelegd. In een volgend hoofdstuk
wordt er ingegaan op de discussie over de modernisering van
het koningschap. In het voorlaatste hoofdstuk wordt de relatie
van het koningshuis met de media behandeld, een verhouding
die nooit zonder spanningen is geweest. Zou de communicatie
beter kunnen, en zo ja, hoe?
In het slothoofdstuk wordt nagegaan of Beatrix erin is geslaagd vorm en inhoud te geven aan het koningschap en of zij
11
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daarbij voldoende rekening heeft gehouden met eerder gesignaleerde culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Tevens wordt de vraag opgeworpen in hoeverre men in het
publieke debat voldoende recht weet te doen aan een onderwerp als het koningschap. Hetzelfde geldt voor thema’s als de
democratie, de kijk op de samenleving, de ‘civic religion’ en de
nationale identiteit. Als het debat hierover in abstracties blijft
steken, zal het allemaal van weinig betekenis zijn voor de sociale
samenhang. Wezenlijk is aandacht voor de cultuurhistorische
context, voor het culturele erfgoed, inclusief het ‘republikeinse’
koningschap van de Oranjes, per slot van rekening ontstaan als
‘kroon op de republiek’. Toegespitst op koningin Beatrix is dit
dan ook de titel van dit boek, door haarzelf aangereikt in haar
Leidse toespraak van februari 2005. In dit licht wordt het thema
van een mogelijke modernisering van het koningschap ten
slotte nader bezien.
dankwoord
Hoewel het schrijven van een boek wel een eenzaam proces
wordt genoemd, kan dit niet op de voorbereiding van dit boek
slaan. Ik heb gedurende die periode tal van mensen ontmoet die
boeiende verhalen te vertellen hadden en ik ben in bijzonder
interessante situaties verzeild geraakt. Ik stel er prijs op al die
personen te bedanken die me op de een of andere manier behulpzaam zijn geweest.
Mijn dank gaat uiteraard in de eerste plaats uit naar Hare Majesteit de Koningin, die haar medewerking verleende voor enkele achtergrondgesprekken. De gesprekken hadden overigens
geen betrekking op het regeringsbeleid en het mag duidelijk
zijn dat beschouwingen en conclusies in dit boek geheel voor
rekening van mij als auteur komen.
Vervolgens dank ik de oud-premiers De Jong, Van Agt, Lub12
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bers en Kok, evenals mr. H.D. Tjeenk Willink, vice-president
van de Raad van State, voor hun bereidheid uit hun ervaringen
te putten en hun visie op het onderwerp te geven.
Dankbaar ben ik ook degenen met wie ik achtergrondgesprekken heb gehad, die meedachten, die behulpzaam waren
bij het leggen van contacten of zelf met suggesties kwamen;
meestal ging het om een combinatie hiervan. Zij worden aan het
einde van het boek in alfabetische volgorde vermeld.
Verder wil ik noemen Ino Wubben, hoofd informatievoorziening regeringsbeleid van de rvd, voor het achterhalen van
toespraken, teksten uit de media e.d., en Laurens Waling voor
hand- en spandiensten op het gebied van de informatica.
Om een boek als dit te schrijven kan de auteur niet zonder
kritische meelezers. Bijzondere dank ben ik in dit verband verschuldigd aan Ina de Gaay Fortman-Van Bentum, Frans Groenewoud, Roel Koster en Gerard Pieters en aan mijn echtgenoot
Lank Bos, wiens inspirerende enthousiasme bovendien gedurende het gehele project onverminderd standhield.
Amsterdam/Vire sur Lot, januari 2004 – maart 2005
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Het koningschap
als gezicht van Nederland
– Ceremoniën en gebruiken waarin een samenleving zich herkent –

‘In een land waar het egalitarisme tot nationale deugd is gemaakt en “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” een bejubeld gezegde is, blijft het stijlvolle koningschap van Beatrix
een cultuurschat. Het Paleis Noordeinde en het Huis ten Bosch
zijn niet pompeus, maar waardig. In een land zo vaal en kaal als
het onze biedt het koninklijke ceremonieel nog enige ﬂeur.’2
Onmiskenbaar is hier oud-premier Dries van Agt aan het
woord. Het is opvallend dat hij voor het koningschap van Beatrix dat hij als stijlvol ervaart, als karakteristiek in de eerste
plaats haar behuizing noemt die hij niet pompeus vindt aandoen, maar waardig. Het is waar dat Paleis Huis ten Bosch bepaald geen Buckingham Palace is en het Nederlandse hofceremonieel het niet haalt bij de pomp and circumstance die zo kenmerkend zijn voor de Britse monarchie.
Huis ten Bosch is een charmant landgoed gelegen op de grens
van bos en stad. Er spreekt traditie uit en het is uiterst stijlvol,
maar het is, afgezien van de Oranjezaal, niet bedoeld om te imponeren. Ditzelfde geldt voor het ‘werkpaleis’, Paleis Noordeinde, vroeger het ‘Oude Hof ’, dat zich in de stad bevindt en waar
tot spijt van veel Hagenaars zelfs het terugkerende ceremonieel
van een kleurrijke aﬂossing van de wacht ontbreekt, de momenten daargelaten dat er oªciële bezoekers ontvangen worden of nieuwbenoemde ambassadeurs hun geloofsbrieven komen overhandigen. Deze relatieve soberheid en zo’n aanduiding als ‘werkpaleis’ herinneren ons eraan dat de Oranjes thans
de enige nog regerende calvinistische dynastie ter wereld zijn.
15
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De Nederlandse paradox
Het functioneren en de stijl van ons koningschap en de verhouding tussen de Nederlanders en Oranje kunnen alleen begrepen worden vanuit de wel zeer bijzondere oorsprong van het
Nederlandse koningschap. De Oranjes zijn namelijk niet zoals
de andere Europese vorstenhuizen als monarchen begonnen.
Integendeel, de ontstaansgeschiedenis van Nederland en de
spectaculaire rol van de Oranjes daarin begon ooit in de zestiende eeuw, juist met de strijd tegen de vestiging van een absolute
monarchie. De stamvader van de Oranjedynastie, Willem van
Oranje, leidde deze opstand tegen Spanje en werd daarmee, zeer
uniek voor die tijd, de grondlegger van een vrije republiek. In
het heldenverhaal dat daarover ontstond, werd Oranje deﬁnitief verbonden met de strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid. Deze ‘Oranjemythe’, die tevens de ontstaansmythe van
Nederland is, wordt in het Wilhelmus nog steeds bezongen en
is de basis voor de Oranjeliefde die uitgroeide tot het erfcharisma van de Oranjes.3
De nakomelingen van Willem van Oranje speelden gedurende twee eeuwen als stadhouders en veldheren een essentiële rol
in deze republiek. Oranje was vooral bijzonder populair onder
het gewone volk. In de zeventiende eeuw beschreef Lieuwe van
Aitzema het populistische aspect van het orangisme als volgt:
‘Geheel Holland door was het meest alsoo: hoe men berooider,
ellendiger en armer wierdt hoe de gemeynte meer riep: “Vive le
Prince.”’4 Maar tussen Oranje en de regenten boterde het allerminst.
Toch bleven de Oranjestadhouders ondanks hun vorstelijke
allure ambtenaren in een republiek die haar burgerlijke karakter niet wenste te verloochenen. Dit bepaalde zowel hun politieke uitgangspositie als hun stijl van leven, zoals blijkt uit het
relatief sobere karakter van hun paleizen en van hun hofcere16
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monieel. Natuurlijk heeft de ene stadhouder een grootser staat
gevoerd dan de andere, zoals Frederik Hendrik en zijn vrouw
Amalia in vergelijking met zijn broer Maurits. Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje, die lang aan het
Franse hof had vertoefd, was dol op ceremonieel en hij investeerde veel in de bouw en verbouwingen van de paleizen
Noordeinde en Huis ten Bosch en in de inrichting en aankleding ervan. Maar toen hij volgens de Nederlandse kooplieden
te veel uitgaf voor de bouw van zijn buiten te Honselaarsdijk
kreeg hij dat via een knorrig schrijven van hen te horen.
Het koningschap van de Oranjes, dat na de Franse tijd ontstond, bouwt voort op de ‘Nederlandse paradox’, dat wil zeggen
op het constante element in de Nederlandse geschiedenis van
twee schijnbaar aan elkaar tegengestelde tradities, namelijk het
republikeins-burgerlijke klimaat enerzijds en de liefde voor de
Oranjes anderzijds. Hierdoor is het koningschap van de Oranjes
enigszins ambivalent van aard gebleven, echt monarchaal is het
nooit helemaal geworden. Busken Huet karakteriseerde Nederland daarom ooit als ‘een democratische republiek met een
vorst uit het Huis van Oranje tot erfelijk president’5 en zo sprak
Groen van Prinsterer van een ‘republikeins koningschap’. Dit
sloeg zowel op de inhoudelijke oriëntatie ervan als op de betrekkelijk bescheiden entourage en het weinig pompeuze ceremonieel waarmee het Nederlandse koningschap doorgaans
omgeven is. In essentie heeft zich dit gehandhaafd.
Uiteraard is er net als onder de stadhouders bij de Oranjekoningen ook wel een ‘big spender’ te vinden. Koning Willem II
bijvoorbeeld was zeer bouwlustig. Hiervoor en voor de aankoop
van kunst stak hij zich in de schulden. Hij had bovendien een
niet-Nederlands gevoel voor theater. Hij genoot ervan om op
Prinsjesdag in grootuniform omstuwd door cavalerieoªcieren
te paard naar het gebouw van de Tweede Kamer te rijden.
Maar het Nederlandse koningschap werd nooit zoals in En17
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geland gezien als ‘the top of the class society’. Integendeel. Volgens Ed van Thijn zouden nogal wat Nederlanders het juist het
aardige van het sprookje van het koningschap vinden dat het
alles en iedereen overstijgt, ook het politieke regentendom.6
Dat zou er tevens een verklaring voor kunnen zijn dat uitgerekend de bevolking van een toch als rebels bekendstaande stad
als Amsterdam koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar
inhuldiging de Gouden Koets schonk. Op een bepaalde manier
is bij ons de Oranjeliefde ruimte blijven bieden voor een antiregentesk sentiment.
‘Meteen goedmaken. Niet zeuren’
De inhuldigingsceremonie van koningin Beatrix vond plaats op
30 april 1980 en, zoals in de grondwet voorgeschreven, in Amsterdam en wel in de Nieuwe Kerk. Zo’n plechtigheid biedt het
nieuwe staatshoofd de gelegenheid te laten blijken hoe het
denkt persoonlijk inhoud en vorm te geven aan het koningschap. Beatrix had zich hier natuurlijk allang op beraden, samen met prins Claus en met anderen van wie zij het oordeel op
prijs stelde. Zij wist dat ze het koningschap een professionele
en vooral ook eigentijdse invulling wilde geven en haar stond
daarbij een inhoudelijke invulling van het ambt voor ogen. Met
haar inhuldigingsrede werd daarvoor de toon gezet. Van Agt
wijst erop dat in deze fase de invloed van de toenmalige vicepresident van de Raad van State, Marinus Ruppert, erg groot
was. Toen Beatrix een keer een conﬂictje had met de toenmalige
premier Van Agt en hierover bij hem haar beklag deed, was zijn
reactie kort maar krachtig: ‘Meteen goedmaken. Niet zeuren.’
En zo gebeurde het. Ruppert heeft ook een belangrijke bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van de inhuldigingsrede. Uiteraard kreeg de minister-president ook inzage in de teksten en
heeft hij daar commentaar op geleverd.
18
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Tijdens deze gesprekken kwam ook het ceremoniële aspect
meermalen aan de orde. Het bleek toen dat voor de hand liggende koninklijke tradities voor de koningin niet direct vanzelfsprekend waren. Van Agt, die stelt zeer te hechten aan de representatieve functie van het koningschap, ook al omdat hij vindt
dat er een verhe^ende invloed van uitgaat, vertelt in dit verband
hoe Beatrix tijdens een voorbespreking over de inhuldigingsceremonie bij hem als minister-president ter sprake bracht wat
de meest gepaste kleding zou zijn bij de inhuldiging. Was er niet
veel voor te zeggen te verschijnen als een moderne vorstin in
een mantelpak in plaats van zich te hullen in de hermelijnen
mantel. Van Agt zegt: ‘Als wetenschapper heb ik vaak aarzeling,
maar dit was voor mij een duidelijke zaak. Ik heb de kroonprinses geantwoord dat zij er heel goed aan zou doen te verschijnen
in de hermelijnen koningsmantel. Die verwijst ernaar dat het
koningschap een sacrale dimensie heeft. Een vergelijking laat
zich hier maken met het dragen van een toga door de leden van
de rechterlijke macht.’
De katholieke minister-president Van Agt vertelt dat hij er
in een ander gesprek op wees dat het zinnig zou zijn tijdens de
inhuldigingsplechtigheid ook aan katholieke elementen een
plaats te geven. Waarom niet de Maastrichter Staar uitgenodigd?
Die zou dan het Domine salvam fac reginam nostram kunnen zingen
zoals vroeger aan het einde van de hoogmis gebruikelijk was.
Aldus gebeurde. En veel katholieken bleken dit te waarderen.
Functionaliteit als criterium
Deze aarzeling tussen het mantelpak en de hermelijnen koningsmantel illustreert Beatrix’ zoeken naar een weg tussen
traditie en moderniteit. Dat valt te begrijpen. Beatrix had een
moderne opvoeding gekregen. Zij was de eerste Nederlandse
kroonprinses die een academische studie volledig afgerond
19
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had. Ze was er zich terdege van bewust dat de erfelijkheid van
een ambt niet als vanzelfsprekend voortvloeit uit de politieke
logica van deze tijd. In een interview aan de vooravond van haar
inhuldiging zei ze: ‘Het probleem van de erfelijkheid is een
continue uitdaging.’7 Zij kon weten dat het voor instituties, hoe
eerbiedwaardig ook, niet langer voldoende was dat men zich op
tradities beriep. Ze moesten functioneel zijn.
Toen Beatrix aantrad, wilde ze meer dan het door de Lockheed-a^aire beschadigde prestige van het Nederlandse koningschap herstellen. Zij wilde bewijzen dat het koningschap functioneel kon zijn en dat zij als staatshoofd in staat zou zijn aan
alle passende kwaliteitseisen te voldoen. Een eerste voorwaarde
daarvoor vond ze dat ze in deze functie altijd over voldoende
kennis zou beschikken of die voor zich zou kunnen laten organiseren.
De plannen tot modernisering van de ‘liefelijke chaos’, zoals
het hof van koningin Juliana wel werd genoemd, werden doorgezet. Van deze reorganisatie was de basis overigens al tijdens de
regering van haar moeder gelegd. Hierbij werden Beatrix en
Claus wel betrokken. De invloed van prins Claus op deze reorganisatie was groot. Allerlei honoraire functies werden afgeschaft. In tegenstelling tot vroeger is de staf nauwelijks nog afkomstig uit adellijke kringen. De leden worden tegenwoordig
zorgvuldig geselecteerd op deskundigheid. Er zijn nogal wat
gedetacheerde ambtenaren onder die na enkele jaren weer naar
een ministerie terugkeren. Zo is er sprake van een dubbele selectie van de ho^unctionarissen, eerst als ambtenaar en vervolgens voor de functie aan het hof. Het doorstromen voorkomt
verstarring. Er zijn ook ho^uncties waarvoor een meer speciﬁeke deskundigheid is vereist. Zo moet de ceremoniemeester
ervaring hebben opgedaan met ceremonieel en de stalmeester
moet behalve van auto’s natuurlijk verstand hebben van paarden. In dergelijke functies blijft de functionaris langer aan het
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hof verbonden. Het valt op dat er de laatste tijd meer personeel
is aangezocht dat de hogere hotelschool als opleiding heeft. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de hofmaarschalk, die functioneert als
hoofd van de koninklijke huishouding. Sinds de reorganisatie
wordt het hof centraal aangestuurd door de grootmeester, een
soort secretaris-generaal.
Vroeger maakte de hofhouding veel meer deel uit van de familie. Men deelde meer met elkaar. De hofdames waren vooral gezelschapsdames en voor de prinsesjes was het hoofd van de beveiliging bijvoorbeeld oom Kees. Er liepen meer van die ooms
rond en Beatrix heeft het verschijnsel van die pseudo-ooms en
-tantes altijd irritant gevonden. Er is nu sprake van een meer zakelijke sfeer die in grote lijnen past bij normale arbeidsverhoudingen.8 De positie van de hofdames kan wat dit betreft tot de
uitzonderingen gerekend worden. Hofdame is een wat ouderwetse titel voor modern denkende vrouwen. Zij moeten aan
strenge eisen voldoen. Er bestaat geen mogelijkheid naar deze
functie te solliciteren. De koningin kiest hen zelf uit en heeft
met hen direct contact. Ze worden per bezoek door de koningin
aangewezen om haar te begeleiden en het bezoek (in Nederland) voor te bereiden. Daarmee worden ze ook voor veel inhoudelijke zaken verantwoordelijk gesteld. Het zijn zeer gekwaliﬁceerde en sociaalvaardige dames die tijdens allerlei
gelegenheden, zoals bij werk- en staatsbezoeken, een nuttige
taak vervullen. Het is een ‘bijzondere functie’ en geen ‘gewone
baan’ met variërende vrijheden en gebondenheid. Hun werktijden zijn onregelmatig, hun werkterrein is boeiend en ze krijgen de kans veel uitzonderlijke mensen te ontmoeten. Er staat
een onkostenvergoeding tegenover, geen regulier salaris. Gelet
op ontwikkelingen als emancipatie en individualisering is het
voorstelbaar dat er in de toekomst voor een daaraan meer aangepaste opzet wordt gekozen.
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De keuze in Den Haag te gaan wonen was een belangrijk besluit
dat al in de tijd van het kabinet De Jong moest worden genomen. Het jonge echtpaar had weliswaar een duidelijke voorkeur voor Den Haag, onder meer omdat dit de contacten met de
regering en met veel andere instanties zou vergemakkelijken,
maar er was ook niet direct een alternatief. Op Soestdijk woonden koningin Juliana en prins Bernhard, Het Loo was een museum en Drakesteijn was te klein. Praktische overwegingen hebben steeds een belangrijke plaats in de besluitvorming ingenomen.
Tussen traditie en moderniteit
Vanwege de professionele aanpak van het koningschap en de
meer bedrijfsmatige opzet van het hof valt wel eens de term de
BV Oranje. Maar dat dekt beslist niet de visie van Beatrix op
het koningschap. Zij lijkt te beseffen dat het koningschap van
de Oranjes deel uitmaakt van ons culturele erfgoed en de continuïteit van Nederland als staat en als natie belichaamt en als zodanig in tal van nationale tradities is geworteld. Zij weet dat een
samenleving toch ook rituelen en theater nodig heeft zodat de
eenheid ervan door een breed publiek kan worden beleefd. Ze
heeft zelf al vroeg ervaring met ceremoniën opgedaan. Als ze
haar moeder bezig zag, wist ze dat ze eens diezelfde rol zou vervullen. In De hofsamenleving, een sociologische studie van het
absolute koningschap en de hofaristocratie, besteedt Norbert
Elias uitgebreid aandacht aan het koninklijke ceremonieel.9
Hoewel er veel veranderd is, zijn symboliek en ceremonieel nog
steeds wezenlijk voor het koningschap. Enerzijds vinden veel
mensen dat juist het aantrekkelijke ervan en wordt het instituut hierdoor als extra representatief ervaren. Maar anderzijds
zou overdrijving ervan beslist botsen met de burgerlijke traditie in Nederland en met het moderne levensbesef dat nu een22
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maal weinig hiërarchisch is. Ook hier moest een aansprekende
weg tussen traditie en moderniteit worden gevonden.
Het eerste belangrijke ceremoniële gebeuren waarmee Beatrix
na haar inhuldiging te maken kreeg, was Prinsjesdag, dat ongetwijfeld tot pièce de résistance van het Nederlandse ‘theater van
de staat’ moet worden gerekend.
Tot de grondwetswijziging van 1983 heette Prinsjesdag de
opening van het parlementaire jaar, maar sindsdien is er volgens artikel 65 van de grondwet sprake van een ‘uiteenzetting
van het te voeren beleid die door of namens de Koning gegeven
wordt’. Maar voor de meeste mensen is er niet veel veranderd.
Het is voor hen gewoon de opening van het parlementaire jaar
gebleven. Deze ontmoeting tussen het parlement en de koningin wordt door de bevolking nog steeds ervaren als het ‘feest der
democratie’.
Maar hierop zijn steeds uitzonderingen geweest. Zo vond de
antirevolutionaire politicus Abraham Kuyper het geheel maar
een ‘parlementaire klucht’. Omdat het om een erfelijk staatshoofd gaat, waren er altijd wel enkele politici die vonden dat ze
op ‘democratische gronden’ zo’n plechtigheid niet moesten bijwonen. Erg veel begrip is hier nooit voor geweest, want de gangbare opinie is dat een democratische gezindheid veronderstelt
dat een democraat participeert in een staatkundig gebeuren dat
door de overgrote meerderheid van de bevolking wordt gewaardeerd. Gelet op de resultaten van opiniepeilingen door de jaren
heen, op de steun voor het instituut in het parlement en op
de verwevenheid met tal van democratische instellingen, kan
er immers gesproken worden van een afgeleide democratische
legitimatie van het Nederlandse koningschap. Wegblijven op
Prinsjesdag is daarom eigenlijk nogal arrogant. Paul Rosenmöller, de vroegere leider van GroenLinks, verhaalt dan ook hoe hij
‘tenenkrommend’ de namen moest aanhoren van enkele frac23
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tieleden die zich ‘om principiële redenen’ voor Prinsjesdag afwezig meldden. Hij concludeert: ‘Wat een onzin heb ik dat altijd gevonden.’10
Prinsjesdag
Walter Bagehot, die in de negentiende eeuw over het koningschap publiceerde, vond het voordeel van dit soort koninklijke
tradities, dat hierdoor een breed publiek bij de nationale instituties werd betrokken. Iets wat belangrijk zou zijn voor de aanspreekbaarheid van deze instituties.11 Ook tegenwoordig trekt
Prinsjesdag jaarlijks veel bezoekers naar Den Haag en wordt
er op de tv elke keer weer uitgebreid verslag van gedaan. Dat is
wel begrijpelijk. Er wordt met de inschakeling van de Gouden
Koets, die door acht prachtige Friese of Gelderse paarden wordt
getrokken en door een optocht van militairen in ceremonieel
tenue wordt begeleid, zonder veel schroom ingezet op het
sprookje van het koningschap. Prinsjesdag is een van de weinige
keren dat zoiets in ons land plaatsvindt. Het is een spectaculair
en voor Nederlandse begrippen eigenlijk barok gebeuren. Voor
een koningin die zoveel aªniteit met moderne kunst heeft en
die functionaliteit als criterium hanteert, zou Prinsjesdag wel
eens te barok kunnen zijn. Maar met dat tweeslachtige gevoel,
dat een koningin in een moderne democratische samenleving
wel vaker moet ervaren, lijkt zij goed te kunnen leven. Iemand
die koningin Beatrix al vanaf het begin van haar regeringsperiode begeleidt zegt hierover: ‘Als het ceremoniële plechtigheden
betreft, voelt ze haarscherp aan wat het publiek van een vorstin
verlangt. Ze is zich bewust van de ambivalentie. Zo’n schouwspel als Prinsjesdag: Zo willen we immers allemaal dat de vorstin eruitziet, maar laten we ook weer niet merken dat het echt
zo is. Haar kracht is dat ze weet wat “men” van haar verwacht,
hoewel “men” tevens beter weet.’
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Doordat het ceremonieel rond Prinsjesdag in 1969 onder koningin Juliana al ingrijpend was vereenvoudigd, waren weinig
veranderingen noodzakelijk. Wel zijn de leden van de civiele
hofhouding niet meer in ceremonieel tenue, maar in jacquet. In
de Ridderzaal is het parlement trouwens de ontvangende partij.
Dit blijkt uit de rol die de voorzitter van de Eerste Kamer op
Prinsjesdag speelt. Een verandering binnen in de Ridderzaal die
meer inhoudelijk van aard is, betreft de plaatsing van de leden
van het kabinet. Sinds 1984 zitten de ministers in de Ridderzaal
namelijk niet meer tegenover, maar naast de troon. Dit om
duidelijk te doen uitkomen dat de Koningin en de ministers samen de regering vormen. Nieuw is tevens dat bij binnenkomst
van het staatshoofd twee minuten muziek klinkt. Hiermee
wordt de waardigheid van het koningschap wel net even benadrukt.
Vorm en inhoud moeten elkaar dekken
De representativiteit van het koningschap komt op allerlei terreinen tot uitdrukking. Oud-premier Van Agt noemde in dit
verband de paleizen van de koningin.
Maar ook het rouwen en trouwen en de doop van Oranjes
hebben niet alleen een persoonlijke kant, maar vallen onder de
ceremoniën die gemeenschappelijk beleefd worden. Ze behoren als zodanig zowel tot het koninklijke ‘theater van de staat’
als tot de activiteiten die het koningschap als ‘hart van de natie’
raken en sommige ervan worden daarom onder dat hoofdstuk
nader uitgewerkt.
Het publieke optreden van de koningin beslaat een breed
scala aan activiteiten. Hieronder vallen het te water laten van
schepen, het bijwonen of openen van congressen en conferenties en van herdenkingen, het oªcieel bezoeken van exposities,
het bijwonen van concerten en voorstellingen, het aanwezig
25

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 26

zijn bij de uitreiking van onderscheidingen en het ontvangen
van sportkampioenen enz.
Ook de herdenking van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en de viering van 5 mei kunnen hiertoe worden gerekend. Bij beide plechtigheden is de aanwezigheid van de koningin vanzelfsprekend. Op 4 mei legt zij een krans bij het Nationaal Monument en op 5 mei is zij aanwezig bij het feestelijke
concert op de Amstel. In een column in NRC Handelsblad, onder
de titel ‘Meewuiven met de vorst’, geeft Rita Kohnstamm een
interessante observatie van de verhouding tussen de koningin,
het Nederlandse publiek en het maatschappelijke establishment.12 Ze schetst de rondvaart die de koningin aan het eind van
de avond na het concert maakte, waarbij zij door het overwegend Amsterdamse publiek werd toegejuicht en toegezongen.
De koningin wuifde terug, maar, constateert de columniste:
‘Alleen jammer dat ook allerlei andere mensen meenden in de
achterkuip van het bootje te moeten gaan staan wuiven naar het
volk.’ Dat sloeg op de politici die ook op de boot aanwezig waren. Vervolgens: ‘… Ik wil als symbool van nationale eenheid
geen van de dames of heren uit de achterkuip of van onder het
baldakijn, die krijgen maar praatjes, zonder te weten hoe het
als hooggeplaatst persoon behoort.’ Kohnstamm geeft hier een
ironische schets van een aspect van de Nederlandse politieke
cultuur. ‘Politici kunnen hier veel van hun ambities bereiken,
maar het koningschap geeft de grenzen ervan aan; de ereplaats
is bezet. Een volk dat nooit van regenten hield, heeft deze plaats
zeer eigenzinnig al eeuwenlang voor de Oranjes gereserveerd.
Waarschijnlijk intuïtief ervan uitgaand dat waar de waardigheid van het gezag erkend wordt, de arrogantie van de macht
minder gauw een kans zou krijgen.’13 In Frankrijk kan een politicus zonder veel kritiek op te roepen zijn macht demonstreren,
maar in ons land wordt een minister die te arrogant gedrag vertoont of het algemeen belang uit het oog dreigt te verliezen zijn
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plaats gewezen door hem eraan te herinneren dat ‘hij een dienaar van de kroon is’. Niet zo gek dat Bas de Gaay Fortman tegen
zijn buitenlandse studenten van het Institute of Social Studies
zegt: ‘Our system separates the power from the glory.’
De Franse journalist Stéphane Bern, die een boek schreef over de
Europese koninkrijken, spreekt van de paradoxen in het Nederlandse koningschap, omdat er zowel sprake is van traditie als
van moderniteit en zowel van eenvoud als van praal.14 Wat dat
laatste betreft noemt hij de tegenstelling tussen het gebruik
van de Gouden Koets en het feit dat Nederlandse vorstinnen
wel eens op de ﬁets gesignaleerd zijn. Maar kenmerkend voor
koningin Beatrix is haar besef dat zij als moderne vorstin zowel
van de koets als van de ﬁets slechts spaarzaam gebruik moet
maken.
Koningin Beatrix is voor een relatief sobere hofstijl. Dit past
zoals we zagen in de tradities van haar Huis en van onze burgerlijke samenleving, maar het komt tevens overeen met haar persoonlijke smaak en met het criterium van functionaliteit dat zij
hanteert. Samen met prins Claus en anderen heeft zij alles goed
doordacht en is er al doende een eigen stijl uit voortgekomen.
We constateerden al dat ceremoniën, i.c. ‘het theater van de
staat’, daarin zeker passen. Zij ziet in dat het koningschap in bepaalde opzichten voldoet aan het verlangen van het grote publiek naar het sprookje. Ze is ervan overtuigd dat het koningschap zich moet onderscheiden. Mogelijk weet ze van de opmerking van haar grootmoeder koningin Wilhelmina hierover.
‘Zij liet zich eens ontvallen dat wanneer alle uitzonderlijke vormen, heel het protocolreliëf, zouden wegvallen, het Koningschap wel eens zou kunnen verdwijnen, zomaar afvloeien.’15
Maar Beatrix lijkt het gevaar van te veel aandacht voor het
uiterlijke, voor glamour en glitter te onderkennen. Zij moet
niets hebben van ‘koninklijke kitsch’. De koningin komt daar27
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aan ook niet tegemoet. Zij gelooft evenmin in ceremonieel als
theater om het theater, als een ‘l’art pour l’art’. Het mag het zicht
op de professionele uitoefening van de koninklijke functie niet
benemen en het mag nooit de inhoud overstijgen of erger nog,
ermee in strijd komen, het moet hier juist de uitdrukking van
zijn. Uitgangspunt voor koningin Beatrix is dat het Nederlandse koningschap staat voor inhoud en dat vorm en inhoud elkaar
dekken.
‘De Majesteit’, ergens tussen titel en naam in
In het vraaggesprek dat Hella Haasse in 1988 met koningin Beatrix had ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag, werden
twee aspecten in de uitoefening van het koningschap onderscheiden, namelijk het optreden als staatshoofd, de dignitas, en
als privé-persoon, de humanitas. Voor de koningin bleek dit een
zeer herkenbaar onderscheid en zij ging toen ook in op de spanning die hier soms uit voortvloeit.
Waar de koningin optreedt of aanwezig is, dienen dignitas,
de waardigheid van het koningschap, en het prestige van Nederland tot uitdrukking te komen. De koningin heeft het gevoel dat het ambt haar regeert, dat zij een functie die ze tijdelijk
vervult, moet hooghouden en overdragen aan volgende generaties. In haar Leidse rede heeft zij hier ook op gewezen. Het respect dat zij verlangt, betreft dus niet zozeer zichzelf persoonlijk
als wel het ambt dat zij vervult. Uit die overweging en tevens
omdat ze een onafhankelijke, boven de partijen staande positie
wil innemen, stelt zij prijs op distinctie en decorum.
Het verhaal gaat dat Beatrix toen zij als koningin aantrad, in
tegenstelling tot haar moeder, zou hebben verlangd dat iedereen haar met ‘majesteit’ zou aanspreken. Maar dat klopt niet helemaal. Het is bijvoorbeeld onjuist dat koningin Juliana er niet
van hield te worden aangesproken met majesteit. De aanhef
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‘mevrouw’ boven de brief van Den Uyl waarin hij zijn formatieadvies aan haar op schrift had gesteld, verraste Juliana. Zij heeft
het erbij gelaten en zo is het verhaal ontstaan en een eigen leven
gaan leiden. Het paste natuurlijk bij haar stijl. Het ‘gewone’ lag
haar tot op zekere hoogte wel en ze besefte ook heel goed dat er
een beetje mee ﬂirten de Nederlanders wel zou aanspreken.
Toen er in het begin bij het aantreden van Beatrix herhaaldelijk werd gevraagd hoe de nieuwe koningin moest worden aangesproken, antwoordde een adjudant ‘alleen met majesteit’. Dit
werd toen door iedereen als oekaze overgenomen. Zelf zou zij
het Engelse Ma’am een charmante tussenweg vinden, maar dat
bestaat nu eenmaal niet in het Nederlands. De koningin vindt
het het belangrijkst dat de mensen de aanspreektitel gebruiken
waar zij zichzelf prettig bij voelen. ‘Mevrouw’ en ‘Majesteit’
zijn beide goed.
Het koningschap behoort tot ons culturele erfgoed. De aanspreektitel majesteit brengt symbolisch daarbij de cultuurhistorische opdracht van ons staatshoofd tot uitdrukking en kan
tevens worden gezien als de consequentie van het staatkundige
rollenspel waarvoor we met elkaar hebben gekozen. Het lijkt in
dit verband wel iets op wat de schrijver Frans Kellendonk zo
mooi aanduidde met de paradox ‘oprecht veinzen’. Mogelijk
wordt het door de meeste mensen zo ervaren. Hare Majesteit,
vaak foutief ‘de majesteit’, is inmiddels zo ingeburgerd dat het
een begrip is geworden, een persoonlijke aanduiding, ergens
tussen titel en naam in. De essentie van Beatrix’ houding is niet
distantie, maar distinctie.
Spontaniteit krijgt juist profiel
door het protocol
Koningin Beatrix hecht aan protocol omdat iedereen erdoor
met heldere regels te maken krijgt, zodat iedereen ook kan we29
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ten waar hij/zij aan toe is en het geheel goed kan verlopen. Daaraan moet het dienstbaar zijn. Bij het plaatsen van gasten aan
tafel wordt aan het Nederlandse Hof daarom niet alleen naar de
hiërarchie gekeken, maar ook of de mensen die naast elkaar komen te zitten elkaar wat te zeggen hebben. Protocol is alleen al
nodig om het te kunnen doorbreken. Spontaniteit krijgt juist
proﬁel door het protocol. Maar het protocol behoedt de koningin natuurlijk ook voor verrassingen waar zij eigenlijk niet zo
van houdt, en een andere prettige bijkomstigheid voor haar zou
ook kunnen zijn dat het haarzelf structuur biedt zodat zij haar
neiging tot al te spontaan reageren wat kan indammen. Het
protocol heeft ze ook wel nodig om zichzelf een beetje te sturen.
Tenslotte moet een koningin een rol spelen. Iemand zegt: ‘Vanzelfsprekend treedt ze in haar rol en ze blijft daarbij meestal in
staat tot een knipoog.’
Beatrix manifesteert zich als een modern professioneel staatshoofd tegen de achtergrond van een functioneel traditionalisme.
De inzet en arbeidsethos die aan haar taakopvatting ten
grondslag liggen, de criteria van functionaliteit en perfectie en
het accent dat de inhoudelijke kant van haar functie krijgt, dat
allemaal maakt dat er in cultureel opzicht toch nog enigszins
gesproken kan worden van een protestants koningschap.
Op grond van haar kijk op het koningschap en haar eigen
smaak heeft koningin Beatrix zo’n speciﬁek eigen stijl van kleding, kapsel en hoeden ontwikkeld dat Nederlanders alleen
bij het zien van haar silhouet al weten: dat is de koningin. Haar
koningschap heeft daardoor ook iets ‘gestileerds’.
Koningin Beatrix is meer dan betrokken bij kunst en cultuur;
het gaat om een passie, een passie die zij weliswaar dienstbaar
weet te maken aan het prestige van haar koningschap, maar omgekeerd komt deze grote betrokkenheid de kunst en de cultuur
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ten goede. Sinds Beatrix en Claus hangt er een sfeer van sophistication rond het Nederlandse koningschap.
Toen Beatrix in 1980 aantrad, liep de periode van het protest met
de spijkerpakken en sandalen ten einde. Men verlangde professionaliteit en stond open voor meer stijl en allure. De jaren tachtig gaven onder invloed van de economische crisis in zekere zin
zelfs een ‘re-hiërarchisering en formalisering van de sociale verhoudingen’ te zien.16 Men zou kunnen zeggen dat, zoals het sociale en sterk persoonlijk getoonzette koningschap van Juliana
paste bij de tijd van het socialisme van Drees, de visie die Beatrix
ontwikkelde naadloos aansloot bij de periode van ‘de nieuwe
zakelijkheid’, waarvan onder meer de kabinetten Lubbers exponent waren. Over de indruk die het eerste optreden van Beatrix
maakte zegt Harry van Wijnen: ‘Haar charmes brachten in binnen- en buitenland de handen van het publiek op elkaar, ze betoverde de media en ze ontwapende de ministers en fractievoorzitters met wie ze in contact kwam. Ze raakten niet uitgepraat
over het uitgebreide netwerk van haar internationale relaties en
ze spraken met een mengeling van bewondering en verrukking
over haar ambities.’17
De historicus dr. E.H. Kossmann sprak ter gelegenheid van
het twaalf-en-een-halfjarig regeringsjubileum van koningin
Beatrix van een ‘nieuwe vorm van glorie’ waarin het koningschap onder Beatrix in onze maatschappij verscheen.18
Stijl en tijdgeest
Niet alleen het merendeel van de politieke en culturele elite
weet de stijl en inzet van Beatrix te waarderen, opiniepeilingen
tonen aan dat de meeste Nederlanders de wijze waarop deze koningin haar taak uitoefent op prijs stellen en zich erin herkennen. Dat betekent nogal wat in een wereld waarin te veel men31
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sen zich in meerdere of mindere mate verdwaald voelen. Dat
sluit niet uit dat er soms geluiden te horen zijn die erop wijzen
dat haar inzet niet altijd even ontspannen overkomt. Er is veel
waardering voor haar capaciteit en inzet, maar ‘een tandje minder’ zou haar zeker niet worden aangerekend.
Het koningschap van Beatrix wordt gekenmerkt door stijl,
dat is ongetwijfeld een bijzonder sterke kant van haar. Toch was
daar ook wel kritiek op te horen. Dat is niet zo verbazingwekkend. Zij is immers vorstin van een volk dat geen grote traditie
van stijl en allure kent. In haar beginperiode verwees een enkeling dan ook niet zonder nostalgie naar de gemoedelijkheid onder koningin Juliana.19 Daarnaast valt in Nederland de laatste
jaren steeds vaker het woord verloedering. Er zou een zekere
spanning kunnen bestaan tussen de tijdgeest zoals deze zich
sinds de jaren negentig steeds vaker manifesteert en sommige
aspecten van het functioneren van koningin Beatrix. De ruimte
die de tijdgeest biedt aan het banale, staat op gespannen voet
met waardering voor kwaliteit en waardigheid. Juist in haar
professionele aanpak en in haar stijl schuilt daarom een aangrijpingspunt voor mogelijke critici. De zorg voor de waardigheid
van het ambt heet dan al gauw afstandelijk, en inzet, professionaliteit en inhoudelijkheid laten zich dan licht verwarren met
bemoeizucht en regelzucht.
Na een lovende beschrijving concludeert Stéphane Bern:
‘Beatrix door Nederlanders wel gewaardeerd, niet altijd begrepen’. Het kan ook anders gezegd worden: daar waar de stijl van
het koningschap van Beatrix voor sommigen lijkt te botsen met
de tijdgeest, zullen anderen deze juist ervaren als een verademing ten opzichte van diezelfde tijdgeest.
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Beatrix wandelt met haar moeder over het Rapenburg te Leiden
na haar afstuderen op 7 juli 1961. (NA)
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Beatrix van Oranje-Nassau
– Verantwoordelijkheidsbesef en een zorgvuldige omgang
met haar medemens –

De aankondiging in 1965 van de verloving van prinses Beatrix
met de elf jaar oudere Duitse diplomaat Claus von Amsberg betekende in meerdere opzichten een breuk in de geschiedenis
van de Oranjes. De partner die zich aandiende was niet van hoge
adel en het ging niet om een gearrangeerd huwelijk. Het paar
had elkaar leren kennen tijdens een huwelijksfeest van vrienden en ze waren spontaan verliefd op elkaar geworden. Dat laatste bleek overduidelijk toen het verloofde stel via de pers aan het
Nederlandse volk werd voorgesteld. De verliefdheid straalde er
vanaf. Beatrix was ervan overtuigd dat ze naar hart en hoofd een
goede keus had gedaan. Claus von Amsberg had een opleiding
tot diplomaat gevolgd en was een man die al behoorlijk wat
levenservaring had. Eigenlijk was dit een uitstekende uitgangspositie voor de echtgenoot van een toekomstig staatshoofd.
Maar in die tijd was daar niet direct veel belangstelling voor.
Twintig jaar na de oorlog veroorzaakte het feit dat de kleindochter van koningin Wilhelmina, symbool van het verzet tegen de Duitse bezetter, zou gaan trouwen met iemand die een
Duits uniform had gedragen, ongekend grote opwinding. De
stellige verklaring van dr. Loe de Jong, de directeur van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dat nader onderzoek naar het verleden van Claus von Amsberg geen belastend
materiaal had opgeleverd, was voor velen niet afdoende. Maar er
waren mensen die op dat moment ook helemaal geen behoefte
hadden aan een afdoende verklaring. In de jaren zestig kwamen
alles en iedereen die tot de gevestigde orde behoorden, onder
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vuur te liggen en het was ook nog eens de tijd dat het Nederlandse moralisme zich vooral uitte in een manifest anti-Duitse
instelling. Het verloop is bekend. Prins Claus kreeg een bijzonder moeilijke start in Nederland, maar in korte tijd wist hij vele
opposanten voor zich in te nemen en uiteindelijk keek menig
voormalige demonstrant met enige gêne op zijn verleden terug.
Prins Claus was een bijzonder mens, een echte diplomaat die
zich eerst grondig in alles verdiepte alvorens zijn mening te geven; hij trok eerst het land in om het te leren kennen en daarna
ging hij pas praten. In de periode rond het huwelijk waren er
heel veel discussies en daarbij konden de emoties hoog oplopen.
Het is bekend dat er Nederlanders waren die niet op de bruiloft
wilden komen, maar er waren ook wel Duitsers die weigerden.
Contacten met deze mensen werden niet verbroken. Integendeel, hieruit zijn goede vriendschappen voortgekomen.
De prins en prinses wilden beiden intensief met mensen in
contact kunnen komen. Op Drakesteyn werden veel mensen
daarom vaak in klein gezelschap ontvangen. Er was de groep
van ‘oude vrienden’, dat waren vrienden van boven de tachtig.
Dan was er het groepje van ‘successors’, dat waren mensen uit
het bedrijfsleven, bijvoorbeeld aankomende president-directeuren. Ook waren er de ‘tijdgeestgroepen’. Hierbij ging het om
kunstenaars die wat te melden hadden en dat is een heel project
geworden. (Zie volgende hoofdstuk.)
Vaak ook waren er zo maar kleine dineetjes thuis. Prins Claus
kon goed luisteren en had grote kwaliteit in het stellen van vragen en hij voelde goed aan wat mensen bewoog. Dat leverde
meestal zeer boeiende gesprekken op. Zo kwam er eens een Afrikaans staatshoofd met een heel mooie echtgenote op bezoek. Er
was een grootscheeps programma voor haar gemaakt. Aan tafel
vroeg de prins wat zij eigenlijk het liefst zou willen doen. Het
verrassende antwoord was: ‘Eigenlijk niets.’ Toen heeft hij alles
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voor haar afgezegd. Dit paste bij zijn overtuiging dat we veel te
veel menen te weten wat andere mensen moeten vinden. Nu leverde dat afzeggen natuurlijk ook weer problemen op, zodat de
koningin wel blij was dat hij daar later wat minder rigide in was.
Prins Claus toonde vanaf het begin belangstelling voor zeer
uiteenlopende gebieden en hij heeft veel initiatieven genomen.
Zijn betrokkenheid bij de biowetenschap en de medische wetenschap leidde bijvoorbeeld tot de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, die later opging in de Stichting Weten,
die later werd opgeheven. Hij had ook veel belangstelling voor
ruimtelijke ordening, maar zijn grote passie was ontwikkelingssamenwerking. Zijn kennis op dat gebied werd algemeen
erkend. Afrika, waar hij een deel van zijn jeugd had doorgebracht, bleef altijd zijn liefde houden.
Filosoﬁe boeide hem. Hij had een uitgesproken gevoel voor
en kennis van kunst, ook wat dat betreft kon hij goed kijken
en luisteren. Toen prinses Christina uit Amerika terugkwam,
dacht hij dat het aardig kon zijn als zij hier, om zich weer thuis
te gaan voelen, een concert zou geven. Via Queekhoven werd
een plan opgezet. Daar kwamen de huisconcerten uit voort en
later volgden de beeldententoonstellingen in de tuin. Beatrix
had eveneens grote belangstelling voor kunst. Bij haar ging het
vooral om beeldende kunst en ballet, aanvankelijk met een traditionele smaak. Door veel over kunst te praten en samen te kijken en te luisteren is de koningin meer ontvankelijk geworden
voor klassieke muziek en voor uitingen van moderne kunst. De
culturele belangstelling, die bij haar altijd al aanwezig was,
kreeg een meer cultuurkritische component.
Mensen van zeer verschillende achtergronden, vrienden, ministers-presidenten, hofpersoneel, mensen uit de wereld van
kunst en cultuur, zijn in de loop der jaren in contact gekomen
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met Beatrix en Claus. Vaak ontmoette men hen afzonderlijk,
maar veel mensen zijn ook in de gelegenheid geweest zich een
beeld te vormen hoe zij samen functioneerden.
Beatrix wordt gezien als een intelligente en hartelijke vrouw,
authentiek, direct en uitermate dynamisch. Ze heeft gevoel
voor humor en kan zichzelf relativeren. Maar wat haar taak aangaat, is zij in de eerste plaats bijzonder veeleisend voor zichzelf,
daarnaast ook voor anderen. Dat kan wel eens een zekere druk
op haar omgeving leggen. Ze komt uit de gesprekken naar voren als doelgericht en volhardend, als iemand die zichzelf wil
blijven en zich niet laat opjuinen, charmant en gehecht aan stijl.
Een vriend zegt: ‘De keus voor Claus is de beste beslissing die ze
in haar leven heeft genomen.’
Er zijn verschillende mogelijkheden geweest voor buitenstaanders zich een beeld te vormen van de koningin en de prins
als paar. Zo is het gebruikelijk dat de minister-president aanwezig is op de periodieke bijeenkomsten (eens per twee maanden)
van alle leden van het Koninklijk Huis. Dan wordt de agenda
voor de komende tijd doorgenomen en worden de vragen besproken die zich in verband daarmee kunnen voordoen. Voor
een buitenstaander, die een minister-president in die situatie
toch is, was het aardig de onderlinge verhouding gade te slaan.
Van Agt vertelt dat prins Claus zuinig bleek met zijn woorden.
‘Maar wat hij zei was meestal tre^end en waardevol en het was
opvallend hoeveel aandacht Beatrix gaf aan wat Claus te zeggen
had.’
Er wordt nogal eens op gewezen dat hun karakters elkaar zo
goed aanvulden, ook als het ging om beleidsontwikkeling. Koningin Beatrix is spontaan en heeft een sterk ontwikkelde intuïtie, waar zij op vertrouwt – vaak terecht, een enkele keer ten onrechte. Ze heeft een scherp inzicht, vaak een helder oordeel,
maar ‘omdat ze nogal eens gelijk heeft, gaat ze er op een ander
moment dan net iets te gemakkelijk vanuit dat ze wel weer ge38
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lijk zal hebben. Zo laat ze zich soms wat moeilijk van haar ongelijk overtuigen.’ Luisteren is dan niet haar sterkste kant. Prins
Claus met zijn meer analytische, beschouwende en ironische
instelling, die meer vragenderwijs zijn conclusies trok, wist
haar dan toch de zaak weer eens van een andere kant te laten bekijken. Hij stelde zich volop in op haar ambt, hoewel de veronderstelling geopperd wordt dat wat het koningschap in essentie
voor zijn vrouw betekende, uiteindelijk toch ondoorgrondelijk
voor hem was en dat het dat ook altijd voor hem zou zijn gebleven. ‘Ik ben nooit een prins geworden’, zei hij op zijn zestigste
verjaardag over zichzelf. Met Claus kreeg de ironie een plaatsje
binnen de paleismuren. Dat is niet onbelangrijk voor een oud
en eerbiedwaardig instituut als het koningschap dat aansluiting moet vinden bij het levensgevoel in een moderne democratische samenleving. De prins wordt geschetst als de pater familias. Hij was een zeer intelligente en gevoelige man met een
indrukwekkende culturele bagage, die zijn persoonlijkheid
volledig meebracht in zijn gezin. Hij had daardoor grote invloed op de intellectuele vorming van zijn kinderen, die ieder
hun eigen band met hem hadden. Hij leerde hun denken en
eigen meningen ontwikkelen, ‘zodat ze zich eveneens tot interessante gesprekspartners ontwikkelden’. Hij had een sobere
jeugd gekend en was internationaal georiënteerd. Dat werkte
eveneens in de opvoeding door. Prins Claus kon zeer kritisch
zijn, ook wat betreft de meisjes die zich aandienden. Zijn zoons
spreken met grote tederheid over hem, ‘en’, zegt iemand die het
gezin al twintig jaar meemaakt, ‘het aardige is dat naarmate ze
ouder worden, die jongens steeds meer op hem gaan lijken’.
Prins Claus had wel gevoel voor humor, maar hij stond niet met
een glimlach in het leven. Zoals W.F. de Gaay Fortman het in
1983 ironisch formuleerde: ‘Vergeleken met Zijne Koninklijke
Hoogheid ben ik een volstrekt lichtzinnig type.’
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Prins Claus werd eigenlijk al in de loop van 1976 naar 1977
ziek. Hij deed zijn best, maar er was daardoor minder samenhang. Voor hem was de vraag vooral hoe hij het elke dag allemaal
weer aan zou kunnen. Zijn ziekte betekende natuurlijk een last
voor het gezin, waar altijd rekening mee moest worden gehouden. Degenen die het van dichtbij konden bekijken, zagen dat
Beatrix dat ‘met grote liefde en eindeloos veel geduld heeft gedaan’. Voor haar was de ziekte van de prins extra moeilijk, omdat
het leven van een staatshoofd een aaneenschakeling van verplichtingen is. Zij wilde haar taak perfect vervullen, maar moest
door die ziekte compromissen gaan sluiten. Als alles stipt getimed is, moet er opeens tijd worden uitgetrokken voor een zieke
echtgenoot. Als zij zich moet concentreren op een rede, is ze in
gedachten bij haar man die zich ellendig voelt. Op het moment
dat ze het gevoel heeft niet aan de gestelde verwachtingen te
kunnen voldoen, veroorzaakt dat uiteraard spanningen en kon
het haar wel eens te veel worden. Ze kreeg in die moeilijke tijd
bijzonder veel steun van de zusters van haar man. Ze heeft een
hechte band met hen.
Ondanks deze slopende ziekte van haar man wilde koningin
Beatrix haar taak goed volbrengen. Dit paste bij de hoge taakopvatting die ze beiden hadden. Beatrix en Claus waren allebei uit
op kwaliteit. Inhoud en stijl van het Nederlandse koningschap
zijn de afgelopen vijfentwintig jaar in hoge mate bepaald door
de combinatie die zij vormden.
Meer dan het gewone, het authentieke
In 1948, toen ze tien jaar was, maakte Beatrix eerst de grootscheepse festiviteiten mee ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van haar grootmoeder, koningin Wilhelmina.
Vervolgens trad die af en volgde de inhuldigingsplechtigheid
van haar moeder, koningin Juliana. Beatrix herinnert zich er
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niet zo erg veel van. Ja, dat ze een extra mooi jurkje aankreeg en
dat was bijzonder in de naoorlogse tijd, ook voor een prinsesje.
Een vriend uit haar kinderjaren herinnert zich hoe Beatrix als
klein meisje de eerste steen moest leggen voor de Jaarbeurs in
Utrecht. ‘Ze was er zorgvuldig op voorbereid en deed alles zeer
geconcentreerd. Het was zichtbaar dat het vervullen van symbolische functies een taak voor de rest van haar leven zou zijn.’
Als dertienjarige zegt ze over het koningschap: ‘Koningin
zijn is moeder zijn van je land. Iedereen ziet naar een koningin
op zoals een kind naar zijn moeder. Ze moet altijd het goede
voorbeeld geven. Dat is een vreselijke verantwoordelijkheid.’20
Het koningschap komt hier in beeld als iets dwingends. Er is
een tijd geweest dat zij zich verzette tegen de gedachte dat dit
haar bestemming was. In het ﬁlmportret dat ter gelegenheid
van haar vijftigste verjaardag werd gemaakt, zei ze: ‘Het is iets
waar je in groeit, (…) waar je langzaam naartoe groeit. Er komt
natuurlijk wel een moment in je leven waarin je… waarin ik het
ook aanvaard heb, waarin ik het ook heel bewust op een moment gekozen heb in die zin, dat ik me er zelf bij heb neergelegd
en in positieve zin aanvaard heb als een opdracht in mijn leven.
En, dit moet ik nu eenmaal doen, maar dan wil ik het ook goed
doen.’
Als Beatrix deze opdracht in haar leven, zoals zij het koningschap ziet, eenmaal heeft aanvaard, accepteert zij ook volledig
de verantwoordelijkheid die eruit voortvloeit, ook al in haar
jeugd in de weg erheen, maar dit was niet meteen een vanzelfsprekendheid.
In het interview met Hella Haasse in 1988 werd ook besproken
in hoeverre leden van een koninklijke familie gewoon kunnen
zijn. De koningin zei voor haar kinderen wel zoveel mogelijk
een gewone opvoeding voor te staan, maar ze gaf tevens blijk
van haar scepsis. Dat heeft met haar realisme en met haar kijk
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op het koningschap te maken. Het is nu eenmaal geen gewone
functie en de mensen kijken er zo ook niet tegenaan. Bovendien
heeft zij van jongs af wel ervaren dat het ‘gewone’ van een koningskind met een korreltje zout moet worden genomen.
Zo was haar moeder, koningin Juliana, van plan Beatrix en
haar zusjes een gewone opvoeding te geven. Als kind had Juliana zelf aparte paleisklasjes bezocht, maar dat wilde zij haar kinderen niet aandoen. Zij moesten zoveel mogelijk gewoon onderwijs krijgen. Maar Juliana was wars van conformisme en het
moest ook weer geen gewone school worden. Hierin zat natuurlijk een zekere tegenstrijdigheid. Na intensief speurwerk viel de
keus op ‘De Werkplaats’ in Bilthoven. Dit instituut was gebaseerd op de onderwijskundige ideeën van Kees Boeke, een pedagogische vernieuwer. Zijn ideeën komen er onder meer op neer
dat niet alleen de vakken uit het klassieke basisonderwijs – toen
nog lager onderwijs – onderricht werden, maar dat er veel werd
verwacht van de vormende invloed van werkzaamheden in huis
en tuin en van creatieve activiteiten. De prinsesjes leerden bijvoorbeeld kleedjes kloppen, dweilen en de stoep schrobben.
Verder zat het vak Engels in het lespakket. De artistieke en creatieve aanleg van Beatrix bleek toen al bij tekenen en boetseren.
Ondanks de intenties van Juliana om haar kinderen een gewone opvoeding te geven, was De Werkplaats wat betreft de
locatie, de afkomst van de leerlingen en de progressieve ideeën
waar de ouders op afkwamen toch een elitair schooltje. Beatrix’
vader, praktischer van aard en kritischer ten aanzien van de
educatieve idealen, verwachtte er niet veel van. Hij kreeg gelijk.
Toen de prinsesjes uiteindelijk van school werden gehaald,
bleek hun achterstand op het gebied van de leervakken. Beatrix
zelf heeft nooit enige aªniteit gevoeld met het idealisme dat
een Kees Boeke kenmerkte.
Toen haar middelbareschooltijd aanbrak, was vanuit Paleis
Soestdijk bekeken het Baarns Lyceum voor de prinses een voor
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de hand liggende vervolgopleiding. Maar er kwam wel een aparte afdeling, het Incrementum, waar Beatrix en later ook haar
zusjes werden geplaatst. Bij het aantrekken van de medeleerlingen werd er rekening mee gehouden dat de prinsessen deze
afdeling zouden gaan bezoeken. Wat de samenstelling van het
lesprogramma aangaat, ook voor vakken buiten het gewone
pakket van een gymnasium, was de toekomst van Beatrix als
kroonprinses in grote lijnen het uitgangspunt. Er werden regelmatig bekende buitenstaanders ingeschakeld om les te geven.
Die deden dat over het algemeen graag, want niet iedereen
krijgt nu eenmaal de kans les te geven aan een troonopvolger.
Het grote voordeel van deze opzet is wel geweest dat Beatrix deel
heeft uitgemaakt van een klas, van een groep, zodat zij met leeftijdsgenoten heeft leren omgaan. Op deze manier heeft ze mensenkennis kunnen opdoen en vriendschappen kunnen sluiten.
Maar een gewone middelbare schooltijd, nee, dat was het niet.
Beatrix bleek een ambitieuze leerling, die al vroeg goed kon
organiseren; zij was sociaal in de omgang, maar ze kon driftig
zijn en was een echte ﬂapuit. Later maakte ze dan berouwvol
haar excuses. Voor haar jongste zusje, Marijke, thans Christina,
toonde ze zich altijd bijzonder zorgzaam. In die middelbare
schooltijd ontstonden er ernstige spanningen tussen haar ouders, met de positie van Greet Hofmans als inzet. Greet Hofmans werd de vertrouwelinge van koningin Juliana. Prins Bernhard kreeg daar steeds meer moeite mee. De conﬂicten liepen zo
hoog op dat echtscheiding dreigde. Het hof raakte in twee kampen verdeeld. Er dreigde een constitutionele crisis. Als Juliana
en Bernhard gescheiden waren, zou dat in die jaren tot troonsafstand hebben geleid en vervolgens tot een vervroegd koningschap van Beatrix. Zij moest ervaren dat het privé-leven van haar
ouders een hot item voor de internationale pers was geworden.
Ze werd zich bewust van de zelfbeperking die het koningschap
de drager van de kroon oplegt. Het werd haar steeds meer
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duidelijk dat het een functie is die zeer diep in het privé-leven
doordringt en grote consequenties kan hebben voor huwelijk
en vriendschappen. Door deze a^aire is over een niet onbelangrijk deel van haar jeugd een schaduw gevallen. Ook dit was geen
aspect van een gewone jeugd.
Deze a^aire liep nog toen zij in 1956 in Leiden ging studeren.
Van een onbezorgd begin van haar studie kan dus niet worden
gesproken. Ze koos eerst sociologie als hoofdvak en later de
‘vrije studierichting’; hieronder vielen: economie, sociologie,
parlementaire geschiedenis, rechtswetenschappen en staatsrecht. Zij volgde niet, zoals haar moeder, een verkort speciaal
programma, maar een volledige universitaire opleiding. Een
medestudente vertelt dat ze graag naast Beatrix ging zitten. Dat
deed ze niet alleen omdat dit gezellig was, maar ook omdat Beatrix pienter was en zeer consciëntieus aantekeningen maakte.
Het was dus wel zo prettig als je na een moeilijk college haar
dictaat kon overnemen. Na vijf jaar studeerde Beatrix af als doctoranda (zoals dat toen nog heette) in de rechtswetenschappen.
Later zou ze concluderen dat ze geboeid was door de studie
en de uiteenlopende onderwerpen waarmee ze in aanraking
kwam, maar als bevlogen wetenschapper zag zij zich niet.
In die jaren had ze uiteraard haar eerste verliefdheden. De
naam van Bob Steensma drong vaag tot het grote publiek door.
Als kroonprinses maakte zij veel internationale reizen en ze
bezocht onder meer de door haar vader in het leven geroepen
Bilderbergconferenties, waar ze als jong meisje tal van toppolitici en topindustriëlen zowel uit Europa als Amerika ontmoette. Op achttienjarige leeftijd deed ze geloofsbelijdenis bij de
vrijzinnig hervormde predikant dominee H.J. Kater. In hetzelfde jaar kreeg zij, zoals voor een troonopvolger gebruikelijk, toegang tot de Raad van State. Ook de deelname aan dit college nam
ze serieus. Zij verscheen er zeer regelmatig, in het bijzonder na
haar Leidse studietijd.
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Beatrix heeft zich bijzonder ernstig voorbereid op haar toekomstige functie. Zij leerde de samenleving op allerlei manieren kennen. Er was sprake van een brede maatschappelijke
oriëntatie. Deze liep onder meer via de Academische Raad en de
Nationale Raad van het Maatschappelijk Welzijn. Hieronder
vielen ook bezoeken en stages aan zeer verschillende instellingen. Vanaf het begin had zij oog voor het sociale aspect van het
koningschap. Ze vond dat wezenlijk en het lag ook in haar aard.
Zelfs een bezoek, onder leiding van majoor Bosshardt, aan de
Amsterdamse wallen, waarbij zij als heilsoldate was vermomd,
hoorde erbij.
Van Agt, die als minister van Justitie eens een bezoek (incognito) van de kroonprinses aan een afkickcentrum voor drugsverslaafden in Den Haag meemaakte, beschrijft een gesprek na
aﬂoop als volgt: ‘Haar oprechte betrokkenheid bij de problematiek en bij de mensen die daarmee als hulpverleners of patiënten te maken hadden was intens voelbaar. Kroonprinses Beatrix,
vaardig en aardig in het aanknopen van gesprekken, kwam met
heel rake vragen aan de psychiaters en aan de bewoners van het
huis. Tijdens dit nagesprek in kleine kring in een zusterhuis in
de Oude Molstraat bood zij de gelegenheid ook over haar eigen
optreden opmerkingen te maken. Dat ging haar gespreksgenoten natuurlijk niet gemakkelijk af. Ten slotte zei iemand: “Veel
mensen vinden wel dat u gea^ecteerd spreekt.” Ze keek verlegen om zich heen en bloosde. Van assertiviteit was geen sprake,
van ontvankelijkheid veeleer.’
Een andere ervaring, die Beatrix opdeed toen zij bij de Raad
voor Maatschappelijk Werk stage liep, zette haar weer eens aan
het denken over haar eigen functioneren. Zij was toen als stagiaire aanwezig in een inrichting voor gestoorde mensen. Ook
bij die gelegenheid zat ze vermomd tussen de anderen. Deze
mensen, die zeer instinctief kunnen reageren, voelden aan dat
er iets niet klopte en reageerden daarom erg agressief op haar.
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Dit was nog eens een bevestiging dat wat niet echt is uiteindelijk door de mand valt. Je moet doen wat bij je functie past en
wat je persoonlijk ligt. Het koningschap is bovendien een speciﬁeke functie die je lang uitoefent. Je wordt er zelf niet gelukkig van en voor anderen is het niet geloofwaardig als je zo’n taak
zou doen op een manier waarin je niet echt gelooft. Je moet
daarom niet te veel doen wat anderen je voorschrijven. Het gewoon zijn moet je in deze functie niet forceren. Liever jezelf blijven en niet streven naar valse populariteit, stelde de koningin in
een eerder interview vast.
Vriendschappen
‘Tsja, is de koningin huiselijk? Ze is huiselijk in de zin dat ze
zich afvraagt wat er die dag gegeten wordt, welke bloemen waar
moeten staan, hoe iets staat en ze is gevoelig voor wat de sfeer
bepaalt. Ze heeft in het paleis haar eigen vertrekken en daarin
komen geen buitenstaanders en die vertrekken worden ook
niet gefotografeerd, net zo min als haar huis in Italië. In een van
die privé-vertrekken is haar papegaai en als je binnenkomt,
denk je, wat hoor ik nu. Want met haar intonatie roept hij “hálloo, hálloo”.’
Koningin Beatrix houdt van dieren. Ze rijdt graag paard,
vooral op haar prachtige schimmel Bonito. Vaak rijdt ze langs
het strand, soms gaat ze een grote tocht maken, als het kan met
een vast groepje vrienden, de picknickmand mee, bijvoorbeeld
in Brabant of op de Veluwe. Ze vindt het prettig om te wandelen
met haar honden, borderterriërs en ze werkt graag in de tuin. Ze
is echt een natuurmens. Verder maakt ze tijd vrij om in elk geval
eens per week te kunnen beeldhouwen. Dit doet zij samen
met Tony, een professionele beeldhouwster. In beeldhouwen is
Beatrix goed en dat is heel belangrijk voor haar. Ze bezoekt zeer
regelmatig balletvoorstellingen en concerten. Omdat ze veel
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stukken moet lezen, zal ze er niet gauw toe komen de laatst uitgekomen roman ter hand te nemen. Als ze voor haar plezier
leest, gebeurt dat in de vakantie en dan vaak biograﬁeën. Een
nieuwe roman van Hella Haasse zal ze echter altijd meenemen.
Puzzelen vindt Beatrix prettig om even de zinnen te verzetten. Zeilen, uiteraard met de Groene Draeck, vindt ze heerlijk.
Dan staat zij zelf aan het roer, ook als het stormt en indien nodig
mogen de mannen haar helpen, maar ze geeft het roer alleen
over aan goede zeilers. De vakanties brengt ze hoofdzakelijk
door in haar huis in Tavarnelle in Italië of ’s winters in Lech om
te skiën. Beatrix is gehecht aan de beslotenheid van haar eigen
omgeving en de intimiteit met haar dierbaren, haar familie en
vrienden. Daar kan zij nog het meest van genieten.
Een koningin leeft altijd enigszins afgeschermd. Het is voor
haar bepaald niet gemakkelijk oprechte vriendschappen te sluiten. In zo’n functie zijn er nogal wat mensen die zich op oneigenlijke gronden met je verbonden kunnen voelen. Beatrix
beseft dit heel goed en heeft er een scherp oog voor ontwikkeld.
Haar grootmoeder, prinses Armgard, heeft zij trouwens al horen schamperen over de ‘hermelijnvlooien’.
Desondanks heeft ze een aantal hechte vriendschappen
die al dateren uit haar kindertijd. Soms zijn er familievriendschappen aan voorafgegaan. Vrienden zoals Paul Fentener van
Vlissingen, Renée Smith-Röell, Lydia Stuart-Clark-Loudon en
Piet-Hein Houben hebben Beatrix altijd meegemaakt in de bijzondere situatie als prinses en ze zagen hoe zij zich op een bijzondere toekomst voorbereidde. Ze gaan zeer zorgvuldig met
deze vriendschap om en beschrijven haar als altijd consciëntieus en betrokken, met zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Hoofdpijn was nooit een reden het te laten afweten. ‘En ook
nu we ouder zijn, komt het vaak voor dat, als je na een gezellige
avond om een uur of twaalf bij haar vertrekt, zij nog een uurtje
gaat zitten werken.’
47

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 48

Het feit dat zij koningin is, kan nooit helemaal genegeerd
worden en vraagt ook enig begrip, maar dat koningschap raakt
nooit aan de essentie van de vriendschap. De koningin heeft namelijk de gave het formele snel achter zich te laten, ‘het ritueel
even buiten de kamer te plaatsen’. Zij kan zichzelf goed relativeren, ze kan soms ook wel eens haar functie relativeren, maar ze
kan nooit haar verantwoordelijkheid voor haar functie relativeren.
Haar vrienden roemen haar trouw, haar attentheid en haar
zorgvuldigheid. ‘Ze kan veel warmte geven, maar heeft hier ook
zelf veel behoefte aan.’ Paul Fentener van Vlissingen veronderstelt dat hij de oudste Nederlandse vriend van koningin Beatrix
zal zijn. Beatrix, Renée Smith-Röell en hij hebben met z’n
drieën hun vijftigjarige vriendschap gevierd met een week zeilen op de Middellandse Zee. Ze hebben als kinderen met elkaar
in de modder gespeeld met knikkers, ze zijn samen naar school
geﬁetst en zijn op het terrein rond het paleis stiekem in een jeep
gaan rijden waarna ze ernstig werden toegesproken door prins
Bernhard. Er is tussen hen een echt diepe en hechte vriendschap
ontstaan waarbinnen mensen zich vrij en veilig voelen, waarin
problemen en zorgen kunnen worden gedeeld of het nu de
ziekte van de partner of de zorgen om de kinderen betreft of wat
ook. ‘Zoiets is voor buitenstaanders per deﬁnitie ontoegankelijk. Daar heeft de publiciteit dan ook niets mee te maken.’ Wat
haar vrienden erg waarderen in Beatrix is juist haar vermogen
tot vriendschap.
Verantwoordelijkheidsbesef en een zorgvuldige omgang
met haar medemensen worden door haar vrienden kenmerkend voor Beatrix genoemd. Paul Fentener van Vlissingen is
zich daar nog meer van bewust geworden toen hij jaren geleden
ernstig ziek werd. Zij gaf toen blijk van een niet-aﬂatende belangstelling en aandacht.
‘Maar die zorgvuldige omgang met mensen beperkt zich
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niet tot het beperkte kringetje van familie en vrienden. Ze ondersteunt ook nogal wat mensen anoniem en als de media daar
lucht van zouden krijgen zou dit haar imago zeker ten goede
komen. Maar dat is het laatste wat ze zou willen, daar zou ze zich
erg ongemakkelijk bij voelen en daar gaat het haar niet om. Als
het erop aankomt is ze verlegen. Je kunt haar soms echt aan het
blozen krijgen.’ Ze verwacht ook van anderen dat ze zorgvuldig
met mensen omgaan en voor haar heeft dat ook betrekking op
de relaties die mensen met elkaar hebben. Op grond van deze
opvatting kon ze behoorlijk streng zijn op het terrein van de zeden. Los-vast gedoe, dat kan ze ook in haar vriendenkring niet
zo waarderen. ‘Hare Majesteit is niet zo dol op middelbare mannen die hun echtgenote inruilen en met een nieuw liefje aankomen. Zeker niet als voorstellen aan de koningin gebruikt wordt
om indruk te maken op de nieuwe aanwinst.’ Maar, zo zeggen
vrienden, ze is hier milder in geworden en zeker minder formeel.
Beatrix heeft een waar communicatietalent ontwikkeld door
het schrijven van brieven. Ook dit doet ze subtiel en met haar
volledige inzet. Iemand bedankte haar eens in een kattebelletje
voor een attentie en schreef erbij dat zij, gezien haar overbezette
tijd, vooral geen brief terug moest schrijven, maar binnen enkele dagen ontving zo iemand dan een brief van enkele pagina’s
waarin de betekenis van het schrijven van brieven voor de onderlinge communicatie uit de doeken werd gedaan.
Behalve vriendschappen die dateren uit haar vroege jeugd heeft
de koningin ook vriendschappen die teruggaan naar haar studententijd of naar de periode dat zij zich samen met prins Claus
oriënteerde op haar toekomstige functie. Een voorbeeld van een
activiteit die tot vriendschap leidde, is toen Beatrix in 1961 samen met andere jonge Europeanen de EWG (Europese Werk
Groep) oprichtte. De aanleiding daartoe was een rede die prin49

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 50

ses Beatrix op uitnodiging van de Europese Culturele Stichting
in Toulouse had gehouden voor een publiek van vierhonderd
Europese jongeren. Daaruit kwam de werkgroep voort die als
hoofdthema had de Europese identiteit in relatie met anderen.
Beatrix werd later president. De Werkgroep richtte zich op vrijwilligerswerk. Toen Iran in 1962 door een aardbeving werd getro^en, adopteerde de werkgroep het dorp Dousadj en organiseerde de herbouw ervan. Uitgangspunt van deze jonge Europeanen was namelijk dat er alleen geloofwaardig over waarden
gesproken kan worden als er tegelijkertijd sprake is van een inspanning om ze te verwezenlijken.
Dit is altijd een belangrijk uitgangspunt voor Beatrix gebleven. In de Europese Werk Groep leerde zij ook Bas de Gaay Fortman kennen. Het werd een hechte persoonlijke vriendschap,
die zich later verbreedde tot een vriendschap tussen de gezinnen. Een van de thema’s die beiden nog steeds interesseren is de
vraag wat de consequentie zou moeten zijn van je persoonlijke
levensovertuiging in een bepaalde concrete situatie. Er kan gesproken worden van geestverwantschap.
Koningin Beatrix is van jongs af zeer internationaal georiënteerd; hetzelfde gold voor prins Claus. Zij hebben in de loop der
jaren een uitgebreide kring van vrienden en kennissen om zich
heen verzameld. Daartoe behoren internationaal bekende
mensen als Nelson Mandela, James Wolfensohn, de president
van de Wereldbank, en Koﬁ Annan, de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties. De laatste twee beschrijven Beatrix als een
warme, spontane vrouw met een open instelling en grote belangstelling voor de mensen om haar heen, zorgvuldig in de
omgang met mensen en trouw.
James Wolfensohn ontmoette koningin Beatrix en prins
Claus voor de eerste maal zo’n twintig jaar geleden tijdens een
Bilderbergconferentie. Het klikte meteen. De eerste keer dat
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het echtpaar Wolfensohn bij de koningin logeerde, viel de persoonlijke aandacht op die zij aan ieder besteedde. Dit sprak bijvoorbeeld duidelijk uit het aparte voedsel dat er was omdat zij
veronderstelde dat dit door hen vanwege hun joodse geloof op
prijs gesteld zou worden. Dit ging veel verder dan nodig was en
dus verwacht zou mogen worden. Er is in de loop van de jaren
een echte vriendschap ontstaan zodat ze het prettig vonden
soms met elkaar op vakantie te gaan.
Behalve dat er vanaf de eerste ontmoeting sprake was van wederzijdse sympathie, bleken zij ook als echtparen veel raakvlakken te hebben. Mevrouw Wolfensohn en prins Claus deelden
hun belangstelling voor literatuur, muziek, ﬁlosoﬁe en in het
bijzonder het belang van het onderwijs. James Wolfensohn had
vaak zeer interessante gesprekken met de prins over ontwikkelingssamenwerking. Ook de koningin hechtte hier veel waarde
aan, maar haar belangstelling ging het meest uit naar de wereldpolitiek. Wolfensohn spreekt van een inspirerende intellectuele nieuwsgierigheid en van een heerlijk gevoel voor humor.
Koﬁ Annan verwijst eveneens naar de boeiende gesprekken
die ze met elkaar hebben, vaak vooral over de wereldpolitiek,
maar ook over veel andere onderwerpen. Hij vindt dat koningin
Beatrix bijzonder doortastend kan zijn als het nodig is. Hij ziet
haar als een fascinerende mengeling van kwaliteiten en karaktereigenschappen.
Hij herinnert zich dat hij en zijn vrouw op bezoek waren in
een periode dat het duidelijk niet goed ging met prins Claus. Ze
zaten in een vertrek in het paleis in afwachting van het diner
toen de prins binnenkwam. Hij zag er erg vermoeid uit.
Iedereen stond op en de koningin liep direct op haar man af.
Koﬁ Annan ging naar prins Claus toe en zei: ‘Waarom zouden
we niet gaan zitten en praten over ons geliefde Afrika?’ Dat deed
de prins merkbaar goed, zodat het een speciaal moment voor
hen was en aan de ogen van de koningin kon je zien dat dit haar
diep ontroerde.
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Hoofd van het Huis van Oranje-Nassau
Gezins- en familieleven zijn voor Beatrix net als voor de meeste
mensen van grote betekenis. Maar wat voor andere mensen
een privé-kwestie blijft, kan in een koninklijke familie tegelijkertijd ook een staatkundige dimensie krijgen. De politiek
en de media kunnen dan natuurlijk al gauw als opdringerige
buitenstaanders worden ervaren. Die beleving is haar niet
vreemd.
Een ander belangrijk element dat doorwerkt in de familieverhoudingen is het bijna constant aanwezige gevoel van verantwoordelijkheid jegens de Nederlandse samenleving, samengevat in het credo van koning Willem III: ‘Oranje kan nooit, nee
nooit, genoeg voor Nederland doen.’ Hij legde dat wel op zijn
zeer speciﬁeke wijze uit, maar het is een soort ‘noblesse oblige’
dat ook bij Beatrix leeft. Haar stelling komt erop neer dat Oranje
voor Nederland beschikbaar is zolang de Nederlanders daar
prijs op stellen. Het spiegelbeeld daarvan is de manier waarop de
Nederlanders tegen de Oranjes aan- en ook opkijken.
Beatrix is niet alleen staatshoofd en lid van de regering, maar
zij is ook hoofd van het Koninklijk Huis. Wat de omvang van het
Huis van Oranje aangaat, is er veel veranderd. Gedurende een
groot deel van de twintigste eeuw ging het om een kleine koninklijke familie. Het Huis van Oranje was aan het eind van de
negentiende eeuw zelfs bijna uitgestorven. Zowel Wilhelmina
als Juliana was enig kind. Beatrix kende als meisje, buiten haar
drie zusters, haar ouders en twee oma’s, jarenlang alleen een
oom en tante en twee stiefneven als familieleden. De laatste decennia is de koninklijke familie sterk uitgebreid. Dat levert een
wezenlijk andere situatie op, waar niet iedereen meteen bij stilstond. Het Nederlandse koningschap is namelijk niet zoals in
Groot-Brittannië de top van een klassenmaatschappij, waar de
koninklijke familie geleidelijk overgaat in een adellijke kaste.
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Het koningschap hier is zeer speciﬁek gekoppeld aan de liefde
voor de Oranjes en hun rol in de vaderlandse geschiedenis. Een
kleine koninklijke familie past daar goed bij. Het staatshoofd en
haar dierbaren, daar voelt de Nederlander zich bij betrokken,
maar verder wordt het al gauw welletjes gevonden. Daar komt
nog bij dat hoe meer familieleden verder van de troon komen te
staan en gewoon moeten werken en in de maatschappij functioneren, des te moeilijker het voor hen wordt rekening te houden
met hun koninklijke achtergrond.
Een complicerende factor is dat er onderscheid moet worden
gemaakt tussen het Koninklijk Huis en de koninklijke familie.
De laatste spreekt voor zich omdat gewoon alle familielieden
van de koningin eronder vallen. Maar het Koninklijk Huis is
een staatsrechtelijk begrip. Het lidmaatschap is bij wet geregeld. Momenteel behoren daartoe, behalve de koningin, haar
zoons Willem-Alexander en Constantijn en hun echtgenotes en
kinderen. Friso valt erbuiten sinds zijn huwelijk met Mabel
Wisse Smit. Voorts behoren prinses Margriet en mr. Pieter van
Vollenhoven tot het Koninklijk Huis en hun zoons met hun
eventuele echtgenotes.
De beslissing dat alleen de kinderen van de Prins van Oranje
prins of prinses worden en de nakomelingen van beide andere
zoons van de koningin graaf of gravin van Oranje-Nassau, is een
bewuste keus.
Wat betreft de nakomelingen van prinses Margriet en mr.
Pieter van Vollenhoven is de beslissing gevallen toen besloten
werd mr. Van Vollenhoven geen titel te verlenen en zijn zoons
persoonlijke titels. De enige bij wie men recent even heeft geaarzeld of men hem en zijn nakomelingen alsnog een erfelijke
titel zou verlenen was prins Maurits. Maar de wet inzake een
erfelijke titel was net gewijzigd, zodat daar tegenin gaan geen
optie was. Prins Bernhard sr. vond bovendien het verlenen van
adeldom in deze tijd eigenlijk geen issue meer. Alleen de kinde53
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ren van prins Maurits hebben naast de naam Van Vollenhoven
ook de naam Van Lippe-Biesterfeld gekregen, omdat anders deze naam zou uitsterven.
Hoofd van de familie is geen juridisch begrip, maar de koningin is het voornaamste lid van de Oranjefamilie en fungeert in
feite wel als zodanig. Tante, ‘Tia’ voor de Bourbontak, wordt bij
veel familiezaken betrokken. Zo’n omvangrijke familie met
veel opgroeiende jongelui enigszins aansturen is nog niet zo
eenvoudig. Zoiets verdraagt zich nogal moeilijk met de huidige
geïndividualiseerde verhoudingen.
Het is begrijpelijk dat zo’n rol de relatie met de bloedverwanten kleurt, zeker als zoiets zich over een periode van vijfentwintig jaar uitstrekt. Het komt de spontaniteit in de verhoudingen
niet altijd ten goede. Zeker niet als zo’n rolvaste zuster of tante
als koningin Beatrix de familie aanvoert. Een vriend heeft zich
eens, toen Beatrix nog niet zo lang koningin was, enigszins een
voorstelling kunnen maken van wat die positie eigenlijk kan
betekenen. Hij zei: ‘Het was niet zo gemakkelijk voor Beatrix
dat haar vader en haar man slechts een halve generatie scheelden. Bovendien waren Bernhard en Claus volstrekt tegengestelde persoonlijkheden, die elkaar aanvankelijk maar moeilijk lagen. Als echtgenote en dochter kwam zij daar tussenin te zitten.
Maar ze was hoofd van het Huis van Oranje en bij verschil van
mening was de beslissing aan haar. Als een ouder de bevoegdheden moet overdragen aan het kind krijg je een situatie die doet
denken aan King Lear. In het begin leverde dat dan ook spanningen op en het vroeg veel diplomatie van Beatrix om averij te
voorkomen. Na een langdurige ziekte van Bernhard, toen Claus
hem regelmatig bezocht en ze veel zijn gaan praten, is hierin
verandering gekomen en uiteindelijk was Bernhard bijzonder
gesteld op zijn schoonzoon.’
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Als hoofd van de familie is de koningin uiteraard vertrouwd
met haar familieleden en toch kan zij in een situatie komen te
verkeren dat zij grenzen moet stellen. Zij wil iedereen van haar
verwanten zoveel mogelijk gelijk behandelen, maar er is wel
onderscheid tussen de leden van de koninklijke familie die
wel en die geen lid van het Koninklijk Huis zijn. Tot voor twee à
drie jaar ging alles eigenlijk probleemloos. Er werd zelfs gezegd
dat Beatrix haar Huis scandal proof had gemaakt. Zulke tevreden
conclusies zijn riskant. De opwinding rond de huwelijken van
haar zoons Willem-Alexander en Friso kwam hoofdzakelijk nog
van buitenaf. Maar de problemen met haar nichtje Margarita en
het ‘ﬁnale interview’van prins Bernhard dat na zijn dood in de
Volkskrant werd gepubliceerd, waren ‘a^aires’ die van binnenuit
kwamen. Behalve dat die haar persoonlijk raakten, is zoiets haar
een gruwel, omdat het botst met de waardigheid van het koningschap die zij hoog wil houden. (Dit onderwerp komt later
aan de orde.)
De uitgangsposities zijn bij de leden van het Koninklijk Huis
niet dezelfde. De koningin verkeert uiteraard in een unieke positie. Ze heeft de beschikking over de gehele koninklijke entourage van paleizen, escortes, adjudanten enzovoort. Voor haar
zusters, die in eenzelfde omgeving opgroeiden, ligt dat nu wezenlijk anders. Dan is er het verschil tussen het kleine groepje
dat een vergoeding van de staat krijgt (de koningin, WillemAlexander en Máxima) en de andere familieleden die dat niet
krijgen en soms toch verplichtingen op zich nemen en – zij het
in mindere mate – altijd rekening moeten houden met de beperkingen die voortvloeien uit de huidige interpretatie van het
principe van de ministeriële verantwoordelijkheid. Als leden
van het Koninklijk Huis in het openbaar optreden, is het natuurlijk van belang dat dit gebeurt op een manier die past bij
hun positie. Opmerkingen hierover kunnen soms wat irritatie
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geven en dat vraagt van de koningin weer de nodige tact. Meestal is het een kwestie van coördineren, ervoor zorgen dat ieder lid
van het Koninklijk Huis een eigen herkenbare taak heeft.
De Oranjes maken natuurlijk deel uit van de Europese vorstenfamilie. Tussen de Europese vorsten onderling bestaat een unieke relatie. Er is in meerdere of mindere mate sprake van bloedverwantschap en tevens zijn ze eigenlijk collega’s. Ze ontmoeten
elkaar veelvuldig bij vorstelijke huwelijken en begrafenissen en
soms is er ook gewoon sprake van hartelijke vriendschapsbanden zoals tussen Beatrix en Juan Carlos van Spanje en vroeger
Boudewijn van België. Een Belg die vorstelijke ontmoetingen in
grotere combinaties meerdere keren heeft kunnen gadeslaan,
zegt dat het een bijzonder fenomeen is. Er zijn mensen bijeen
die duidelijk stuk voor stuk gewend zijn als middelpunt op eigen territorium te fungeren. Dan lopen ze op elkaars terrein
middelpunt te wezen. Dat ontregelt hen enigszins, ‘niet echter
koningin Beatrix, die zich overal gemakkelijk beweegt’.
Wat de gezinsverhoudingen betreft, komt het natuurlijk vaker
voor dat binnen een relatie de ene partner veel belangrijker
werk doet dan de ander. Een ambt als het koningschap heeft onvergelijkbaar meer consequenties, dat slokt alles op. Als koningin Beatrix zegt dat deze functie haar regeert, dan is duidelijk
dat haar man en kinderen er ook dagelijks op allerlei terreinen
mee te maken kregen. Het gezin dat zij vormden, was tenslotte
het koninklijke gezin. Er wordt extra op gelet.
Als zij ondanks, of mogelijk juist vanwege, de traditionele
ambiance thuis hun kinderen een moderne opvoeding willen
geven, kan het extra moeilijk worden om grenzen te trekken.
Voor ze het weten verkeren ze in een spagaat tussen vrijheid
enerzijds en traditie en verplichtingen anderzijds. Vrienden en
bezoekers omschreven het koninklijke gezin als sympathiek en
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ontspannen, maar de jongens hebben zeker ook gepuberd. Er
is een tijdje geweest dat de jonge prinsen bepaald geen koninklijke taal uitsloegen en bijzonder recalcitrant waren. ‘Ze waren
soms ronduit brutaal.’ Oud-premier Lubbers heeft hier wel
eens iets van gezegd. Toen de jongens opgroeiden werd er – begrijpelijk met deze ouders – heel wat afgepraat. Totdat de prinsen vriendinnen meenamen, was het ‘een beetje een mannensamenleving’. Het was er wel gezellig. Beatrix is huiselijk ingesteld. Humor en gezelligheid zijn erg belangrijk voor haar. Zij
houdt van spelletjes. Zij denkt altijd aan de cadeautjes en vergeet met sinterklaas nooit gedichtjes te maken. Ze heeft oog
voor haar omgeving en weet sfeer te scheppen. Maar de strenge
eisen die koningin Beatrix aan zichzelf stelt, stelt zij ook aan
anderen. Dit gold tevens voor prins Claus. Het was bepalend
voor de opvoeding die zij aan hun zoons gaven. Vooral WillemAlexander, als eerste opvolger, kreeg daarmee te maken en dat
werd hem wel eens wat te veel. Hij had er ook een tijdlang helemaal geen zin in ooit koning te worden. In Leiden heeft hij ook
een tijdje studentikoos gedrag vertoond. Nu hadden zijn ouders hem wel gezegd: ‘Je bent één keer jong, leef ’t dan uit; later
kan het niet meer.’ Maar dát was nu ook weer niet de bedoeling.
Friso voelde zich niet aangetrokken tot het koningschap, hij
was al vroeg internationaal georiënteerd.
Naarmate de prinsen ouder werden, moesten ze meer rekening gaan houden met hun bijzondere positie, met name als
het om hun partnerkeuze ging. Koningin Beatrix en prins Claus
hadden uiteraard het geluk van hun zoons op het oog en vonden het niet meer dan normaal dat ze uit liefde zouden trouwen. Bij de Prins van Oranje kreeg dat onderwerp jarenlang bijzonder veel aandacht in de media. Er werd besmuikt op gezinspeeld dat het lang duurde en soms werd er een beeld gecreëerd
van: ‘Ach, die arme jongen mag weer niet van zijn strenge moeder.’ ‘Nu is de prins niet het doetje waarvoor men hem soms
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houdt’, zodat het voor de hand ligt dat moeder en zoon van tijd
tot tijd van mening verschilden. Het staatshoofd en de troonopvolger hebben als het goed is veel met elkaar te maken. Beatrix
heeft een uitstekende voorbereiding op haar functie gehad,
maar haar moeder heeft haar nooit laten delen in haar ervaringen. Juliana was ‘wat haar ambt aangaat, voor haar kinderen een
gesloten boek’. Koningin Beatrix betrekt daarentegen WillemAlexander heel bewust veel meer bij haar werk. Zij hebben een
hechte band, maar als je meer met elkaar te maken hebt, zijn er
meer mogelijkheden om van mening te verschillen en dat is ook
nogal eens voorgekomen. Zij zijn beiden tamelijk verschillende
persoonlijkheden. Maar de koningin beseft heel goed dat Willem-Alexander in de toekomst weer een andere invulling aan
het ambt zal geven. Over de opleiding van de Prins van Oranje
zegt oud-premier Kok: ‘Het komt ook niet zo vaak voor dat iemand zijn of haar zoon tot koning moet opleiden. Ik geef het je
te doen.’
Dat koningin Beatrix als het erop aankomt vierkant achter
haar zoons staat, bleek wel ten tijde van de opwinding rond Mabel Wisse Smit toen zij – zeer opvallend – met haar aanstaande
schoondochter een kerkdienst bezocht. Zoals iemand zei: ‘Voor
haar familie en haar zoons staat ze als een leeuwin voor haar
welpen.’
Inspiratie
Waardoor weet de koningin zich geïnspireerd en ervaart zij iets
van zingeving in het leven? In welke mate heeft ze besef van het
unieke van haar positie, en als ze tegenslag heeft, wat houdt
haar dan op de been? Wat voor persoon was Beatrix toen ze in
1980 koningin werd en hoe keek zij tegen sommige culturele en
maatschappelijke veranderingen aan? Op de vragen naar inspiratie en zingeving gaf de omgeving van de koningin in ruimere
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zin, dat wil zeggen haar vrienden, leden van haar staf en politici
die vaak met haar van doen hadden, geen tegenstrijdige antwoorden, maar eensluidend waren ze evenmin. Eigenlijk kwam
er een drietal thema’s of inspiratiebronnen naar voren die vooral in onderlinge wisselwerking veel voor haar zouden betekenen.
Een van haar vrienden schetst koningin Beatrix als een sterke,
warmvoelende vrouw, die haar kracht voor een belangrijk deel
uit zichzelf put. ‘Tijdens haar boetseer- en beeldhouwwerk
komt ze met zichzelf in dialoog. Ze haalt iets uit steen wat ze er
allang in heeft gezien.’ Hij meent dat ze überhaupt inspiratie
zou putten uit kunst, vooral beeldende kunst, dans en muziek.
Het is ongetwijfeld waar dat dit thema voor Beatrix uitermate
belangrijk is. Kunst en cultuur worden bijna door iedereen genoemd. Haar kerstboodschap van 1991 is bovendien gewijd aan
kunst en cultuur in relatie tot zingeving en is veelzeggend. Zij
zegt daarin: ‘Cultuur betekent daarentegen niet een vlucht uit
het leven van alledag, maar beleving, zingeving en verbeelding
van het bestaan.’ En over kunst: ‘Kunst wil ons wakker schudden, onze ogen en oren, onze harten en zinnen openen voor dat
wat juist niet deel uitmaakt van de sleur van alledag.’ Met kunst
en cultuur heeft Beatrix zo’n gepassioneerde relatie dat er daarom een apart hoofdstuk aan is gewijd.
Een vriend vertelt dat de koningin graag intelligente en oorspronkelijke mensen ontmoet. Zij is zeer geïnteresseerd in grote gebeurtenissen, die de loop van de geschiedenis kunnen bepalen. Het ligt daarom voor de hand dat ze ervan houdt te communiceren met internationaal invloedrijke mensen en met
kunstenaars. Een gesprek met bijvoorbeeld Nelson Mandela of
Koﬁ Annan kan haar bijzonder goed doen. Haar omgeving ziet
dan dat ze optimaal tot haar recht komt. Op zo’n moment kan
ze ook behoorlijk wat frustraties en kritiek verdragen, waar ze
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anders nog wel eens moeite mee heeft. ‘Je zou kunnen zeggen
dat de koningin sterke behoefte heeft aan spirituele contacten
met hoogstaande mensen, wil ze tevreden kunnen zijn met wat
ze doet. Altijd is ze op zoek naar die sparringpartner, die er echt
iets aan toevoegt.’ Vaak zal dat een intellectueel of een kunstenaar zijn, maar het kan ook een boer zijn met een originele kijk
op zijn vak. Prins Claus was in dit opzicht haar sparringpartner
bij uitstek.
Die behoefte aan inhoudelijke gesprekken had ze al jong. Tijdens een bezoek dat ze in 1963 aan de Verenigde Staten bracht,
had ze geluncht met president Kennedy. Later vertelde ze daar
in een interview enthousiast over: ‘Het bleef beslist niet bij een
beleefdheidsgesprekje. Ik heb maar heel weinig mensen ontmoet met wie ik direct zo ﬁjn contact had. Van mijn kant probeer ik altijd wel zo snel mogelijk door het koetjes-en-kalfjesstadium van een gesprek heen te breken. Het is zonde om je tijd
daarmee te verknoeien als je bijzonder interessante mensen
ontmoet. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Maar met president Kennedy heb ik geloof ik de hele wereld afgepraat.’21
Ook in het dagelijkse leven heeft de koningin graag kritische
geesten om zich heen, die inhoudelijk iets te melden hebben.
Vrijheid van geest is voor haar erg belangrijk. Ze houdt niet van
scherpslijpers.
De levensbeschouwing van koningin Beatrix heeft een religieuze basis. Haar kerstboodschappen getuigen daarvan, maar deze
kan ook doorklinken in persoonlijke gesprekken. Hoewel religie belangrijk voor haar is, beperkt deze zich niet tot een exclusieve band met de protestantse Kerk in Nederland, waarvan zij
lid is. De koningin gaat wel met enige regelmaat naar de Kloosterkerk in Den Haag. Soms wordt ze geraakt door een preek of
gebed en ze wil daar dan nog wel eens op terugkomen bij de predikant. Het komt wel voor dat ze zo’n tekst opvraagt, bijvoor60
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beeld omdat ze veronderstelt dat een ander er enige troost uit
zou kunnen putten. Zij kan ook geboeid worden door iemand
die zich door zijn of haar geloof geïnspireerd weet en daar consequenties aan verbindt, bijvoorbeeld dominee Beyers Naudé
in de tijd van de Apartheid. Er is dan sprake van een voelbare betrokkenheid.
Prins Claus vond niet zozeer zijn inspiratie in een preek,
maar in muziek des te meer. Vooral de Bachcantatediensten
spraken hem aan. Deze maandelijkse diensten in de Kloosterkerk werden door Beatrix en Claus regelmatig bezocht. In Amsterdam werd ook de Westerkerk wel bezocht om Bachcantates
te beluisteren, of om er gewoon met de Amsterdamse bevolking
een dienst bij te wonen. ‘Hallo meneer Claus, hoe is het ermee,
sterkte hoor’, klonk het eens in een doodstille kerk uit de mond
van een onconventionele Amsterdammer.
Toen de prinsen nog het VCL, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum,
in Den Haag bezochten, werd ds. Carel ter Linden gevraagd of
hij catechisatie aan hen zou willen geven. De koningin bleek
waarde te hechten aan de geloofsopvoeding van haar kinderen.
Ze heeft ook behoefte om bepaalde momenten in het leven religieus te markeren. Zo ging zij in 1980 in op een voorstel van ds.
Nico ter Linden om voorafgaande aan haar inhuldiging, samen
met de gemeente de dienst in de Westerkerk mee te maken en
Gods zegen te vragen over haar bijzondere opdracht. Zo werd
ook in de zondagse dienst in de Kloosterkerk, samen met haar
familie, aandacht geschonken aan hun dertigjarig huwelijk. Begrijpelijk dat aan de kerkdiensten die het ‘rouwen en trouwen’
van de Oranjes religieus omlijsten en ook aan de doopdiensten,
een uitgebreid overleg voorafgaat. Er wordt veel heen en weer
gepraat over de keuze van de liederen en de bijdragen van koor
en orkest, en de hele stijl van de dienst. Alles wordt zorgvuldig
afgewogen. Het persoonlijke aspect wordt bekeken, maar ook
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of een breed publiek er iets aan zou kunnen hebben. ‘De koningin denkt graag mee in de voorbereiding van deze diensten, zowel inhoudelijk als wat de vormgeving aangaat. Bijzonder was
het met welk een zorg het gezin in kleine kring, samen met
familie en goede vrienden, aan de vooravond van de uitvaart van
prins Claus, vorm gaf aan een persoonlijk afscheid rond echtgenoot en vader. Zoals dit ook plaatsvond op Soestdijk, na het
overlijden van koningin Juliana en later van prins Bernhard,
voorafgaande aan de overbrenging van de overledene naar Den
Haag.’
Voorafgaand aan de doopdienst van Catharina-Amalia kwam
koningin Beatrix ook in de kerk kijken, liep met haar fototoestel
heen en weer en vertilde zich haast bij het bepalen van de beste
plaats voor de zware doopvont. Organiseren doet Beatrix met
overgave op alle niveaus.
Een vorstin die zich verantwoordelijk weet
Beatrix onderkent het unieke van haar positie, en haar kijk op
en beleving van het koningschap staan niet los van haar levensbeschouwing. ‘Hoewel ze een open en vrijzinnige levensinstelling heeft, heeft ze op de een of de andere manier weet van een
goddelijke opdracht.’ Zij is zich daarbij bewust van haar familietraditie. Het is geen recht, maar een plicht, die zowel voor
haar als persoon geldt als voor de familie als zodanig. Een vorst is
pas vorst als hij het volk dient. Het koningschap behoort ook in
een traditie van plichtsuitoefening te blijven staan. De koningin weet dat het geboorterecht in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer is en dat zij haar functie elke keer weer moet
waarmaken.
Maar daar heeft zij ook behoefte aan. Uit het interview met
Hella Haasse blijkt dat het koningschap voor Beatrix een plicht
is, die ze uiteindelijk van binnenuit aanvaardde, maar dat er in
62

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 63

zekere zin ook sprake was van een sociale druk om die bijzondere taak te accepteren. Ze zegt dat het koningschap een functie
is die haar regeert. Uit alles blijkt tevens dat zij als moderne
westerling is aangeraakt door de geest van deze tijd en dus moet
zij ook de behoefte kennen aan individuele ontplooiing en
persoonlijke erkenning. Haar uitgangspunt dat, als ze het dan
doet, zij het ook goed wil doen, is te verklaren op grond van haar
plichtsgevoel, maar zou ook passen bij dit moderne levensbesef.
Het verlangen naar privacy is eveneens van deze tijd. Tegelijkertijd wringt hier iets, omdat het koningschap terugreikt naar
tijden toen privacy een onbekend begrip was. Sterker nog, Norbert Elias wijst er in zijn studie De hofsamenleving op dat het genot
van een privé-leven nu juist het enige was wat de koning niet
was gegeven.
Nederlanders zijn natuurlijk geïnteresseerd in de taakopvatting van de koningin. Hierover is zij eigenlijk altijd tamelijk
openhartig geweest. Meer dan haar voorgangers en haar collega’s heeft zij zich hierover publiekelijk uitgelaten. Als enkele citaten uit haar inhuldigingsrede en uit de interviews die koningin Beatrix gegeven heeft, worden gecombineerd, ontstaat een
aardig beeld van haar visie op het koningschap.
Zo zei ze in haar inhuldigingsrede tot de leden van de StatenGeneraal: ‘Al wat ons volk ervaart als juist, rechtvaardig, nationaal, wordt in ons staatsbestel getoetst aan uw vertrouwen. Vertrouwen van volk en parlement is ook de grondslag van de constitutionele monarchie.’22 En verder: ‘Ik ken mijn opdracht: te
handelen buiten eigen voorkeur en te staan boven partij- en
groepsbelangen. Die opdracht wil ik vervullen naar plicht en
geweten, vanuit het vaste geloof dat God mijn leven leidt.’
‘Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak of erfelijk gezag,
maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaagse koningschap.’
63

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 64

In een interview aan de vooravond van haar inhuldiging:
‘Het is bepaald niet zo dat, omdat je in een bepaalde wieg hebt
gelegen, daarmee je bed is gespreid. Het probleem van de erfelijkheid is een continue uitdaging. Je moet het elke keer voor jezelf verwerven en het waarmaken. Dat is een extra uitdaging en
misschien een extra probleem.’
Beatrix van Oranje, die in 1980 aantreedt, is een democraat
uit de tweede helft van de twintigste eeuw, die geen blijk geeft
van superieure pretenties en geen achterhaalde rechten claimt.
Zij beschouwt het koningschap zelf als een nationaal herkenningspunt dat gedragen dient te worden door een breed publiek en dat zowel een inhoudelijke als een sterk symbolische
functie heeft. Zij stelde: ‘Wij proberen een invulling te geven
van wat het goede is in Nederland en daar ook naar te leven.’
Het zijn uitspraken van iemand die een unieke functie te vervullen krijgt en dit ook zelf inziet. Zij weet dat de mensen veel
van het koningschap verwachten en zij beseft wat haar persoonlijke aandacht voor andere mensen kan betekenen. Zij zegt verder: ‘Het is een voorrecht een rol te vervullen die voor velen niet
alleen een historische, maar ook een actuele betekenis heeft. ’
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Beatrix wordt ingezworen als koningin. 30 april 1980. (ANP)
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De koningin-kunstenares
– Een passie voor kunst en cultuur –

Koningin Beatrix weet wanneer er van haar wordt verwacht dat
zij ergens koninklijk binnenschrijdt. Maar eens per jaar maakt
ze met een huppelpasje haar entree. Dat is het moment als ze de
Burgerzaal binnenkomt in het Paleis op de Dam, waar ze jaarlijks de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitreikt. Dit
is een prijs die in 1871 door koning Willem III is ingesteld om
jong talent op het gebied van de schilderkunst te stimuleren.
Vier schilders onder de vijfendertig jaar krijgen een aanmoedigingsprijs van ¤ 4600. Door de achtereenvolgende koninginnen is de prijs uitgereikt. Maar langzamerhand had de prijs
weinig aanzien meer. Koningin Beatrix heeft het geheel toen ze
aantrad gereorganiseerd en zij besteedt er sindsdien persoonlijk veel aandacht aan. Een jury geeft het oordeel en stelt het juryrapport op, maar Beatrix is er wel bij betrokken. Iedereen die
op de een of andere manier met de prijsuitreiking heeft te
maken, weet te vertellen dat de koningin hier altijd bijzonder
veel plezier aan beleeft. Dat is niet zo verwonderlijk. Beeldende
kunst is haar grote passie en met kunstenaars gaat ze graag om,
zeker met jonge kunstenaars die soms weer nieuwe ontwikkelingen en trends aangeven. Tijdens de prijsuitreiking maakt ze
een tocht langs alle kunstwerken en ze neemt hier ruimschoots
de tijd voor. Met elke kunstenaar bespreekt ze zijn of haar werk.
Aanvankelijk toonden de kunstenaars zich wel eens verbaasd
dat de koningin uitgebreid op de toegepaste techniek inging.
Maar tegenwoordig zijn ze hierop voorbereid. Men weet dat
zij veel kennis heeft op dit terrein. Ze blijft lang op de tentoon67
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stelling. Het is een verplichting waar ze zichtbaar van geniet.
Dat werkt aanstekelijk. Tegenwoordig is de Koninklijke Prijs
voor Vrije Schilderkunst een prestigieuze prijs, die wordt beschouwd als een opmaat tot bekendheid.
Provocaties op Drakesteyn
Het gaat bij Beatrix om meer dan een aardige, maar vrijblijvende hobby. In kringen van kunstenaars en van kenners op het gebied van kunst en cultuur spreken ze eerder van een passie. Hier
heeft zij, vinden ze, in wisselwerking met prins Claus in de loop
der jaren veel kennis en inzicht vergaard.
In de jaren zestig en zeventig zat de kunst in een moeilijk parket. Dat hadden de kunstenaars gedeeltelijk aan zichzelf te wijten. Maatschappelijk stelden ze zich nogal dogmatisch op. Geld
was vies. Je moest geen opdrachten van het bedrijfsleven aannemen en de monarchie was verdacht. Geen wonder dat sponsoring nog nauwelijks bestond. Behalve dat er bij Beatrix en
Claus veel belangstelling bestond voor kunst en cultuur, waren
zij nieuwsgierig naar eigentijdse cultuuruitingen en stelden ze
zich de vraag of daarin de tijdgeest te herkennen zou zijn. Ze bespraken dat onder andere met Oskar van Leer en die organiseerde een bijeenkomst bij hem thuis in Blaricum. Het was een
uiterst boeiende avond op een zolder met dertig kunstenaars
die grote indruk wisten te maken. Er ontstond een geanimeerde
en soms zeer ironisch getoonzette discussie met als thema de
tijdgeest, waarbij het soms meer ging in de richting van: ‘Wat
nou tijdgeest? Is er eigenlijk wel sprake van een tijdgeest?’
Enkelen van de kunstenaars die daar aanwezig waren: Cardena,
Judith Herzberg, Ton de Leeuw, Huub Oosterhuis, Romein
Meijer en Peter Struycken.
Ook andere kunstenaars werden later op Drakesteyn uitgenodigd voor bijeenkomsten en uitvoeringen. Er werden ten68
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toonstellingen en voorstellingen in de tuin gehouden en concerten en voordrachten in huis. Aanvankelijk was het een tamelijk vreemde situatie. In kunstenaarskringen liepen er ﬁguren
rond die eigenlijk iets fobisch hadden, dat wil zeggen dat ze
zich vaak wel erg anti-Duits, antikoningsgezind en anti-establishment uitten. Maar tegelijkertijd wisten ze daar dan toch
weer niet goed raad mee. Sommigen noemden de prinses bij de
begroeting mevrouw Van Amsberg, of ze liepen langs haar heen
zonder een hand te geven. Maar ze kwamen wél. Het was erg
tweeslachtig: wel een uitnodiging accepteren en tegelijkertijd
provoceren.
De kennismaking met kunstenaarskringen moet voornamelijk in de beginjaren van hun huwelijk hebben gespeeld. Het
begon namelijk in dezelfde tijd dat Huub Oosterhuis een gedicht schreef ter gelegenheid van de geboorte van Friso. Het
‘tijdgeestproject’ werd afgerond met een diner op de Lage Vuursche in september 1971. Al na enkele maanden ontdekten Beatrix en Claus dat ze deze ontmoetingen enorm misten en enkele
kunstenaars werden uitgenodigd mee te denken over een opzet
voor een vervolg. Het was in de tijd dat er scherp werd bezuinigd
op cultuur zodat al gauw de gedachte opkwam om ‘de functie
van de kunst’ als centraal thema te kiezen. Er kwam een vaste
basisgespreksgroep van ongeveer 12 mensen en die nodigden
anderen uit voor de bijeenkomsten die werden georganiseerd
op Drakesteyn. Er lekte wel eens wat uit en aanvankelijk werd
hierover in de media enigszins badinerend gedaan, maar al
gauw probeerde iedereen die meende ook maar een beetje mee
te tellen te worden uitgenodigd.
Prins Claus wist door zijn manier van vragen de aanwezigen
altijd te stimuleren. Het viel de kunstenaars elke keer op dat hij
veel wist van zeer verschillende aspecten van kunst. Hij wist alles van Bauhaus, maar hij wist ook precies aan te geven waarom
bepaalde stukken van een compositie van Sjostakovitsj extra
hard aangezet moesten worden.
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Deze sessies hadden drie- tot viermaal per jaar plaats en dit
heeft geduurd tot het voorjaar van 1979. Het werd afgerond met
een afscheidsdineetje bij Peter Struycken.
De bezoekers hebben het als stimulerend ervaren dat Beatrix
altijd zo enthousiast participeerde en ook zo veel aandacht gaf
aan de mensen persoonlijk. Als het even kon was zij er als bijvoorbeeld Herman Gordijn exposeerde, of ze bezocht met een
hofdame Poëzie Hardop, waarvan ze wist dat Huub Oosterhuis
er de hand in had, of ze had de laatste gedichten gelezen van Judith Herzberg. Het was een rommelig, maar zeer inspirerend
project dat echter niet tot een publicatie leidde, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Maar het was wel een van de activiteiten
die zorgde voor een hofsfeer van een volstrekt andere allure dan
in Nederland gebruikelijk was en die ook elders in Europa nog
niet wordt aangetro^en.
Het kostte allemaal veel tijd en energie, maar de koningin en
haar man hebben er plezier aan beleefd, ervan geleerd en er goede vrienden aan over gehouden. Er was veel talent in Nederland
en er kon ook veel. In kunstenaarskringen leerden ze fascinerende mensen kennen. Er was zeker sprake van aªniteit, maar
het was ook een uitdaging. De kunst verkeerde in die tijd na Cobra in een crisis, vooral wat betreft de communicatie met de
maatschappij. Koningin en prins veronderstelden dat ze vanuit
hun positie wellicht mensen bij elkaar zouden kunnen brengen.
Rudi Fuchs, de vroegere directeur van het Stedelijk Museum,
was een- of tweemaal uitgenodigd voor zo’n bijeenkomst op
Drakesteyn. Maar hij was er niet toegekomen erheen te gaan
omdat hij een beetje kopschuw was. Hij vroeg zich af wat hij er
eigenlijk moest doen. Daardoor leerde hij de koningin pas kennen in 1986, toen zij een bezoek bracht aan een expositie in het
Van Abbemuseum in Eindhoven. Het klikte meteen en ze raak70
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ten in een geanimeerd gesprek. Hij verbaasde zich over wat ze
allemaal wist van beeldende kunst. ‘Ze bleek ook uiterst geïnteresseerd, niet op een formele beleefde manier, dat kan ze uiteraard ook – ze is een meesteres in het doen alsof, dat is tenslotte
haar vak – maar ze kon niet ophouden met kijken.’ Later bleek
dat haar bezoeken aan exposities meestal veel langer duren dan
gepland.
Er was werk aanwezig van onder anderen Rudolf Schwarzkogler, die tot de Weense ‘Aktionisten’ behoort. Zijn werk (foto’s) was nogal bloederig, het leek erop alsof hij een geslachtsdeel had afgesneden. ‘De koningin stond er manmoedig naar te
kijken en zei: dat is niet mijn smaak.’ Volgens Fuchs zijn er mensen in haar omgeving die vinden dat je de koningin van bepaalde dingen moet afschermen. Hij vindt dat onzin. ‘Ze houdt van
eerlijkheid. Als iemand gewoon zegt wat hij van iets vindt, kan
ze daar goed tegen, maar mensen moeten niet gaan draaien. Zelf
zegt ze ook wat ze van de dingen vindt.’
Hij werd nieuwsgierig naar haar persoonlijke smaak en
vroeg haar welk werk zij het meest waardeerde. Tot zijn grote
verbazing noemde Beatrix de abstracte en zeer avant-gardistische Robert Ryman. Die maakt alleen witte schilderijen die de
bewegingen van het penseel op het doek weergeven en het
schitterende ontvangen van het licht. ‘Deze smaak was heel bijzonder, zo’n avant-gardistische voorkeur associeer je niet met
een koningin, die je een meer conventionele smaak toedenkt en
die ze op bepaalde terreinen ook wel heeft. Het werk van Ryman
behoorde tot het meest autonome en was toen buiten een kleine kunstkring zeker niet beroemd.’
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Contraprestatie:
Culturele Holland Promotion
Mensen die een rol spelen in de wereld van kunst en cultuur
worden met enige regelmaat uitgenodigd voor een staatsbanket. Zo was Fuchs eens bij een lunch die werd aangeboden aan
president Bush en waar ook Jaap van Zweden aanzat.
Vroeger bood een Nederlandse koningin die ergens op
staatsbezoek was de ontvangende partij een diner aan, zoals alle
staatshoofden dat deden. Tegenwoordig is de ‘contraprestatie’
daarvoor als regel in de plaats gekomen. Dat is een prestatie op
het gebied van de kunst. Koningin Beatrix biedt haar gastheer
of gastvrouw bijvoorbeeld een voorstelling, uitvoering of tentoonstelling aan. Er wordt vooraf overleg gepleegd tussen het
hof en de leiding van een kunstinstelling. Degene die zoiets organiseert, krijgt natuurlijk een budget.
Een contraprestatie op het gebied van de beeldende kunst
was er in 1990 tijdens het staatsbezoek aan Ierland in Dublin,
waar een expositie was van aquarellen en tekeningen van de
Haagse School en Mondriaan. Als cadeau voor de ontvangende
partij was er toen een tekening van Lucebert. Op de vraag of men
dat daar wel zou kunnen waarderen, zei Beatrix dat je altijd
moet geven wat je zelf mooi vindt.
In 1994 was er tijdens het staatsbezoek aan Tsjechië in Praag
een kleine expositie van Nederlandse kunst van grote schilderijen en sculpturen en nog in hetzelfde jaar tijdens het staatsbezoek aan Jordanië een expositie ‘Petralandscapes’ van Gertie
Bierenbroodspot. In 1999 werd er gedurende het staatsbezoek
aan China een Escher-tentoonstelling gehouden.
De praktische kant van de organisatie van een expositie kan
nog wel eens wat lastig zijn, omdat de ruimte er zich niet altijd
voor leent. Er moeten ook altijd nog bloemen geplaatst worden
en dat kan dan weer botsen met de plaatsing van en het uitzicht
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op de kunstwerken. In Praag, met die grote schilderijen en
sculpturen, luisterde het nauw. Als er een compromis gezocht
moet worden, weet de hofmaarschalk dat de koningin hecht
aan een optimale plaatsing van de kunstwerken en hij gaf Fuchs
de vrije hand. Het is niet zo verbazingwekkend dat de contraprestaties door de kunstenaarswereld worden beschouwd als
een vorm van culturele Holland Promotion.
Amsterdam & Beatrix
Koningin Beatrix en Amsterdam hebben een bijzondere relatie.
Heel de wereld kon in 1966 via de tv zien hoe rookslierten
afkomstig van een rookbom de Gouden Koets even aan het
oog onttrokken. Tijdens de inhuldigingsplechtigheid in 1980
drong het rumoer van op rellen beluste anarcho’s de Nieuwe
Kerk binnen. Zo is gemakkelijk de conclusie getrokken dat Amsterdam en Oranje een wat moeizame verhouding zouden hebben. Soms wordt dat simpelweg beschouwd als een voortzetting van de situatie zoals die tijdens de Republiek zou hebben
bestaan. Dat is een vergissing. Weliswaar was er in die eeuwen
met enige regelmaat sprake van spanningen tussen Amsterdam
en de Oranjes, maar dat waren spanningen tussen de Oranjes
en de regenten. Dat was de toenmalige ‘grachtengordel’. De gewone man was daar zelden bij betrokken. Integendeel, de
volksbuurten, waar onder anderen de ‘bijltjes’, de Amsterdamse
scheepstimmerlieden, woonden, waren juist vaak het beeld van
relletjes vóór Oranje en tegen de regenten. De Jordaan was in de
negentiende eeuw een buurt die zeer orangistisch was. De bevolking zorgde voor erebogen en vooral veel oranje als de koning Amsterdam bezocht. In deze buurt werd ook het initiatief
geboren om Wilhelmina een gouden koets te schenken. De studenten die in de jaren zestig en tachtig relletjes schopten, waren
hoofdzakelijk van buiten de stad afkomstig. Amsterdammers
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die wat minder vriendelijk over de Oranjes denken, zijn vooral
te vinden in kringen van de ‘grachtengordel’ of wat daar graag
toe zou willen behoren.
Beatrix weet dat natuurlijk en ze gaat graag naar Amsterdam.
Het wordt op prijs gesteld dat zij niet alleen komt om gasten te
ontvangen bij staatsbezoeken en voor de herdenking en de viering van 4 en 5 mei, maar ook voor kleinschalige projecten zoals
‘Hulp voor onbehuisden’, een feestelijke straatspeeldag of de
opening van een groot woningbouwproject in Oud-West.
Beatrix heeft zich altijd bijzonder aangetrokken gevoeld tot
Amsterdam als centrum van kunst en cultuur. Zij vond en vindt
er veelal de kwaliteit en originaliteit die ze zoekt en die haar inspireren. Gesprekken met kunstenaars en kunstkenners zoals
wijlen Benno Premsela wist ze bijzonder te waarderen. In het
Stedelijk Museum ontmoette ze in de loop der jaren directeuren die haar zeer aanspraken, eerst Edy de Wilde en Wim Beeren,
later Rudi Fuchs. Van het Rijksmuseum waardeerde ze Simon
Levie vanwege zijn kennis van de Italiaanse kunst. Later kreeg ze
een goed contact met Henk van Os. De koningin bezoekt graag
exposities samen met haar hofdame Miente Boellaard. Deze
heeft als hofdame vooral Amsterdam en omgeving als werkterrein en heeft veel gevoel voor kunst en cultuur. Een bezoekje
aan een galerie komt regelmatig voor en ook de KunstRai zal
ze liever niet missen.
Koningin Beatrix koopt ook kunst. Dat kan voor zichzelf zijn.
In haar verzameling bevindt zich werk van: Armando, Appel,
Constant, Dekkers, Jan Dibbets, Rudi van de Wint die het plafond in Paleis Noordeinde schilderde, Peter Struycken en Marte
Röling, voorts Sam Francis, Montijn, Lucebert, Uwe Poth en
David Vandekop. Zij heeft in de loop van de jaren vooral een uitgebreide verzameling moderne Nederlandse kunst bijeengebracht. Maar het kan ook zijn dat ze op een KunstRai iets aanschaft dat meegaat als geschenk op staatsbezoek. Natuurlijk
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beperkt ze zich wat kunstbezoek aangaat niet tot Amsterdam.
Ook in andere plaatsen worden musea en galeries bezocht. Ze
heeft veel kennis en blijft nieuwsgierig. ‘Ze heeft een brede,
maar in bepaalde opzichten toch uitgesproken smaak, deze is
klassiek en beslist vernieuwend. Het kan zijn dat ze werk koopt,
bijvoorbeeld van een Raedeker, ver voor zo iemand bekend is.’
Voor de toeschouwers is het merkbaar dat de koningin echt
kan genieten van een bezoek aan museum of galerie. Als ze met
kunst bezig is, vergeet ze bijna alles. Als ze niet alleen op bezoek
gaat of met een hofdame, neemt ze soms een van haar zoons of
tegenwoordig ook wel een schoondochter mee.
Steun voor de kunst
Rudi Fuchs is ervan overtuigd dat de houding van het koninklijk paar van invloed is geweest op de appreciatie van moderne
kunst onder een breder publiek. Hij herinnert zich de opening
van de nieuwe vleugel van het Kröller-Müller Museum eind jaren zeventig. Aanwezig waren onder meer mr. W.J. Geertsema,
commissaris van de Koningin van Gelderland, en Henk Vonho^
in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Nationale Park De
Hoge Veluwe. Het was mooi weer. In de tuin waren moderne abstracte beelden tentoongesteld van Ulrich Rückriem. Beide heren ‘stonden over deze abstracte beelden te schuddebuiken’.
Zo’n houding was toen in bepaalde kringen nog bon ton jegens
moderne kunst. De koningin was er ook. ‘Ze voerde een geanimeerd gesprek met de kunstenaars, die haar omstuwden. Ze
geeft dan heel openlijk haar mening en zegt dingen die ze zich
normaal niet toestaat. Maar ze weet ook dat de kunstenaarswereld wat dat betreft zeer discreet kan zijn. Ze voelt zich er thuis.’
Ook na oªciële gebeurtenissen blijft ze daarin herkenbaar
en benaderbaar. Om te illustreren dat Beatrix jegens kunstenaars een wezenlijk andere houding aanneemt dan andere
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hoogwaardigheidsbekleders, verhaalt Fuchs van een bezoek dat
de koningin aan Frankrijk bracht. Ze moest daar zijn in Blois
voor de onthulling van glas-in-loodramen van de Nederlandse
kunstenaar Jan Dibbets. De Franse politicus Jacques Lang, ooit
roemrucht minister van Cultuur, was er in zijn hoedanigheid
van burgemeester. Alles gebeurde op zijn Frans en dus vooral
formeel en plechtstatig. De kunstenaars, onder wie Hans van
Manen en ook Rudi Fuchs, zaten in een apart vak achter Franse
bobo’s. Ze moesten daar uitdrukkelijk blijven en ze werden
door de autoriteiten geen blik waardig gekeurd. Dan springt de
informele houding van de koningin eruit. Bij het vertrek naar
de auto lopend zei de koningin tegen Jan Dibbets dan ook: ‘Vergeet Rudi Fuchs en Hans van Manen niet de groeten van me te
doen.’
Het gaat om haar betrokkenheid bij de kunst en de kunstenaars en de steun die zij geeft. Fuchs concludeert: ‘Zo’n houding
jegens moderne kunst zoals van Vonho^ en Geertsema is nu totaal verdwenen. Dat kan niemand zich meer permitteren en dat
is toch die merkwaardige invloed van deze koningin. De kunstenaarswereld ziet dat ook goed en bewondert dat in haar.’
‘The Curator is a Queen’
De suggestie om de koningin als gastconservator in 2000 een expositie in het ‘Stedelijk’ te laten inrichten, kwam van prins
Claus. Hij vroeg aan Rudi Fuchs of dat niet wat voor zijn vrouw
zou zijn. Deze was meteen voor, maar Beatrix zelf maakte nog
voorbehoud. Zij vroeg hem waarom ze dit zou doen. Hij antwoordde dat zij een begaafde amateur was en verwees naar haar
voorvader Frederik Hendrik. Deze Oranjestadhouder had, 27
jaar oud, Rembrandt opdracht gegeven de passieserie te schilderen. Constantijn Huygens had daarbij als tussenpersoon gefungeerd.
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Het feit dat ze koningin was, deed Beatrix aarzelen. Zij vroeg
zich af hoe ze dit zou kunnen doen zonder daarmee al te direct
uit te spreken wie er goed of minder goed is. Al pratende ontstond het idee van de kamers, het inrichten van een fantasiepaleis eigenlijk. Uiteindelijk leidde dit tot ‘De voorstelling, Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis’.
Zij is daarvoor naar alle depots gegaan en heeft alles zelf gezien. Ze zei: ik kom aan het eind van de middag na mijn werk
wel langs. Soms was ze er dan al een uur eerder. Uiteindelijk
werden in een werkkamer de muren bedekt met softboard. De
plaatjes van de uitgekozen werken werden met spelden en punaises bevestigd en zo zat ze uren met een mond vol spelden die
plaatjes op te prikken. Beatrix bleek een scherp visueel geheugen te hebben. Als iets niet combineerde, wist ze wel iets wat beter was, dat ze enkele zalen terug gezien had. Elk schilderij werd
individueel opgehangen. Ze kreeg een vriendschappelijke verhouding met Willem van het technische personeel. Beiden hadden soms hele discussies over het al of niet scheef hangen van
een schilderij. Als ze het oneens bleven zei hij met een knipoog:
‘De klant is koning, nou ja koningin.’ Later hing hij het op zijn
eigen manier weer recht.
De eerste keren werden er broodjes zalm gegeten, maar dat
werden al gauw broodjes kaas en erwtensoep. Met sinterklaas
nam de koningin voor iedereen speculaaspoppen mee.
Dit speelde zich af in de tijd dat koningin Beatrix zich grote
zorgen maakte over de gezondheidstoestand van prins Claus en
over het langdurige ziekbed van haar vader. En dan was er ook
nog de beroering rond Máxima. Prins Willem-Alexander heeft
wel gezegd dat de voorbereiding voor de expositie zijn moeder
waarschijnlijk juist kracht heeft gegeven. Op de vraag hoe het
nu met haar vader ging, gaf zij weer eens blijk van, zoals Rudi
Fuchs het noemt, ‘haar merkwaardige gevoel voor humor’. Ze
antwoordde: ‘Het gaat wel weer. Hij drinkt weer wat witte wijn,
met een rietje.’
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Bij de inrichting van de expositie meende de koningin dat ze
niet te veel blijk moest geven van persoonlijke statements. Zoals
ze zei: ‘Ik vond dat ik dat, vanuit mijn positie, niet moest doen’23
Waarschijnlijk speelde haar grote verantwoordelijkheidsgevoel
haar weer even parten. Het is zeer de vraag of het Nederlandse
volk die voorzichtigheid wel zo nodig vindt. De expositie werd
in elk geval druk bezocht. Het publiek was over het algemeen
zeer positief. Kunstvrienden, die de smaak van de koningin
goed menen te kennen, zeggen wel dat het voor haar doen wat
vol hing. Ze zou zich een volledig eigen keuze namelijk niet
hebben toegestaan. Dit klonk hier en daar door in de kritieken.
De recensente in de Volkskrant schreef: ‘Zo te zien kon ze het “pure plezier” van het maken van een tentoonstelling wegredeneren, door er een hoger maatschappelijk belang voor in de plaats
te stellen.’24 Ze vond dat niet Beatrix zelf, maar het instituut Beatrix keuzes had gemaakt en daardoor zou de expositie te onpersoonlijk zijn geweest. Deze recensente was ook negatief over de
combinatie van de tentoongestelde werken. Maar tegenover dat
laatste verwijt stond het oordeel van de New Yorkse journalist
Abigail R. Esman in een artikel onder de titel ‘The Curator is a
Queen’. Hij kan het voorbehoud tegen de combinatie in eerste
instantie billijken, maar zijn oordeel over het e^ect ervan is allerminst negatief: ‘Have these works anything to do with one
another in art historical terms? Not really. But oh, how they
capture the eye and the imagination when seen together!’25
Toen Fuchs eens aan de koningin vroeg of zij misschien, als ze
geen koningin was geworden, ook wel conservator had willen
worden, aarzelde zij. Hieruit concludeert hij dat Beatrix mogelijk zelf wel beeldend kunstenaar had willen zijn. Abstract werk
interesseert haar het meest. Haar waardering geldt vooral schilder- en beeldhouwkunst. Dat is met de handen gemaakt en dat
krijgt daardoor voor haar iets sacraals. Fotograﬁe en videokunst
spreken haar wat minder aan. Ze heeft een praktische kijk op de
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dingen en voor haar gesprekspartners is duidelijk dat zij zelf
creatief werkt. Zij wordt een begaafde amateur genoemd. Bekend is dat ze onder andere kopjes heeft gemaakt van haar zoons
toen ze opgroeiende jongens waren, een buste van de dichter
Roland Holst en koppen van Mari Andriessen en Alfred Moser.
Behalve ‘Jantje Beton’ zijn de ‘appeltjes van Oranje’, die het
Oranje Fonds uitreikt aan mensen die een opvallende bijdrage
hebben geleverd aan de kwaliteit van onze multi-etnische samenleving, eveneens van haar hand.
Ballet, een andere passie
Ballet is een andere grote liefde op het gebied van de kunst van
koningin Beatrix. Zij bezoekt graag balletvoorstellingen. Vier à
vijf keer per jaar bezoekt ze incognito het Nederlands Danstheater; het Nationale Ballet wordt zo’n keer of twee bezocht.
Meestal komt ze met een hofdame, een enkele keer kwam ze
met haar man of met haar zoon Constantijn.
Na een voorstelling praat de koningin graag nog met de dansers na. Ze heeft uitgesproken kennis van de dans en ze leeft altijd met de dansers mee. Aangenomen wordt wel dat dit bij haar
wat sterker is dan bij een ander doordat ze als meisje ooit balletles kreeg van Hans Snoek, de toenmalige artistiek leidster van
het Scapinoballet. Waarschijnlijk zullen niet veel staatshoofden
balletles in hun cv kunnen opnemen. Zij heeft daardoor de fysieke weerstanden die een danser moet overwinnen in elk geval
aan den lijve ervaren. Doordat ze doorgaans persoonlijk contact
heeft met de dansers is ze uitstekend op de hoogte van hun
wel en wee. Zo had zij eens gehoord van de ziekte van de moeder
van de choreograaf Jiři Kylian en tot zijn verbazing was de gezondheidstoestand van zijn moeder het eerste waar zij tijdens
de eerstvolgende ontmoeting, een jaar later, naar vroeg. Prins
Claus ontwikkelde een bijzondere vriendschap met haar.
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Eigentijds repertoire, dat is wat haar grote belangstelling
heeft en dan toegespitst op Kylian en Van Manen. Ze is vaak aanwezig bij experimentele voorstellingen zoals bijvoorbeeld in de
Westergasfabriek. ‘Ze consumeert merkbaar met volle teugen
wat er op het gebied van avant-gardekunst geboden wordt.
Voor kunstenaars is het stimulerend om op die manier gehoor
te krijgen en bevestigd te worden bij het nemen van artistieke
risico’s.’ Volgens Anton Gerritsen, voorheen directielid van het
Nationale Ballet en van Het Muziektheater, stimuleert de koningin de belangstelling voor twintigste-eeuwse kunst en is ze
trots op de Nederlandse dans. Ze kwam graag kijken bij Alexandra Radius en Han Ebbelaar en had een goede band met hen.
Radius ontving de eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de
Huisorde van Oranje-Nassau, die aan haar is uitgereikt op Huis
ten Bosch.
De choreograaf Jiři Kylian is ook wel wat dieper op de voorkeur van koningin Beatrix voor moderne kunst ingegaan. Hij
was namelijk verbaasd te ontdekken dat zij die uitgesproken
voorkeur had voor moderne dans. Gekroonde hoofden hebben
meestal een voorkeur voor klassieke kunst. Het Britse en Deense
koningshuis bijvoorbeeld doen wel aan kunst, maar vooral als
beheerders van het cultuurgoed. Koningin Beatrix ziet daarin
zeker ook een taak voor zichzelf, maar het moderne spreekt
haar meer aan, raakt haar meer. Kylian zegt: ‘Ze heeft uitgesproken voorkeuren en heeft er ook uitgesproken opvattingen over.’
Uit haar gesprekken met Kylian blijkt dat ze in tegenstelling tot
veel andere vorsten niet naar kunstinstellingen kijkt als naar
musea, maar dat zij deze als creatieve instituties beschouwt die
voor de historie van de toekomst van belang zijn. Zij zegt dat als
ons de durf ontbreekt om nieuwe dingen te maken die controversieel zijn, onze toekomst dan ook geen rijke historie zal kennen.
Kylian ervaart het als bijzonder inspirerend dat de koningin
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zo duidelijk blijk geeft van haar aªniteit met de dans. Het
deed hem goed te zien hoe Beatrix en Claus samen van moderne
kunst konden genieten en dan samen hun enthousiasme toonden. ‘Ze vormden dan zeer zichtbaar een hechte twee-eenheid.’
Hij herinnert zich dat hij eens een solo had geschreven, speciaal
voor zijn vrouw Sabine. De dans heette Silent cries en was op muziek van Debussy’s l’Après-midi d’un faune. Sabine stond bijna
naakt achter een doorzichtig glas, deels spiegel, waarin ze zichzelf herkent en probeert zichzelf te accepteren met alle onvolkomenheden, maar ze kan er ook doorheen naar de wereld kijken. Het was een diep persoonlijk stuk, maar het had tevens een
algemene betekenis. Beatrix en Claus waren beiden zeer ontroerd. Jaren later vroeg de koningin of het nog een keer gedanst
zou kunnen worden. Maar inmiddels was Sabine opgehouden
met dansen en daardoor was ze enigszins ‘out of shape’. Kylian
zei dat het daarom niet kon. De koningin was teleurgesteld,
maar zei dat ze het gelukkig nog op video hadden. Toen ze er later nog eens op terugkwamen, verduidelijkte Kylian nogmaals
dat het niet mogelijk was omdat zijn vrouw door het stoppen
met dansen zich wat te dik vond om bijna naakt achter een deels
doorzichtig glas te gaan staan. ‘Ach’, zei de koningin, ‘als ze het
wel gedaan had, was ze ook mooi geweest.’
In zoverre ze invloed kan uitoefenen, let ze er ook op dat velen
van kunst kunnen genieten. Zij wil ook graag laten zien wat Nederland op het gebied van de kunst in huis heeft. Ze wordt omschreven als een echte ‘multiplier’. De vervanging van het diner
door de ‘contraprestatie’ bij staatsbezoeken is daar een duidelijk bewijs van. Hiervoor is het ballet ook herhaaldelijk uitgenodigd. Het Nationale Ballet ging mee naar Duitsland en
Canada, het Nederlands Danstheater, dat een meer eigentijds
programma heeft, ging mee naar Frankrijk, Nieuw-Zeeland,
Bulgarije, Rusland en Roemenië.
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Het staatsbezoek aan Duitsland viel in de beginperiode van
Beatrix’ koningschap. Er was vooroverleg met het hof en er werd
toen gedacht aan een groot ensembleballet en daarnaast een recent gechoreografeerd Nederlands werk. Voor het eerste viel de
keuze op Balanchines Theme and variations met muziek van Tsjaikowski. De vaststelling van het volgende werk had meer voeten
in de aarde. Van de zijde van de hofhouding werden er bedenkingen geopperd tegen Sarcasmen van Hans van Manen, omdat
tijdens een passage een danseres een hand op het kruis van haar
partner moet leggen. Dit stond voor het relativeren van machogedrag. De balletwereld, die de koningin op dat terrein heel
goed kent, was ervan overtuigd dat dit bezwaar beslist niet van
haarzelf kon komen. Rudi van Dantzigs Vier letzte Lieder werd
minder geschikt gevonden omdat het anderhalf jaar ervoor al
eens in Hamburg was opgevoerd. De keus viel uiteindelijk op
Rudi van Dantzigs kersverse Onder mijne voeten met muziek van
Peter Schat.
Echte kunstminnaars waren al die autoriteiten natuurlijk
niet. Tijdens de voorbesprekingen in Bonn vernam de Duitse
theaterdirecteur toevallig dat het plan aanvankelijk was geweest de Vier Letzte Lieder op te voeren. Zijn reactie was: ‘Ach, Herr
Gerritsen, Sie möchten auf unserer Bühne die Vier Letzte Lieder
aufgeführt haben? Wie schade. Das Publikum is gar nicht interessiert an demjenigen, dass Sie anbieten. Man setzt sich, schaut
herum. Wo ist die Königin? Sieht sie mich? Sieht sie meine Orden? Die richtige Vorstellung ist nicht auf der Bühne, sondern
im Zuschauerraum. Sie könnten den Vorhang ohnehin zulassen.’
Introductie in de muziek via prins Claus
De muziek was vooral het terrein van prins Claus. Hij was een
kenner en liefhebber van klassieke muziek. Zijn bescherm82
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heerschap van het Koninklijk Concertgebouworkest en van de
Bachvereniging was voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De
eerste keer dat Beatrix en Claus samen oªcieel in het openbaar
verschenen was trouwens tijdens een uitvoering van het Concertgebouworkest in Amsterdam op 20 oktober 1965, toen prins
Bernhard een eredoctoraat werd verleend.
Van oorsprong heeft koningin Beatrix op muzikaal gebied
een meer traditionele en minder uitgesproken smaak. Sieuwert
Verster, onder meer directeur van het Orkest van de Achttiende
Eeuw, die het paar gezamenlijk jarenlang heeft meegemaakt,
zegt het zo: ‘Er zijn drie verhoudingen ten opzichte van de muziek te onderscheiden: er zijn mensen voor wie muziek heel belangrijk is, de stem van de planeet als het ware; dan degenen die
er doof voor zijn, dat zijn de hopeloze gevallen; en ten slotte het
middenveld, degenen die, mits goed begeleid, zich de muziek
langzaam eigen kunnen maken en zo nog een heel goede smaak
kunnen ontwikkelen. Tot de laatste categorie behoort de koningin.’
Prins Claus bezocht niet alleen concerten, maar hij bemoeide
zich ook met de organisatie van de muziek. Zo was hij onder
meer voorzitter van het Comité ‘Musica 85’, dat het Europese
jaar van de muziek moest voorbereiden. Hierin zaten prominenten die in het dagelijks leven hun handen natuurlijk al vol
hadden en die aan uitvoerende activiteiten in het geheel niet toe
kwamen. Verster werd juist voor die meer praktische werkzaamheden aangezocht. Hij heeft toen kunnen ervaren hoe
prins Claus leiding gaf aan het Comité. Hij zegt: ‘De prins had
autoriteit, veel liefde voor het onderwerp en hij was een uitstekende voorzitter, die wist te stuwen. Hij was iemand van snel en
intelligent reageren, die goed wist hoe ver hij te ver kon gaan.
Hij had namelijk een scherp zicht op verhoudingen. Mensen
kunnen in de ambiance met een prins verlamd raken of juist te
bravoureachtig worden. Bij hem kwam dat niet voor. De verga83
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deringen waren onder zijn leiding een waar genoegen. Ze kregen soms een soort schoonheid.’
Het ‘jaar van de muziek’ werd een redelijk succes en werd gebruikt om het hedendaagse Nederlandse muziekleven een lift
te geven. Er kwam een Muziekgeschiedenis van Nederland, die er nog
niet was, en het Cuba Festival kwam eruit voort. Het Cuba Festival was bedoeld om de 300 levende Nederlandse componisten
een cadeau aan te bieden. Zes Cubaanse componisten zouden
een compositie leveren en daarvoor naar Nederland overkomen. Op een gegeven moment ontstond onder de organisatoren het gerucht dat twee van hen misschien niet zouden mogen
komen omdat ze homoseksueel zouden zijn. Homoseksuelen
vormen een categorie die in Cuba wordt onderdrukt. Prins
Claus kreeg de vraag voorgelegd of hij hier iets aan zou kunnen
doen. De prins heeft toen in een brief aan de minister van Cultuur van Cuba, die hij in het Spaans schreef, meegedeeld dat
hij zich zeer op het festival verheugde, in het bijzonder op de
komst van de delegatie van de zes Cubaanse componisten, en
dat hij het festival zeker samen met zijn vrouw zou bezoeken.
Ook in het revolutionaire Cuba werkte ‘deze brief met kroontje’. Voor Claus was dit een vanzelfsprekende actie. ‘Hij was er de
man niet naar om zich te verschuilen achter zijn functie.’
Het muziekjaar bood prins Claus de mogelijkheid zich bezig te
houden met iets waarvan hij hield. Toen dit project ten einde
liep, kwam Beatrix op het idee van het ‘Koninginnedagconcert’.
Dit concert gaat gewoonlijk vooraf aan Koninginnedag en is
meestal gewijd aan een thema of een bepaalde componist. Het
plan was vooral bedoeld om haar man iets te bieden waar hij
met veel plezier naartoe zou kunnen werken. Hiervoor waren er
3 à 4 keer per jaar vergaderingen op het paleis, waaraan ook de
koningin deelnam. Naarmate ze meer ingevoerd raakte, mengde ze zich meer in het gesprek.
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In de wereld van kunst en cultuur gunden zij het gezelschap
soms onbevangen een inkijkje in hun huwelijksleven. Zoiets
kon voorkomen tijdens een gesprek over kunst of tijdens een
vergadering ter voorbereiding van het Koninginnedagconcert
of van de Paleiscommissie. In deze laatste commissie worden de
culturele activiteiten gepland die in het Paleis op de Dam zouden plaatsvinden. Die openheid werd soms als ontroerend ervaren. Er wordt gesproken van ‘een bijzonder goed stel’ en van
‘een diepe liefde tot het einde’. Dat sloot niet uit dat er soms behoorlijk felle discussies konden ontstaan. Vaak werd er op de
plannen nog eens teruggekomen en soms, als het nodig werd
gevonden, kwam men er nog eens op terug, en nog eens, maar
het gevolg ervan was wel dat de uiteindelijke plannen weer
werden verbeterd. Deze discussies vormden dus eigenlijk het
schaafwerk, het afwijzen van het al te gemakkelijke, het zoeken
naar de ﬁnishing touch. ‘De weg van de minste weerstand was
voor hen beiden een onbegaanbaar pad.’
Het beeld dat wel wordt geschetst van een prins die zich in
zijn functie onvoldoende heeft kunnen ontplooien, wordt door
de toeschouwers uit de wereld van kunst en cultuur volstrekt
niet onderschreven. Er dienden zich veel gelegenheden aan die
de prins aanspraken en die hij heel goed wist te benutten.
Ook voor de muziek is de contraprestatie qua opzet bijzonder stimulerend. Het Residentie Orkest ging al in 1981 mee naar
Luxemburg; Jaap van Zweden ging als violist mee naar Venezuela om te spelen met het Symfonisch Orkest Venezuela. Voorts
begeleidden onder andere het Radio Kamerorkest, de Nederlandse Bachvereniging, het Koninklijk Concertgebouworkest,
het Osiris Trio, het Loeki Stardust Quartet, het Nederlands Blazersensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest de koningin op staatsbezoek.
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We zien dat het vorstelijke vertoon onder Beatrix in het teken
staat van moderne kunst. Denk bijvoorbeeld aan de staatsieportretten van Herman Gordijn en van Ger van Elk, het fotograﬁsche portret in zeefdruk van Marte Röling, de moderne, gestileerde opzet van beeltenissen op munten en postzegels, zoals
bijvoorbeeld de ‘stippenpostzegel’ met Beatrix en face van Peter
Struycken.26
Dat kan zowel een kwestie zijn van uitgesproken smaak en
voorkeur van de koningin als van haar kijk op het koningschap.
In de wereld van de kunst bestond aanvankelijk achterdocht
jegens Beatrix en Claus. Er was twijfel over hun motieven. Het
begon er al mee dat het koningschap in de ogen van de kunstenaars stond voor de gevestigde orde en daar heeft een kunstenaar gewoonlijk al niet zoveel mee. Bovendien viel niet te
ontkennen dat de Oranjes er belang bij hadden de culturele bovenlaag, waar het republikeinse sentiment altijd sterker is vertegenwoordigd, voor zich te winnen. Tevens wordt beseft dat
Beatrix’ passie voor kunst en cultuur het prestige van haar koningschap ten goede komt. Maar inmiddels is men ervan overtuigd geraakt dat dit een integere betrokkenheid absoluut niet
uitsluit. Dit geldt zowel voor de dansers en de beeldende kunstenaars als voor de musici. Ook de muziekwereld stond aanvankelijk kritisch tegenover Beatrix en Claus. Maar nu wordt
er met overtuiging gezegd: ‘Deze mensen zijn echt en oprecht.
Kunst en cultuur is wezenlijk voor hen beiden. Vanaf het begin
hebben ze er zich volledig voor ingezet.’
Wat het Koninginnedagconcert betreft, blijkt uit gesprekken
met buitenlanders dat geen enkel koningshuis jaar in jaar uit
zoiets op touw zet. ‘Ja, een lakei belt wel eens om incidenteel een
barok concertje te laten organiseren. Maar hier gaat het vaak om
avant-garde. Het is nooit gemakzucht, het Schönberg Ensemble wordt ook meegenomen op staatsbezoek.’
Ook in muziekkringen is het een uitgemaakte zaak dat de
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koningin zich bij kunstenaars thuis voelt. Er wordt verondersteld dat dit kan komen door de informele sfeer die er heerst.
Maar het feit dat het om kwaliteit draait, dat de kunstenaar voor
de uitdaging staat kwaliteit te leveren en kan worden toegejuicht, maar ook meedogenloos bekritiseerd, is voor haar een
herkenbare situatie.
Kunst is wezenlijk
Behalve dat de koningin de kunst zoveel mogelijk steunt en
kunst aanschaft en allerlei voorstellingen en uitvoeringen bijwoont, zal zij als het enigszins kan kunst in haar persoonlijk leven integreren.
Toen Beatrix en Claus in 1991 hun zilveren bruiloft vierden,
wilde zij dit doen in het Muziektheater. Dit gebouw was als locatie geschikt omdat het veel mensen kon bergen. Bovendien
leent het zich bijzonder voor een balletvoorstelling. De koningin verlangde wel dat het honderd procent Nederlandse voorstellingen zouden zijn en zij zocht zelf het programma uit.
De keuze viel uiteindelijk op Mythisch voorwendsel van Toer van
Schaik met muziek van Bartók, Corps van Hans van Manen met
muziek van Alban Berg en de Vier letzte Lieder van Rudi van Dantzig met muziek van Richard Strauss.
In 1988 kreeg Beatrix als cadeau voor haar vijftigste verjaardag van de Nederlandse regering een documentaire in de vorm
van een vijﬂuik van Nederlandse topkunstenaars. Het ging om
de wording van een beeld van Carel Visser, een ballet van Hans
van Manen, een concert onder leiding van Reinbert de Leeuw,
een gedicht van Ida Gerhardt en een schilderij van Armando.
Het blijkt dat de koningin zo op een gepaste manier aan haar
eigen belangstelling en voorkeuren weet te denken en er tegelijkertijd naar streeft zoveel mogelijk mensen met kunst in aanraking te brengen. De ﬁlm is overal vertoond. Ook hier zien we
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dus weer het opduiken van het multiplier-e^ect. Met haar passie voor kunst ligt het voor de hand dat zij zich heeft afgevraagd
wat kunst voor haar betekent en wat het voor een ander kan betekenen en ze zei er onder meer eens over: ‘Kunstenaars roepen
gedachten en gevoelens op, verwondering en vragen, verrukking en verbijstering. In kritiek op de massaliteit loopt kunst
voorop, zij is onontkoombaar elitair, exclusief en soms moeilijk
te volgen. Maar wat eerst slechts voor enkelen toegankelijk was,
kan later voor velen een aanknopingspunt zijn voor een nieuwe
beleving en zingeving van het leven.’27
Cultuur geeft identiteit
en zelfvertrouwen
Het is traditie dat het Koninklijk Huis zich op allerlei manieren
inzet om het culturele leven in Nederland te stimuleren. In veel
gevallen komt dit erop neer dat de koningin of een ander lid van
de familie conferenties en congressen die daarvoor van belang
zijn, bijwoont of prominenten op het gebied van wetenschap
en cultuur ontvangt.
In het najaar van 2004 werd op 4 november de Erasmusprijs
in het Koninklijk Paleis uitgereikt. Dit is een gebeurtenis die
voor het paleis onder de traditionele activiteiten valt. De Praemium Erasmianum werd in 1958 in het leven geroepen door
prins Bernhard en het doel ervan is: ‘uitgaande van de culturele
tradities van Europa in het algemeen en van het gedachtegoed
van Erasmus in het bijzonder, de positie van geestes- en maatschappijwetenschappen en van kunsten te versterken, alsmede
haar maatschappelijke erkenning te bevorderen. Hierbij staan
tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch denken
centraal.’28 De prijs werd op die datum, twee dagen na de moord
op Theo van Gogh, uitgereikt aan drie gerenommeerde moslimwetenschappers die zich sterk maakten voor tolerantie: Sa88
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dik Jalal Al-Azm, Fatema Mernissi en Abdulkarim Soroush. In
hun dankwoord zijn ze uitgebreid ingegaan op deze thematiek.
Behalve de koningin waren van het Koninklijk Huis aanwezig:
prinses Máxima, prins Constantijn, prinses Laurentien en mr.
Pieter van Vollenhoven. Door zo nadrukkelijk met elkaar aanwezig te zijn wordt het gewicht van de prijs nog eens extra beklemtoond.
De Paleiscommissie is een instelling waarin de koningin zelf
meedenkt over keuze, aard en opzet van activiteiten die worden
georganiseerd en die liggen op het gebied van cultuur en wetenschap. Het werd zonde gevonden dat zo’n prachtig stijlvol
gebouw als het Koninklijk Paleis op de Dam, in het hart van de
hoofdstad gelegen, niet méér benut zou worden. Er is daarom
ooit door koningin Juliana een commissie ingesteld die zich bezighoudt met activiteiten die in het Koninklijk Paleis kunnen
plaatsvinden. De commissie staat onder voorzitterschap van de
burgemeester van Amsterdam. Het betreft een klein erudiet gezelschap. ‘De koningin en de prins in eruditie niet de minsten,
participeerden met verve.’ ‘Tijdens de bespreking gaat het niet
over politiek, er heerst grote vertrouwelijkheid zodat iedereen
kan zeggen wat hij wil, ook de koningin.’ Het zijn vaak lange
vergaderingen, die meestal niet voor middernacht stoppen.
Hier wordt bijvoorbeeld besloten welke wetenschappelijke en
culturele symposia er geagendeerd worden, wie de sprekers
zouden moeten zijn en welke opzet het meest wenselijk is. Van
Thijn spreekt van ‘lucide brainstormsessies’. Voorbereiding en
uitwerking van een thema vergen twaalf tot veertien sessies.
Wat planning betreft wordt er gewerkt met een longlist en een
shortlist.
Jaarlijks is er een tweetal culturele en/of wetenschappelijke
symposia. Vooraanstaande beoefenaren van wetenschap en cultuur uit de hele wereld worden uitgenodigd om een inleiding te
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houden over een belangrijk, vaak ook actueel thema. Illustere
sprekers waren onder meer de stedenbouwkundige Charles
Correa, de ﬁlosoof Hans Magnus Enzensberger, de dirigent Nikolaus Harnoncourt, de stadssociologe Jane Jacobs, de econoom
Lester Thurow en de historicus Simon Schama. Ongeveer 150
personen worden op grond van hun belangstelling voor het betre^ende onderwerp uitgenodigd om de inleiding(en) bij te
wonen en deel te nemen aan de daaropvolgende discussie.
Voor de koningin zijn gebeurtenissen zoals deze symposia
vooral zo aantrekkelijk omdat zij een groot scala aan mensen uit
de samenleving kan leren kennen en omgekeerd leren die ﬁlosofen en literatoren, maar ook medici en chemici of andere wetenschappers haar kennen. Tijdens die bijeenkomsten gaat het
er allemaal erg ontspannen aan toe. Er is weinig protocol. Beatrix is meestal zeer geïnteresseerd, zij leest zich dan ook goed in.
Ze praat er ook wel met anderen over, bijvoorbeeld met haar
zoons. Hierdoor zijn er soms verrassende reacties mogelijk.
Voorafgaand aan een symposium ontmoet zij de spreker. ‘Hier
kan ze echt van genieten. Tijd kent dan geen grenzen, wie naar
huis wil, die gaat maar.’
Een voorbeeld van zo’n symposium dat voorbereid en georganiseerd werd door de Paleiscommissie vond op 5 november
2004 in het paleis plaats. Dit symposium was gewijd aan de zeventiende-eeuwse Nederlandse ﬁlosoof van joodse afkomst,
Spinoza. Zijn tijdgenoten konden hem niet allemaal zo waarderen. Hij werd door het Amsterdamse rabbinaat dan ook in de
ban gedaan op grond van zijn vrijzinnigheid. De inleiders tijdens het symposium waren de Britse hoogleraar dr. Jonathan Israel, die een inleiding hield over ‘Spinoza and modern society’,
en de Belgische hoogleraar dr. Herman de Dijn, die een inleiding hield over ‘Spinoza on knowledge and religion’. Het symposium stond onder leiding van de Amsterdamse hoogleraar
dr. Kees Schuyt. De koningin was er met haar schoondochter
Máxima.
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Er waren academici uitgenodigd die in meerdere of mindere
mate thuis waren op dit gebied, maar ook politici zoals eurocommissaris Frits Bolkestein en oud-minister Joris Voorhoeve,
opiniemakers zoals Paul Sche^er en Adriaan van Dis, en opvallend genoeg bevonden zich nogal wat studenten onder de gasten.
Na de inleidingen kregen de bezoekers een bu^et aangeboden. Ze werden verdeeld over een aantal tafels. Tijdens de maaltijd werd er druk gediscussieerd, ook aan de tafel waar de koningin, de gastvrouw, zat met onder anderen de beide inleiders. De
discussie werd na het diner plenair en in het Engels voortgezet.
Aan de orde kwamen de verhouding tussen religie en wetenschap en religie en moderniteit en de essentie van tolerantie.
Door de dramatische moord op Theo van Gogh op 2 november
2004 werd het thema onverwacht geplaatst tegen de achtergrond van de huidige culturele crisis. In principe is dit een onderwerp dat de koningin bijzonder interesseert. Over cultuur
zei de koningin in haar kersttoespraak in 1991: ‘Cultuur is geen
mal, geen eenheidsmodel, waaruit identieke vormen worden
geboren; het gaat altijd om eenheid én verscheidenheid, pluriformiteit én eigenheid. Cultuur geeft mensen identiteit en
zelfvertrouwen.’ En verder: ‘In onze cultuur zijn we dragers en
doorgevers van een gemeenschappelijk verleden, een geschiedenis die zichtbaar wordt in hedendaagse verworvenheden, in
herkenbare verbindende elementen.’ Deze duiding is actueel en
zegt iets van haar culturele belangstelling, maar zij belichaamt
zelf natuurlijk ook een functie die tot het culturele erfgoed kan
worden gerekend.

91

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 92

De nieuwe koningin op het balkon van het Paleis op de Dam. 30 april 1980. (NA)
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Oranje als visitekaartje
– De representatieve functie van het koningschap –

Royalty doet het goed in het buitenland. Veel Nederlanders die,
om wat voor reden dan ook vaak in het buitenland zijn, onderschrijven dit. Deze opvatting wordt niet alleen gedeeld door politici, maar ook door topsporters en topindustriëlen. Onder de
politici werd dit element bijvoorbeeld genoemd door de oudpremiers De Jong, Van Agt en Lubbers. Een topsporter als Johan
Cruy^ wees ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia
in een tv-uitzending zeer nadrukkelijk op de impact van het
Nederlandse koningschap in het buitenland. Een grote ondernemer als André A. Olijslager zegt dat er in het kielzog van
staatsbezoeken wel delegaties uit het bedrijfsleven meegaan.
Hij vindt dit belangrijk uit overwegingen van public relations.
Dat zou natuurlijk ook met een president kunnen, maar hij
vindt ‘dat royalty iets meer cachet heeft, het ligt emotioneel net
iets anders’. Vooral in het buitenland zou dat spelen. Mensen uit
het bedrijfsleven vinden het een eer aan te zitten aan een staatsbanket. Relaties worden graag uitgenodigd voor een receptie
waar een echte koningin of prins aanwezig is. Voor een ondernemer is het belangrijk dat hij zijn relaties kan meenemen.
Olijslager vertelt dat tijdens het staatsbezoek van koningin
Beatrix aan Japan er ook een Japanse agent was met zijn vrouw.
Zij was voor deze gelegenheid traditioneel gekleed. Ze vond het
een grote eer te worden voorgesteld aan de Nederlandse koningin en ‘ze vond het misschien een nog groter wonder dat daar de
eigen Japanse keizer zomaar in levenden lijve rondliep’. Die had
ze nog nooit gezien doordat het Japanse hof enorm veel afstand
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bewaart. Als de heer Olijslager buitenlanders terugziet die een
keer aan de Nederlandse koningin zijn voorgesteld, komen ze
er altijd op terug.
Deze representatieve functie van het koningschap in het buitenland heeft op vele momenten een belangrijke meerwaarde.
Er zijn tal van oªciële gelegenheden waarbij dit speelt, zoals de
nieuwjaarsreceptie voor het corps diplomatique in het Paleis
op de Dam in Amsterdam. Andere momenten zijn bij de ontvangst van buitenlandse gasten of als de koningin zelf een bezoek aan het buitenland brengt. Die bezoeken en ontvangsten
kunnen weer worden onderscheiden in verschillende categorieën, waarvan het staatsbezoek het meeste gewicht heeft. Een
aardig ritueel in Nederland is bijvoorbeeld te zien als nieuwbenoemde ambassadeurs hun geloofsbrieven komen aanbieden.
Bij hun vertrek wordt hun weer een afscheidslunch aangeboden door de koningin.
Ook de tv-uitzendingen van de ceremonies die het ‘Oranjelief en -leed’ omringen en die in het buitenland door een groot
publiek worden bekeken, hebben een representatief aspect. In
Duitsland worden de Oranjehuwelijken e.d. integraal uitgezonden, soms zelfs op twee zenders. Het is daarom niet zo verbazingwekkend dat koningin Beatrix in Duitsland op straat
even vaak wordt herkend als in Nederland.
De aanbieding van de geloofsbrieven
Zoals gesteld vormt de aanbieding van de geloofsbrieven aan de
koningin aan het Nederlandse hof een aantrekkelijk ceremonieel, dat gemiddeld om de veertien dagen op woensdag plaatsvindt.
De ambassadeur wordt met zijn partner per galarijtuig plus
een volgrijtuig voor enige leden van zijn staf, van de residentie
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of het hotel waar hij verblijft opgehaald en naar Paleis Noordeinde vervoerd. De rijtuigen worden elk getrokken door een
tweespan paarden. Voor het galarijtuig rijden twee bijrijders in
galatenue en de galakoets wordt begeleid door twee lakeien in
galatenue, het volgrijtuig door één lakei. Voor en achter de stoet
rijden eveneens in galatenue twee ruiters van de politie Haaglanden. Aan de voorkant van het paleis aangekomen zal de
ambassadeur gewaarworden dat er zich enkele tientallen toeschouwers hebben verzameld die nieuwsgierig kijken naar de
aangetreden erewacht en de militaire kapel. Na vier erero^els
wordt het volkslied gespeeld van het land dat de diplomaat vertegenwoordigt en vervolgens inspecteert hij de erewacht. Hij
wordt ontvangen door de ceremoniemeester. In de Pieter Postkamer, een vertrek (genoemd naar een van de architecten) dat
nog in de stijl is van het vroegere, zeventiende-eeuwse Noordeinde, wordt hem verzocht het gastenboek te tekenen. Mocht
de ambassadeur de geloofsbrieven zijn vergeten, dan ligt hier
een envelop als nepgeloofsbrief die hij in plaats daarvan kan
overhandigen. De koningin weet van deze mogelijkheid. In de
balkonkamer op de eerste etage wordt hij ontvangen door de
koningin in aanwezigheid van de minister van Buitenlandse
Zaken of zijn vervanger, bijvoorbeeld de staatssecretaris en de
grootmeester. De heren zijn in jacquet. Tijdens de overhandiging staat een adjudant met sabel achter de koningin. Vervolgens onderhoudt de koningin zich geruime tijd met de diplomaat. Hierop bereidt zij zich terdege voor.
Ambassadeurs zijn wat dit soort ceremonies betreft natuurlijk wel wat gewend, maar toch zijn ze vaak oprecht verbaasd
over de kennis van de koningin. Ook het gebruik van paarden
en rijtuigen beschouwt men als een bijzondere geste. Ambassadeurs laten bij hun complimenten vaak woorden als stijlvol en
plechtig vallen en zij blijken ervan gecharmeerd dat het allemaal niet overdone is. Zoals er een opmerkte: ‘Your ceremonies
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are never intimidating.’ En zo had de koningin het nu net bedoeld.
Onder koningin Juliana stelde het ceremonieel van de aanbieding van de geloofsbrieven weinig meer voor. Zij had ook niet
zo veel oog voor ceremonieel. Bij de regeringswisseling werd dit
opnieuw bekeken. We zien dan dat een combinatie van traditie
en puur pragmatische overwegingen kan leiden tot een stijlvol,
vernieuwd ceremonieel. In Den Haag waren namelijk de koetsen en de paarden die toch al training nodig hadden en in beweging moesten blijven. Hetzelfde gold in zeker opzicht voor de
erewachten. Zo ontstond de gedachte voor de huidige opzet. Afwijkend van vroeger is ook de ontvangst van de partners van de
diplomaten. Vroeger, in de negentiende eeuw, ontving de koning de diplomaten en de koningin hun echtgenotes, maar begrijpelijkerwijs voelde prins Claus niet zo voor deze taak. Ook
zij worden nu dan ook door de koningin ontvangen.
De keuze van het ceremonieel is dus enerzijds het voortbouwen op een traditie en anderzijds een kwestie van opportuniteit
en smaak. Door deze wijzigingen in het ceremonieel van de aanbieding van de geloofsbrieven heeft het allemaal net iets meer
cachet gekregen en is de nadruk meer komen te liggen op de
functie van de koningin als staatshoofd en op haar rol in de buitenlandse betrekkingen.
Waardering voor representatie
in het buitenland
Uit de uitspraken van politici zoals de oud-premiers blijkt dat
de politiek de koninklijke representatie in het buitenland hoog
aanslaat. Dat is niet zo verwonderlijk. Niet alleen de probleemloze staatsbezoeken zoals aan de buurlanden België, Luxemburg en Duitsland zijn destijds door Beatrix en Claus met vaart
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en verve afgelegd en bleken een succes, ook bij de staatsbezoeken die veel subtiliteit vroegen gaf de koningin steeds blijk van
grote diplomatieke behendigheid. Dit bleek bijvoorbeeld bij
het staatsbezoek aan de Verenigde Staten in 1982, toen de gevoelige kwestie van de plaatsing van kruisraketten speelde. Evenals
haar grootmoeder koningin Wilhelmina en haar moeder koningin Juliana viel koningin Beatrix de eer te beurt te worden
uitgenodigd een toespraak te houden voor het Amerikaanse
Congres. In haar toespraak herinnerde zij hier uiteraard aan en
zij verwees naar de o^ers die de Verenigde Staten voor de bevrijding van Nederland hadden gebracht. Zij liet évenmin na er
kort aan te herinneren dat tweehonderd jaar eerder Nederland
de eerste mogendheid was die de Verenigde Staten oªcieel als
natie erkende. Hoewel Beatrix wist dat Amerika de in Nederland levende bezwaren tegen een plaatsing van kernwapens absoluut niet kon waarderen, ging zij dit onderwerp niet uit de
weg. Ze pleitte verder voor meer aandacht voor de mensenrechten en voor uitbreiding van de ontwikkelingssamenwerking.
Beatrix veronderstelde kennelijk dat haar betoog wel eens wat
belerend kon zijn overgekomen. Zij wees er daarom aan het
eind van haar bezoek, tijdens de lunch van de National Press
Club in Washington, niet zonder enige nationale zelfspot op
dat wij Nederlanders toch altijd een volk van dominees en
schoolmeesters waren gebleven. Harry van Wijnen, ‘een republikein die er geen traan om zou laten als de monarchie zou blijven bestaan’, stelt naar aanleiding van dat bezoek: ‘Ze was nog
maar kort in functie toen ze op een staatsbezoek de Amerikaanse pers in de Verenigde Staten in de vermaarde Press Club in
Washington imponeerde door haar présence, haar kennis van
de internationale verhoudingen en haar high-church Engels.’29
Veel tact vroeg ook het bezoek aan Japan in 1991. Er moest toen
rekening worden gehouden met de gevoelens van de oorlogs97
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slachto^ers en met gevoeligheden bij de gastheren. Maar Beatrix ging het verleden niet uit de weg. In haar toespraak tijdens
het diner in Tokio zei ze onder meer: ‘Een eerlijk besef van de
beproevingen die ons verleden belasten, kan ons helpen gevoelens van wrok en verbittering te overwinnen. De geschiedenis
kan niet ongedaan worden gemaakt, maar wij willen ook niet
haar gevangenen zijn. De nieuwe generaties in onze beide landen moeten zich nu – weerbaar door de kennis van het verleden – aan de toekomst kunnen wijden. ’
De redevoeringen die bij staatsbezoeken worden afgelegd,
hebben in grote lijnen wel een terugkerend stramien. Door de
staatshoofden worden mogelijke herinneringen uit een gedeeld verleden ter sprake gebracht, er wordt gewezen op raakvlakken op het gebied van cultuur en commercie en politiek,
waar mogelijk worden overeenkomstige belangen genoemd en
er komt altijd wel een ethisch aspect aan te pas. Toch behoeft
zo’n terugkerend stramien daarmee nog niet tot cliché te worden. Het gaat om de combinatie van elementen, de toonzetting
en net een enkel verrassend zijstapje, die uiteindelijk het succes
ervan bepalen.
In 1995 bracht de koningin een bezoek aan Israël. Ze werd uitgenodigd een redevoering te houden in de Knesset. Dit werd als
een eer beschouwd, hoewel er wel werd gewaarschuwd dat het
de vraag was of de parlementsleden zouden komen opdagen en
dat het voorkwam dat ze luidkeels uiting gaven aan hun misnoegen over iets, ook over onwelgevallige uitspraken van hoge
bezoekers. Maar de rede die de koningin hield maakte grote indruk. Dat wil niet zeggen dat in Nederland iedereen even gelukkig was met haar relativering van de steun die de Nederlanders in de oorlog aan hun joodse landgenoten gegeven hadden.
Critici vonden dat iemand die als klein meisje de oorlogsjaren
in het veilige Canada had doorgebracht, dit beter niet zo had
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kunnen uitspreken. Anderen vonden daarentegen dat ze gelijk
had, dat dit ook wel eens gezegd mocht worden, zeker door iemand die het woord voert namens een land dat de morele lat
voor anderen altijd zo hoog legt. Maar oud-premier Lubbers
zou indertijd bij haar wel de vraag opgeworpen hebben of het
wel zo tactisch was dit aan de orde te stellen.
In augustus 1995 vierde Indonesië dat vijftig jaar eerder de
onafhankelijkheid was uitgeroepen. De koningin werd gevraagd bij die gelegenheid een staatsbezoek te brengen. De
emoties hierover liepen vooral in Nederland hoog op. Volgens
sommigen moest de koningin niet gaan vanwege de mensenrechtensituatie in Indonesië, anderen meenden dat zij juist wel
moest gaan om excuses aan te bieden voor het Nederlandse koloniale verleden en het optreden tijdens de politionele acties.
Weer anderen pleitten voor het aanhalen van de economische
banden na het afbreken van de ontwikkelingsrelatie door Indonesië. Aan de Indonesische kant was er onduidelijkheid over
het karakter van de onafhankelijkheidsviering: nationaal of
met buitenlandse gasten. Onder deze omstandigheden kon dit
staatsbezoek moeilijk een groot succes worden.
Een constitutioneel incident als onderdeel
van een presidentiële campagne?
Buitenlandse bezoekers stellen het meestal bijzonder op prijs
door de koningin te worden ontvangen. De politiek maakt daar
graag gebruik van. De koningin heeft dan ook in de loop der jaren ontelbaar veel gasten ontvangen. Zo’n ontmoeting vindt altijd plaats ‘onder het zegel van geheimhouding’. Eén keer liep
dit mis. Dat was in september 1983, toen de Amerikaanse presidentskandidaat Jesse Jackson na een ontvangst door koningin
Beatrix op Huis ten Bosch op een persconferentie vertelde dat de
koningin hem gezegd zou hebben vóór uitstel van plaatsing
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van Amerikaanse kruisraketten op Nederlands grondgebied te
zijn. In een interview met de Volkskrant herhaalde hij dit verhaal
nog eens. In Den Haag zat men hier behoorlijk mee in zijn
maag. De koningin had tegen de gewoonte in, op speciaal verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, deze Amerikaanse presidentskandidaat ontvangen. Jackson zou bewust de
hem politiek bruikbare opvattingen aan de koningin hebben
toegeschreven. Uiteraard kon hij zich erachter verschuilen de
Nederlandse constitutionele spelregels niet te kennen. Hoewel
de publiciteit op zich en de teneur ervan hem natuurlijk wel bevielen. Misschien was deze potentiële Amerikaanse president
toch niet zo naïef? Het gevolg was wel dat de indruk bleef hangen dat Beatrix, overigens te goeder trouw, wat te openhartig
was geweest. Door de relativerende manier waarop Lubbers deze materie placht te behandelen, verwaterde de aandacht ervoor
in Den Haag weer snel.
Uitstekende leerschool
Op het gebied van de internationale contacten heeft deze koningin een uitstekende leerschool gehad. Als jong meisje hoorde zij al van de staatsbezoeken die haar ouders hadden afgelegd;
zij ontmoette de internationale gasten van haar vader en moeder en ze hoorde natuurlijk de verhalen van prins Bernhard die
veel reisde. Een zeldzame buitenkans was ook dat zij al jong mee
mocht naar de Bilderbergconferenties waar zij de leidinggevende politici, wetenschappers, militairen en topindustriëlen uit
de westerse wereld ontmoette. In 1961, zij was nog maar net afgestudeerd, hield zij op uitnodiging van de Europese Culturele
Stichting in Toulouse de eerder genoemde toespraak over Europa. Haar huwelijk met Claus von Amsberg, een oud-diplomaat,
gaf haar internationale belangstelling nog een extra krachtige
impuls. Claus had op dit gebied bovendien een uitgesproken
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professionele inbreng. Later, na hun bruiloft, toen Beatrix nog
geen koningin was, hebben zij de gelegenheid benut om samen
veel internationale reizen te maken.
Eerder kwam aan de orde dat de koningin in de loop der jaren
een ongekend uitgebreid en interessant internationaal netwerk
heeft opgebouwd. Daar zijn hechte, warme vriendschappen uit
voortgekomen met onder anderen Nelson Mandela, Koﬁ Annan en James Wolfensohn, de president van de Wereldbank. De
laatste twee spraken hun verbazing uit over haar dossierkennis,
haar uitgebreide netwerk en haar kennis van en scherpe inzicht
in de internationale verhoudingen.
Volgens medewerkers van de koningin treedt zij in het buitenland zo vanzelfsprekend en zo overtuigend op als de Nederlandse vorstin dat iedereen ‘altijd hartstikke trots op haar is’. De
toekenning van de prestigieuze Karel de Grote-prijs door de
stad Aken was niet alleen een blijk van waardering voor haar bijdrage aan de Europese eenwording, maar werd algemeen gezien
als een formele erkenning van het gezag dat zij in de loop der
tijd ook internationaal had verworven.
Voorbereiding tot in detail
Wat staatsbezoeken e.d. betreft, is het begrijpelijk dat in de
richtlijnen voor de ontvangsten van buitenlandse staatshoofden de koningin een belangrijke rol wordt toebedacht. Uitgangspunt is dat een buitenlands staatshoofd bij een bezoek
aan Nederland de gast van de koningin is en dat er door haar
wordt bekeken op welke wijze zij aan haar taak als gastvrouw
inhoud wil geven. Het uitnodigen van buitenlandse staatshoofden vindt daarom ook plaats na overleg met de koningin.
Als de politiek uiteindelijk een beslissing heeft genomen of
er van een bezoek sprake zal zijn en zo ja van welke soort (staats-,
werk- of oªcieel bezoek), gaat als het een staatsbezoek betreft
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de grootmeester aan het werk. Een staatsbezoek vraagt de meeste voorbereiding van de internationale contacten. Er is verschil
tussen een inkomend en een uitgaand staatsbezoek, maar in alle
gevallen gaat de voorbereiding door het hof tot in detail en is er
intensief overleg met de chef van de directie Kabinet en Protocol
van Buitenlandse Zaken.
Zo’n maand of acht van tevoren begint de voorbereiding
en zo’n anderhalf tot twee maanden voorafgaand aan het bezoek vindt de ‘advance party’ plaats, waarbij alles nog eens zeer
grondig wordt doorgenomen en ter plaatse gecontroleerd. Het
kwam al even aan de orde dat Beatrix bij een uitgaand staatsbezoek het traditionele ‘contradiner’ dat aan de gastgevers aangeboden werd, verving door de ‘contraprestatie’ in de vorm van
een balletvoorstelling, een muziekuitvoering of een expositie
op het gebied van de beeldende kunst.
Dat de contraprestatie meer is dan het op zich zinvolle promoten van Nederlandse kunst, heeft de choreograaf Jiři Kylian
ervaren. Het viel hem op dat koningin Beatrix zich heel bewust
afvraagt op welke wijze Nederland het beste in een bepaald land
vertegenwoordigd kan worden en dat zij daar dan de kunst en
haar eigen smaak en voorkeuren harmonieus in weet te verwerken. Het is onderdeel van een weloverwogen strategie. Tijdens
de opening van het Holland Festival had Beatrix het ballet Kaguyahime gezien met deels Japanse deels Europese drummers,
kortom, een mooi stuk met veel drumgeweld. Toen zij Kylian na
aﬂoop zag zei ze: ‘Dat was een denderende opening, mijnheer
Kylian.’ Maar zij had het onthouden en koos het stuk uit als contraprestatie tijdens het staatsbezoek aan Frankrijk, ‘het land
van de grandeur’. Koningin Beatrix heeft toen ‘de Opéra ingenomen’. Het hele gebouw verdronk in de prachtigste bloemstukken, op het podium, vanuit de loges en in hangvazen in de foyer.
Het denderende stuk Kaguyahime werd te midden daarvan opgevoerd. Tijdens de pauze waren er lakeien in livrei en liepen er
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Walcherse vissersvrouwen in klederdracht met manden oesters
rond. Bij binnenkomst in de Opéra liepen koningin en prins
met de heer en mevrouw Mitterrand de ‘grand escalier’ op, maar
toen de koningin vanuit haar ooghoek Jiři Kylian zag staan, zei
ze opgewekt in zijn richting: ‘Ik verheug me op vanavond!’
Geruime tijd voor de reis leest de koningin zich in; zij laat
zich door deskundigen voorlichten en vraagt eventueel suggesties voor redevoeringen die ze zou moeten houden. Toen prins
Claus nog leefde, had hij hierin een heel wezenlijke inbreng.
Hij legde vaak contacten met buitenlandspecialisten of kende zelf van eerdere reizen het te bezoeken land. Wat de degelijkheid van de voorbereiding aangaat, deed de prins niet onder
voor zijn vrouw. Toch bleef hij tegelijkertijd de relativiteit van
het ‘oªciële’ inzien. Mr. Van Mierlo herinnert zich een staatsbezoek: ‘Ik weet niet meer aan welk land. Het was een afgrijselijk hete dag, er was een enorm groot plein waar de militaire
regimenten in carrévorm opgesteld stonden. Koningin Beatrix
maakte de ronde om de erewacht te inspecteren. Het staat me
niet meer voor de geest waarom prins Claus en ik als minister
elkaar dwars over dat immense plein tegemoet moesten lopen.
Toen we vlak tegenover elkaar stonden ﬂuisterde prins Claus:
“Hands up”. Voor hem was alle ceremonieel betrekkelijk.’
Staatsbezoek van de Zwitserse president
Onder de activiteiten uit het programma van koningin Beatrix
waarbij ik aanwezig kon zijn, ook wel ‘participerende observaties’ genoemd, viel ook een staatsbezoek. Het was een beetje
jammer dat er in 2004 geen spectaculaire staatsbezoeken plaatsvonden. Een Zwitserse president is nu eenmaal geen Bush, Poetin of Chirac. Het komt me voor dat voor het koningschap een
staatsbezoek de functie heeft van het vroegere meesterstuk in
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het gildenwezen. Als er één activiteit is waarbij overtuigend
blijkt dat het koningschap een eigentijds instituut is dat inhoudelijk, organisatorisch en representatief op hoog niveau functioneert, dan is het wel een staatsbezoek. Beatrix heeft daarbij
duidelijk zelf de regie in handen. Zoals iemand zei: ‘Als de koningin als gastvrouw optreedt, is ze ook op-en-top gastvrouw
en is het iedereen duidelijk wie de gastvrouw is. Ze bepaalt van
het begin tot het einde de sfeer.’
Maandag 24 en dinsdag 25 mei 2004 bracht de Zwitserse president de heer J. Deiss met zijn echtgenote een staatsbezoek aan
Nederland en dus aan de koningin. De week daaraan voorafgaand ontvingen alle betrokkenen een boekwerkje waarin alle,
maar dan ook werkelijk alle, noodzakelijke gegevens rond het
tweedaagse programma zeer overzichtelijk waren vastgelegd.
Als Amsterdammer valt je meteen op dat op zo’n dag de Dam
er on-Amsterdams schoongeveegd uitziet. In het paleis zag alles
er tiptop uit, de kostbare verzameling empiremeubelen glom
de bezoekers tegemoet en overal stonden prachtige boeketten,
samengesteld in de koninklijke bloemenkamer.
Op het marinevliegkamp Valkenburg werden de president
en mevrouw Deiss door de koningin en de Prins van Oranje
ontvangen, in aanwezigheid van leden van het kabinet en andere functionarissen. Hier vond het gebruikelijke ceremonieel
plaats zoals het inspecteren van de erewacht, het spelen van de
volksliederen en het aan elkaar voorstellen van de delegaties.
Vervolgens vertrok het gezelschap in hofauto’s onder begeleiding van een motorescorte naar Amsterdam. Daar was na aankomst in het paleis gelegenheid voor de gasten zich te verfrissen. Na de kranslegging werd er in kleine kring geluncht, zodat
er voor de president en de koningin de mogelijkheid was elkaar
nader te spreken. Later in de middag bezocht het gezelschap een
informatiecentrum over diverse projecten aan de Amsterdamse
Zuidas.
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Staatsbanket in het Paleis op de Dam
’s Avonds bood de koningin haar gasten een galadiner aan.
Voorafgaand aan het diner werd iedereen voorgesteld aan de koningin, het presidentsechtpaar, aan de Prins van Oranje, prinses
Máxima en aan mr. Pieter van Vollenhoven. Aansluitend werd
de gasten een aperitief aangeboden. Het diner werd opgediend
in de statige Burgerzaal. In deze centrale zaal, met veel marmeren beeldhouwwerk, die eigenlijk een weerspiegeling van de
kosmos voorstelt, ligt op de grond het kleed dat Ria van Eyk er
speciaal voor maakte. Dit overwegend blauwe kleed van bijna
600 m2 verbeeldt het Melkwegstelsel en ‘harmonieert uitbundig met het blauwe hemelgewelf dat Atlas hoog boven de Melkweg uittilt’. De tafels waren prachtig aangekleed met damast,
zilverbestek, kristallen glazen en, wat al eerder opviel, tal van
bijzonder mooie bloemstukken.
De gasten in smoking en avondjapon die inmiddels de zaal
binnen gekomen waren, zochten hun plaats op in afwachting
van de komst van de koningin en haar gasten. De genodigden
wezen elkaar op het mooie geheel, op de lakeien die in hun
fraaie donkerblauwe met goud afgebiesde jassen en witte pantalons in afwachting langs de muren stonden. (Naarmate er
meer rood in het kostuum zit, gaat het om een hogere rang.)
Met twee tikken met zijn staf op de grond attendeert de ceremoniemeester het gezelschap op de binnenkomst van de koningin en haar gasten. Nadat men zijn plaats heeft ingenomen
volgen meteen de toespraken. De koningin grijpt in haar rede
terug op het verleden en trekt vergelijkingen. Zwitserland en
Nederland zijn beide ontstaan uit een vrijheidsstrijd tegen de
heerszucht van het Habsburgse Huis en beide staten werden
oªcieel erkend bij de Vrede van Münster en kennen een sterke
democratische traditie. Zij herinnert eraan dat beide volken een
rol hebben gespeeld bij de bevordering van het volkenrecht en
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de internationale rechtsorde. Aansluitend bij de actuele, ook in
Zwitserland levende discussie over de multi-etnische samenleving, wijst zij erop dat ondanks zijn grote culturele en taalkundige verscheidenheid Zwitserland toch een herkenbare natie is.
Het Zwitserse saamhorigheidsbesef berust kennelijk niet op etnische homogeniteit, maar op de wil een natie te zijn. De koningin constateert dat de uitspraak van Ernest Renan, dat de natie
een ‘plébiscite de tous les jours’ is, bij uitstek van toepassing is
op Zwitserland. Als grote Zwitser noemt ze Henri Dunant, de
grondlegger van het Rode Kruis, als grote Nederlander Erasmus. Zodra de koningin heeft gesproken, wordt het Zwitserse
volkslied gespeeld.
Vervolgens spreekt de Zwitserse president. Hij verwijst eveneens naar Erasmus, die in Rotterdam werd geboren en stierf in
Bazel. Hij herinnert eraan dat de stamvader van het Huis van
Oranje-Nassau, prins Willem van Oranje, tevens de titel droeg
van Graaf van Genève. De president gaat in op de economische
betrekkingen tussen Nederland en Zwitserland en op de economische betekenis van Rotterdam voor zijn land en op de relatie
van Zwitserland met Europa. Om Europa als culturele en sociale
realiteit te plaatsen verwijst hij naar een tekst van de Nederlandse schrijver Cees Nooteboom. Na zijn rede klinkt het Wilhelmus.
Dan starten de lakeien allemaal tegelijk om te gaan serveren;
als een ‘corps de ballet’ bewegen ze zich door de zaal. Gedurende
het verdere verloop van de avond is het gedempte gepraat en gelach te horen van de ongeveer 130 genodigden die zich kennelijk vermaken. De ambiance is uiterst stijlvol en toch relaxed.
Onder de genodigden bevinden zich leden van het kabinet,
ministers van Staat, leden van de Raad van State, uiteraard Zwitserse gasten en personen die op een of andere manier iets betekenen voor de politieke, zakelijke of culturele betrekkingen
tussen Nederland en Zwitserland.
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Ook de koningin zit geanimeerd te praten met haar gasten.
Het zou kunnen dat president Deiss informatie ingewonnen
heeft bij zijn voorganger, die de koningin in 1992 in Zwitserland ontving. Van hem zou hij kunnen weten dat hij in elk geval
zijn stukken goed moet kennen.
Noblesse oblige
Na aﬂoop van het diner is er de mogelijkheid met elkaar nog iets
te drinken en wat na te praten. De genodigden spreken van een
stijlvol geheel en een perfecte organisatie. Hun conclusie is dat
de koningin kennelijk aan kwaliteit hecht. De Zwitsers vinden
het attent dat er die avond ook wijn uit de geboortestreek van
hun president is geschonken. Iemand met de pretentie van
een ﬁjnproever die vaker te gast was, constateert spijtig dat de
koningin wat haar keuken aangaat toch een echte Nederlandse gastvrouw is, namelijk zonder culinaire hoogstandjes. Hij
vindt de kwaliteit van de maaltijd eigenlijk maar gewoontjes.
Een Zwitser zegt dat een koningshuis in Zwitserland niet zou
passen, maar hij veronderstelt dat de Nederlandse samenleving
er wel eens meer samenhang door zou kunnen hebben dan de
Zwitserse. Hun presidenten zijn niet langer dan een jaar in
functie en blijven voor het grote publiek meestal onbekenden.
Een ander die complimenten had gemaakt over de stijl van het
geheel, veronderstelt dat ‘een natie met stijl vertegenwoordigen
kennelijk kwaliteiten vraagt die politici zich op hun weg naar
de macht zelden eigen maken’. Sommigen vragen zich af of
staatsbezoeken met de huidige communicatiemogelijkheden
nog wel zo veel nut hebben. Ernaar gevraagd zegt oud-minister
van Buitenlandse Zaken mr. Hans van Mierlo staatsbezoeken
toch nog wel van belang te vinden. ‘Je zou natuurlijk ook andere
vormen kunnen bedenken om allerlei mogelijke verbintenissen tussen staten te erkennen en te verbeteren, maar deze vorm
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bestaat nu eenmaal en blijkt wel degelijk enige zin te hebben. In
de nagalm ervan gebeuren meestal dan ook proﬁjtelijke dingen
op het terrein van handel en cultuur. De koningin doet het bovendien erg goed.’
Het bezoek eindigt de volgende middag met een receptie die de
Zwitserse president als contraprestatie aanbiedt. Waarschijnlijk
inspelend op de culturele belangstelling van koningin Beatrix
vindt deze plaats in het Gemeentemuseum in Den Haag, waar
een expositie te zien is met onder andere werk van Gustav Klimt
en Egon Schiele. Ook hier weer veel autoriteiten, veel Zwitsers
(ook Zwitsers die in Nederland wonen zijn door hun president
uitgenodigd), en weer veel Nederlanders die op een of andere
manier iets met Zwitserland te maken hebben. Er zijn drankjes
en hapjes van Zwitserse oorsprong. Het is amusant te zien dat de
bezoekers steeds in de buurt van de koningin drommen en als
zij zich naar de andere kant van het museum heeft begeven,
blijkt een kwartier later dat daar de schilderijen kennelijk opeens erg interessant zijn geworden, want bijna het hele gezelschap heeft zich dan ook daarheen verplaatst.
Er wordt daar tussen de gasten gesproken over de Nederlands-Zwitserse betrekkingen, over de economische ontwikkelingen en over de situatie in het bedrijfsleven. Bij haar vertrek
zegt de secretaresse van het Zwitserse consulaat-generaal over
het staatsbezoek nog: ‘Wat een organisatie en wat een stijl; ik
zou niet zo gauw een Nederlands bedrijf weten dat hieraan kan
tippen.’
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Tijdens de uitreiking van de Beatrix-prijzen voor jonge kunstenaars
in het Paleis op de Dam in Amsterdam. 1980 (NA).
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Het koningschap als hart van de natie
– Om de sociale samenhang –

Een kerkdienst te Oene
In 2001 heerste er in grote delen van Oost-Nederland mond- en
klauwzeer. Het was de tijd van de MKZ-crisis. De boeren daar
kregen harde klappen te verwerken. Ze leefden in een geïsoleerd
gebied en voelden zich wanhopig en in de steek gelaten. Koningin Beatrix, die erg met hen meeleefde, wilde dit op de een of andere manier laten blijken, bijvoorbeeld door met haar aanwezigheid de mensen te bemoedigen. Zij dacht dat de beste vorm
daarvoor zou zijn om ergens in het hart van het gebied, de Veluwe, op een zondagmorgen een kerkdienst bij te wonen. Dat was
niet eenvoudig, omdat er op de Veluwe kerkelijke verdeeldheid
heerst en men veronderstelde dat deelname aan een kerkdienst
bij het ene genootschap slecht zou kunnen vallen bij het andere.
Het bleek dat die verdeeldheid niet gold voor Oene, waar alleen een Gereformeerde Bondskerk is. Het isolement van de
streek werd nog eens benadrukt doordat door de MKZ-crisis de
viering van Koninginnedag er zou komen te vervallen. Dit terwijl een jonge predikant in een plaatselijk kerkblad de verloving van de Prins van Oranje met Máxima nog een lichtpunt in
donkere tijden had genoemd. De koningin wilde toch bij de
mensen zijn en is zondag 29 april naar Oene gegaan. Ze deed dit
alleen in gezelschap van een vriendin. De dienstdoende predikant werd pas de zaterdagavond voorafgaand aan de dienst op
de hoogte gesteld.
De kerkdienst de volgende morgen, midden in het afgeslo111
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ten MKZ-gebied, is als een ontroerende gebeurtenis ervaren.
Volgens het Veluws Dagblad spraken de dominee en de kerkgangers van een ‘onvergetelijke dag’. De koningin had niet gesproken, ‘maar de boodschap die ervan uitging, vond men voor
zichzelf spreken’. Een oude dame liepen de tranen over de wangen en toen de koningin buiten kwam, zong het publiek spontaan het ‘Oranje boven’.30
De goede toon
Niemand behoeft Beatrix te attenderen op zoiets als de ellende
rond de MKZ-crisis. Zij is uitstekend op de hoogte van wat er in
het land gebeurt en van nature voelt ze zich betrokken bij mensen die het moeilijk hebben. Daar komt bij dat zij het nadrukkelijk tot haar taak als koningin rekent deze solidariteit ook tot
uitdrukking te brengen. In haar dankwoord ter gelegenheid
van de aanvaarding van het eredoctoraat van de Universiteit
Leiden in februari 2005 zei ze hierover: ‘Maar als zich ergens een
ramp voordoet wil ik bij de mensen zijn en medeleven laten
blijken. Op zulke momenten overheersen gevoelens van verbondenheid.’ De manier waarop zij dat doet is erg persoonlijk.
Wie herinnert zich niet de foto van een diepgetro^en koningin
Beatrix die de verschrikkelijke gevolgen van de vliegramp in de
Amsterdamse Bijlmermeer aanschouwt. Ed van Thijn, die haar
toen als burgemeester van Amsterdam begeleidde, zegt hierover: ‘Bij de Bijlmerramp was de koningin zodra het kon aanwezig. Haar bezoek maakte veel indruk. Dan blijkt dat de aanwezigheid van de koningin wat betekent voor de mensen. Dan
gebeurt er wat. Ze is authentiek, iedereen voelt dat ze geen toneel speelt.’
Als de koningin spontaan, daags na de fatale gebeurtenis de
plaats van de ramp bezoekt, gaat zij er zonder hofdame heen.
Als zij besluit er in een later stadium heen te gaan, wordt het be112
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zoek wel door een adjudant en een hofdame voorbereid. Bij een
bezoek als dat na de rampzalige cafébrand in Volendam spelen
van tevoren natuurlijk vragen zoals naar wie van de slachto^ers,
helpers en nabestaanden gaat de koningin en op welke locatie
zou de ontmoeting het best kunnen plaatsvinden.
In zo’n situatie weet Beatrix dat haar compassie met de
slachto^ers haar parten kan spelen en vraagt zij zich ook af wat
zijzelf wel of niet zou kunnen verdragen. Ze is dan bang voor
haar eigen emoties. ‘Beatrix wil altijd de koningin blijven die
het allemaal aankan.’ Zij wil niet met tranen worden gefotografeerd, ook al omdat ze niet aan sensatiezucht tegemoet wil komen. Dat laatste is alleszins begrijpelijk, maar nogal wat mensen om haar heen vinden dat zij ‘zich niet altijd die ﬂinkheid
zou moeten opleggen’.
Tijdens de ontmoeting met de nabestaanden in Volendam
was er een boze ouder, die tegen de koningin zei dat als het
haar kind geweest was, er wel meer gedaan zou zijn. Een andere
ouder ging daar tegenin en zei: ‘Dat weet jij niet.’ Weer een andere ouder vertelde toen dat Willem-Alexander de slachto^ers
van het café had bezocht en op een goede manier uitgebreid met
hen had gesproken. Zij besloot: ‘U hebt uw zoon goed opgevoed.’ Later zou de koningin het bezoek aan Volendam het
meest indrukwekkende van dat jaar noemen.
In vergelijkbare situaties, zoals bij de ramp in Enschede, waren de reacties op het optreden van de koningin steeds ongeveer
gelijkluidend. Men vindt haar op deze momenten zo sterk omdat ze als geen ander de goede toon weet te tre^en en het juiste
gebaar weet te maken. De vroegere minister van Grote Stedenen Integratiebeleid, Roger van Boxtel, die aanwezig was toen
koningin Beatrix Enschede bezocht, had in grote lijnen dezelfde bevindingen als Van Thijn. Ook hij constateert dat bij nationale gebeurtenissen zoals zo’n vuurwerkramp, de aanwezigheid van de koningin de mensen meer doet dan die van welke
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andere autoriteit ook. ‘Men doet er wel eens schamper over,
maar ik hecht aan de symboolfunctie van het koningschap.’
Het sociaal-culturele aspect
Het koningschap heeft altijd veel meer omvat dan de klassieke
rol van constitutioneel staatshoofd. Vooral de betekenis van het
sociaal-culturele aspect ervan moet niet worden onderschat.
Ook bij onze negentiende-eeuwse koningen speelde dit. Koning Willem I trachtte zich met van alles en nog wat te bemoeien, hield audiënties waarbij iedereen welkom was en manifesteerde zich zeer bewust als ‘Vader Willem’. In zijn tijd verscheen
er een plaat waarop men links koning Karel X van Frankrijk ziet
die een rit maakt in een galakoets omringd door een groot gevolg, en rechts Willem I die tussen het publiek wandelt en een
groentevrouw helpt haar mandje te bevestigen.31 Koning Willem II had bijzonder veel belangstelling voor kunst, vooral voor
beeldende kunst en bouwkunst. Zijn zoon Willem III hield
vooral van schilderkunst en van opera en toneel. Willem III was
zo gefrustreerd door de geringe, politieke ruimte die de nieuwe
grondwet van 1848 hem nog liet, dat hij zich soms zeer langdurig op Het Loo terugtrok en daar dan het leven van een landjonker leidde. Maar dan niet in de zin van alleen een luxe leventje.
Hij had er kwekerijen en modelboerderijen. De koning had
zelfs een behoorlijke deskundigheid op het gebied van land- en
bosbouw ontwikkeld. Hij bevorderde de stichting van een Koninklijke Nederlandse Landbouwvereniging, die in het Huis
ten Bosch mocht vergaderen.
Omdat ons land van oudsher door het water werd bedreigd,
wordt er veelvuldig melding gemaakt van Oranjes die bij overstromingsrampen meeleefden met de getro^en bevolking. Ook
toen bleek dat de aanwezigheid van de vorst veel deed. Natuurlijk was de ene Oranje populairder dan de andere. Maar ook bij
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de viering in 1874 van het zilveren regeringsjubileum van koning Willem III, het bête noire onder de Oranjes, werd er veelvuldig verwezen naar zijn hartelijk meeleven tijdens nationale
rampen.
Traditiegetrouw waren de echtgenotes van die koningen allemaal actief op het gebied van de liefdadigheid. Dat werd als
een passende taak beschouwd voor vrouwen van stand. In een
tijd dat er veel armoede was en nog geen sociale wetgeving, was
dat ook een zeer zinnige tijdsbesteding. Tot en met koningin
Emma, de tweede vrouw van Willem III, was dit het voornaamste terrein waar de koninginnen zich aan wijdden.
De gebieden waar de vorstelijke aandacht naar uitgaat, zijn
aan veranderingen onderhevig. Daarom moet met enige regelmaat de vraag worden gesteld of hier voldoende rekening mee
wordt gehouden en of de onderwerpen waarmee men zich als
koninklijke familie bezighoudt dus nog wel relevant zijn. Tegenwoordig vinden er periodiek zulke evaluaties plaats.
In de tijd van Juliana en Bernhard stond de wederopbouw in
het middelpunt. Hoewel de staat nu via sociale wetgeving de
zorg grotendeels op zich heeft genomen, blijven er altijd mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Deze groep
mag niet worden vergeten, maar er zijn natuurlijk inmiddels
wel duidelijk verschuivingen opgetreden. Bovendien speelt de
persoonlijke belangstelling van een lid van de koninklijke familie natuurlijk ook mee. Zo hebben koningin Beatrix en prins
Claus vanaf het begin met groot plezier aandacht gegeven aan
kunst en cultuur. Koningin Beatrix vindt dat zij in haar streven
contacten te leggen met de maatschappij meer begrip ondervindt en meer mogelijkheden heeft dan haar moeder. Toen koningin Juliana het veertigjarige jubileum van het CNV wilde
bijwonen, had het toenmalige kabinet daar bezwaren tegen.
Maar toen Beatrix naar een bijeenkomst van een vakbond wilde
gaan, reageerden premier Lubbers en de toenmalige minister
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van Sociale Zaken, Jan de Koning, juist zeer positief. Ze lieten
blijken er alle vertrouwen in te hebben dat zoiets een goede
zaak was. De Koning zei alleen: ‘Als u naar het FNV gaat, zou u
ook naar het CNV moeten gaan en de andere sociale partners
niet vergeten.’
Hart van de samenleving
in allerlei variaties
In het begin van de jaren tachtig heeft koningin Beatrix in gesprekken met prins Claus en premier Lubbers en enkele anderen zich diepgaand beraden over de plaats van het koningschap
in een moderne democratie. Ze waren het erover eens dat de
kwetsbaarheid van het koningschap schuilt in het politieke aspect ervan en dat op dat terrein daarom terughoudendheid is
gewenst. Maar ze vonden dat de betekenis van het koningschap
in relatie tot het natiebesef en daarmee tot de samenleving als
zodanig juist belangrijker is geworden en dat het koningschap
zou moeten functioneren als het ‘hart van de natie of van de
samenleving’.
Omdat het hart van de samenleving niet alleen klopt bij rampen, maar ook bij vreugdevolle gebeurtenissen, leeft Oranje
ook daarin mee. Dat blijkt bijvoorbeeld als er in een of andere
sport een kampioenschap is behaald. Als het erom spant, zit er
soms een lid van de koninklijke familie op de tribune en later
wordt het gloriërende team of de kampioen(e) op het paleis ontvangen en gefêteerd. Iedereen weet dan dat de erkenning van
het gepresteerde natiebreed wordt gedragen.
De koningin beseft heel goed wat dit voor mensen kan betekenen en ondanks haar drukke bestaan probeert ze het via de tv
toch zoveel mogelijk te volgen. Als het dameshockeyteam moet
spelen, zit zij voor de buis. Tijdens de ontvangst houdt ze met
iedereen een praatje en vertelt ook van haar impressies. Volgens
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sportjournalist Jack van Gelder vindt iedere sporter het fantastisch door de koningin te worden ontvangen. Johan Kenkhuis,
winnaar van een zilveren zwemmedaille tijdens de Olympische
Spelen van 2004, vertelt het als volgt: ‘Alles verloopt redelijk losjes. Je staat met een groepje bij elkaar en de koningin loopt rond
en maakt met alle groepjes een praatje. Al met al duurt het een
half uurtje en dan is het alweer voorbij. Maar het blijft wel erg
bijzonder. In 2000 was ik heel erg zenuwachtig. Maar ook dit
jaar moest ik even mijn hand droog maken. Niks erger dan de
koningin zo’n klef handje geven.’32
Ook allerlei andere categorieën, personen en instanties waarderen koninklijke aandacht. Dit geldt zowel voor honderdjarigen
en diamanten bruidsparen die de felicitaties namens de koningin krijgen toegestuurd als voor jubilea van verenigingen. Een
viering is in Nederland pas echt bijzonder als de koningin zelf
aanwezig is. Toont de koningin duidelijk belangstelling voor
bepaalde culturele of maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld door evenementen op die terreinen bij te wonen, dan
wordt dat als stimulerend ervaren.
De zorg van de koningin om de kwaliteit van de samenleving
als zodanig is niet los te zien van haar rol als staatshoofd. Zo ontvangt zij als staatshoofd tweemaal per jaar de burgemeesters
van de grote steden en de commissarissen van de Koningin.
Maar tijdens deze gesprekken komen natuurlijk weer veel
maatschappelijke vraagstukken aan de orde. Ed van Thijn die
gedurende een groot aantal jaren de koningin heeft bezocht
toen hij nog burgemeester van Amsterdam was, vond haar intense belangstelling altijd bijzonder inspirerend. ‘Ik herinner
me dat de gesprekken altijd uitliepen en dan dacht ik, ik hoop
maar niet dat dit bij iedereen gebeurt, want dat lijkt me slecht
voor de planning.’
Jan Fransen vertelt dat hij in zijn functie van commissaris van
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de Koningin in Zuid-Holland de koningin meestal enkele keren per jaar ontmoet. Zij ontvangt de commissarissen gemiddeld eens per jaar voor een gesprek van zo’n anderhalf tot twee
uur. Dat gesprek gaat dan hoofdzakelijk over de toestand in de
provincie. Beatrix legt ongeveer twee tot drie grote streekbezoeken per jaar af. Een commissaris zal de koningin altijd begroeten als zij zijn provincie bezoekt. Het laatste grote bezoek aan de
provincie Zuid-Holland bracht Beatrix aan de streek rond Alphen aan de Rijn. Fransen had de koningin verzocht het mooie
nieuwe gemeentehuis van Alphen te komen openen. Maar gemeentehuizen vallen niet in de categorie gebouwen die door
het staatshoofd worden geopend. Omdat zij het met Fransen
eens was dat ze al een tijd niet in die buurt was geweest, werd
wel een bezoek aan de streek op het programma geplaatst. Tijdens dit bezoek werd de koningin geconfronteerd met verschillende problemen waar de agrarische sector mee te kampen
heeft, met de boomkwekerijen in Boskoop, met de waterproblematiek in de streek en met aspecten van de Rijn-Gouwelijn.
Beatrix heeft zich zoals gebruikelijk van tevoren terdege in deze
verschillende aandachtsgebieden verdiept, zodat de communicatie met betrokkenen ook zinnig kan verlopen.
Als Beatrix op vrijdagavond 19 november 2004 een concert
bijwoont van de Jostiband in de Grote Kerk in Den Haag, ontmoet Fransen de koningin uiteraard weer in zijn provincie,
maar nu in een volstrekt andere ambiance. De artiesten, verstandelijk gehandicapt, kijken al tijden uit naar de komst van
de koningin. Ze voelen zich zeer vereerd, spannender bezoek is
er voor hen niet mogelijk. De reacties zijn ernaar. De koningin
komt er niet vanaf zonder allerlei verhalen te hebben aangehoord of enkele zoenen te hebben geïncasseerd. Het werd door
haar ervaren als een warme deken.

118

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 119

Verzoekschriften
Zolang het koningschap bestaat, hebben de burgers zich tot de
vorst gericht met verzoeken. Koning Willem I bijvoorbeeld ontving de mensen daarvoor nog persoonlijk. Ook tegenwoordig
worden er nog verzoeken tot de koningin gericht. Wij kennen
het instituut van de Ombudsman en men kan zich richten tot
de ministers en tot de Kamerleden. Toch ontvangt de koningin
nog jaarlijks ongeveer 4000 verzoekschriften van burgers. In
verband met de ministeriële verantwoordelijkheid worden de
brieven via het Kabinet der Koningin in behandeling gegeven
bij de minister of staatssecretaris die daarvoor het meest in aanmerking komt. Het gaat vooral om brieven van mensen die de
koningin om hulp of aandacht vragen omdat ze het gevoel hebben te worden ﬁjngemalen in de bureaucratie. Vaak is de aanhef
van de brief: ‘In opperste wanhoop wend ik me tot u…’ De brieven geven een duidelijk beeld van wat er in de maatschappij
leeft. Veel zaken handelen om een verblijfsvergunning, om asiel
of naturalisatie, en tegenwoordig is er een stijging te zien van
verzoeken om hulp bij ﬁnanciële problemen. De koningin kan
in die gevallen meestal niet zelf helpen, maar het feit dat zij op
een bepaalde problematiek attendeert, betekent dat hier in elk
geval serieus aandacht aan wordt besteed. De betrokken ministeries verplichten zich de koningin van hun uiteindelijke stappen op de hoogte te brengen. Zij kan daarvan gebruikmaken in
haar gesprekken met bewindspersonen of tijdens (streek)bezoeken e.d.
Een interactieve dialoog
tussen koningschap en samenleving
Wat maatschappelijke participatie betreft liggen er voor de leden van het Koninklijk Huis zeker beperkingen. De koningin is
119

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 120

zich daar als geen ander van bewust en ziet er kritisch op toe wat
haar familieleden op dit vlak ondernemen.
Maar desondanks is in Nederland het koningschap op allerlei manieren met de samenleving verweven. Dit blijkt onder
meer tijdens de koninklijke nieuwjaarsreceptie die elk jaar begin januari in het Koninklijk Paleis op de Dam wordt georganiseerd. De gasten, die maar wat graag gehoor geven aan de uitnodiging, behoren voor een niet onbelangrijk deel tot de politieke, maatschappelijke en culturele elite. Ze komen er zo graag
omdat ze het een eer vinden door de koningin te zijn uitgenodigd en natuurlijk ook om te worden gezien. Omdat dit voor
iedereen geldt, is het natuurlijk een uitgelezen plaats om te netwerken. Tussen al die grijze pakken zijn er veelvuldig van die situaties waarin twee mensen met elkaar staan te praten, terwijl
één of beiden schichtig om zich heen kijken of er elders iemand
vrij is met wie ze nog net iets liever zouden praten. Beatrix, die
dit verschijnsel natuurlijk al veel vaker gesignaleerd heeft, gaf
in haar toespraakje in 2004 het gezelschap tot slot schertsenderwijs het advies om na haar toast het netwerken vooral voort te
zetten. Tijdens de receptie in januari 2005 besteedde koningin
Beatrix aandacht aan de slachto^ers van de tsunami in ZuidoostAzië van een maand daarvoor. Voor deze speciale gelegenheid
mocht de toespraak op radio en tv worden uitgezonden. Daarna
werd de traditionele nieuwjaarstoast uitgebracht.
Van de ongeveer 550 bedrijven, verenigingen of instanties
waaraan het predikaat Koninklijk is verleend zijn ook nogal wat
vertegenwoordigers tijdens zo’n receptie aanwezig. De criteria
waarop dit predikaat wordt verleend heeft koningin Beatrix bij
haar aantreden opnieuw vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het
verlenen van het predikaat van hoﬂeverancier. André A. Olijslager, voorzitter van de Concerndirectie van Royal Friesland
Foods, zegt dat het predikaat Koninklijk letterlijk ‘de kroon op
je werk’ betekent. Zijn bedrijf bestaat al 125 jaar en zoiets ver120
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hoogt aanzien en reputatie. ‘We kregen enorm veel felicitaties.
Het e^ect ervan is nooit exact aan te tonen, maar het is er ongetwijfeld. In het buitenland zelfs nog meer dan in Nederland
zelf.’ Hij constateert dat de relaties tussen het koningshuis en
het bedrijfsleven vroeger intensiever waren en dat men kennelijk van mening is dat dit niet meer kan. Dat daarmee voorzichtig moet worden omgegaan vindt hij begrijpelijk, maar wel
jammer. Een aandachtsveld als het watermanagement van Willem-Alexander acht hij van belang, maar heeft een minder direct e^ect.
Zo’n nieuwjaarsreceptie is een van de gelegenheden waarbij het
opvalt hoeveel personen in maatschappelijke en culturele sleutelposities koningin Beatrix om zich heen heeft verzameld en
hoeveel intellectuelen zij aan zich weet te binden. Haar positie,
in het bijzonder wat de consequenties van de ministeriële verantwoordelijkheid aangaat, legt haar uiteraard beperkingen op.
Voor de overige leden van het Koninklijk Huis geldt dat in mindere mate. De ministeriële verantwoordelijkheid biedt hun
meer speelruimte en deze wordt ook benut om bepaalde functies te bekleden. In dat verband kunnen de activiteiten worden
genoemd van prinses Margriet ten dienste van de gezondheidszorg en het Rode Kruis en als voorzitter van de Europese Culturele Stichting, het ECF, en ook zeker die van mr. Pieter van Vollenhoven die in tal van zeer uiteenlopende functies actief was of
is, zoals bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid, bij Slachto^erhulp, bij het Nationale Restauratiefonds en bij het Nationale
Groenfonds.
De Prins van Oranje ontwikkelde op advies van zijn vader onder meer een speciﬁeke deskundigheid op het gebied van het
watermanagement en hij kon na allerlei afwegingen uiteindelijk lid worden van het IOC. Prinses Máxima heeft veel belangstelling voor de integratie van de ‘nieuwe Nederlanders’. Zij is
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momenteel ook lid van de Commissie Pavem (Participatie van
Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen).
Frank Houben, oud-commissaris van de koningin in NoordBrabant, vindt dat er gelet op deze verwevenheid van de Oranjes
met de maatschappij in Nederland gesproken kan worden van
‘een interactieve dialoog tussen het koningschap en de samenleving’.
Het delen van verdriet en vreugde
In bepaalde omstandigheden kan het delen van vreugde en verdriet op nationaal niveau een vast gemeenschappelijk ritueel
worden. De herdenking van de Tweede Wereldoorlog is hier een
goed voorbeeld van. Nu is Oranje zodanig verweven met de
strijd tegen de bezetter dat het moeilijk voorstelbaar is dat het
Koninklijk Huis daar niet op allerlei manieren bij betrokken
zou zijn. Op 4 mei woont koningin Beatrix op de Dam in Amsterdam de nationale herdenkingsplechtigheid bij en legt zij
een krans bij het Nationaal Monument. Op 5 mei is zij bij het
feestelijke concert op de Amstel ter gelegenheid van de afsluiting van de nationale viering Bevrijding.
Dat de bijdrage van de koningin zich niet beperkt tot het formeel bijwonen van deze plechtigheden werd Pauline Kruseman
al spoedig duidelijk. Zij was van 1996 tot 2004 voorzitter van het
‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’. Zij vertelt dat het in die functie
gebruikelijk was dat de koningin haar eens per jaar ontving. ‘De
koningin had alles dan van a tot z gelezen, bleek veel te weten en
wist altijd inspirerende vragen te stellen of suggesties te doen
zonder de indruk te wekken dat ze het gebeuren naar haar hand
zou willen zetten. Ze gaf er dan bovendien bij herhaling blijk
van oog te hebben voor het menselijke aspect. Ze attendeerde
ons er bijvoorbeeld op dat de deelnemers aan de herdenking
steeds ouder werden en dat het dus goed zou zijn te zorgen dat
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er zitgelegenheid op de Dam zou komen.’ Pauline Kruseman
heeft ervaren dat de koningin zich op alle momenten terdege
bewust is van haar functie als symbool van nationale eenheid.
Het voorgenomen bezoek van de Japanse keizer bleek indertijd
bij veel mensen nog zeer emotioneel te liggen. Omdat het bezoek paste in het kader van de 400-jarige relatie tussen Nederland en Japan, meende de regering dat beide volken zouden
moeten proberen echt tot een verzoening te komen. Maar men
vond dat de gevoelens van de oorlogsslachto^ers daarbij zoveel
mogelijk moesten worden ontzien. Mevrouw Kruseman vertelde onder de indruk te zijn geraakt van de subtiele en zorgvuldige wijze waarop de koningin een en ander heeft voorbereid en
hoe zij er zelf een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. De betrokkenen werden ruimschoots aan het woord gelaten en er
werd uitvoerig naar hen geluisterd. Bij de kranslegging bleek
hoe. Normaal doet het bezoekende staatshoofd de kranslegging
op de Dam alleen, maar toen begeleidde de koningin zelf de keizer en zij liet zich begeleiden – zeer symbolisch – door haar
twee adjudanten met een Indische achtergrond, generaal der
Infanterie b.d. G.L.J. Huyser en brigade-generaal der Fuseliers
b.d. R. Boekholt.
Het rouwen en trouwen
van de Oranjes en de Nederlanders
De koningin deelt niet alleen de vreugden en het verdriet van de
bevolking, maar er zit ook een wederkerigheid in, in die zin dat
de bevolking meeleeft met het lief en leed van de koninklijke familie. Dit is overduidelijk het geval als het gaat om rouwen of
trouwen of als er van de Oranjes een kind wordt gedoopt. Het
betreft weliswaar gebeurtenissen die zeer persoonlijk van aard
zijn en zich voor de gemiddelde burger beperken tot de familieen vriendenkring, maar omdat het om de koninklijke familie
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gaat, zitten er altijd tevens publieke kanten aan. De consequentie hiervan is dat deze familierituelen ook tot het ‘theater van de
staat’ gaan behoren. Geen van deze gebeurtenissen gaat daarom
aan de koningin als hoofd van het Huis van Oranje voorbij.
Maar de graad van bloedverwantschap is wel bepalend voor de
mate waarin de koninklijke regie merkbaar is. Over de begrafenis van haar moeder hebben de koningin en haar zusters intensief overleg gepleegd. Zij hadden hierover al eerder uitgebreid
kunnen spreken, omdat het met prinses Juliana daarvoor al
eens erg slecht ging. Wat de vormgeving aangaat, is van de familie de koningin in laatste instantie verantwoordelijk. Zij let er
vooral op dat de begrafenisplechtigheid persoonlijk en waardig
is en veel mensen kan aanspreken.
In de media, ook in het buitenland, worden de begrafenissen
en huwelijken van de Oranjes geprezen om het vlekkeloze verloop van de ceremoniën en om het stijlvolle karakter ervan. Ze
mogen gezien worden, ﬁguurlijk en letterlijk. Een koningin die
waakt over haar privacy en die niet direct een ontspannen verhouding met de media heeft, houdt toch vanaf het eerste moment rekening met het meeleven van het publiek. Bij de huwelijken, waar het om vreugdevolle gebeurtenissen gaat, lijkt dat
nog wel te doen, maar bij het verlies van een dierbare moet dat
aanmerkelijk moeilijker liggen. Toch is er naast de ruimte voor
de familie om te rouwen al heel gauw de mogelijkheid voor publiek rouwbetoon in een daartoe ingerichte rouwkapel. Zeer
bewust wordt ervan uitgegaan dat het publiek deelgenoot is.
Dat gaat ver, ook onder koningin Beatrix. Wie herinnert zich
voorafgaand aan de begrafenis van prins Claus bijvoorbeeld
niet de ontroerende, in zijn indringendheid wellicht zelfs te intieme opname van zijn drie intens verdrietige zoons, toen het
lichaam van hun vader het paleis werd uitgedragen? Of de wel
erg lange close-up van een treurende koningin en haar dierbaren bij de ingang van de grafkelder.
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Het begrafenisritueel is gestoeld op oude gebruiken. Vroeger
was het theaterelement belangrijker, maar nu is er ruimte gekomen voor een meer persoonlijke invulling. Het viel veel toeschouwers op dat, ondanks het publieke karakter ervan, de begrafenisplechtigheden toch een zeer persoonlijk beeld gaven
van de overledenen. In de diensten werd recht gedaan aan de
zeer authentieke karakters van prins Claus en van koningin
Juliana en prins Bernhard. Bij prins Bernhard lag op zijn uitdrukkelijke wens het accent op het militaire vertoon. De kist
met het sto^elijk overschot werd op een afuit vervoerd. Op het
moment vlak voordat de kist de kerk ingedragen zou worden,
vlogen drie F-16’s van de luchtmacht en een Spitﬁre van het type
waarin de prins zelf in de oorlog had gevlogen, in een zogenaamde ‘missing man-formatie’ over de Grote Kerk in Delft. De
genodigden waren zoveel mogelijk in uniform gekomen.
Zelfs bij de levensbeschouwelijke toonzetting van deze diensten wordt rekening gehouden met de speciﬁeke plaats die de
Oranjes innemen in de Nederlandse samenleving. Ondanks
zijn protestants-christelijke achtergrond weet het Oranjehuis
bij dit soort gelegenheden een meer religieus-humane sfeer te
tre^en waardoor ook een niet-kerkelijk publiek en aanhangers
van niet-christelijke religies zich aangesproken kunnen voelen.
In het hoofdredactioneel commentaar op de begrafenis van
prins Claus meldde NRC Handelsblad dan ook: ‘De sobere hofbegrafenis onderstreepte de rol van het koningshuis als samenbindend symbool van nationaal sentiment. De kerkdienst deed
door zijn intieme karakter recht aan Claus’ persoonlijkheid.’
De massamedia hebben zo’n impact dat het wel en wee van de
leden van de koninklijke familie nog veel meer dan vroeger onderdeel is geworden van de collectieve belevingswereld van het
publiek. De illusie wordt erdoor gewekt dat de Oranjes familieleden zijn die de natie gemeenschappelijk deelt. De ﬁlm Claus:
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op handen gedragen van Michiel van Erp over de publieke reacties
op het overlijden van prins Claus geeft een goed beeld van deze
‘familialisering’ van de koninklijke familie.
De betekenis hiervan moet niet worden onderschat. De journalist van Amerikaanse afkomst Gary Schwartz schreef in maart
2004 een column in Het Financieele Dagblad naar aanleiding van
het rouwen en trouwen van de Oranjes. Nadat hij nog eens uit
de doeken heeft gedaan waarom hij de Nederlandse staatsvorm
aanvankelijk niet zag zitten, stelt hij nu: ‘Het feit dat er een familie is, met vreugdes en verdriet die door de hele natie worden
gedeeld, maakt dat de Nederlanders bij vlagen een soort familieband voelen. Dat is veel waard voor zo’n samenleving… ’
Het ontstaan van Koninginnedag
Op zichzelf is deze constatering niet nieuw. Schwartz’ impressie
heeft veel weg van de observatie van de negentiende-eeuwse
Franse historicus Ernest Renan die de band tussen de Nederlanders en hun Oranjes vergeleek met een intiem huwelijk, ‘un
mariage si intime’.
Dit verschijnsel is zo interessant omdat Nederland in tegenstelling tot Frankrijk of Amerika nooit een politiek idee geworden is. We hebben geen heldere, gemeenschappelijke visie op de
Nederlandse natie. Bij ons gaven de verschillende zuilen tot op
zekere hoogte hun eigen inkleuring aan het nationale besef.
Daarin speelde het Oranjehuis een belangrijke rol en enkele
kernwaarden die met Oranje werden geassocieerd zoals vrijheid
en verdraagzaamheid. Maar de interpretatie ervan was bij de liberalen bijvoorbeeld weer anders dan bij de orthodoxe protestanten. Men vond elkaar niet zozeer in een gedeelde visie op de
natie als wel in de gemeenschappelijke betrokkenheid op Oranje, iets wat uiteindelijk uitmondde in wat wij nu het ‘Oranjegevoel’ noemen.
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Toen er in de tweede helft van de negentiende eeuw bezorgdheid ontstond over de toenemende nationale verdeeldheid ten
gevolge van het emancipatiestreven van verschillende bevolkingsgroepen, ging men zich afvragen wat Nederlanders eigenlijk aan elkaar zou kunnen binden. Aanvankelijk dachten liberale intellectuelen dat een nationaal feest rond de grondwet de
eenheid zou bevorderen, maar zoiets is natuurlijk veel te intellectualistisch gedacht en werd dus niets. Anderen vonden het
realistischer de al bestaande Oranjeliefde als uitgangspunt te
nemen en daarom meer nadruk te leggen op de betekenis van
het koningschap als symbool van nationale eenheid. Omdat een
oude, nurkse koning als Willem III daarvoor weinig inspiratie
bood, dacht men eraan de verjaardag van zijn dochtertje Wilhelmina te gaan vieren. Zo kwam men er toe in 1885 Prinsessedag, later Koninginnedag, in te voeren. De teneur voor de nieuwe nationale feestdag werd aangegeven in een artikel in het
Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 26 juli 1885. Hierin lag
niet de nadruk op eerbied en ontzag voor de monarchie, maar
op liefde en genegenheid voor het Huis van Oranje. Daarom
geen festiviteiten waarbij de grandeur van de natie of de majesteit van het koningschap centraal stond, maar feesten die bedoeld waren om de bevolking eensgezindheid en liefde voor
vaderland en vorstenhuis bij te brengen. Dit bood de mogelijkheid van een emotioneel beleefde eenheid, waarbij de onderlinge verschillen niet weggepoetst behoefden te worden. Hierbij
was opvallend veel aandacht voor de kinderen. Kortom, een
volksfeest met zoveel ruimte voor gemoedelijkheid en kneuterigheid, zo typisch Nederlands, dat Koninginnedag wel een
succes moest worden.
Een feest dat niet vrij is van kneuterigheid en een koningin die
daar het middelpunt van is en die helemaal niets kneuterigs
heeft, dat kan iets paradoxaals krijgen. Een van de veranderin127
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gen die koningin Beatrix introduceerde, betrof de viering van
Koninginnedag; de wijze waarop, niet het moment. De verjaardag van haar moeder, 30 april, zou de oªciële Koninginnedag
blijven. Volgens een van die verhalen, die de eigenzinnigheid
van deze koningin zouden moeten bewijzen, zou de nieuwe koningin de premier hebben overruled door hem hiermee tijdens
de inhuldiging te overvallen. Van Agt zegt hierover: ‘In de ministerraad had drs. Van Aardenne, de minister van Economische
Zaken, ervoor gepleit om voortaan Bevrijdingsdag en Koninginnedag samen te vieren op 5 mei. Ik vond hier veel voor te zeggen. Maar Beatrix toonde zich verknocht aan 30 april. Voor haar
telde zwaar dat aldus de viering van Koninginnedag verbonden
zou blijven met de herinnering aan haar moeder.’ De premier
heeft, gehoord de ministerraad, dit aanvaard.
Het traditionele deﬁlé zoals koningin Juliana dat afnam van
het bordes van Paleis Soestdijk had iets huiselijks, zo van: ‘de koningin ontvangt thuis’. Maar koningin Beatrix vond dat de traditie op paleis Soestdijk niet in een andere, minder geschikte
omgeving gekopieerd kon worden en dat het praktischer en
meer bij de tijd paste om met haar familie het land in te trekken
en bij de mensen ter plaatse de festiviteiten te beleven die er
door de Oranjeverenigingen worden georganiseerd.
Hoewel het traditionele Oranjepubliek aanvankelijk met
enige nostalgie terugkeek op het vroegere gebeuren op Soestdijk, is er tegenwoordig bij de plaatselijke festiviteiten aan
enthousiasme geen gebrek. En de reportages over deze steeds
terugkerende gebeurtenis trekken ook voor NOS-Aktueel behoorlijk wat kijkers.
Folklore en koningschap
Over de meningen van de leden van de koninklijke familie over
Koninginnedag is wel eens gespeculeerd.33 Zo zouden de jonge128
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re Oranjes er ronduit gezegd ‘van balen’. Maar in een gesprek
met de pers, tijdens een staatsbezoek aan Griekenland in 1997,
sprak koningin Beatrix dit pertinent tegen.
Het optreden van de koningin met haar grote belangstelling
voor kunst en cultuur, in een sterk folkloristische setting als Koninginnedag, is voor haarzelf waarschijnlijk minder paradoxaal
dan voor de buitenstaander. Door Koninginnedag niet op haar
eigen verjaardag en niet in haar eigen paleistuin, maar het feest
op 30 april en op steeds verschillende plaatsen met het publiek
te vieren, is er sprake van een functionelere benadering waardoor de koningin voor zichzelf ruimte heeft geschapen Koninginnedag als volksfeest te kunnen waarderen. Bovendien
werkt zo’n volksfeest weer inspirerend op de gasten, doordat
het als echt wordt ervaren.
Folklore en het koningschap hoeven ook niet met elkaar te
botsen, maar sluiten juist aan bij de oude koningsmythe en het
volkse aspect van het koningschap. Het koningschap verwijst
naar het verhevene en juist de koningin die zich daarnaar gedraagt, kan het volkse verregaand accepteren en ermee omgaan
zonder zichzelf geweld aan te doen. Sociaal-cultureel kan het
worden gezien als een theaterstuk met veel improvisatiemogelijkheden, mits er spelers blijven die het spel willen spelen en de
uitgangspositie van het rollenspel gerespecteerd blijft. Dit laatste vormt de basis voor de traditionele wisselwerking tussen het
brede publiek en het koningschap en hiermee kan het tevens
functioneren als een vanzelfsprekend ontmoetingspunt tussen
de ‘lagere’ en de ‘hogere’ cultuur.
Als ik er begin mei 2004 in Middelburg getuige van ben dat koningin Beatrix aanwezig is bij de uitreiking van de ‘Four Freedoms Awards’ moet ik hieraan denken. Het is erg koud die dag.
Het publiek is zoals gebruikelijk een half uur van tevoren aanwezig in afwachting van de komst van de koningin. De deuren
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staan al die tijd wagenwijd open en er trekt een ijzige tocht naar
binnen. Men veert opgelucht op als het ‘de koningin!’ weerklinkt. Bij het opstaan kijk ik in het gezicht van vakbondsleider
Doekle Terpstra. Opeens besef ik dat ik hem en verscheidene anderen van de aanwezigen, onder wie politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de banken en de universitaire wereld,
ook al bij eerdere gelegenheden zag waarbij de koningin aanwezig was. Het geeft aan hoe klein de Nederlandse incrowd is.
De koningin blijkt in gezelschap te zijn van haar zoon prins
Constantijn en diens echtgenote prinses Laurentien, de dochter
van Laurens-Jan Brinkhorst, minister van Economische Zaken.
Ik bedenk dat ons koningschap nooit fungeerde als ‘the top of a
class society’ en dat de Oranjes zich altijd verre hielden van de
regenten en de inheemse adel. Oranje ontsteeg de elite en viel er
nooit mee samen. Hierdoor kon de Oranjeliefde gedijen bij die
groepen die niet of nauwelijks toegang hadden tot de macht.
Deze speciﬁeke band met de volksmassa vormt het populistische element in het orangisme. Antiregenteske sentimenten
konden erin worden geïntegreerd.
Er is natuurlijk niets mis mee als het koningschap ook het
establishment aanspreekt, integendeel. Maar als het koningschap zich in stijl en opvattingen niet voldoende meer weet te
onderscheiden van het establishment gaat er wel iets mis. Als
het koningschap de gulden rand van een meritocratie zou worden, als we bij het staatshoofd eerder aan de mastertitel dan aan
majesteit gaan denken, zou de communicatie er niet gemakkelijker op worden. Veel van de vanzelfsprekendheid in de relatie
tussen de Oranjes en het grote publiek zou verloren gaan. Distinctie blijft geboden.
Hoe dan ook, Koninginnedag is een volksfeest en volksfeesten zijn per deﬁnitie niet elitair. Zaklopen, kinderspelletjes en
vrijmarkten horen er zonder meer bij. Maar het is natuurlijk de
vraag of Koninginnedag gedurende de gehele regeringsperiode
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van een vorstin altijd op eenzelfde manier gevierd zou moeten worden. De relatie tussen de Nederlanders en hun Oranjes
heeft ook een inhoudelijke kant. De ‘Oranjemythe’ verhaalt immers van de ontstaansgeschiedenis van Nederland en is verweven met kernwaarden als vrijheid en verdraagzaamheid. Daar
wordt minder mee gedaan dan je zou mogen verwachten en deze tijd juist verlangt. Door terug te grijpen op dat aspect uit ons
verleden zou dat inhoudelijke meer accent kunnen krijgen. Bij
koningin Beatrix zelf speelt op de achtergrond het inhoudelijke
zeker mee als ze de wens uitspreekt ook zoveel mogelijk allochtonen bij de feestelijkheden te betrekken. Het toont aan dat zij
het koningschap ook ziet als een integratiefactor in de Nederlandse samenleving.
Hart voor minderheden,
ook bij werkbezoeken
De Oranjes hebben trouwens altijd oog gehad voor de positie
van minderheden. De joodse gemeenschap koesterde daarom
door de eeuwen heen warme gevoelens voor hen.34 Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië besteedde koningin Juliana
veel aandacht aan de repatriërende Indiërs. Ruud Lubbers herinnert zich hoe koningin Beatrix zich veel moeite gaf de ontevreden Molukkers te laten voelen dat ze erbij hoorden door hen
te bezoeken, vertegenwoordigers van hen te ontvangen en persoonlijk onderscheidingen uit te reiken aan hun leiders. Al
vroeg, zo’n twintig jaar geleden, toonde Beatrix belangstelling
voor een goede integratie van allochtone minderheden.
In het kader van haar werkbezoeken besteedt zij hier ruim
aandacht aan. Werkbezoeken vormen een wezenlijk onderdeel
van haar activiteiten. Zelf zegt zij erover: ‘Werkbezoeken geven
de gelegenheid mij te verdiepen in kwesties van onderwijs, problemen van jongeren, plattelandsontwikkeling, lokaal bestuur,
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minderheden, achterstandswijken, milieubescherming en medische zorg en nog zoveel meer. Voor mij is het belangrijk een
indruk te krijgen van de zeer uiteenlopende omstandigheden
waaronder mensen werken en leven, om zó als het ware “de andere kant van de werkelijkheid” te leren zien. Daarbij gaat het
niet alleen om de werking van algemene wetten en regels, maar
ook om de werkelijkheid van individuele burgers die in de ingewikkelde maatschappij hun weg vinden.’ En verder: ‘Ik probeer die rijkdom aan ervaringen in te brengen in mijn contacten met ministers en staatssecretarissen.’35
Oud-minister van Grote Steden- en Integratiebeleid, Roger
van Boxtel, noemt deze werkbezoeken zeer doelgericht en ontdaan van plichtplegingen, zoals de verplichte aanwezigheid van
een burgemeester e.d. De koningin, ‘op werkbezoeken zonder
hoed’, is altijd goed geïnformeerd en toont zich zeer betrokken.
Beatrix heeft al behoorlijk wat van deze werkbezoeken afgelegd, bijvoorbeeld aan Rotterdam-Feyenoord in het kader van
succesvol allochtoons ondernemerschap. Hier werd een succesvolle bakker van Marokkaanse afkomst bezocht die ook stagiaires begeleidde. Weer een ander project betrof het Arena-Initiatief waaronder in de jaren 1999 en 2000 allerlei opleidingsactiviteiten vielen voor jongeren zonder werk in de Amsterdamse
Bijlmermeer. Uitgezonderd de directeur was niemand van tevoren op de hoogte. De koningin, die ontmoetingen zonder
poespas wil, wist binnen een paar minuten het ijs te breken
waardoor er boeiende gesprekken ontstonden.
Op een bijeenkomst van diverse migrantengroepen in Maastricht ontstond een tweeënhalf uur durend gesprek over allerlei zaken zoals huwelijksimmigratie, inburgering, hoe je een
plaats vindt in de westerse wereld na de ‘Twin Towers’, de betekenis van hoofddoekjes enz. De koningin nam zonder enige
schroom aan het gesprek deel en dat was van invloed op het publiek dat eveneens openhartig reageerde. Als mensen zich be132
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klaagden over iets kon het gebeuren dat de koningin vroeg wat
ze er zelf aan deden.
Met de minister van Vreemdelingenbeleid
op werkbezoek
Op 1 september 2004 bracht koningin Beatrix met Rita Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, een
werkbezoek aan het Uitzettings- en Verwijdercentrum op de
locatie Schiphol. Hieraan gingen twee voorbesprekingen vooraf
waaraan ambtenaren van het ministerie, medewerkers van de
centra, leden van de Koninklijke Marechaussee, een vertegenwoordiger van het Kabinet der Koningin, een hofdame en een
adjudant van de koningin deelnamen.
Het eerste gesprek ging over de keuze van de onderwerpen en
het tweede over de voorbereiding van het bezoek. Bij zo’n voorbereiding wordt besproken welke plaatsen de koningin zal bezoeken, wie zij zal spreken en in welke omstandigheden dat
het best kan gebeuren. De adjudant en de hofdame wezen erop
dat de koningin zoveel mogelijk de reële situatie wil aantre^en
en dat zij vooral mensen van de werkvloer wil ontmoeten. Ze
vonden dat daar in elk geval voldoende tijd voor uitgetrokken
moest worden. Ook bij de gesprekken aan tafel zou moeten
worden voorkomen dat deelnemers op grond van hun positie
in de hiërarchie het hoogste woord zouden claimen. Tamelijk
lang werd er gesproken over de vraag of de koningin ook de
uitgewezen asielzoekers zou kunnen ontmoeten. Uiteindelijk
achtte iedereen dit toch niet wenselijk, omdat bij dit bezoek
niet de asielzoekers centraal stonden, de bedoeling was aandacht te besteden aan de medewerkers en de organisaties die bij
de uitzetting van asielzoekers betrokken zijn.
Op de dag zelf bezocht koningin Beatrix de locatie ’s middags
nadat zij ’s morgens de directeur van de Bank van de Antillen
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had ontvangen en vervolgens de olympische sporters. Zij bleek
op een schrijfblok een groot aantal vragen te hebben voorbereid. Er ontstond al snel een ontspannen sfeer, alleen het meisje
dat de koªe inschonk had wat moeite het trillen van haar handen te onderdrukken.
Beatrix vroeg of men zicht had op wat er gebeurde nadat
mensen eenmaal weggestuurd waren, wat er met kinderen gebeurde, hoe het met de medische zorg was gesteld, hoe er met
aids-patiënten werd omgegaan en hoe de gang van zaken in een
vliegtuig was. Er werd ook uitgebreid aandacht besteed aan de
afstemming en samenwerking in de gehele vreemdelingenketen in het kader van het terugkeerbeleid. Deze vragen waren
nogal kritisch wat betreft de zorgvuldigheid van de uitzettingsprocedures en de mate waarin het humane karakter van het beleid zou kunnen worden gegarandeerd.
Hoewel koningin Beatrix uitgebreid inging op de vraag hoe
de medewerkers hun werk ervoeren, zei een van de deelnemers
na aﬂoop dat er nog wat meer aandacht had mogen worden besteed aan de dilemma’s op de werkvloer en wat minder aan het
beleid.
Aan het eind was er gelegenheid gezamenlijk iets te drinken.
De koningin ging de verschillende groepjes medewerkers langs
om nog wat na te praten. Toen zij het koªemeisje zag, stapte ze
op haar af om even iets vriendelijks tegen haar te zeggen. Het
gesprek liep zoals gewoonlijk weer wat uit. In haar dankwoord
zei de koningin dat zij de indruk had dat de organisatie van het
geheel was verbeterd en dat ze veel waardering had voor het
moeilijke werk dat er op de werkvloer werd verzet. Ze hechtte
betekenis aan de wijze waarop dit werd uitgevoerd, omdat hier
de humaniteit in het geding is en daarmee natuurlijk ook de
naam van Nederland in het buitenland.
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Een verlaat crossing borderKoninginnedagconcert
Koningin Beatrix benut ook andere gelegenheden om te kennen te geven dat zij grote betekenis hecht aan de positie van de
minderheden. Zo stond in 2004 het Koninginnedagconcert, dat
gewoonlijk in de week voorafgaand aan Koninginnedag wordt
gegeven, in het teken van muzikale interculturele inspiratie.
Dit was vanwege het overlijden van koningin Juliana verschoven naar 9 juni.
De tekst in het programmaboekje kondigde aan dat het concert zich bewoog voorbij de grenzen van de klassieke muziek
van het Westen. Er werden twee prachtige composities ten gehore gebracht door een interculturele bezetting. Het ensemble
van Farida Mohammed Ali vertolkte een aantal traditionele
maqams uit Irak. Weshm, de groep rond Najib Cherradi, speelde muziek uit Marokko, maar hierin waren weer westerse muzikale invloeden hoorbaar. Kortom, het betrof een ‘crossing
border-concert’ dat werd gegeven in de goudkleurige balzaal
van Paleis Noordeinde, waar de voorouders van de koningin
ooit het wonderkind Mozart beluisterden.
Er was een bont gezelschap uitgenodigd. Er waren mensen
uit de kunstwereld en uit de wereld van de migranten. Onder
hen waren Marokkanen en Irakezen van onder meer de Stichting Marmoucha en de Stichting 400 Jaar Nederland-Marokko.
Iemand van deze laatste stichting vertelde trots dat de Prins van
Oranje en de Marokkaanse koning hun beschermheren waren.
Verder waren er personen uitgenodigd die op de een of andere
manier zijn betrokken bij de discussie over ‘de multiculturele
samenleving’, zoals Paul Sche^er en Kader Abdolah en ook immigranten van het eerste uur zoals Frits Behrendt.
De gasten werden ruim van tevoren ontvangen door een uitgebreide staf van koningin Beatrix, die vanaf het begin intensief
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met de bezoekers in gesprek ging. Later werden de gasten begroet door de koningin en door prins Willem-Alexander en
prinses Máxima. De muzikale prinses Christina voegde zich er
ook bij. Zij wilde dit bijzondere concert kennelijk niet missen.
Na het optreden, dat ongeveer een uur duurde, werd de gasten
een drankje aangeboden en was er ruimschoots gelegenheid
voor gesprekken. Hiervan werd op geanimeerde wijze gebruikgemaakt, zeker ook door de leden van de koninklijke familie.
Van Boxtel zegt: ‘Behalve dat de koningin persoonlijk belangstelling heeft voor het onderwerp, heeft ze de intrinsieke behoefte een bindende ﬁguur te willen zijn. Ze wil zeer nadrukkelijk staatshoofd zijn van alle Nederlanders, ook van de nieuwe
Nederlanders. Het blijkt ook steeds voor mensen uiterst belangrijk dat de koningin komt om zich met hen te verstaan.
Ook als minister constateer je de meerwaarde van deze activiteiten in relatie met haar samenbindende functie. Er is ook na de
moord op Fortuyn bewust gekozen om het ontmoetingsprogramma met allochtonen door te laten gaan om zo de betrokkenheid van het staatshoofd met heel de Nederlandse samenleving te beklemtonen.’ Om dezelfde reden was koningin Beatrix,
ondanks dat prins Claus ernstig ziek was, aanwezig bij de onthulling van het Slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam.
De band met de Antillen en Aruba
Het is algemeen bekend dat Aruba en de Antillen in het hart van
Beatrix een zeer bijzondere plaats innemen. Dat dateert vanaf
haar eerste reis naar ‘De West’ in 1958. Toen was het nog een reis
als kroonprinses naar Suriname en de Nederlandse Antillen.
Oud-premier P.J.S. de Jong, die toen nog adjudant van koningin Juliana was, heeft de reis voorbereid en haar later vergezeld.
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Hij herinnert zich dat alles vlot verliep en dat Beatrix haar bijnaam van ‘prinses Glimlach’ waarmaakte. Hij heeft toen ook
ervaren dat zij koppig kon zijn. Men zou in het donker met een
korjaal de rivier opgaan en omdat dit gevaarlijk werd geacht,
kreeg de prinses het advies een zwemvest aan te doen. Zij vond
dit zwaar overdreven en dacht er niet over de raad op te volgen.
Gouverneur Tilburg en premier Ferrier van Suriname waren
het met De Jong eens, maar deze moest alle mogelijke moeite
doen de prinses te overtuigen. Met een ‘moet dat nou echt’ ging
zij uiteindelijk akkoord.
Sinds die reis heeft koningin Beatrix voor onze rijksgenoten
overzee een intense belangstelling en genegenheid behouden.
Zij is er later vaak geweest, gaat er graag naartoe en voelt er zich,
ondanks dat er soms sprake is van drukke programma’s, altijd
bijzonder ontspannen.
Beatrix wil voor de bevolking van deze landen dan ook graag
voluit koningin zijn. Dit blijkt zowel op constitutioneel als op
sociaal en cultureel gebied. Met de gouverneurs heeft zij uitgebreide gesprekken en ook de ministers van de Antillen en Aruba
worden, als het enigszins mogelijk is, door de koningin ontvangen. Als zij het nodig vindt, geeft ze blijk van haar bezorgdheid
en ze heeft een subtiele manier om aandacht voor iets te vragen
of om bijvoorbeeld te suggereren met iemand eens contact op te
nemen. Zij geeft haar bezoek het gevoel dat ze bij haar terecht
kunnen met opmerkingen over zaken die hen dwars zitten. Het
gevoel bestaat dat zij achter de schermen soms wel sturend bezig is.
Ir. G.R. Wawoe, lid van de Raad van State voor de Antillen,
zegt over de ontvangsten van vertegenwoordigers van de Antillen en Aruba: ‘De koningin vraagt dan naar hun familie en naar
andere mensen met wie zij contact heeft gehad. Zij leeft met ze
mee. Dat is heel menselijk, heel Antilliaans ook. Ze heeft echt
aandacht voor de West. Ze is er verreweg het meest van de Oran137
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jes geweest en weet er zeer veel van, meer dan de politici. Ze is
zich meer dan wie ook bewust van de problemen die er spelen
en ze is ook erg begaan met het probleem van de armoede. We
weten dat we een pleitbezorger in haar hebben. Ze vergeeft ons
meer dan de gemiddelde Nederlandse minister. Politici denken
vaak eerder aan de Antillen en Aruba als het om criminele jongeren gaat.’ Hij zegt dat de Antillianen en Arubanen dol zijn op
Oranje. Zij wordt ervaren als een ‘Moeder des Vaderlands’. Ze
zien haar als een moeder aan wie je je problemen voorlegt en die
dan luistert. Als er een conﬂict is en men denkt er niet uit te komen, dan wil men het de koningin voorleggen. Denk aan het
boek Lieve koningin, hierbij stuur ik u mijn dochter.
Zij wil stichtingen bezoeken die iets concreets voor de gemeenschap aan het doen zijn, voornamelijk voor de jeugd, de
kansarmen, de gehandicapten en de ouderen. Zo was de Stichting Zorg Geestelijk Gehandicapten bezig met een project op de
Antillen. Dan komt zij graag de opening verrichten. Zij neemt
uitgebreid de tijd. Toen Nederland ‘erg dolle ideeën’ had over
geforceerde onafhankelijkheid viel in de Antilliaanse ministerraad de opmerking: ‘Als de Hollanders gek gaan doen, hebben
we in elk geval Hare Majesteit nog.’ Het van oorsprong Antilliaanse PvdA-kamerlid John Leerdam hield naar aanleiding van
de problemen en berichten over een nieuwe opzet van het koninkrijk een pleidooi voor versterking van het koninkrijksgevoel.36 Op de Antillen weten ze in elk geval zeker dat het aan
Beatrix niet zal liggen.
Stimuleren waar nodig
Koningin Beatrix wil aandacht geven en tonen aan mensen die
op de een of andere manier een bijzondere stimulans verdienen.
In Amsterdam en in de ruime omtrek van de stad is de Stichting
Herstelling werkzaam. Het is een stichting die de Stelling van
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Amsterdam herstelt – een Werelderfgoed van Unesco – waaronder zo’n veertig verdedigingsforten rond Amsterdam vallen.
Dit gebeurt met behulp van ‘moeilijke jongens’, meest van allochtone herkomst. Het is een werkervaringsproject voor justitiabele jongelui van wie zeventig procent gewelds- en vermogensdelicten op zijn naam heeft. Albert van der Lugt, directeur
van de Stichting Herstelling, zegt dat de maatschappij er vaak
weinig oog voor heeft wat het werken met deze jongens inhoudt en dat de ‘deskundigen’ de mensen in het veld nog wel
eens lastig willen vallen met wereldvreemde, politiek correcte
ideeën.
Op een dag, eind augustus 2002, kreeg Van der Lugt van het
Stadhuis te horen dat er een hoge gast zou komen. ‘Als het zo
aangekondigd wordt, met het nerveuze gedoe eromheen, weet
je wel wie dat zal zijn.’ Vanuit zijn opvoeding en achtergrond als
oud-vakbondsman zou hij zich geen traditionele oranjeklant
willen noemen. Hij heeft heel wat bezoekers ontvangen, maar
de koningin viel op door haar concrete en goed doordachte manier van vragen. Zij moest zich uitstekend hebben voorbereid.
Dat was ook wel te zien aan de onderstrepingen, uitroeptekens
en vraagtekens die ze had aangebracht op de tekst die ze bij zich
had. Beatrix bleek bijzonder geïnteresseerd en toonde zich erg
betrokken. Zij nam alle tijd om met de mensen die er met de
jongens werkten, de werkmeesters, te praten. Zij liep eens een
gang daar in, kwam weer terug en de vragen die zij dan stelde
waren steeds zeer ter zake. Spontaan stelde ze voor, tot groot
enthousiasme van de jongens, om een groepsfoto te maken.
De jongens zijn grotendeels van buitenlandse afkomst. Ze
hebben geen benul van wat de Nederlandse samenleving inhoudt. Ze voelen niets bij begrippen als parlementaire democratie en veertig procent wist ook niet wie de koningin was. Ze
vonden haar allemaal wel erg aardig. Zij wist ook op een heel natuurlijke manier een gesprekje met hen aan te knopen. Aan het
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eind van het anderhalf uur durende bezoek dronk ze nog koªe
met iedereen. ‘Ze zat’, zo stelt Van der Lugt, ‘als ze geen koningin
was, zou ik gewoon zeggen, nog gezellig met ons te ouwehoeren, maar laten we, omdat we het over de koningin hebben,
maar spreken van nog erg gezellig met ons na te praten.’ Hij
vond haar een intelligente mevrouw, die frank en vrij over alles
praat. Voor hem was het een bezoek dat ‘met kop en schouders’
boven de gebruikelijke bezoekjes uitstak. Hij en zijn collega’s
hebben het, ‘hoe gek dat misschien ook klinkt’, ervaren als een
vorm van maatschappelijke erkenning van hun werk. ‘Zoiets
heeft zeker een functie in de moderne maatschappij.’ Een bijkomend voordeel na zo’n koninklijk bezoek noemde hij het
‘verschijnsel dat de omgeving en allerlei instanties je werk opeens een poosje serieuzer nemen’. In het jaarverslag 2002 van de
Stichting Herstelling staat, onder het hoofdje ‘hoogtepunten in
2002’, een verslag met als titel: ‘Met de koningin het dak op, verrassingsbezoek aan Fort Nigtevecht.’
Om de samenhang
Een week na de moord op Theo van Gogh bezocht koningin
Beatrix een jongerencentrum aan de Overtoom in Amsterdam.
Hier kwamen jongeren bij elkaar van diverse afkomst, Marokkaans, Turks, Surinaams, Antilliaans, maar ook leden van ‘Happy Chaos’, een samensmelting van clubs van autochtone jongeren. Het waren studenten, middelbare scholieren en werkende
jongeren die bij elkaar kwamen om te spreken over de situatie
in Amsterdam na de moord. Als basis voor het gesprek diende
een discussiestuk met als titel: ‘Agenda voor de toekomst’. De
jongeren trokken zich niets aan van de aanwezigheid van de koningin en namen geanimeerd en soms emotioneel deel aan de
discussie. Er werd veel geanalyseerd: Hoe kon zoiets gebeuren?
Moet een islamiet zich verdedigen omdat de moord door een
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andere islamiet is gepleegd? Hoe gaan we in onze stad met elkaar om? Spelen buitenlandse kwesties zoals het IsraëlischPalestijnse conﬂict of de oorlog in Irak mogelijk een rol? Na de
discussie gaf de koningin een korte reﬂectie op de discussie en
ging zij in op de eigen verantwoordelijkheid van iedere inwoner van de stad om ervoor te zorgen dat het na zo’n drama niet
verder uit de hand loopt. Vervolgens ging ze een aantal bilaterale gesprekjes met de jongeren aan. Burgemeester Job Cohen en
wethouder Ahmed Aboutaleb hielden zich daarbij enigszins op
de achtergrond om deze gesprekken zo onbevangen mogelijk
te laten verlopen. Tegen het einde werd Beatrix langdurig omhelsd door een vrouw die zich al jaren in Amsterdam-West bezighoudt met de rol van de vrouwen.
Ahmed Aboutaleb vond dat de koningin zich zeer betrokken
toonde en dat je kon zien dat dit soort ontmoetingen haar bijzonder goed afgaat. Hij veronderstelde dat ze hierover ook wel
contact zou hebben met haar schoondochter Máxima, die hij
meerdere malen ontmoet had in het kader van haar functie in
de commissie-Pavem. Het was volgens hem merkbaar dat zij beseft wat het betekent je een vreemde cultuur eigen te maken en
dat ze een praktische kijk heeft op maatregelen die er voor de integratie nodig zijn.
Oranje en de erosie
van de nationale soevereiniteit
De erosie van de nationale soevereiniteit ten gevolge van ontwikkelingen zoals de Europese integratie en de mondialisering
is gepaard gegaan met een verschuiving van de natiestaat in de
richting van de cultuurnatie. Dat wil zeggen dat we ons niet zozeer meer Nederlanders voelen als burgers van een aparte staat,
maar dat we ons vooral thuis willen voelen in een voor ons herkenbare Nederlandse cultuur. Deze tendens is ten koste gegaan
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van nationale instituten zoals politieke partijen en het parlement. Maar hiervan heeft het koningschap niet zoveel hinder
ondervonden, doordat het minder geassocieerd wordt met nationale politieke macht. Daarbij komt dat onder koningin Beatrix het koningschap qua organisatie en ceremonieel is gemoderniseerd. Het begrip ‘hart van de natie’ is tevens beleidsmatig
een belangrijk uitgangspunt voor haar gebleken. Beatrix heeft
het koningschap duidelijk gepositioneerd als een wezenlijk onderdeel van het culturele erfgoed en de sociaal-culturele functie
ervan versterkt. De betekenis van het koningschap als exponent
van de nationale cultuur is hierdoor toegenomen.
Maar niet alleen door de erosie van de nationale soevereiniteit, ook door verschijnselen als de individualisering en de migratieproblematiek is de behoefte aan een herkenbare eigen
culturele identiteit merkbaar sterker geworden. De maatschappelijke samenhang staat onder druk en daarmee de vitaliteit
van onze democratie. De grote publieke belangstelling voor het
koningschap als ‘gezicht en hart van de natie’, vooral de laatste
decennia, maakt dat het een positieve invloed kan hebben op de
sociale cohesie. Er wordt veel gesproken over ‘de boel bij elkaar
houden’. Beatrix hoeft van de noodzaak daarvan kennelijk niet
te worden overtuigd. De relatie koningschap en allochtonen is
ook wat dat betreft een interessant fenomeen. Het koningschap
maakt namelijk enerzijds deel uit van de moderne westerse samenleving, maar komt anderzijds ook voort uit een eeuwenoude traditie. De mythen waarmee het koningschap verbonden is,
dragen vage religieuze en sociale herinneringen aan oudere culturen met zich mee. De inzet van een instituut zoals het koningschap, dat hierdoor de tegenstelling modern versus traditioneel overstijgt en dat aandacht geeft aan de samenhang van
de samenleving, kan alleen maar waardevol zijn.
Wat de integrerende functie van Oranje aangaat, weet Beatrix
dat zij een traditie voortzet. Het koningschap van de Oranjes
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heeft in de negentiende en twintigste eeuw, toen Nederland te
maken had met verzuiling en klassenstrijd, zijn nut als samenbindende factor immers al eens bewezen.
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A.A.M. van Agt verlaat het paleis Lange Voorhout nadat de koningin
hem tot formateur heeft benoemd. 1981. (NA)
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‘Voor het behoud van de menselijkheid’
– Het koningschap en de publieke moraal –

Op een dinsdagmiddag in september 2004 was koningin Beatrix als toehoorder aanwezig op de conferentie ‘De politiek van
Europese waarden’, die gehouden werd op initiatief van de
Nederlandse premier Jan Peter Balkenende. Deze conferentie
moest dienen als stimulans voor de bezinning op die waarden
die ons als Europeanen verbinden en die cruciaal zouden zijn
voor de levenskracht van de Unie.
De gedachten van de koningin zullen zijn teruggegaan naar
die herfstdag in 1961, toen zij, pas afgestudeerd, op uitnodiging
van de Europese Culturele Stichting in de Franse universiteitsstad Toulouse een toespraak hield voor een publiek van Europese jongeren. Zij had nog nauwelijks ervaring, was bloednerveus
en had enorme hoofdpijn. Toch werd het een heel bijzondere
toespraak. Beatrix toonde zich een enthousiast voorstander van
de Europese eenwording, maar haar rede hield tevens een aanklacht in tegen het gebrek aan bezieling in het Europese integratieproces. Zij signaleerde het ontbreken van een gemeenschappelijk ideaal, ja leegte en onverschilligheid zelfs, en zij
vond dat jongeren te rade zouden moeten gaan bij de morele
bronnen van de Europese cultuur zodat ze tot meer enthousiasme geïnspireerd zouden worden. Haar betoog mondde uit in
een enthousiast pleidooi voor Europese burgerzin, die vitaal
moest zijn en gebaseerd op een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor Europa, maar ook voor de rest van
de wereld. Met deze redevoering in Toulouse, intelligent, degelijk, betrokken en al met oog voor de culturele dimensie van het
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onderwerp, had de kroonprinses niet zonder jeugdige overmoed haar visitekaartje afgegeven.
‘Bezielde neutraliteit’
Mensen die koningin Beatrix vanaf haar jeugd kennen, zeggen
dat zij altijd al bijzonder geïnteresseerd was in belangrijke
maatschappelijke en politieke gebeurtenissen en dat ze geboeid
kan zijn door scherpzinnige geesten met een duidelijke eigen
overtuiging. Goede vrienden als Koﬁ Annan, secretaris-generaal
van de VN, en James Wolfensohn, president van de Wereldbank,
wijzen op de uiterst interessante gesprekken die ze met haar
hebben over onder meer de internationale politieke verhoudingen. Nederlandse intimi spreken van de fundamentele discussies over de consequenties die je levensovertuiging zou moeten hebben voor je maatschappelijk handelen. Beatrix komt uit
de verhalen naar voren als iemand die een interessante en soms
zeer uitgesproken mening over uiteenlopende onderwerpen
heeft en daar graag met anderen over van gedachten wisselt en
dat mag dan best eens botsen. Zij heeft van zichzelf dus zeker
wat te melden, en wat haar taakopvatting aangaat, meent ze dat
zij de Nederlanders ook wat te melden moet hebben. Zij beschouwt het koningschap zelf als een nationaal herkenningspunt dat gedragen dient te worden door een breed publiek en
dat zowel een inhoudelijke als een sterk symbolische functie
heeft. Beatrix stelde: ‘Wij proberen een invulling te geven van
wat het goede is in Nederland en daar ook naar te leven.’37 Zij ziet
haar redevoeringen ook als een van de mogelijkheden om de inhoudelijke kant van het koningschap meer tot zijn recht te
doen komen. Ze beschouwt het als haar taak als ‘hart van de natie’ van tijd tot tijd een moreel appèl op haar medeburgers te
doen, om ideeënvorming op het terrein van de publieke moraal
te stimuleren. De troonrede daargelaten – omdat die nu een146
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maal een politiek stuk van het kabinet is – tracht zij haar redevoeringen een eigen invulling te geven en tegelijkertijd een
breed publiek aan te spreken.38 De kerstboodschap is haar persoonlijke verhaal bij uitstek. Het is nog niet zo eenvoudig symbool te zijn van nationale eenheid en tegelijk niet tot kleurloosheid te vervallen, maar juist iets wezenlijks te berde te brengen.
Inhoud geven aan een ‘bezielde neutraliteit’, dat is elke keer
weer voor koningin Beatrix de uitdaging.39
De kerstboodschappen,
het meest persoonlijk
In haar eerste kerstboodschap 25 december 1980 zet ze de toon:
‘Geen twee mensen beleven hun geloof op dezelfde manier. Een
ieder kan ook alleen over zijn eigen overtuiging spreken en over
zijn eigen twijfels. In mijn kerstgroet kan ik niet meer doen dan
enige persoonlijke gevoelens en gedachten weergeven.’ Uit haar
kerstboodschappen spreekt vaak aandacht voor het meer persoonlijke aspect zoals de problemen van de gehandicapten en
de zorg voor de daklozen, of thema’s zoals ziekte, dood en rouw.
Naar aanleiding van het verdriet dat haar in haar eigen leven
getro^en heeft door de ziekte van prins Claus zei ze: ‘Verdriet
treft de een zwaarder dan de ander. Maar er is geen leven dat alleen maar vreugde kent. Een ieder moet verdrietige ervaringen
verwerken. Je probeert het verdriet wel een plaats te geven, maar
het niet alle plaats te laten opeisen. Verdriet kan naast vreugde
staan. Bovendien kan leed mensen brengen tot diep nadenken,
tot een beter aanvoelen van elkaar en tot bereidheid voor elkaar
op te komen. ’
Maar behalve dit persoonlijke element in het leven van alledag krijgen in de kerstboodschappen ook de grote maatschappelijke vraagstukken haar aandacht. Onverdraagzaamheid en
verharding van de samenleving zijn voor haar elementen van
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constante zorg. In 1983 zegt zij daarover: ‘Verdraagzaamheid
vereist niet dat we geen kritiek mogen hebben, elkaar allemaal
aardig moeten vinden of volledig moeten begrijpen. Tolerantie
vraagt openheid voor het onbekende en doorbreking van het
isolement. Waar de culturen elkaar ontmoeten hoeft geen confrontatie te ontstaan. Elk mens is even kostbaar, ongeacht afkomst, ras, geloof, maatschappelijke positie of nationaliteit. In
die gelijkwaardigheid van mensen ligt de basis van een verdraagzame maatschappij. Verdraagzaamheid houdt ook zorg
in, meedragen van de last van een ander. ’
Deze kersttoespraken werden soms weinig concreet en actueel
genoemd. Daar staat tegenover dat zo’n pleidooi voor verdraagzaamheid uit 1983 in 2005 zo weer gehouden zou kunnen worden. In elk geval werd de kersttoespraak van 1988 wel meteen als
zeer actueel ervaren. Er ontstond namelijk enige politieke opwinding toen koningin Beatrix, nadat zij in september in de
troonrede op gezag van de regering nog optimistisch had gesproken over de toestand van het milieu, zich in haar kerstboodschap veel somberder uitliet. Met Kerstmis sprak ze van
een aantasting van de schepping: ‘Wat wij thans meemaken, is
niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in een stil
drama. Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming,
vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en water, uitsterving van dier- en plantsoorten, aantasting van de ozonlaag, die
ons tegen gevaarlijke straling moet beschermen, en stijging van
de temperatuur met bedreigende gevolgen, zoals verhoging
van de zeespiegel. Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare – het einde van het leven zelf – toch voorstelbaar.’
In zijn reactie op deze kersttoespraak ontkende premier Lubbers dat er een tegenstelling zou bestaan tussen beide redevoeringen, maar de zorg om het milieu kreeg er wel veel aandacht
door.
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Evenmin vaag was een jaar later de kerstboodschap die volgde op ‘de val van de muur’. Terwijl veel commentatoren in een
juichstemming waren over de overwinning van het kapitalisme, dus van de vrijheid en de vrije markt, ging Beatrix indringend in op de keerzijde, de risico’s van vrijheid en van welvaart.
Ze zei: ‘Vrijheid is geen toverwoord waarmee een maatschappij
op slag kan worden veranderd. Vrijheid is evenmin een rustig
bezit. Er bestaat geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid.
Onze aandacht zal in de eerste plaats moeten uitgaan naar de
mensen die nog onvrij zijn door honger en armoede, door onderdrukking en geweld.’ Verder vroeg zij zich af wat het gevolg
zou kunnen zijn van het wegvallen van een concurrerend maatschappelijk systeem.
Het jaar erop ging zij in op de vrijheid van de wetenschap,
met als kernvraag, die door de moderne wetenschap opgeroepen wordt, of alles wat kan ook moet kunnen. ‘Kritisch zullen
we de vele mogelijkheden, die de menselijke geest weet te ontwikkelen, tegemoet moeten treden.’
In 1991 stelt Beatrix de invulling van de drastisch toegenomen vrije tijd aan de orde die er soms toe leidt dat men zich onttrekt aan ‘een werkelijkheid vol moeiten en zorgen’. Zij gaat dan
in op de essentie van de cultuur, die niet een vlucht betekent uit
het leven, maar ‘beleving, zingeving en verbeelding van het bestaan’. Ze werkt dit dan verder uit in de betekenis van kunst voor
de samenleving (zie hoofdstuk 2). Het jaar erop staat zij stil bij
de betekenis van individuele vrijheid voor de mens en bij het
streven naar persoonlijk succes. Zij wijst erop dat individualisme niet kan zonder toetsing aan waarden. Zij plaatst dit binnen
de in onze cultuur heersende schroom waarden te benoemen en
over te dragen en onderstreept daartegenover de onmisbaarheid ervan om een samenleving bijeen te houden. Naar waarden en normen is de aandacht van Beatrix altijd al uitgegaan.
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De identiteit van de spreker
Koningin Beatrix begint al vroeg met de voorbereiding van de
volgende kerstboodschap, soms al in januari of februari. Een enkele keer is het haar overkomen dat zij voordat ze de kerstboodschap van dat jaar had uitgesproken, al wist waar de volgende
over zou gaan. Als ze eenmaal een onderwerp gekozen heeft,
volgt zij de discussies en publicaties over het onderwerp. Als het
nodig is, raadpleegt zij een of enkele deskundigen en ze heeft
een enkele vertrouweling die een klankbordfunctie vervult. Altijd heeft prins Claus met haar meegedacht. Aanvankelijk waren de kerstboodschappen meer themagericht, de laatste jaren
gaat de aandacht steeds meer uit naar de actualiteit. Toen de
boodschappen nog uitsluitend via de radio werden uitgezonden, duurden ze 11 à 13 minuten. Nu het via de televisie gaat
resteren er nog 7 à 8 minuten voor een toespraak. De koningin
gebruikt zelden citaten, of het moet van een nauwelijks omstreden ﬁguur zijn uit een verder verleden. Hoewel een te abstract
verhaal het risico in zich draagt dat het minder gemakkelijk
wordt opgepakt, laat zij het aan de luisteraar over verbindingen
te leggen en de boodschap op de eigen situatie te betrekken. Zij
zal niet gauw zeggen dat de luisteraar iets zou moeten doen of
behoren te doen.
Beatrix probeert altijd de kritiek die ze op eerdere kerstboodschappen hoort in de voorbereiding van de volgende te verwerken. Dat kan lastig zijn als mensen te kennen geven dat ze ook
met kerst niet op religieus getinte beschouwingen zitten te
wachten. In 1997 dacht de koningin de dood als onderwerp te
nemen. De maatschappelijke relevantie ervan springt weliswaar minder in het oog, maar dood gaan we tenslotte allemaal
en ieder van ons heeft dierbaren te betreuren. Dat moet veel
mensen kunnen aanspreken. Zij wees op onze samenleving die
‘het sterven lijkt te willen ontkennen of te ontvluchten. Soms
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moet wie achterblijft zelfs opkomen voor het recht op verdriet.’
Zij noemde ‘elke dood een onbegrijpelijk einde’. En verder: ‘Op
de lange weg naar aanvaarding van het verlies van een geliefde
zoeken mensen ook troost in hun geloof.’ Ook toen was er hier
en daar wel kritiek te horen dat ze toch wat te religieus zou zijn.
De koningin weet dat zij in haar functie voor de uitdaging staat
een breed publiek aan te spreken. Maar als ze haar best gedaan
heeft een voor iedereen herkenbaar verhaal te houden, laat Beatrix zo’n opmerking verder rusten. De luisteraar mag immers
ook wel enige ruimte laten voor de identiteit van de spreker.
Opvallend was overigens dat de kerstrede met als thema ‘dood
en rouw’ bij de meer betrokkenen wel waardering opleverde.
Fons Elders, hoogleraar theorie van de levensbeschouwing,
complimenteerde de koningin vanwege haar open benadering
van het onderwerp waarmee zij de kans zou hebben benut op
een persoonlijke manier de rijkdom van een pluriforme samenleving te presenteren.40
Met Kerstmis 1999, aan de vooravond van de eeuwwisseling,
tracht koningin Beatrix de balans op te maken van wat de achterliggende eeuw de mensheid had gebracht. Zij wijst erop dat
aanvankelijk nationale soevereiniteit een onaantastbaar begrip
was, maar dat tegenwoordig internationaal aanvaarde normen
steeds meer gewicht krijgen. De democratie geeft weliswaar
ruimte aan veel verschillende meningen, maar daarmee zijn wel
weer nieuwe tegenstellingen te voorschijn gekomen. Stromen
migranten hebben overal een nieuwe pluriforme werkelijkheid
geschapen, maar dat vraagt wel om meer dan louter tolerantie.
Zij constateert dat overal de hiërarchische verhoudingen onder
druk staan en vindt het een terechte ontwikkeling dat iedereen
op zijn prestaties wordt beoordeeld. De koningin heeft het over
de mogelijkheden die de techniek biedt en de bedreiging die
erin schuilt. Miljoenen proﬁteren van een verbeterde welvaart,
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maar tegelijkertijd is de draagkracht van de aarde dramatisch
onder druk komen te staan. De toegenomen mondigheid van
de mensen wordt geplaatst tegenover de negatieve gevolgen
van de individualisering. Ook hier weer die cultuurkritische
invalshoek waardoor zij een scherp oog heeft voor de ambivalentie van de vooruitgang en de gevaren onderkent van een
technocratische manier van denken. Dit is de grondtoon van de
publieke stellingname van Beatrix. In De Groene Amsterdammer
werd met de nodige scepsis de vraag opgeworpen of politici, onder wie de ministers die zich met het onderwijs bezighouden,
eigenlijk wel eens naar de redes van de koningin luisteren.41
De kerstboodschappen van 2000 en 2001 zijn weer abstracter. In
de kerstboodschap van 2002 is die overwegend abstracte benadering des te opvallender, omdat in dat jaar het huwelijk van
haar zoon Willem-Alexander met Máxima, de geboorte en doop
van haar kleindochter Eloïse en het overlijden van haar man
prins Claus plaatsvonden. Hieraan wijdde de koningin de volgende woorden: ‘Voor mijn familie en mijzelf is dit een diep ingrijpend jaar geweest. In bruiloft, geboorte, doop en dood zijn
alle fasen van het leven aan ons voorbijgegaan. In ons verdriet
om mijn man hebben velen gedeeld. Het afscheid heeft hem als
mens belicht. Zoals hij leefde vanuit zijn beginselen van waardigheid en gelijkwaardigheid, heeft hij een voorbeeld mogen
zijn. Met overtuiging zette hij zich in voor medemenselijkheid,
gerechtigheid en waarheid. Oprecht gehecht aan het leven vond
hij zijn kracht in verbondenheid met mensen, ook in andere
werelden.’ Menigeen had net iets meer verwacht. Het feit dat de
koningin meestal zo weinig woorden wijdt aan haar persoonlijke gevoelens, leidt soms tot de te gemakkelijke conclusie dat
deze emoties bij haar dan minder aanwezig zouden zijn. Het tegendeel is waar. Intimi wijzen erop dat Beatrix een warme persoonlijkheid is, die zich echter altijd in de hand wil houden. Ze
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vinden dat zij zich daardoor soms tekort doet. Maar Beatrix zou
het een gruwel vinden als dat wat haar dierbaar is, ten prooi valt
aan vals sentiment en sensatie. Soms doet dit wel eens wat
krampachtig aan.
Toch was de kersttoespraak van 2003 aanmerkelijk persoonlijker. De koningin begon met enkele woorden te wijden aan de
vreugdevolle gebeurtenissen in haar familie, de geboorte van
Amalia en het aanstaande huwelijk van Friso en Mabel. Gelet op
de opwinding die eraan was voorafgegaan was haar woordkeus
opvallend: ‘Intens verheug ik mij op het huwelijk van Friso en
Mabel…’ Vervolgens ging zij in op haar ouders en droeg haar
boodschap op aan haar moeder, prinses Juliana, die in 1982 als
eerste de onderscheiding de ‘Four Freedoms Awards’ uitgereikt
had gekregen, dat nu het uitgangspunt van de toespraak van
Beatrix was. Deze onderscheiding staat voor de ‘Vier Vrijheden’,
vernoemd naar de Amerikaanse president Roosevelt: de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijwaring van nood en gebrek en van vrees.
De tekst van de kerstboodschap heeft Beatrix soms al geruime
tijd van tevoren gereed liggen. Dat zal ook het geval zijn geweest
in het najaar van 2004, toen het land in staat van grote opwinding kwam te verkeren door de moord op Theo van Gogh en wat
erna volgde. Het land was in grote verwarring. Er was behoefte
aan een onafhankelijk, verstandig geluid, van iemand die boven
de partijen staat. Van verschillende zijden werd de wens uitgesproken dat de koningin zou spreken. Hieronder was Femke
Halsema, politiek leider van GroenLinks, die ook vroeg om een
troostend woord van het staatshoofd. Hoezo ceremonieel koningschap? Maar Beatrix beseft dat de snelste reactie niet altijd
de verstandigste is. Daarom moest iedereen wachten tot haar
kerstboodschap van 2004. Deze stond in het teken van het extremisme en hield een oproep tot verdraagzaamheid in. ‘We wor153
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den geconfronteerd met gebeurtenissen die oude fundamentele normen en beproefde tolerantie onder zware druk zetten.
Extremisme in woord en daad splijt de gemeenschap. Grenzen
moeten dan ook duidelijk zijn en regels gehandhaafd. Hierbij
zullen belangen van individuen en groepen zich uiteindelijk
moeten schikken in het algemeen belang.’
De koningin constateerde dat de vrijheid die ons land kenmerkt, bij zulke aanslagen ernstig wordt misbruikt. Zij wees op
de kwetsbaarheid van een open samenleving. Dat vertrouwde
zekerheden niet meer toereikend zijn om de gemeenschap tegen gewelddadige verharding te beschermen brengt ons in verwarring. Simpele oplossingen zijn er niet. In onze ingewikkelde
maatschappij, waar verschillende belangen, inzichten en overtuigingen steeds met elkaar moeten worden verenigd, wordt
nu méér van ons gevraagd. Een samenleving maken we sámen,
benadrukte zij. Dit was natuurlijk geen doorsnee kerstboodschap. Hier ging de kerstboodschap over in een politiek statement van het staatshoofd. De dingen die gezegd moesten worden, werden ook gezegd. Hier en daar werd wel gesteld dat het
wellicht iets concreter had gekund. Dat is misschien waar, maar
het zou in de gespannen situatie van dat moment mogelijk contraproductief zijn geweest.
Een herkenbare lijn,
ook in openbare redevoeringen
Bij de voorbereiding van haar publieke redevoeringen schakelt
Beatrix deskundigen van diverse pluimage in, hoewel er wel
sprake is van een enkele inhoudelijke ‘vaste hoﬂeverancier’.
Ook hierin was de inbreng van prins Claus belangrijk voor haar.
In deze redevoeringen, die zij bij verschillende openbare gelegenheden houdt, zit een vaste lijn door terugkerende thema’s.
Enkele van haar thema’s kwamen we eigenlijk al tegen in haar
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eerste grote rede als kroonprinses voor de Europese jongeren in
Toulouse. Voor verdere Europese samenwerking sprak zij zich
ook toen al uit evenals voor de noodzaak van burgerzin. Hoewel
zij als de eerste exponent van de Nederlandse identiteit beschouwd kan worden, kan zij zich met overtuiging voor de
Europese samenwerking uitspreken, omdat zij deze niet ziet als
‘de totale overdracht van de nationale soevereiniteit aan een
nieuwe, alles en allen omvattende staat’, maar omdat het gaat
‘om het scheppen van een evenwicht tussen nationale en gemeenschappelijke bevoegdheden’.42 Zij vreest geen uniformering van de Europese cultuur door het verdwijnen van de nationale identiteiten, omdat dezelfde naties en staten die samenwerken ‘ook de schatkamer zijn van de veelvormige en rijke
Europese cultuur’.43
In haar dankwoord dat zij in 1996 bij de aanvaarding van de
Karel de Groteprijs in Aken uitsprak, stond zij stil bij de ingrijpende veranderingen die Europa sinds de ‘val van de muur’
heeft ondergaan, bij de grote problemen waarvoor men staat en
bij de onzekerheden die daaruit voortvloeien: ‘Hoe kunnen we
zorgen dat onze landen niet terugvallen in nationaal eigenbelang dat zich slechts richt op het behalen van kortetermijnvoordelen voor eigen land en volk?’
Toen koningin Beatrix op 26 oktober 2004 haar toespraak
hield voor het Europese Parlement was zij het eerste staatshoofd
dat de vergadering toesprak na de uitbreiding van de Europese
Gemeenschap tot 25 lidstaten. Het was een persoonlijke toespraak. De koningin ging terug naar het idealisme uit de tijd
van haar jeugd. Daar was weinig meer van te bespeuren, terwijl
er toch veel was bereikt. Zij hoopte dat het idealisme waarmee
de nieuwe lidstaten zich hadden bevrijd van de sovjetoverheersing zou worden ingebracht in de Unie en nieuw elan zou opleveren. Fundamenteel en uniek vond zij dat de Europese Unie
is gebaseerd op een ‘Community of Law’. Als onderscheidende
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kracht van Europa noemde zij dat het om 25 landen ging die
verenigd waren in verscheidenheid, die hun eigen identiteit,
eigen taal en eigen cultureel erfgoed koesteren. Hierdoor zou
Europa sterker kunnen staan tegenover de geest van materialisme en massacultuur die zich onmiskenbaar over de wereld uitbreidt. Deze rede in het Europese parlement werd goed ontvangen, vooral door de culturele dimensie in combinatie met een
persoonlijke toonzetting.
Andere thema’s die in haar redevoeringen terugkomen zijn: de
handhaving van de vrede, de zorg om het milieu, de biotechnologie, het vraagstuk van de mondiale verdeling en een rechtvaardiger economische orde. Het mag dan zijn dat de koningin
bij haar kerstboodschappen meer ruimte heeft om haar eigen
mening te geven en dat sommige onderwerpen zich eerder voor
een kersttoespraak lenen, maar in haar publieke redevoeringen
zijn veel van de thema’s uit haar kersttoespraken terug te vinden. In de uitwerking botsen ze ook niet met elkaar. De koningin spreekt met één mond.
Duidelijk blijkt dit als we de toespraken die zij in de periode
1994-1995 hield met elkaar vergelijken. In haar kerstboodschap
in 1994, voorafgaand aan de herdenking dat Nederland een halve eeuw was bevrijd, brengt zij onder meer in herinnering dat
het verzet tegen de Duitsers in Nederland niet algemeen was. In
haar toespraak in de Israëlische Knesset, tijdens het staatsbezoek in maart 1995 bekent ze ‘dat het Nederlandse volk de ondergang van zijn joodse medeburgers niet had kunnen verhinderen’. Vervolgens, in haar herdenkingstoespraak gehouden op
5 mei 1995 in de Ridderzaal, wijst zij erop dat vroeger het behoud van de Nederlandse staat de grootste zorg was, terwijl het
nu gaat om de normen waarop de samenleving is gebaseerd. Zij
zegt onder meer: ‘Normbesef en gemeenschapszin kunnen al
naargelang de persoonlijke overtuiging een verschillende in156
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houd hebben. Maar als de vrijheid van de één niet langer staat
voor ruimhartig rekening houden met de vrijheid van de ander,
kan een samenleving niet vreedzaam voortbestaan.’ Zij wees
verder op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens in
combinatie met de betekenis van de gemeenschapsgedachte.
De waarden die mens en gemeenschap kunnen inspireren, zoals verdraagzaamheid, respect en solidariteit, zijn in de loop van
de jaren meerdere malen van verschillende zijden in haar redevoeringen belicht. En ook uit deze rede sprak de zorg om de vercommercialisering van de samenleving en om het gevaar dat de
individualisering zou overgaan in individualisme en egoïsme.
Het is niet zo verbazingwekkend dat de bundel van vier redevoeringen uit 1994 en 1995 als titel meekreeg: Voor het behoud van
de menselijkheid.44
De redevoeringen van koningin Beatrix zijn veelvuldig becommentarieerd. Jan Oegema analyseerde ze. In zijn cultuurgeschiedschrijving Een vreemd geluk schrijft hij dat er in zekere zin
een publieke religie is ontstaan rond de herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog. De kern hiervan vormt de aantasting van
de menselijke waardigheid zoals die in Auschwitz plaatsvond.
Beatrix zou met haar redevoeringen een eigen inbreng in het
ontstaan van deze ‘religie’ hebben gehad. Oegema zegt: ‘Ook
daarmee wist ze een stempel te drukken op de politieke cultuur
en het maatschappelijke klimaat van het land waarin zij niet
alleen in naam de regering aanvoert.’45
Prof. Siep Stuurman benaderde de bewuste herdenkingstoespraak weer anders. Hij sprak van ‘een links-liberaal betoog
met een sociaal-democratische ondertoon en een vleugje christelijk gemeenschapsgevoel’. Men zou daarom kunnen stellen
dat Beatrix in haar publieke uitspraken verwijst naar essentiële
waarden van liberalisme, socialisme en christendom en dat deze combinatie enigszins doet denken aan het communitarisme,
een Amerikaanse stroming die midden jaren negentig in de
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Verenigde Staten furore maakte. Een belangrijke exponent
hiervan, Amitai Etzioni, was in 2004 aanwezig tijdens genoemde conferentie ‘De politiek van Europese waarden’.
‘Het symbool geeft te denken’
(P. Ricoeur)
De conferentie was nieuw in het kader van de Europese Unie,
maar de probleemstelling was dat zeker niet. Uit meerdere publicaties uit de afgelopen jaren klinkt de zorg door dat de bevolking in een moderne samenleving steeds minder met elkaar
zou delen, dat de publieke moraal aangetast zou zijn, dat de
gemeenschapszin zodoende ondermijnd zou geraken en dat
dit de kwetsbaarheid van de democratie zou vergroten. Sinds
het revolutiejaar 1989, toen ‘de Muur’ viel, zijn deze geluiden alleen maar sterker geworden. In verschillende variaties wordt het
ontbreken van een ‘bezielend verband’ geconstateerd. Alleen
wordt niet duidelijk waaruit die bezieling zou moeten bestaan.
Het is zelfs nog niet duidelijk op welke manier de bezinning erop het best aan de orde gesteld zou kunnen worden en door wie.
Amitai Etzioni zei naar aanleiding van de conferentie dat
meer gekozen politici het debat over waarden en normen zouden moeten voeren. Het lijkt me de vraag of een dergelijk debat
in zo’n geval wel van de grond komt en zeker of het grote publiek er ooit door zal worden bereikt. Een actieve politicus begint immers nooit met schone handen aan zo’n debat. Hij heeft
zijn voorgeschiedenis, hij heeft beloften gedaan en daar wordt
hij op afgerekend. Hij zal altijd zijn politieke tegenstander als
concurrent aantre^en, die hem zijn eventuele gelijk niet graag
zal nageven. Een gemotiveerd politicus zal zich hierdoor uiteraard niet laten weerhouden, maar het is voorstelbaar dat het publiek ontvankelijker is voor de morele boodschap van een nietgekozen functionaris. Voor premier Balkenende hoeft het een
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het ander kennelijk niet uit te sluiten. Toen hij nog vice-voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van het CDA was, hield hij
als voorzitter van de Christen-Juristen Vereniging een jaarrede
die de dag erna als artikel in Trouw verscheen onder de titel: ‘De
Koning moet een leider zijn’.46 Balkenende stelt dat het bij het
koningschap niet gaat om politieke machtsuitoefening, maar
om moreel gezag. Op grond daarvan vindt hij dat het constitutionele kader ruimte biedt voor moreel leiderschap en wordt de
Koning uitgedaagd de vraag naar de kwaliteit van onze publieke moraal bespreekbaar te maken. Aan de hand van Beatrix’ toespraken constateerde Balkenende toen dat de koningin er blijk
van geeft moreel leiderschap niet te schuwen.
In de afgelopen 25 jaar heeft koningin Beatrix met haar redevoeringen de Nederlanders een spiegel voorgehouden. Zij heeft
bovendien, in een tijd dat het technocratisch denken de ontwikkelingen in de politiek en de maatschappij steeds meer ging
bepalen, getracht bepaalde tendensen te plaatsen binnen een
culturele context en van daaruit opnieuw te waarderen. Zij
trachtte de essentie van onze beschaving steeds opnieuw te vatten en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Het
is waar dat soms een extra voorbeeld of wat meer aansluiting bij
de actualiteit de toegankelijkheid van haar redevoeringen mogelijk ten goede zou zijn gekomen. Maar desondanks waren ze
allerminst kleurloos. We kunnen weten waar zij voor staat en
met haar inbreng weet zij meermalen iets los te maken in de Nederlandse samenleving. Zoals Lubbers zei: ‘Zij is immers meer
dan de tolk van haar ministers.’47
Zij blijkt zowel in staat uitdrukking te geven aan het nationale gevoelen, aan datgene waarin Nederlanders zich verenigd
weten, als aandacht te vragen voor essentiële zaken. Je zou kunnen zeggen dat koningin Beatrix met haar toespraken de functie van aangever op zich heeft genomen, waarmee zij soms inte159
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ressante discussies weet op te roepen. In het eerder geciteerde
artikel in De Groene Amsterdammer wordt het zo gezegd: ‘Belangrijk is de constatering dat koningin Beatrix dieper, welsprekender en bevlogener op het handhaven en uitbouwen van normen
en waarden ingaat dan welke politicus van christelijke huize
ooit voor elkaar heeft gekregen. Daarin toont ze zich een ware
voorgangster. ’
Bij deze redevoeringen en kerstboodschappen kan nog de
koninklijke aandacht worden vermeld voor het culturele erfgoed en voor zeer verschillende categorieën in de samenleving.
Gecombineerd met het ‘rouwen en trouwen’ van de Oranjes
gaat het bij dit alles om momenten van bezinning en om rituelen waar een breed publiek zich door aangesproken voelt. Met
elkaar is dit in de laatste kwart eeuw in Nederland een niet te
veronachtzamen bestanddeel geworden van iets wat in de richting van een civic religion gaat. Anders gezegd: vanuit haar functie
en vanuit haar unieke positie op de grenzen van politiek, cultuur en samenleving heeft koningin Beatrix een wezenlijke bijdrage geleverd als medestimulator van de publieke moraal.
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Het kabinet Lubbers-Van Aardenne op het bordes van Huis ten Bosch.
11 november 1982. (NA)
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‘Ze bindt heel veel mensen aan zich op inhoud’
– Het constitutionele staatshoofd alssparringpartner –

De Amerikaanse historicus James C. Kennedy, die al eerder van
zich liet horen als een scherpzinnig observator van de Nederlandse politieke cultuur, signaleerde het verschijnsel van de
‘vernieuwingsretoriek’.48 Hij vindt dat we in Nederland tamelijk oppervlakkig vernieuwingen propageren, maar het te gemakkelijk laten afweten als het erom gaat tradities en instituties te verdedigen die hun waarde hebben bewezen. Hij noemde
daarbij zijdelings de discussie over de ‘modernisering van het
koningshuis’. Een ander aspect van onze oppervlakkigheid, dat
ik hieraan zou willen toevoegen, is het verschijnsel dat er over
het thema van de staatsvorm in relatie tot de democratie vooral
in abstracties wordt gesproken. Hierover zijn echter alleen zinnige dingen te zeggen binnen een cultuurhistorische context
en op grond van ervaringsfeiten. Betrek hierbij de mening van
Yvonne Timmerman-Buck, de voorzitter van de Eerste Kamer,
dat we ‘de kennis en het bewustzijn van wat het koningschap
inhoudt te veel hebben laten verpieteren’ en het is duidelijk dat
de kwaliteit van het publieke debat over de betekenis van het
koningschap allerminst is gegarandeerd. Interessant zijn daarom de opvattingen van politici die zowel het staatsrecht in
theorie kennen als ook in de dagelijkse praktijk met koningin
Beatrix te maken kregen. Hoe kijken zij tegen het Nederlandse
koningschap aan en hoe hebben zij Beatrix als constitutioneel
staatshoofd ervaren?
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‘Laat Oranje voor de eenheid zorgen,
de politiek zorgt wel voor de verdeeldheid’
Ed van Thijn, oud-minister van Binnenlandse Zaken en oudburgemeester van Amsterdam, veronderstelt dat er weinig Nederlanders principieel monarchist zijn. ‘Ze zullen hun oordeel
vooral laten afhangen van hun sympathie voor de Oranjes en
van hun indruk in hoeverre het koningschap naar hun mening
zinnig binnen onze democratie functioneert.’ Van Thijn vindt
zelf dat, nu het instituut er eenmaal is, we ons er in de praktijk
gelukkig mee mogen prijzen. ‘Laat Oranje voor de eenheid zorgen, de politiek zorgt wel voor de verdeeldheid.’ Het erfelijke
koningschap ziet hij als een ‘welgevallige uitzondering die onze eenheid symboliseert, binnen een democratisch kader’. Zo’n
Duits systeem met een door de Bondsdag gekozen president
blijft toch iets onbevredigends houden en wat zijn herinnering
aan het bezoek van de Franse president Mitterrand betreft, kan
hij niet zeggen ‘dat een democratische gezindheid nu het eerste
is waar hij aan terugdenkt’.
De vroegere voorzitter van de Eerste Kamer en oud-minister
van Justitie Frits Korthals Altes waardeert het koningschap vanwege de historische continuïteit waarvoor het staat en omdat
het binnen de regering het begrip nationale eenheid vertegenwoordigt. ‘Kabinetten zijn in Nederland altijd gebaseerd op
coalities en representeren hoe dan ook slechts een deel van het
Nederlandse volk. Het staatshoofd staat boven de partijen en
dit wordt door het overgrote deel van het volk als zodanig ook
ervaren.’ Dit viel hem telkens weer op als hij de koningin in zijn
functie van minister van Justitie begeleidde tijdens werkbezoeken aan de politie, een bureau voor rechtshulp of een kantongerecht. De positieve reacties van het publiek waren in dit
opzicht overduidelijk. Korthals Altes noemt koningin Beatrix
‘een staatshoofd met veel gevoel voor stijl en perfectie, iemand
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die tegelijkertijd erg hartelijk is in de persoonlijke contacten en
ongelofelijk professioneel en nauwgezet te werk gaat. Zij is zich
uitermate bewust van wat de constitutionele taak van het
staatshoofd dient te zijn.’
Oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo, tegenwoordig minister van Staat, zegt: ‘Ja, louter theoretisch gezien, is een republiek logischer. Maar ook bij de oprichting van
D66 hebben we al moeten constateren dat onze staatsvorm in
geen geval een sta-in-de-weg vormt bij het verbeteren van de
democratie. Dan is het verder een kwestie van doelmatigheid.
En ons systeem functioneert goed. Als staatshoofd is koningin
Beatrix perfect. Als staatshoofd kun je je niet beter wensen.’
‘Boy-meets-girl’-gevoel
Er is een categorie politici die het koningschap als geen ander
heeft kunnen observeren. Dat zijn de minister-president en de
vice-president van de Raad van State. Mr. Van Agt was premier
in de nadagen van koningin Juliana en de eerste twee jaar van
Beatrix als koningin. Opgeteld ongeveer twintig van de vijfentwintig jaar dat koningin Beatrix regeert, waren Ruud Lubbers
en Wim Kok premier. Het staatshoofd en de minister-president
ontmoeten elkaar veelvuldig en intensief, in elk geval wekelijks
tijdens hun gesprek op maandagmiddag. Ook de vice-president
van de Raad van State, momenteel Herman Tjeenk Willink,
heeft vaak met de koningin te maken.
Oud-premier Van Agt was de eerste die als premier contact
had met het nieuwe staatshoofd. Hij geeft een impressie van
zo’n gesprek op maandag met koningin Beatrix, die ‘hoog intellectueel, altijd tot in de puntjes voorbereid is en heel systematisch te werk gaat’. Zij maakte veel notities en zo kon het gebeuren dat zij in een gesprek vele maanden later teruggreep op die
aantekeningen en opmerkte dat de eertijds gedane mededelin165
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gen niet helemaal in overeenstemming waren met die van heden. ‘Dat kon wel eens lastig zijn, maar toch, als het eropaan
komt, is dat voor een gesprekspartner verkieslijker.’ De heer
Van Agt wil er wel op wijzen dat bij verschil van inzicht tussen
staatshoofd en minister-president koningin Beatrix wel vaak
doorslaggevende argumenten had, maar ook weer niet altijd.
Soms was er ook de invloed van zoiets als wat hij ooit tegenover
Harry van Wijnen beschreef als een ‘boy-meets-girl’-gevoel jegens de koningin. Een voorbeeld hiervan was de gedachtewisseling over de vraag of prinses Juliana met het regeringsvliegtuig
naar de begrafenis van ex-koningin Frederika van Griekenland
zou gaan. Daar zaten wel politieke haken en ogen aan vast. Maar
voor het bewogen pleidooi van Beatrix is Van Agt uiteindelijk
gezwicht. ‘Tante Frederika had veel voor de familie betekend,
benadrukte de koningin, en haar moeder mocht bij deze uitvaart niet wegblijven.’ Prinses Juliana ging, privé, vanwege familierelaties.
De ‘klankbordfunctie’
van het staatshoofd
Het wekelijkse gesprek op maandagmiddag tussen koningin en
premier duurt van twee tot vier uur. Oud-premier Wim Kok
zegt dat sommigen dat overdreven lijkt, een gesprekje rond een
kopje thee zou kunnen volstaan, veronderstellen ze. Ook in het
buitenland wordt er wel eens met lichte verwondering naar gevraagd. Maar Kok heeft de gesprekken altijd bijzonder nuttig
gevonden. De koningin en de premier maken dan een tour d’horizon waarbij in alle openheid tal van onderwerpen worden besproken. ‘Bij de invulling van zijn verantwoordelijkheid kan de
premier enorme baat hebben om onbevangen van gedachten te
kunnen wisselen met een vrouw die haar taak ziet zoals zij. Behalve dat de koningin zich altijd bijzonder geïnteresseerd toont
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en vaak blijk geeft van scherp inzicht, weet ze goed wat er in
Nederland passeert en ook internationaal is ze uitstekend op
de hoogte. Daarnaast beschikt ze over een enorm netwerk.’ Hij
hecht daarom veel waarde aan de ‘klankbordfunctie’ van het
staatshoofd, een waardering die uit gesprekken met anderen
ook naar voren komt.
‘Ze bindt heel veel mensen
aan zich op inhoud’
Wim Kok vindt de discussie over de staatsvorm in ons land weinig relevant. Onze staatsvorm zoals we die kennen is een voortvloeisel uit onze geschiedenis. Het is een gegeven en geen constructie die op een bepaald moment bedacht is. Voor het staatshoofd bestaat er ook geen proﬁelschets. Nederlanders zijn niet
zozeer monarchistisch, maar de Oranjes worden gewaardeerd
en zijn populair. Zeer tre^end heeft prins Claus eens gezegd dat
Nederland een republiek is met een koningin aan het hoofd. Bij
een voortdurend slechte invulling van het koningschap zou het
hier mogelijk eerder dan in omringende monarchieën zijn vanzelfsprekendheid verliezen. Er wordt hier inhoudelijk iets van
het koningschap verwacht. Dit blijkt alleen al uit het feit dat het
staatshoofd krachtens de grondwet tevens deel uitmaakt van de
regering.
Deze verwachting werkt door in de taakvervulling van de koningin en de loyaliteit aan haar wordt mede beïnvloed door de
manier waarop zij vorm geeft aan haar verantwoordelijkheid.
‘Koningin Beatrix weet namelijk mensen aan zich te binden
door kwaliteit en door de consciëntieuze uitoefening van haar
functie. Anders gezegd: Ze bindt heel veel mensen aan zich op
inhoud.’
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‘Natuurlijk is het systeem niet modern.
Moet alles dan modern zijn?’
Oud-premier Ruud Lubbers herinnert zich van de gesprekken
met koningin Beatrix ‘dat ze een brede kennis had van wat er in
de samenleving gaande was, dat ze blijk gaf van een scherp inzicht en dat ze zich altijd uitstekend had voorbereid’. Het waren
‘openhartige gesprekken, die bijzonder terzake konden zijn’.
Wat de ‘klankbordfunctie’ van het staatshoofd aangaat, waardeerde hij ook de ‘nationale invalshoek’, dat wil zeggen de deelbelangen overstijgende benadering, waarvoor zij kiest. Hij
heeft indertijd veel steun van haar gehad toen hij bij het formuleren van zijn beleid naar evenwicht zocht ‘ergens tussen nononsense en sociaal in’. Verder begreep zij zijn probleem met de
kernwapens goed, dat wil zeggen, ‘hoe zonder de NAVO in de
steek te laten er toch democratisch recht gedaan kon worden
aan de heersende opvattingen in het land. In de vraagstukken
over abortus en euthanasie heeft ze me door de vraagstelling bevestigd in het vinden van oplossingen.’
De koningin zou echter niet uitblinken in partijpolitiek inlevingsvermogen. ‘Ze is niet op haar sterkst als het gaat om inzicht in de wereld waarin politici zich moeten handhaven.’ Dat
doet ze gauw af als politieke spelletjes. Wat dat aangaat wijkt ze
waarschijnlijk niet veel af van de gemiddelde kiezer.
Lubbers vindt de discussies over ‘modernisering van het koningschap’ enigszins modieus. ‘Natuurlijk is het systeem niet
modern. Moet alles dan modern zijn? Is dat hét criterium voor
de staatsvorm? Het gaat erom of het systeem goed werkt, en dat
doet het.’
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Eenzame posities
Wim Kok wijst erop dat tijdens de gesprekken op maandagmiddag ook eventuele problemen aan de orde kunnen komen die de
koningin of de leden van het Koninklijk Huis raken. Het kan
betrekking hebben op werkzaamheden die zich voor de prinsen aandienen, omdat nu eenmaal niet elke functie voor hen geschikt is. Ook kan het gaan over de verhouding met andere leden van het Koninklijk Huis, bijvoorbeeld over de namen en
titels van de kinderen. Doordat het Koninklijk Huis een glazen
huis van wel zeer doorzichtig glas is geworden, nemen thema’s
die zich in de media afspelen steeds meer tijd in beslag.
Het is mogelijk dat de minister-president moet signaleren
dat bij een bepaald onderwerp de grenzen van de ministeriële
verantwoordelijkheid in het geding zouden kunnen komen. In
ons systeem is het zo gegroeid dat er over de ministeriële verantwoordelijkheid uitsluitend gecommuniceerd wordt tussen het
staatshoofd en de premier. De andere ministers komen er in
mindere mate of soms zelfs geheel niet aan te pas. Als het eropaan komt is het de premier die de grenzen van de parlementaire
democratie moet bewaken, maar Kok heeft nooit ervaren dat
deze koningin deze zou willen overschrijden.
Maar hij vindt wel dat een premier met de nodige wijsheid de
ministeriële verantwoordelijkheid moet kunnen hanteren. Als
het heel direct de familie raakt of het privé-leven in het geding
is, zijn uiteraard enige terughoudendheid en tact geboden. Het
is daarom van belang dat de koningin en de minister-president
zorg dragen voor een goede onderlinge verstandhouding. Ze
zijn op elkaar aangewezen. Er zou in zekere zin gesproken kunnen worden van een gedeelde eenzaamheid. Volgens Wim Kok
kan, zonder dat hij daarmee wil dramatiseren, worden gesteld
dat een minister-president er meerdere malen tijdens de uitoefening van zijn functie aan wordt herinnerd dat hij in een
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eenzame positie verkeert. ‘Als de premier zelf voor moeilijke
kwesties staat, die politiek heel gevoelig kunnen liggen, kan –
juist door de manier waarop ze haar taak uitoefent – een gesprek met de koningin bijzonder waardevol zijn.’ Omgekeerd
neemt koningin Beatrix de premiers principieel in vertrouwen.
Balkenende zou zich na zijn eerste ontmoeting met haar in zijn
functie als minister-president zelfs enigszins verbaasd hebben
getoond over haar openhartigheid. Natuurlijk geldt ook voor
de koningin dat zij er extra behoefte aan kan hebben iemand in
vertrouwen te nemen. Wim Kok had de indruk dat deze behoefte zeker sterker is geworden sinds prins Claus ernstig ziek was.
Willem-Alexander en het IOC
Twee van die thema’s van persoonlijke aard waar de ministeriële
verantwoordelijkheid aan te pas kwam en die publiek bekend
werden, hadden beide te maken met prins Willem-Alexander.
De ene keer betrof het zijn benoeming tot bestuurslid van het
IOC en de andere keer ging het om zijn huwelijk met Máxima
Zorreguieta.
Wat het bestuurslidmaatschap van het IOC betreft, was het
iedereen duidelijk dat de prins hiervoor belangstelling had. Velen meenden dat voor een sportliefhebber als Willem-Alexander deze functie een grote uitdaging zou kunnen zijn en ze vonden dat hij in deze omgeving veel zou kunnen leren, zeker met
zo’n voorzitter als Samaranch. Koningin Beatrix zou op het
standpunt hebben gestaan dat van een bedanken voor deze benoeming een precedentwerking zou uitgaan voor eventuele
andere functies waarvoor leden van het Koninklijk Huis in de
toekomst gevraagd zouden kunnen worden. Zij zou bovendien
vinden dat onder bepaalde voorwaarden niet alle risico’s uitgesloten mochten worden.
Van het verhaal dat de koningin premier Kok in deze kwestie
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naar haar hand gezet zou hebben, klopt niets. Premier Kok reageerde op grond van ingewonnen adviezen aanvankelijk terughoudend. Nadat Kok over meer informatie beschikte en er met
de prins zelf duidelijke afspraken gemaakt waren, ging hij uiteindelijk akkoord omdat hij vond dat hij de verantwoordelijkheid ervoor op zich kon nemen. Achteraf blijkt dat de prins zich
in het IOC ook nuttig weet te maken. Dat beperkt zich niet tot
een actieve deelname aan de vergaderingen en het opstellen van
stukken ervoor. Opvallend en succesvol was bijvoorbeeld zijn
actie om te voorkomen dat de dubieuze kandidaat Kim tot opvolger van Samaranch zou worden gekozen.
Zorreguieta
Een onderwerp dat eruit springt betreft de voorbereiding van
de goedkeuring voor het huwelijk van de kroonprins met Máxima Zorreguieta en de afhandeling ervan. Kern van de problematiek was het politieke verleden van vader Zorreguieta. Maar de
opmaat was al niet zonder enige spanning. Plichtsbesef en inzet
verwacht de koningin eigenlijk van iedereen, ook van haar kinderen. Het was geen geheim dat zij en ook prins Claus zich in
het verleden zeer kritisch hadden getoond ten aanzien van de
mogelijke partners die hun zoons voorstelden. Het ging er niet
om dat de partners van adel zouden moeten zijn. Maar wie
eventueel tot het Koninklijk Huis zou toetreden moest wel aan
strikte criteria voldoen. Voor de toekomst van de dynastie is dat
ook van belang en tegelijkertijd ging het om het persoonlijke
geluk van haar zoon.
De Prins van Oranje, die toch wel op zeer huwbare leeftijd
was, werd geconfronteerd met bezwaren tegen het verleden van
zijn aanstaande schoonvader. In 1999 hadden hij en Máxima
Zorreguieta elkaar in Sevilla leren kennen. Toen hierover vragen werden gesteld aan premier Kok, nadat geruchten in de me171
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dia alsmaar hardnekkiger werden, sprak hij in september van
een ‘bijzondere vriendschap’ tussen deze twee mensen. Zo’n
kwaliﬁcatie voor een koninklijke relatie was tot nu toe ongebruikelijk. Professor Baud kreeg de opdracht een onderzoek in
te stellen in Argentinië en tot grote verbazing van betrokkenen
bleef dit bezoek geheim.
Kok is altijd van mening geweest dat een dochter het verleden van haar vader nooit aangerekend kon worden. Na verloop
van tijd werd de aanvankelijke verwachting dat de heer Zorreguieta het huwelijk van zijn dochter gewoon zou kunnen bijwonen voor de premier steeds minder vanzelfsprekend. Maar
de gedachte dat vader Zorreguieta niet bij het huwelijk aanwezig zou zijn, was voor het toekomstige paar en voor betrokkenen aanvankelijk een niet te overwegen optie. Uiteindelijk
kwam de premier op de gedachte minister van Staat Van der
Stoel in te zetten. Half januari werd duidelijk dat voor de aanwezigheid van vader Zorreguieta politiek te weinig draagvlak
in de Nederlandse samenleving zou zijn en dit de sfeer rond het
huwelijk ernstig zou schaden. Anderen waren eerder aan deze
conclusie toe dan de verliefde Prins van Oranje. Deze deed nog
enige pogingen het tij te keren. In New York maakte hij, tamelijk gestrest, de vergissing zich te beroepen op een ‘open bron’,
een ingezonden brief in de Argentijnse krant, La Nación, die later
afkomstig bleek van de Argentijnse oud-dictator Videla. Het
kwam de prins op een kritische terechtwijzing van de ministerpresident te staan. De prins zou later opmerken dat hij ‘stom’
was geweest. Tijdens haar eerste ontmoeting met de Nederlandse pers zou Máxima hierover de ontwapenende opmerking
maken: ‘Je was een beetje dom.’
Het was een zeer emotionele periode, zeker ook voor de koningin. Zij tilt zwaar aan zaken die het koningschap en haar
Huis betre^en. Ze lijken de koningin soms te kunnen obsederen. Toch is haar positiekeuze ook onder deze omstandigheden
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constitutioneel steeds helder geweest. Uiteindelijk liep het allemaal goed af. Het huwelijksfeest kon in Amsterdam zonder
wanklanken gevierd worden en de minister-president oogstte
veel lof vanwege de tact waarmee hij deze heikele problematiek
tot een goed einde had gebracht. ‘Maar als het anders gelopen
was dan hadden ze mij er ook wel op afgerekend’, is de nuchtere
conclusie van Wim Kok.
Beatrixisme?
We zien dat dit ‘eerste Haagse echelon’ van politici die het weten
kunnen, die zich op eigen ervaring kunnen baseren, uiterst positief oordeelt over koningin Beatrix als staatshoofd. Midden jaren negentig verscheen er echter af en toe een andersoortig verhaal in de media. Hieruit zou dan moeten blijken dat koningin
Beatrix zou hebben getracht haar constitutionele boekje te buiten te gaan en dat sommige politici daartegen geen weerstand
konden bieden. Het werd eens zelfs aangeduid als ‘Beatrixisme’.
Al eerder, rond de formatie van 1981 die zou uitmonden in
het kabinet Van Agt-II, ging er al eens een gerucht dat de koningin haar eigen voorkeur zou hebben gevolgd. Maar W.F. de Gaay
Fortman sr., die informateur was, wees erop dat zij zich altijd
liet leiden door meerderheidsadviezen.49 Een verhaal dat lang
rondzoemde, betrof de vermeende eigenzinnige rol die Beatrix
zou hebben gespeeld bij de formatie van het eerste paarse kabinet in 1994. Lubbers vindt het verhaal in elk geval volkomen uit
de lucht gegrepen. De koningin heeft toen net als bij de andere
formaties een volstrekt onpartijdige positie ingenomen. ‘Het
is staatsrechtelijk volkomen correct gegaan. Paars is er onontkoombaar gekomen omdat er geen e^ectieve chemie was tussen
Frits Bolkestein en Elco Brinkman en Wim Kok en Elco Brinkman. De koningin was niet bezig mij te suggereren hoe het met
het CDA moest gaan.’ Bovendien had het CDA enorm verloren
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zodat een coalitie met het CDA er alleen getalsmatig al nauwelijks in zat.
Dat er geen sprake was van een koninklijke interventie wordt
onderschreven door Frits Korthals Altes. Hij zegt: ‘De conclusie
dat Kok door moest gaan, deelden de heren Scholten en Deetman, indertijd respectievelijk vice-president van de Raad van
State en voorzitter van de Tweede Kamer.’ Hij wijst erop dat er
wat de formatieprocedure aangaat niets in de grondwet vastligt
en dat hij zich zou kunnen voorstellen dat de Kamer het initiatief meer in eigen hand zou nemen. Op grond van de motieKolfschoten heeft de Tweede Kamer in 1971 al eens vergeefs geprobeerd zelf een (in)formateur aan te wijzen. Toen dit mislukte
en men weer een beroep op de koningin moest doen, sprak men
in het kamerdebat hierover van het ‘hangendepootjesscenario’.
De Kamerleden Peter Rehwinkel (PvdA) en Thom de Graaf (D66)
hebben gesuggereerd om in 2002 nog eens te proberen als Kamer zelf een formateur voor te dragen, maar ook dat is niets geworden. Korthals Altes wil er in elk geval nadrukkelijk aan toevoegen dat ‘onder de huidige koningin nooit een kabinet tot
stand gekomen is dat er staatsrechtelijk gezien niet had moeten
zijn’.
Ze weet scherp de grenzen
van haar bevoegdheden
Wat betreft enkele andere kwesties die tijdens de paarse kabinetten gespeeld zouden hebben, heeft Kok zelf te maken gehad
met de opheªng van het vliegkamp Valkenburg. In de media
verschenen berichten dat de koningin hechtte aan handhaving
van het vliegveld uit logistieke overwegingen zoals ontvangst
en vertrek van staatsbezoeken. Voor de premier was behoefte
aan woongebied rond Leiden van grotere betekenis. Kok kan natuurlijk niet uitsluiten dat de koningin mensen met andere
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verantwoordelijkheden hierover ook zou hebben aangesproken. Maar voor zichzelf kan hij zeggen dat zij nooit geprobeerd
heeft – ook niet bij dit onderwerp – hem op een oneigenlijke
manier onder druk te zetten.
Uit alle gesprekken komt koningin Beatrix naar voren als iemand met een duidelijke eigen overtuiging. Maar zij kent het
staatsrecht en weet haarscherp de grenzen van haar bevoegdheden. Haar standpunt kan ze met verve verdedigen. Als het om
zaken gaat die meer speciﬁek haar eigen terrein raken kan zij
halsstarrig zijn. Uit protocollaire overwegingen waren er bezwaren om bij oªciële gelegenheden ongehuwde partners uit
te nodigen. De gewoonten in andere landen speelden daarbij
een rol en de positie van de partners was indertijd niet duidelijk.
Bij staatsbanketten aan het hof verkoos men met aanpassing
van het protocol te wachten tot er duidelijke richtlijnen zouden
zijn. Voor de politiek was het allang een uitgemaakte zaak dat
ongehuwde partners op een diner welkom behoorden te zijn.
Er moest wel een paar maal op teruggekomen worden. Dat
druppelde wat in de media door. Maar, zegt Wim Kok, ‘als er bij
verschil van mening duidelijke taal wordt gesproken en er goede argumenten over tafel gaan, dan behoeft het standpunt weliswaar nog niet gewaardeerd te worden, maar de helderheid van
stellingname en argumentatie wel degelijk’. Binnen zo’n duidelijk kader vormen verschillen van mening geen probleem.
Twee misverstanden
als constitutionele ‘kwesties’
Wat twee andere ‘kwesties’ aangaat, verwijst Kok naar Van Mierlo, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Het was
allemaal van weinig belang zodat het hem niet meer helemaal
helder voor de geest staat. Maar er zou een slip of the tongue van
de minister in het geding zijn geweest.
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Het ging om de ‘kwestie-Jordanië’, die in januari 1996 speelde. Volgens de media had de minister zich bij zijn beslissing een
ambassade in Amman te openen vooral laten leiden door de
wens van de koningin. Tot dan toe werden de ambassadewerkzaamheden in Jordanië verricht door de ambassade in Syrië. Dit
was enigszins onhandig omdat de verhoudingen tussen Syrië
en Jordanië gespannen waren. De koning van Jordanië had al
eens laten blijken dat hij dat ongemakkelijk vond en in een gesprek met Van Mierlo had de koningin de vraag gesteld of deze
opzet niet vreemd was. Dat vond Van Mierlo ook en hij zei het
plan te hebben dit te willen veranderen. Er zou een staatsbezoek
komen en ook daarvoor zou dat een prettige oplossing zijn. Van
Mierlo: ‘Het komt erop neer dat ik gewoon mijn eigen conclusie volgde. Er zou niets gebeurd zijn als ik niet zo stom was geweest er gewag van te maken dat ik dit onderwerp ook met de
koningin besproken had en haar suggestie ter sprake bracht. Ik
had hierover mijn mond moeten houden en ik had kunnen weten dat men dat aangrijpt voor speculaties en gaat fantaseren.’
De koningin had kennelijk gebruikgemaakt van haar recht te
adviseren en constitutioneel gezien is daar niets mis mee.
De ‘kwestie-Röell’ speelde in het najaar van 1996. Het betrof geruchten in de media over ‘ingrijpen’ van de koningin met als gevolg de overplaatsing van de ambassadeur in Zuid-Afrika, jhr.
E. Röell. Volgens verhalen van ambtenaren op Buitenlandse Zaken zou de koningin negatief over de ambassadeur oordelen
omdat hij ‘met een (Deense) vriendin naar Zuid-Afrika was afgereisd, terwijl zijn echtgenote achterbleef ’. Harry van Wijnen
is hier tamelijk uitgebreid op ingegaan.50 De kern van zijn verhaal was dat de koningin in 1994 zou hebben gevraagd of de
Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika vóór haar staatsbezoek aan dat land zou worden vervangen, omdat de wisseling
dat jaar toch zou plaatsvinden (een nieuwe ambassadeur krijgt
176

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 177

dan een goede kans zich in te werken). Van Mierlo zou toen hebben geaarzeld en zijn secretaris-generaal zou dat hebben uitgelegd als zijn bereidheid hiermee in te stemmen en alvast een
besluit in die geest hebben genomen. Toen Van Mierlo de ambassadeur bij nader inzien toch wilde handhaven, was de beslissing al gevallen. Van Wijnen had volgens Van Mierlo tegen de afspraak in gebruikgemaakt van een vertrouwelijk gesprek waarin dit incident ter sprake was gekomen. Volgens Van Mierlo was
een van de ambassadeurs (die door de overplaatsing van Röell
naar Brussel deze standplaats aan zijn neus voorbij zag gaan) tijdens een cocktailparty loslippig, waarna de zaak een eigen leven
is gaan leiden. Van Mierlo zegt verder: ‘Er heeft bij de afhandeling van de zaak-Röell een misverstand plaatsgevonden door
drukke werkzaamheden. Ik ging het ene vliegtuig in en het andere uit en heb zelf een beetje aanleiding gegeven. De secretarisgeneraal was in de veronderstelling dat hij het moest afhandelen. Eigenlijk draait alles om een misverstand tussen de minister en zijn departement.’ Op grond van dit commentaar blijkt
ook deze ‘kwestie’ constitutioneel gezien dus niets om het lijf te
hebben.
Dat dit gerucht de koningin toch niet lekker zat, is begrijpelijk. Er ging de suggestie vanuit dat zij zou hebben ingegrepen
terwijl de koningin in ons systeem helemaal niet ingrijpt. Vervolgens werd er gesuggereerd dat de koningin niets van Röell
moest hebben vanwege zijn overspelige relatie met een Deense.
We kregen zo het beeld voorgeschoteld van een bekrompen koningin, die haar constitutionele rol niet kent en die een weinig
bijdetijdse privé-opvatting introduceert in het personeelsbeleid op Buitenlandse Zaken. Degenen die dit serieus namen,
miskenden daarmee natuurlijk wel de jarenlange professionaliteit van het staatshoofd. Begrijpelijk dat zij tijdens een ontmoeting met de pers bij het bezoek aan Zuid-Afrika even uit
haar slof schoot en de publiciteit rond deze ‘kwestie’ kwaliﬁceerde als ‘complete onzin’.
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De kwaliteit van het openbaar bestuur
De geruchten stroken ook niet met de taakopvatting van de koningin. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn zegt
dat koningin Beatrix benoemingen heel serieus nam, maar dat
zij nooit heeft getracht een benoeming tegen te houden. ‘Daarvoor heeft ze een veel te scherp inzicht in haar staatkundige positie. Maar ze wil wel weten of er aan alles gedacht is.’ In deze zin
bewaakt zij de ‘kwaliteit van het openbaar bestuur’, soms al in
het voortraject. Dat wil niet zeggen dat hij ooit meegemaakt
heeft dat hij met een andere naam naar buiten kwam dan waarmee hij naar binnen ging. Maar je weet dat je duidelijk moet
kunnen maken waarom je met een voorstel komt. De koningin
neemt dit onderdeel van haar adviserende taak serieus en dat is
een goede zaak.
Lubbers zegt: ‘Behalve dat het bij deze “kwesties” om volstrekt onbenullige zaken gaat, wordt bovendien vergeten dat
toen koningin Beatrix aantrad, zij Bagehots adagium dat in een
parlementaire democratie de vorst slechts de rechten van advies,
aansporing en vermaan toekomen, allang had verinnerlijkt.’
Het straatje schoonvegen
Kortom, in de gesprekken met politici die behoren tot het ‘eerste Haagse echelon’ overheerst tevredenheid over het functioneren van het Nederlandse constitutionele stelsel en over de inbreng daarin van koningin Beatrix. Men vindt dat het systeem
in de praktijk goed werkt en dat er sprake is van een speciﬁeke,
inhoudelijke inbreng. Deze komt vooral tot uitdrukking waar
de koningin optreedt als ‘klankbord’ of ‘sparringpartner’51 voor
de verantwoordelijke politici en als ‘bewaker van de constitutionele zeden’.
Gevraagd of men zich kritiek zou kunnen voorstellen, weet
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men te vertellen dat de koningin incompetentie moeilijk verdraagt en dat zij dit niet altijd weet te camouﬂeren, zodat een enkeling daardoor gepikeerd zou kunnen zijn. Verder zou zij soms
wat moeite hebben met meer persoonlijk gerichte kritiek. Maar
dat zou niets afdoen aan de kwaliteit van haar functioneren.
Er wordt op gewezen dat de kritische verhalen nergens op
feiten, maar uitsluitend op geruchten zijn gebaseerd, dat er veel
wordt gesuggereerd en de bronnen ervan vooral moeten worden gezocht in wat het ‘tweede Haagse echelon’ genoemd zou
kunnen worden. Dit zou bestaan uit ambtenaren die contact
met de pers zochten en, zoals Ruud Lubbers veronderstelt, ‘mogelijk een enkele minister, die problemen bij het staatshoofd
suggereerde, maar zelf zijn rug niet recht kon houden, of een
ministeriële woordvoerder, die het politieke straatje van zijn
chef al te ijverig schoon wilde vegen’.
Gelukkig het land…
Herman Tjeenk Willink doet de incidentele geruchten af als
‘peanuts’. Hij zegt: ‘Hoewel na lange discussies in 1983 de positie van de Koning in de grondwet precies is omschreven, veroorzaakt dit soort vermeende incidenten van tijd tot tijd toch weer
discussies over de noodzaak van modernisering van de monarchie. Het probleem moet echter niet zozeer worden gezocht bij
het staatshoofd, maar eerder in de manier waarop we in de politiek en de media met vermeende incidenten omgaan. Iedereen
toetert maar wat en serieuze analyses kom je zelden tegen. Men
vervalt te snel in simpliﬁcaties. Het koningschap vormt geen
bedreiging van de democratie, maar is soms slachto^er van de
gebreken van de democratie.’ Hij ziet het eerder als een compliment dat men over een periode van 25 jaar geen serieuzere
zaken wist te bedenken. ‘Gelukkig het land waarin de opperste
opwinding over het koningschap zich concentreert rond “incidenten” zoals deze.’
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Geen Zweeds model, maar een typisch
Nederlands koningschap
– De koningin als ‘bewaker van de constitutionele zeden’ –

Als kroonprinses heeft Beatrix zich grondig op het koningschap
kunnen voorbereiden, theoretisch en praktisch. Maar zij werd
door haar moeder niet betrokken bij de uitoefening van het
koningschap zelf, bijvoorbeeld bij kabinetsformaties. Het ‘geheim van Soestdijk’ gold ook voor de kroonprinses. Daarop was
één uitzondering: de voorbereiding van de grondwetswijziging.
De essentie van de Nederlandse grondwet gaat terug op de
grondwet van 1848. Toen had koning Willem II, verontrust
door buitenlandse revoluties, buiten zijn ministers om aan de
liberaal Thorbecke opdracht gegeven een nieuwe grondwet op
te stellen. Deze laatste autocratische daad van een Oranjevorst
bracht het einde van de dominante positie van de Koning en een
geleidelijke ontwikkeling in de richting van de parlementaire
democratie. De Koning en de ministers bleven samen de regering vormen, maar de grote verandering die deze grondwetswijziging bracht, was de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het politieke beleid werd voortaan bepaald
door de ministers, die hiervoor verantwoording schuldig waren
aan het parlement. Maar volgens de formulering in de grondwet nam de Koning nog een centrale positie in. Naarmate het
ongeschreven staatsrecht verder evolueerde klopte dit steeds
minder, zodat er wel gezegd werd: ‘Er staat niet wat er staat.’52
Toen in 1963 voor de vijfde maal na de Tweede Wereldoorlog
een gedeeltelijke grondwetswijziging aan de orde was, vond
men het genoeg en werd er besloten over te gaan tot een algeme181
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ne grondwetsherziening. Hieraan werkten verschillende kabinetten en de nieuwe grondwet werd uiteindelijk afgekondigd
op 17 februari 1983.
Koningin Juliana vond het goed dat Beatrix samen met haar
de besprekingen bijwoonde. Naarmate het proces vorderde
en er steeds meer papier bijkwam, kon zij haar moeder – die als
koningin toch al zo veel paperassen ontving – in elk geval helpen die uit elkaar te houden. Toen Beatrix in 1980 haar moeder
was opgevolgd, nam ze natuurlijk wel deel aan de besprekingen.
‘Een alerte kennis van het staatsrecht’
Koningin Beatrix heeft altijd grote belangstelling gehad voor
het staatsrecht. Dit is steeds meer voor haar gaan betekenen.
Haar wordt ‘een alerte kennis van het staatsrecht’ toegeschreven.
Omdat de grondwet bestand moet zijn tegen de waan van de
dag is de formulering bewust zeer afgewogen en is de procedure
om hem te wijzigen niet zo simpel. Het is voor de parlementaire
democratie belangrijk dat wij allen de regels, zoals die van de
scheiding van machten, respecteren en handhaven en daarbij
op correcte wijze de procedures volgen. Er bestaat echter weinig
liefde voor de grondwet. Van verschillende kanten wordt erop
gewezen dat er een tendens is om hier steeds slordiger mee om
te gaan. De Raad van State wees hierop53 en Frits Korthals Altes,
die als oud-minister van Justitie en oud-voorzitter van de Eerste
Kamer een lange periode kan overzien, heeft de indruk ‘dat
kabinet en Staten-Generaal vroeger, in de jaren zestig bijvoorbeeld ten tijde van de “Irene-kwestie”, meer oog hadden voor de
zuiverheid van constitutionele procedures dan tegenwoordig’.
De handhaving van de constitutionele zeden zou de koningin
bijzonder ter harte gaan.
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De grondwet zoals deze in 1983 uiteindelijk tot stand is gekomen, hield een zeer ingrijpende herziening in, maar in veel opzichten betrof het toch voornamelijk een modernisering van
verouderde formuleringen, vooral ook wat de rol van de Koning
betreft. In zijn notitie over ‘Het Koningschap’, die minister-president Kok in 2000 naar de Kamer stuurde, stelt hij: ‘Bij de algehele grondwetsherziening van 1983 zijn de bepalingen inzake
het koningschap versoberd, verduidelijkt en gemoderniseerd,
doch in essentie gehandhaafd.’54 Veel werd impliciet, wat vroeger apart genoemd werd, bijvoorbeeld de speciﬁeke relatie tussen de Koning en de strijdkrachten. Op zichzelf is hier niets tegen, maar het komt voor dat formuleringen een gevoelsmatige
betekenis hebben, waardoor mensen zich soms meer met instituties verbonden kunnen voelen. Als mensen door de koningin
kunnen worden bedankt voor bewezen diensten, kan dat soms
veel voor hen betekenen.
Een belangrijke wijziging voor het koningschap was het besluit de voorrang van mannen bij de erfopvolging af te scha^en.
Dit was een voor de hand liggende aanpassing aan de ontwikkelingen in de samenleving. Verder staat sindsdien de titel van
Prins van Oranje voor de troonopvolger niet meer in de grondwet vermeld, maar sinds 2002 wel in de wet Lidmaatschap Koninklijk Huis.
Een principiële keus was dat de Koning als staatshoofd deel
bleef uitmaken van de regering. De essentie van zijn positie is
zoals Bagehot aangaf: het recht om aan te moedigen, te waarschuwen en te worden geraadpleegd. In genoemde notitie
wordt hier dan ook naar verwezen.
De ‘Margarita-affaire’
Oude stabiele democratieën gaan meestal soepel met hun constituties om en veranderen er slechts weinig aan. Men hecht er
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veel aan gewoonterecht en interpretaties van de bestaande
tekst. Groot-Brittannië heeft bijvoorbeeld zelfs geen geschreven grondwet en de Verenigde Staten hebben nog de grondwet
van 1787. Een land als Frankrijk heeft veel constituties achter de
rug, maar vertoonde dan ook tot het midden van de twintigste
eeuw als democratie weinig stabiliteit. Nederland zit hier wat
tussenin. De grondwetsherziening van 1983 was weliswaar tekstueel ingrijpend, maar inhoudelijk was er toch vooral sprake
van staatkundige continuïteit.
Deze continuïteit bleek uiteindelijk ook weer bij de aﬂoop
van op zichzelf zoiets onnozels als de ‘Margarita-a^aire’. Deze
bracht veel rumoer; het parlementaire debat erover werd weliswaar in het staatsrechtelijke vlak getrokken, maar dat leverde
ten slotte nauwelijks iets op. In februari 2003 openden Margarita de Bourbon de Parme, nichtje en petekind van koningin Beatrix, en haar toenmalige echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn een publicitaire aanval op de Oranjes en de regering. Zoals
bekend ging het om een familievete met De Roy van Zuydewijn
als middelpunt. Hij zou in kringen van de Oranjes niet welkom
zijn geweest en zou op allerlei manieren zijn tegengewerkt. Er
verschenen veel oncontroleerbare verhalen en het veroorzaakte
uiteraard behoorlijk wat spektakel in de media. Voor de koningin, die altijd de voorbeeldfunctie van de koninklijke familie
heeft benadrukt, moet dit zeer onaangenaam zijn geweest. Het
kwam allemaal extra hard aan omdat, gedurende de bijna vijfentwintig jaar dat koningin Beatrix regeerde, het Nederlandse
Hof zeer schandaalbestendig was gebleken. Het publiek besefte
hoe de koningin dit moest ervaren, zeker zo kort na de dood van
prins Claus. Maar ja, royaltynieuws wordt graag gelezen, dus de
media zaten een paar weken op rozen. Toch is hiermee niet alles
gezegd.
Zo is er de veronderstelling dat als er maar weinig leden van
de koninklijke familie tot het Koninklijk Huis behoren, de kans
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op schandalen daarmee zou worden beperkt. Maar dat is te naïef
gebleken. Als het om sensatie gaat, is het onderscheid tussen
koninklijke familie en Koninklijk Huis simpelweg te subtiel.
Maar het blijft wel de taak van de minister-president en van de
beide Kamers dit onderscheid duidelijk te handhaven en toe te
passen.
Het parlementaire debat dat uit deze ‘a^aire’ voortvloeide,
verdiende geen schoonheidsprijs. Voor de minister-president
was de materie nog nieuw en te veel Kamerleden lieten zich
door de media op sleeptouw nemen, zodat hoofd- en bijzaken
vaak door elkaar werden gehusseld.
Het Kabinet der Koningin
Maar één thema sprong er voor de ﬁjnproevers wel uit en dat bewees weer eens de eerder genoemde continuïteit van ons staatsrecht. Dit was de discussie over de positie van de Directeur van
het Kabinet der Koningin. Het feit dat hij indertijd de inlichtingendienst informatie over Edwin de Roy van Zuydewijn heeft
gevraagd en de verkregen inlichtingen zou hebben doorgegeven aan de vader van de bruid, riep in de Tweede Kamer allerlei
vragen op.
Het debat over dit onderwerp en de daaruit voortvloeiende
opstelling van de regering tonen aan hoe geleidelijk de staatsrechtelijke ontwikkelingen in Nederland verlopen – continuïteit blijft het kenmerk. Het Kabinet der Koningin vormt de
schakel tussen de ministers en het staatshoofd. Wetten, voorstellen voor benoemingen en de troonrede lopen allemaal via
dit instituut.
De discussie over de positie van dit Kabinet gaat eigenlijk
ver terug, tot de tijd dat koningin Emma regentes was voor haar
minderjarige dochter Wilhelmina. De minister van Binnenlandse Zaken uit die tijd, Tak van Poortvliet, wilde aanvankelijk
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het Kabinet ophe^en, maar in zijn nota van 1892 kwam hij met
een voorstel dat erop neerkwam dat de ambtenaren van het Kabinet ondergeschikt zouden worden aan zijn ministerie. Regentes Emma was het hier absoluut niet mee eens. Haar bezwaren kwamen er onder meer op neer dat dit zou leiden tot een
aantasting van de onafhankelijke positie van het staatshoofd.
Zij gaf dan ook niet toe. De zittende directeur van het Kabinet,
jhr. mr. J.F. Alewijn, die om gezondheidsredenen om ontslag
had verzocht, was hier enigszins de dupe van, want hangende
deze kwestie werd hem gedurende enkele jaren geen ontslag
verleend. Het Koninklijk Besluit dat in 1893 onder auspiciën
van Tak van Poortvliet tot stand kwam, handhaafde in grote lijnen de uitgangspunten van het Koninklijk Besluit van 1840.
In het jubileumboek dat in 1991 ter gelegenheid van honderdvijftig jaar Kabinet der Koningin verscheen, bepleitte dr.
Nico Cramer al de invoering van een adequate taakomschrijving.55 Daar heeft het ‘Margarita-debat’ in elk geval toe geleid.
De begroting van het Kabinet valt voortaan onder de begroting van Algemene Zaken en daarmee van de premier; zijn ministeriële verantwoordelijkheid wordt hierdoor geaccentueerd
en enkele zaken zijn nog eens duidelijker beschreven. Het Kabinet der Koningin blijft ook nu los van de ambtelijke hiërarchie
en de Directeur valt niet onder de secretaris-generaal van het
ministerie van Algemene Zaken. Regentes Emma zou met de
uiteindelijke oplossing niet ontevreden geweest zijn. Het moet
ook in de geest zijn van Cramer, die vond dat het staatshoofd in
de communicatie met de ministers een eigen apparaat nodig
had. Zoals hij stelde: ‘Het heeft weinig zin als de bewindslieden
zouden komen antwoorden op door hen zelf opgeworpen vragen.’
In zo’n situatie schuilt naar mijn mening het risico dat het
staatshoofd, symbool van nationale eenheid, wellicht te veel in
de buurt komt van de partijpolitiek gekleurde minister-presi186
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dent. De keuze voor de aparte positie van het Kabinet der Koningin is dan ook de consequentie van het feit dat de koningin
deel uitmaakt van de regering en we met elkaar vinden dat zij
dan ook een eigen inbreng moet kunnen leveren. De teneur van
sommige commentatoren dat Beatrix bevoegdheden heeft
moeten prijsgeven, is daarom wat kort door de bocht.
Advisering en de besluitvorming
in een democratie
Het simpelweg onderbrengen van het Kabinet der Koningin bij
Algemene Zaken zou naar mijn mening in strijd zijn geweest
met de gangbare constitutionele principes. Zo’n ontwikkeling
zouden sommigen graag hebben uitgelegd als een stap in de
richting van een puur ceremonieel koningschap, ook wel ‘het
Zweedse model’ genoemd. Maar het gebruik van deze formulering zou een waarschuwing moeten zijn, omdat de constitutionele ontwikkeling van een land namelijk niet zomaar een imitatie kan zijn. Deze moet voortvloeien uit de eigen cultuurhistorische context. Juist door de republikeinse oorsprong van het
Nederlandse koningschap was het nooit zo ceremonieel georiënteerd. De Oranjes hadden altijd ook een inhoudelijke taak.
Deze komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat het staatshoofd nog steeds deel uitmaakt van de regering. De constitutionele verhoudingen zijn geleidelijk aan zo uitgekristalliseerd
dat het staatshoofd geen politieke macht meer uitoefent. Maar
er is ruimte gebleven voor de adviserende inbreng van de koningin, die binnen de regering de nationale eenheid vertegenwoordigt. Die inbreng blijkt in politieke kringen vrijwel algemeen te worden gewaardeerd.56
Interessant is in dit verband de opvatting van oud-premier
Kok, die vindt dat de tegenstanders van de adviserende functie
van het staatshoofd de begrippen advisering en besluitvorming
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door elkaar halen. Hij wijst nadrukkelijk de stelling van de
hand dat eventuele invloed van het staatshoofd op de besluitvorming via adviezen strijdig zou zijn met de democratie. Hij
vindt dat dit voorbijgaat aan de realiteit van de besluitvorming
in een democratie. Er moet namelijk onderscheid worden gemaakt tussen meningsvorming en besluitvorming. In een open
maatschappij wordt van allerlei kanten, via de media, belanghebbenden, ambtenaren en lobbyisten geprobeerd de meningsvorming, die voorafgaat aan de besluitvorming, te beïnvloeden. Politici die de uiteindelijke beslissing moeten nemen,
kunnen bovendien altijd ook nog beïnvloed worden door mensen uit hun eigen directe omgeving van gezin, familie of vrienden. Beïnvloeding is dus nooit uit te sluiten. Inzichten rijpen,
het is een kwestie van hoor en wederhoor op basis waarvan uiteindelijk de besluitvorming plaatsvindt.
Wim Kok zou het inconsequent en ook nog eens bijzonder
contraproductief vinden als de mening van de koningin, omdat
het hier het onschendbare staatshoofd betreft, niet bij de meningsvorming zou worden betrokken, wanneer het om waardevolle adviezen gaat. De kern is dat een politicus tot een besluit
komt waar hij/zij achter staat en er vervolgens ook de volle verantwoordelijkheid voor aanvaardt. Het standpunt van de adviseurs is dan niet meer relevant.
Als we moeten constateren dat het bestaande stelsel goed
functioneert, is er geen enkele reden een geheel nieuw constitutioneel systeem te ontwerpen. Maar ook omdat de vroegere minister-president de inhoudelijke inbreng van het staatshoofd
in geen geval had willen missen, is hij tegen een uitsluitend ceremonieel koningschap. Hij vindt dat de premier belang heeft
bij een sterke koningin. ‘Deze koningin is een sterke persoonlijkheid die haar werk zeer serieus neemt. Dat is goed voor ons
werk.’
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Lid van de regering,
een weloverwogen keuze
In het voorjaar van 2000 had toenmalig D66-voorman, Thom de
Graaf, suggesties gedaan die in de richting van een ceremonieel
koningschap gingen. Deze kwamen er onder meer op neer dat
het staatshoofd niet langer deel zou moeten uitmaken van de
regering. In reactie hierop stuurde minister-president Kok het
parlement dat najaar de notitie ‘Het Koningschap’, waaraan
eerder vermelde opvattingen en zijn ervaringen duidelijk ten
grondslag liggen. Het standpunt dat de Koning deel moest uitmaken van de regering wordt als volgt verklaard: ‘Daarmee
wordt inhoud en betekenis gegeven aan de functie die het koningschap in ons maatschappelijk bestel vervult. Deze deelname aan de regering brengt met zich mee dat de Koning goed
geïnformeerd is. Binnen het geschetste constitutionele kader
van onschendbaarheid en ministeriële verantwoordelijkheid
kan de Koning, juist vanuit diens ongebonden en onpartijdige
positie, met vragen en opmerkingen een waardevolle rol vervullen binnen de regering. Deze plaats en positie binnen de
regering hebben een duidelijke positieve waarde en betekenis
voor bestuur en samenleving, die behouden dienen te blijven.’
Er wordt ook wel op gewezen dat het de ministers eraan herinnert dat er nog meer is dan de eigen (partij)politieke invalshoek en dat het Koning en ministers dwingt elkaar op de hoogte
te houden. Juist als de Koning buiten de regering zou staan, zou
hij eerder een eigen politieke rol opgedrongen krijgen.
Met enige regelmaat is er wel iemand die meent dat het beter
zou zijn als de troonrede niet door de koningin zou worden uitgesproken. Het zou voor de koningin een te politieke tekst zijn.
Maar de premier meent dat hiermee bij de opstelling van de
troonrede voldoende rekening wordt gehouden. Hij zei wat dat
onderwerp aangaat in de Kamer ter toelichting: ‘De troonrede
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mag immers geen bijvoeglijke naamwoorden of andersoortige
uitspraken bevatten die niet in de mond van het staatshoofd
moeten worden gelegd.’ Verder wees hij erop dat het uitspreken
van de troonrede door het staatshoofd een goede traditie is en
dat de meer politieke kleur later wel komt in het politieke debat.57
Het voorzitterschap van de Raad van State van de Koning
wordt verdedigd door erop te wijzen dat deze functie ceremonieel van aard is en geen inhoudelijke betekenis heeft. Het is
ook een traditie. Sinds Willem van Oranje hebben stadhouders
en koningen steeds zitting gehad in de Raad van State.
Met betrekking tot de rol van de koningin in de formatie
werd erop gewezen dat deze vooral procedureel van aard is en
dat geen grondwettelijke bepaling de Kamer weerhoudt zelf
het initiatief in handen te nemen. Met enige regelmaat zijn hier
discussies over. De huidige formatieprocedure is wel eens vergeleken met een vorm van mediation.58 Toen Maartje van Weegen
de koningin eens vroeg naar haar invloed zei zij: ‘Ik heb gesprekken, maar mijn taak is een oplossing te vinden waarbij het
grootste vertrouwen van de Kamer de basis is. Daar zoeken we
naar en dat is eigenlijk hoe de keuze gemaakt wordt.’ Op de
daaropvolgende vraag of de invloed van de koningin op het politieke leven dus onzin is, luidde het antwoord: ‘Die wordt gegeven vanuit de Kamer.’
Een beetje meer inhoudelijke reflectie
Hoewel De Graaf daarbij nadrukkelijk stelde dat zijn voorstellen geen kritiek inhielden op het functioneren van koningin
Beatrix, veroorzaakten zijn ideeën behoorlijk wat opwinding.
Dit leidde tot artikelen in kranten en tijdschriften, veel ingezonden stukken en een optocht van ‘deskundigen’ op de televisie. Degenen die zich hierover verbazen, overschatten vaak de
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betekenis van het staatsrecht als theorie en onderschatten de
praktijk van alledag en de sociaal-psychologische en cultuurhistorische aspecten van het koningschap van de Oranjes. Het
feit dat de negentiende-eeuwse Franse historicus Renan ooit
sprak van ‘un marriage si intime’, dat wil zeggen dat hij de relatie tussen het Nederlandse volk en de Oranjes vergeleek met een
intiem huwelijk, had voor De Graaf een waarschuwing kunnen
zijn. Hij zei namelijk ‘verbijsterd’ te zijn over de opwinding die
zijn suggesties onder het publiek hadden veroorzaakt.59
Onze politici stellen zich in staatsrechtelijk opzicht meestal
pragmatisch op. Zoiets blijkt ook weer uit de notitie ‘Het Koningschap’. Deze is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringen in de constitutionele praktijk van alledag. Dit pragmatisme
past in de Nederlandse staatkundige traditie. Toen Willem I in
1814 de Nederlandse kroon aanvaardde, beriep hij zich niet op
het ‘goddelijk recht’ zoals zijn vorstelijke tijdgenoten, en toen
de liberalen in 1848 het parlementaire stelsel introduceerden,
spraken ze wijselijk niet over de leer van de volkssoevereiniteit.
Het parlementaire debat over de notitie ‘Het Koningschap’
bleef dus wat aan de oppervlakte, maar zoals gebruikelijk bleken de tegenstellingen in het politieke polderlandschap niet zo
groot. De veronderstelling die werd geopperd dat de Koning
geen lid van de regering behoefde te zijn om toch een adviserende rol te kunnen spelen, werd door de premier niet gedeeld. De
regering en de parlementaire meerderheid wensten nadrukkelijk dat het staatshoofd lid van de regering zou blijven, maar in
essentie is zijn rol die van adviseur. De Graaf had een voorkeur
voor een ontwikkeling van het koningschap in Zweedse richting, maar gaf in zijn lezing onder de titel ‘Bekroonde democratie’ toch blijk van inzicht in de historische positie van de Oranjes en sloot eerder de adviserende rol van de Koning niet uit.60
Eigenlijk zou het in 2000 tijd zijn geweest voor een meer
principiële bezinning. De soms even opﬂikkerende publieke
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discussies over staatsvorm en democratie blijven meestal steken
in abstracties. En natuurlijk vormen in abstractie gezien het koningschap en de democratie niet zo’n vanzelfsprekende combinatie. Maar democratieën stellen in abstractie niets voor, ze komen tot leven in een cultuurhistorische context. Voor de meeste
Nederlanders betekent dit dat voor hun beleving zowel de democratie als het koningshuis tot hun culturele erfgoed behoort
en dat zij van elke generatie politici en Oranjes verwachten dat
ze er weer iets moois van maken. Tradities zijn niet alleen maar
franje. Ze bevorderen dat meer mensen zich betrokken voelen
bij instituties, de samenleving wordt er herkenbaarder door en
ze benadrukken de continuïteit van de samenleving. Maar tradities behoeven van tijd tot tijd wel de nodige heroverweging.
Een debat over de democratie in relatie tot haar culturele bedding en de plaats van het Oranjehuis daarin zou eerder tot inzicht leiden en mogelijk tot een meer creatieve manier van denken op dit gebied. Waarschijnlijk waren Kok en De Graaf elkaar
dan nog dichter genaderd.
Het ‘geheim van Noordeinde’
Het feit dat de Koning deel uitmaakt van de regering is geregeld
in artikel 42 van de huidige grondwet: 1. ‘De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.’ 2. ‘De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.’ Verder is er de
afspraak dat alle overleg tussen het staatshoofd en de ministers
vertrouwelijk van aard is. Het gaat om de eenheid van de kroon.
Dit wordt in het spraakgebruik wel aangeduid met de uitdrukking ‘geheim van Noordeinde’. De bedoeling hiervan is dat de
koningin een adviserende inbreng in het regeringsbeleid kan
hebben, maar dat zij als symbool van nationale eenheid in de
politieke luwte kan blijven en zo min mogelijk omstreden
raakt.
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Op het moment dat de tekst van artikel 42 verschijnt, geeft
het computerprogramma aan: ‘vaag taalgebruik, geen suggesties.’ Terecht. Zo’n formulering en een begrip als het ‘geheim
van Noordeinde’ zeggen op zichzelf nog weinig. Het gaat erom
welke interpretatie ervan in een bepaalde tijd werkbaar en acceptabel wordt gevonden. Toen Thorbecke het bewuste artikel
introduceerde, stond hem de interpretatie zoals deze nu in
grote lijnen gangbaar is, zeker nog niet voor ogen. Ook met de
geheimhouding ging Thorbecke soepeler om dan tegenwoordig acceptabel wordt beschouwd. Het ‘geheim van het Paleis’
was helemaal nog niet zo’n beladen begrip.61 In de jaren zestig
van de vorige eeuw werd het begrip op advies van de ministers
van Staat Drees en Oud nader gepreciseerd, maar het blijft een
kwestie van interpretatie.62
Zo’n constructie als de ministeriële verantwoordelijkheid
vraagt ook veel van de deelnemende partijen, in het bijzonder
van de koningin en de minister-president. Uit gesprekken met
de oud-premiers blijkt dat betrokkenen het als essentieel hebben ervaren dat ze elkaar voluit het vertrouwen schenken en
bereid en in staat zijn zich in elkaar en in elkaars functie te
verplaatsen. Doordat het staatshoofd en de premier beiden zo’n
unieke positie innemen en zo op elkaar aangewezen zijn, ontstaat er gewoonlijk na een periode van aftasten een goede werkverhouding. Het maakt natuurlijk wel uit of mensen elkaar in
meerdere of mindere mate liggen, maar dit is bij een professionele beroepsuitoefening nooit doorslaggevend. Van het staatshoofd mag worden verwacht dat deze het spel loyaal meespeelt,
welke kleur het kabinet ook heeft. Van de premier mag worden
verwacht dat deze alert stelling neemt als daartoe aanleiding
bestaat.
Als buitenstaander zie je uiteraard dat de ene premier meer is
ingevoerd in de materie dan de andere. De laatste decennia waren er bovendien meer premiers met een achtergrond als eco193
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noom dan als kenner van het staatsrecht. Soms heeft iemand
duidelijk wat langer tijd nodig om zich in te werken. In de
communicatie met de Kamer kan ook nog een rol spelen dat de
minister-president wat onzeker gaat opereren als hij tegen Kamervragen zou opzien. In zo’n periode kan de invloed van zijn
ambtelijke omgeving te merkbaar worden. Dan dreigt een verambtelijking van de ministeriële verantwoordelijkheid. Toch
lijkt een e^ectieve toepassing ervan gewoonlijk eerder een
kwestie van zich politiek en psychologisch inleven dan van een
formele, juridische benadering. Hiermee door mij geconfronteerd stellen degenen die er ervaring mee hebben, zoals de oudpremiers, dat het huidige systeem op hoofdlijnen goed werkt
en geven zij er blijk van eraan te hechten. Maar niet valt te ontkennen dat het artikel net iets te veel wordt geciteerd om te
kunnen zeggen dat het voor zichzelf spreekt en rond onbenullige kwesties ontstaat er nogal eens ruis, zeker in de media. Dit
bracht Hans Dijkstal, indertijd fractievoorzitter van de VVD in
de Tweede Kamer, ertoe in een artikel de vraag op te werpen of
de huidige interpretatie van het principe van de ministeriële
verantwoordelijkheid niet te rigide is. Hij vreesde dat hierdoor
de koninklijke familie juist eerder doelwit van publieke discussies zou kunnen worden.63
De ‘zwakke plek van het geheim’
Lubbers was premier in de eerste periode van het koningschap
van Beatrix, toen er zelden discussies waren over de uitleg van de
ministeriële verantwoordelijkheid. Zijn opvatting dat een moderne democratie een ‘royale en geen angsthazige’ interpretatie
van de ministeriële verantwoordelijkheid veronderstelt, betekent bijvoorbeeld dat hij vindt dat het staatshoofd bij de opstelling van toespraken ruimte moet hebben voor een zekere
eigen toonzetting. Als de koningin een staatsbezoek aﬂegt, be194

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 195

hoort haar rede uiteraard te passen binnen het regeringsbeleid.
Maar hij weet dat met een eigen inbreng van de spreekster een
rede vaak even iets persoonlijker van karakter wordt. Hierdoor
wordt de luisteraar er eerder door aangesproken. Lubbers vindt
dat een staatshoofd als Beatrix, met haar uitgebreide voorbereiding en politieke gevoel, bewezen heeft dat dit kan en dat het
ook zinvol is.
Wim Kok zegt dat hij wat de interpretatie van de ministeriële
verantwoordelijkheid betreft, ongeveer op dezelfde lijn zit als
Ruud Lubbers. Maar in zijn periode heeft hij ervaren dat tijd en
omstandigheden van invloed kunnen zijn op de wijze waarop
de ministeriële verantwoordelijkheid inhoud krijgt. Het was
bijvoorbeeld opvallend dat er in de tweede helft van de jaren negentig meer discussies rond het koningshuis waren. Kok denkt
dat dit komt door incidentele kwesties en tevens doordat het
klimaat hier toen wat gevoeliger voor was in verband met verhalen in de media over mogelijke hervorming van het koningschap.
Jarenlang was er de ongeschreven code dat politieke partijen
zich met twee onderwerpen niet zouden proﬁleren: de Tweede
Wereldoorlog en het koningshuis. Een enkele keer is het zelfs
voorgekomen dat de grote partijen ervoor kozen dat één woordvoerder namens hen optrad.64
We zien dat Kamerleden zich tegenwoordig minder dan
voorheen aan bepaalde codes houden, zoals de afspraken die
slaan op vertrouwelijkheid in gesprekken met de koningin. Het
heeft er alle schijn van dat Kamerleden probeerden zich met
Kamervragen over het koningshuis te proﬁleren. Soms werd er
naar de pers informatie gelekt uit een gesprek waarvan de koningin mocht veronderstellen dat het op grond van voorafgaande afspraken vertrouwelijk zou zijn. Als zij een groepje parlementariërs ontvangt, werpt zij nog wel eens een stelling op om
de discussie te stimuleren. Zoiets komt dan later in de pers als
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een opvatting van de koningin. In 1999 bijvoorbeeld, na een bezoek van Kamerleden aan de koningin, lekte uit dat de koningin
er voorstander van zou zijn dat de politie de beschikking over
pepperspray zou krijgen. Voorts zou zij zich erover verwonderen dat er cellen leegstonden en zou zij verteld hebben dat haar
zoons om veiligheidsredenen ’s avonds liever niet in Amsterdam uitgingen. Het sop is de kool natuurlijk niet waard, maar af
en toe veroorzaakt zoiets hier en daar wel wat opwinding. De
dag na Prinsjesdag 2004 verscheen er een verhaal in de media van
soortgelijk niveau. De koningin zou na het uitspreken van de
troonrede er zich tegenover Kamerleden over hebben beklaagd
dat de troonrede dat jaar zo saai was, dat het geen taalkundig
wonder was, dat het een hard verhaal was, maar dat het niet
mooier kon. De RVD zei dat het niet klopte, maar er werden in de
media uiteraard hele beschouwingen aan opgehangen. Het gaat
dus vaak om zulke onbenullige zaken, waar dan weer bijzonder
gewichtig over wordt gedaan, zodat een nuchtere toeschouwer
er alleen maar wat lacherig door kan worden.
Het ‘ruimtescheppende aspect
van de ministeriële verantwoordelijkheid’
Elke bedrijfspsycholoog weet te vertellen dat iedere functie –
dus waarom niet die van staatshoofd – een minimale eigen
ruimte nodig heeft voor een persoonlijke invulling ervan en dat
dit een voorwaarde is om goed te kunnen functioneren.
In het advies van de Raad van State bij de brief van ministerpresident Kok aan de Kamer over het koningschap, werd erop
gewezen dat aan de ministeriële verantwoordelijkheid niet
alleen een beperkend aspect zit, maar ook een ruimtescheppend.65 Het denken erover is dus duidelijk in beweging.
Als een voorbeeld van dit ruimtescheppende aspect zou het
toetreden van prins Willem-Alexander tot het IOC kunnen wor196
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den beschouwd. Er leefden bezwaren in politieke kringen, onder ambtenaren en bij de media. Maar uiteindelijk viel de beslissing na een gesprek tussen de prins en premier Kok. In de
bespreking waarin de politieke dilemma’s van alle kanten bekeken werden, bracht de prins te berde dat hij ook nog zijn eigen
geweten en eigen verantwoordelijkheid had. Alles afwegende
vond Kok dat hij als minister-president de verantwoordelijkheid ervoor op zich kon nemen.
Ook de publicatie van de brief van prins Bernhard aan de
media in het voorjaar van 2004 wordt wel genoemd als een voorbeeld van het ruimtescheppende aspect van de ministeriële
verantwoordelijkheid. Over het algemeen bestond er begrip
voor dat de prins een keer gezegd wilde hebben wat hem allang
dwars zat. Zijn reactie sloeg op allerlei berichten en geruchten in
de media over zijn verleden. Maar eigenlijk was deze uitleg van
de ministeriële verantwoordelijkheid niet nieuw, omdat men in
de jaren zestig was overeengekomen dat die alleen zou worden
geactiveerd met betrekking tot leden van het Koninklijk Huis
die verder van de troon verwijderd waren, wanneer nadrukkelijk het staatsbelang in het geding zou zijn; dus nee, tenzij.
Er ontstond opnieuw een discussie over dit onderwerp in december 2004 tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken. Ditmaal naar aanleiding van de publicatie van het
roemruchte interview met prins Bernhard in de Volkskrant, enkele dagen na zijn bijzetting. Woordvoerders van de fracties in de
Tweede Kamer van D66, GroenLinks en de SP plaatsten vraagtekens bij de geringe vrijheid van leden van het Koninklijk Huis
om zich publiekelijk te uiten. Als ideeën van een ceremonieel
koningschap, zoals dat in hun kringen meer leeft, zouden worden doorgevoerd, zou handhaving van de ministeriële verantwoordelijkheid in hun ogen niet langer nodig zijn. Leden van
het Koninklijk Huis zouden dan vrijuit kunnen spreken. Premier Balkenende daarentegen vond dat het huidige systeem
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uitstekend werkt, dat de monarchie uiteraard voor de Oranjes
beperkingen met zich meebrengt, maar dat er geen sprake zou
zijn van een keurslijf. Hij zag geen reden de leden van het Koninklijk Huis meer vrijheid te geven en wilde dus geen formele
oprekking van de regels. Hij vreesde namelijk dat als de leden
van het Koninklijk Huis zich meer in het publieke debat zouden mengen, de Kamer hem dan om de haverklap ter verantwoording zou roepen voor koninklijke uitlatingen. De eenheid
van regeringsbeleid zou in gevaar komen.66
Deze eenheid is van belang en speelt tussen staatshoofd en
ministers en tussen de ministers onderling. Het komt me voor
dat dit beginsel voor de ministers zelf tegenwoordig tamelijk
relatief is. Daarvoor spreken ze elkaar te vaak met het nodige
enthousiasme tegen. Het blijkt altijd een kwestie van afwegen.
Hoewel het staatshoofd een wezenlijk andere positie inneemt
dan een minister, is een te rigide uitleg van de ministeriële verantwoordelijkheid niet meer van deze tijd.
Wat de persoonlijke vrijheid van de leden van het Koninklijk
Huis aangaat, mag deze bij die afweging niet worden gebagatelliseerd. Zij behoren bijvoorbeeld voldoende ruimte te krijgen
om zich nuttig te kunnen maken binnen de Nederlandse samenleving. Erik Jurgens, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA,
zou het juridische begrip Koninklijk Huis willen afscha^en en
alleen nog willen spreken van koninklijke familie. Als consequentie hiervan zou de ministeriële verantwoordelijkheid alleen nog gelden voor het staatshoofd en echtgeno(o)te en de
troonopvolger en echtgeno(o)te. Dat zou eigenlijk neerkomen
op een verdere beperking van het begrip Koninklijk Huis.
Om de onschendbaarheid
De aanpak van Kok paste in de lijn van zijn voorgangers. Lubbers heeft die lijn wel eens verduidelijkt door te verwijzen naar
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Gerbrandy, die tijdens de oorlogsjaren premier was in Londen.
Deze zei het eens zo: ‘De koningin moet in Nederland zo blank
als sneeuw terugkomen en dan mag ik er best uitzien als een
Moriaan.’67 De premier is immers de eerste die voor de koninklijke onschendbaarheid garant dient te staan. Oud-premier De
Jong vertelde dat hij de totstandkoming van de wet Financieel
Statuut Koninklijk Huis via kleine commissies voorbereidde,
omdat hij het koningschap zoveel mogelijk in de luwte wilde
houden. De rol van Drees bij de Greet Hofmans-a^aire en die
van Den Uyl bij de Lockheed-a^aire zijn bekend. Van Agt zegt
dat het belangrijk is dat de premier zich beijvert schade aan het
koningschap te voorkomen, omdat hij het koningschap onder
meer waardeert als kristallisatiepunt voor gevoelens van nationale eenheid.
Sinds Balkenende premier is, kreeg hij met twee kwesties te
maken. De eerste betrof Margarita en haar man. Het parlementaire debat hierover kwam al aan de orde. De regering koos principieel voor een verduidelijking van de positie van de Directeur
van het Kabinet der Koningin en gaf daarmee naar mijn mening
blijk van een beter inzicht in de essentie van de constitutie dan
vele Kamerleden, die simpelweg de directeur binnen de ambtelijke hiërarchie van Algemene Zaken hadden willen plaatsen.
De perikelen rond het huwelijk van prins Friso met Mabel
Wisse Smit vormden de andere kwestie. De wijze waarop dit is
afgehandeld, wordt niet door iedereen op dezelfde manier beoordeeld. Het parlement is in elk geval met de wijze waarop dit
gebeurd is akkoord gegaan, maar hier en daar, bijvoorbeeld in
de media, worden wel kritische geluiden vernomen.68 Over het
algemeen kan men zich er wel in vinden dat het huwelijk niet
ter goedkeuring aan het parlement is voorgelegd. Iets anders is
de motivatie van premier Balkenende waarom dit gebeurde. In
zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 10 oktober
2003 gaf hij als argument waarom er geen toestemmingswet
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werd ingediend ‘dat niet volledige en niet juiste informatie aan
de regering is verstrekt, waardoor het vertrouwen is geschaad’.
De kritiek op de premier verbaast me niet helemaal, omdat critici onder meer vinden dat zijn opstelling, gecombineerd met
zijn mondelinge toelichting, de indruk wekte als zou hij zich
een moreel oordeel hebben gepermitteerd dat te veel spoorde
met het eenzijdige beeld dat in de media was ontstaan. Het feit
dat zij geen gelegenheid kreeg zich nader te verklaren wordt
door critici eveneens onterecht gevonden. Hoe dan ook het tvinterview van Mabel met Paul Rosenmöller, een jaar later, heeft
bij mij de indruk versterkt dat er bij haar onvoldoende is doorgevraagd. Eerste-Kamerlid en hoogleraar staatsrecht Erik Jurgens veronderstelt dat de premier ‘mogelijk was geschrokken
van zijn zwakke opereren tijdens het debat in de Kamer over
Margarita en het nu via een stoere houding meende te kunnen
compenseren’. Ed van Thijn kent Mabel en vindt dat zij door
toedoen van de premier in een verkeerd daglicht is komen te
staan. ‘Daargelaten of de goedkeuringswet er had moeten komen, was het in elk geval, toen eenmaal besloten was dat deze er
niet zou komen, niet nodig geweest Mabel zo aan de schandpaal
te nagelen. Na zijn gestuntel in de Margarita-a^aire wilde hij
daadkracht tonen, desnoods ten koste van het paar. Ook toen
uit het nadere AIVD-onderzoek achteraf bleek dat er niets bijzonders aan de hand was, heeft hij nog niet gezegd, dat hij hiervan kennis had genomen en dat het hem speet dat het zo was gelopen.’ Van Thijn kan het gedrag van de minister-president bepaald niet chique noemen.
Wat betreft het functioneren van de ministeriële verantwoordelijkheid vindt minister van Staat Korthals Altes het belangrijk
dat betrokkenen oog hebben voor de zuivere toepassing van de
constitutionele procedures. Het lijkt me voor zichzelf spreken
dat als geruchten niet direct en duidelijk worden tegengespro200
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ken en het staatshoofd zich wel correct houdt aan ‘het geheim
van Noordeinde’, deze geruchten een eigen leven gaan leiden.
Hier kunnen het staatshoofd en/of eventueel haar familieleden
in de beeldvorming hinder van ondervinden. Dat is een les die
kan worden getrokken uit de zogenaamde a^aires waarmee koningin Beatrix de afgelopen vijfentwintig jaar werd geassocieerd. Soms reageerden de verantwoordelijke politici wat te
laat of te ﬂauw, soms werd hun reageren door de pers genegeerd.
Een enkele keer waren de geruchten nota bene afkomstig van
een ministerie. Het is in dit verband opvallend dat in de media
ﬁctieve missers eerder het staatshoofd worden toegedicht dan
dat de premier ter verantwoording wordt geroepen in het parlement omdat hij het naliet duidelijk stelling te nemen. Daarom
heeft Herman Tjeenk Willink als vice-president van de Raad
van State er enige malen op gewezen dat het de taak van de minister-president is alert stelling te nemen als de koninklijke onschendbaarheid in het geding zou kunnen zijn. Hij behoort in
de Kamer verklaring en toelichting te geven of de Kamer moet
hem uitnodigen voor een debat dat met een conclusie zal eindigen. Debatten via de media eindigen immers nooit in conclusies, met als gevolg dat er altijd iets blijft hangen. Frits Korthals
Altes zegt het principieel zo: ‘De ministeriële verantwoordelijkheid is het schild waarachter de Koning onschendbaar is.
Dat houdt in dat een minister onder omstandigheden dat
schild dient op te houden.’ Het is voorstelbaar dat de leider van
de oppositie het tot zijn taak zou rekenen erop toe te zien dat
deze parlementaire controle daadwerkelijk plaatsvindt. Ook in
dat opzicht zou hij kunnen optreden als ‘Her Majesty’s most
loyal opposition’ en het zou tevens een voorbereiding zijn op
zijn eventuele toekomstige rol van premier als hij zelf ministerieel verantwoordelijk is.
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Wij kennen een traditie van constitutionele geleidelijkheid en
consensus en er wordt nu gesproken van ‘het ruimtescheppende aspect van de ministeriële verantwoordelijkheid’. Het lijkt
me in de lijn der verwachtingen te liggen dat regering en parlement elkaar uiteindelijk vinden in de conclusie dat de ministeriële verantwoordelijkheid zich beperkt ‘tot hoofdzaken van
het regeringsbeleid en tot kwesties die het aanzien van het
koningschap en de staat raken’. Dit zou een situatie opleveren
waarin de minister-president bijvoorbeeld niet meer zou behoeven te reageren op Kamervragen die over onbenulligheden
gaan. Dat zou het prestige van regering en parlement allerminst
kwaad doen.
De elasticiteit van het koningschap
Kenmerkend voor het koningschap is dat het zich in de loop der
eeuwen steeds heeft aangepast. Ook het parlementaire koningschap, zoals we dat de laatste anderhalve eeuw in een aantal
West-Europese democratieën kennen, heeft zich verder ontwikkeld. Het koningschap van Juliana week af van dat van koningin Wilhelmina en ook Beatrix heeft er op een eigen manier
vorm en inhoud aan gegeven.
Ook tussentijds wordt er zonodig op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld. Als er iets zou moeten worden veranderd, staat
ook koningin Beatrix daarvoor open. Het is bekend dat zij uitstekend is geïnformeerd en intuïtief scherp aanvoelt wat er onder de Nederlanders leeft.
Eind jaren negentig deden zich op allerlei maatschappelijke
gebieden grote verschuivingen voor die niet direct konden
worden geduid. Men vroeg zich wel af wat die veranderingen
voor de overheid en in het bijzonder voor het adequaat functioneren van het koningschap zouden kunnen betekenen. In hoeverre zou een andere aanpak wenselijk zou zijn? In een aantal
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gespreksrondes met deskundigen uit allerlei maatschappelijke
geledingen – van burgemeester tot onderzoeker, van ondernemer tot politieagent, van psycholoog tot IT-deskundige, van
adviseur tot jeugdig werknemer – werden de thema’s behandeld. De uitkomsten werden besproken in een aantal vergaderingen op het paleis waaraan behalve de koningin ook de Prins
van Oranje en prinses Máxima deelnamen. Het waren vertrouwelijke gesprekken, waarover naar buiten geen mededelingen
werden gedaan. De essentie van de probleemstelling was dat er
in Nederland verscheidene positieve en negatieve ontwikkelingen gesignaleerd konden worden en wat de consequentie daarvan zou kunnen zijn voor het koningschap. De conclusie kan
zijn dat de koningin ruim voor de Fortuynistische revolte, voelde ‘dat er iets broeide in Nederland’.
Er is geen structureel overleg dat gebaseerd is op een analyse
van het fenomeen koningschap en dat is gericht op de toekomst
van het koningschap. Er zijn dan ook geen vaste gesprekspartners. Tot nog toe ging het om incidentele besprekingen in wisselende combinaties op basis van een voorselectie door Tjeenk
Willink. De conclusies die hieruit eventueel worden getrokken
zouden op korte termijn consequenties kunnen hebben. Maar
het kan ook zijn dat ze pas gevolgen krijgen op langere termijn,
bij de troonswisseling. Ruim voor koningin Juliana aftrad, waren er eveneens besprekingen over een heroriëntatie van het koningschap. De meeste consequenties ervan bleken pas bij het
aantreden van haar dochter.
Een ‘functioneel element
in ons constitutioneel bestel’
De opkomst van de parlementaire democratie ging ten koste
van de politieke macht van het koningschap. Dat is een gelukkig en onomkeerbaar proces geweest. Hoewel de koninklijke
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handtekening onder regeringsstukken vereist is, heeft de Nederlandse koningin, die deel uitmaakt van de regering, in essentie een adviserende functie. Er is wel verondersteld dat dit iemand met de capaciteiten van koningin Beatrix weinig voldoening zou schenken. Maar Lubbers zei hiervan dat koningin
Beatrix deze rol, vervat in Walter Bagehots trits van het recht geraadpleegd te worden, het recht aan te moedigen en het recht te
waarschuwen, al had verinnerlijkt toen zij als koningin aantrad.
In dat verband wordt ook wel eens de vraag opgeworpen hoe
Beatrix haar persoonlijke verantwoordelijkheid ervaart in relatie tot het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid.
In hoeverre zou zij zich nog verantwoordelijk voelen als ze haar
handtekening heeft gezet onder een wet die ze principieel zou
afwijzen. Zou er een situatie denkbaar zijn zoals in België, waar
koning Boudewijn een dag aftrad toen de abortuswet moest
worden getekend?
In haar dankwoord bij de aanvaarding van het eredoctoraat
dat haar werd verleend door de Universiteit Leiden is koningin
Beatrix dieper ingegaan op het functioneren van het Nederlandse koningschap. Zij stelt daarin onder meer dat het staatshoofd bij uitstek in een positie verkeert om het algemeen belang te dienen. Zij wijst erop dat dit gebeurt onder bescherming
van de ministeriële verantwoordelijkheid. Sinds de jaren tachtig zit hier wat meer ruimte in zodat de koningin de functie een
ruimere invulling kon geven.
Dat het staatshoofd geen politieke verantwoording verschuldigd is, ‘betekent niet dat hij geen eigen verantwoordelijkheid draagt’.69 Koningin Beatrix ervaart deze verantwoordelijkheid op verschillende momenten in haar functie. Zij zorgt
ervoor dat zij goed is geïnformeerd en weet wat er in het land
leeft. Als lid van de regering geeft zij op grond van haar kennis
en inzicht adviezen. Volgens vroegere gesprekspartners gaat
koningin Beatrix vaak vragenderwijs te werk. Op deze manier
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weet zij de essentie van bijvoorbeeld een wet of een voorstel
voor een benoeming aan de orde te stellen. Als het om een belangrijke kwestie gaat, zal zij daar zeker ook nog eens op terugkomen. Maar als de minister bij zijn standpunt blijft, is de zaak
daarmee voor de koningin af. Het plaatsen van haar handtekening is in ons bestel voor het staatshoofd geen teken van persoonlijke instemming, maar bevestiging van het feit dat de wet
of benoeming democratisch tot stand is gekomen en constitutioneel gezien de juiste procedures heeft gevolgd.
Optimaal benutten
We kunnen bij het inschakelen van het koningschap ook te terughoudend zijn. Er zijn immers wel meer niet-gekozen instanties die een uiterst nuttige rol spelen binnen de democratie,
zoals de Rekenkamer, de rechterlijke macht en het ambtenarenapparaat.
Herman Tjeenk Willink behoort tot degenen die het juist
origineler zouden vinden als van tijd tot tijd werd bekeken of
we het koningschap wel optimaal benutten. Hij vindt dat in een
democratie, zeker in ons ‘poldermodel’, sprake behoort te zijn
van checks and balances en hij pleit ervoor welbewust tegenkrachten in het systeem in te bouwen. Het zou dan kortzichtig zijn
niet te kijken in hoeverre het koningschap hierin een zinnige
rol zou kunnen vervullen. Met haar ‘alerte kennis van de constitutie’ wordt koningin Beatrix ervaren als de ‘bewaker van de
constitutionele zeden’. In een tijd waarin het historisch besef
zwakker wordt kan dit een belangrijke functie hebben als constitutioneel geheugen. In die hoedanigheid kan het koningschap worden gezien als een functioneel element in ons constitutionele bestel.
Als we nagaan hoe het koningschap functioneert als ‘hart van
de natie’, blijkt bovendien dat de koningin tevens een belang205
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rijke verbindingsschakel is tussen staat en maatschappij. De
allure waarmee Beatrix haar taak vervult en Nederland gezicht
geeft komt het prestige van het land ten goede. Tjeenk Willink
meent daarom ‘dat degenen die ervoor pleiten dat de koningin
geen deel meer uitmaakt van de regering, vergeten dat door het
gezag van het koningschap als “hart en gezicht van de natie”,
het politiek van belang is dat de koninklijke inbreng in de regering blijft gewaarborgd’.
Hans van Mierlo komt tot dezelfde conclusie via een andere
redenering. Hij vindt het juister dat het staatshoofd op een of
andere wijze met de regering verbonden is en acht het verstandig dat er een externe factor is die een rol speelt bij de vorming
van een coalitieregering. Daar zit wel een nadelige kant aan,
omdat in ons geval het staatshoofd niet gekozen is, maar de volledige ontkoppeling is een groter nadeel. ‘Het nadeel van een
monarchie is toch al dat het alle ceremonieel dat bij macht
hoort naar zich toe trekt.’ Dit laatste argument zal niet worden
onderschreven door degenen die het juist een goede zaak vinden dat in ons bestel de ‘power’ gescheiden is van de ‘glory’. Deze waardering voor onze scheiding van ‘power and glory’ ligt
meer in de lijn van oud-PvdA-senator Joop van den Berg die
stelt dat als indirect e^ect van het koningschap nog genoemd
zou kunnen worden dat het de ‘politici enigszins op hun plaats
houdt. Dat wil zeggen dat de aanwezigheid van het koninklijke
staatshoofd de verantwoordelijke politici afremt zich ook onschendbaar te gaan wanen en zich daarnaar te gaan gedragen
zoals we dit in Frankrijk wel zien.’70 Niet zo verbazingwekkend
daarom dat in Le Monde Nederland eens ‘une monarchie républicaine’ werd genoemd en Frankrijk ‘une république monarchique’.
Toen Beatrix in 1980 aantrad, lag het accent nog meer dan nu op
de functie van de koningin als staatshoofd. Maar los van alle an206
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dere verplichtingen als staatshoofd tekende de koningin in
2004 toch nog meer dan vijfduizend staatsstukken, waaronder
ruim vierduizend koninklijke besluiten en bijna negenhonderd wetten en algemene maatregelen van bestuur.71 Tegelijkertijd is door verschijnselen als de individualisering, de integratieproblematiek, de globalisering en de Europese integratie het
accent meer komen te liggen op het koningschap als ‘hart van
de natie’ en als ‘gezicht van Nederland’. Deze aspecten van het
koningschap vragen dus eveneens veel tijd en energie en we
mogen aannemen dat dit er in de toekomst zeker niet minder
op wordt. Zoals het koningschap nu is georganiseerd, gaat er
nog steeds veel tijd zitten in de constitutionele staatkundige
rol. Het wordt voor het staatshoofd allemaal wel erg veel. Mijns
inziens zou hier uiteindelijk iets kunnen gaan wringen.
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Paleis en pers
– Een moeizame relatie –

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren jubileerde. Om het veertigjarig jubileum luister bij te zetten was koningin Beatrix uitgenodigd. Hoewel het vlak na een reis naar de Antillen zou vallen, had zij de uitnodiging aangenomen. De koningin, die ook wel zal bese^en dat haar relatie met de pers niet
tot de meest soepele behoort, toonde hiermee haar goede wil.
Dus zat ze daar die zaterdagmiddag, in november 1999, nog wat
moe na een enerverende reis en gehinderd door een jetlag, om
te luisteren wat haar gastheer Pieter Broertjes, voorzitter van
het Genootschap en hoofdredacteur van de Volkskrant, te zeggen
zou hebben. Broertjes veronderstelde de oorzaak wel te weten
van die wat moeizame relatie tussen koningshuis en media en
meende dat dit een mooi moment was om zijn eregast dit duidelijk te maken. Hij legde de koningin de wens voor ‘dat de serieuze media in de komende eeuw, met erkenning dat het ook
in de monarchie gaat om mensen van vlees en bloed, op nog iets
meer openheid van Uw kant mogen rekenen’. Hij vond dat het
de kwaliteit van de berichtgeving ten goede zou komen als er
wat meer openheid over het Koninklijk Huis zou worden betracht: ‘Wat meer bereidheid om vragen te beantwoorden en
feiten te bevestigen.’
Zijn bedoelingen waren ongetwijfeld goed, de relatie tussen
koningshuis en media zou immers beter kunnen en zijn toon
was zeker ook vriendelijk. Maar hij had zich kennelijk niet afgevraagd hoe het zou overkomen dat hij als gastheer zijn eregast
ongevraagd en publiekelijk van advies zou dienen. Zij werd bo209
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vendien aangesproken over iets waarop zij eigenlijk niet zomaar aanspreekbaar is. Volgens de gangbare interpretatie van de
ministeriële verantwoordelijkheid zou de toenmalige minister-president Wim Kok daarvoor de aangewezen persoon zijn
geweest. Maar juist wat de opmerking betreft over de bereidheid vragen te beantwoorden en feiten te bevestigen zat er bij de
koningin enig oud zeer.
‘De leugen regeert’
Dat oud zeer kwam naar boven tijdens een informeel gesprek
dat aansluitend ontstond tussen de koningin en enkele journalisten. Enigszins geïrriteerd en in de veronderstelling dat zij vrij
kon spreken omdat ze conform de afspraken niet geciteerd zou
worden, ging de koningin nader in op dit onderwerp. Zij bekritiseerde de kwaliteit van de pers en wees erop dat het gerucht
over Röell, de ambassadeur in Zuid-Afrika, die ‘op wens van de
koningin zou zijn overgeplaatst’ indertijd door de minister van
Buitenlandse Zaken was ontzenuwd. Maar ondanks deze nadrukkelijke ontkenning van Van Mierlo, nota bene als minister
in het parlement, werd dit toch niet door iedereen geloofd. De
zaak bleek nog niet de wereld uit. In een column die in september 1996 in de Volkskrant was verschenen, stelde de auteur dat de
minister had gelogen, net zoals de toenmalige staatssecretaris
van Cultuur Nuis zou hebben gelogen met betrekking tot zijn
weigering subsidie te geven aan de Theatergroep Toetssteen
voor het toneelstuk Emily of het geheim van Huis ten Bosch. Om te illustreren dat de waarheid soms simpelweg niet wordt geaccepteerd, verwees de koningin, zonder de bron overigens nader te
noemen, naar de kop van de column die luidde: ‘Koning leugen
regeert’. Deze woorden werden opgevangen en leidden tot het
verhaal: ‘De koningin zegt dat in de media de leugen regeert.’
Het was natuurlijk wel een tekst waarvan menigeen veronder210
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stelde dat deze de gevoelens van de koningin ten opzichte van
de pers zou kunnen weergeven. Hij werd dan ook meteen overgenomen door andere media en zo ontwikkelde zich weer een
hype gebaseerd op niet geheel correcte gegevens die een eigen
leven gingen leiden. Er kwam zelfs een televisieprogramma met
de naam ‘De leugen regeert’, waarin de berichtgeving in de media kritisch wordt gevolgd. Dit incident is niet uitzonderlijk. In
de berichtgeving over het Koninklijk Huis is er vaker sprake van
een combinatie van geruchten en veronderstellingen, waaraan
meer geloof wordt gehecht dan aan de meestal heel wat saaiere
werkelijkheid, die van prins Bernhard daargelaten.
Moeizaam was het altijd al
De moeizame relatie tussen de Oranjes en de pers is overigens
niet van vandaag of gisteren. De Nederlandse media hebben ervaring met een koningshuis dat nooit zo dol op de pers is geweest. Koning Willem III leefde al op gespannen voet met het
journaille. Voor opvallende processen wegens majesteitsschennis moeten we teruggaan naar zijn tijd, tweede helft van de
negentiende eeuw. Zijn zoon, kroonprins Willem, in huiselijke
kring Wiwill, die na een losbandig leven in Parijs zou overlijden, sprak over ‘courantiers’, het krantenvolk, als ‘de laagste
menschensoort’. De echtgenote van Willem III, koningin Emma, onderkende echter wel de mogelijkheden die de pers bood.
Zij had oog voor public relations. Met haar dochtertje Wilhelmina bezocht ze alle uithoeken van het land om haar aan het
Nederlandse volk voor te stellen. Maar koningin Wilhelmina
zelf hield weer niet van journalisten. Zij kon zeer geïrriteerd
zijn als ze vond dat journalisten en persfotografen haar of haar
dochter te weinig met rust lieten. Haar dochter Juliana had haar
sympathieke imago niet aan haar houding tegenover de pers te
danken. Zij was bepaald niet dol op de media. Zij had geen enkel
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inzicht in hun werk en vond vooral de fotografen bijzonder
hinderlijk. Zij kon dit soms zeer kribbig laten blijken. Prins
Bernhard, meer onbevangen en charmant in de omgang, kon
gemakkelijk met de media omgaan, beter gezegd: hij heeft ze
enkele keren, zoals met de Greet Hofmans-a^aire en met het interview dat na zijn dood in de Volkskrant werd gepubliceerd, gebruikt zo niet misbruikt.
Prinses Beatrix moet als klein meisje, toen ze in 1945 terugkomend uit Canada onder aan de vliegtuigtrap een microfoon
voorgehouden kreeg, een duidelijk afwerend gebaar hebben
gemaakt terwijl ze zei dat zij niet van die dingen hield. Later
heeft zij met de Greet Hofmans- en de Lockeed-a^aire uit de tijd
van haar ouders ervaren hoe ingrijpend publiciteit kan zijn.
Prins Willem-Alexander riep als jongetje: ‘Nederlandse pers
oprotten.’ Hij werd door zijn moeder gecorrigeerd. Maar het
kwaad was al geschied, menig journalist dacht er het zijne van.
Meer recente ervaringen van leden van het Koninklijk Huis
spelen uiteraard ook mee. Prins Claus spande driemaal een kort
geding aan, in 1985 en 2002 tegen Privé en in 1995 tegen Story, en
won alle keren. Meer recent voelden de Prins van Oranje en
prinses Máxima zich genoodzaakt een proces te beginnen tegen
het blad Privé, omdat zij het niet aanvaardbaar vonden dat er
zonder hun toestemming foto’s van het interieur van hun nieuwe woning, de Horsten, waren gepubliceerd.
Omgekeerd staan de Nederlandse journalisten daardoor evenmin onbevangen tegenover het koningshuis. Het feit dat de
pers zich in het verleden, dat wil zeggen in de tijd van de Greet
Hofmans-a^aire, heeft laten inpakken, is waarschijnlijk ook
nog van invloed. Niet de Nederlandse pers, maar de buitenlandse media kwamen toen met het nieuws. De Nederlandse
kranten verzwegen de feiten op verzoek van de premier. Dat
men zich toen heeft laten leiden door een ‘lakeienmentaliteit’,
212
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zoals men dat tegenwoordig ervaart, schrijnt nog na. Dat zal
niet weer gebeuren. Ad van Liempt sprak van een trauma bij de
pers ten gevolge van de Greet Hofmans-a^aire. Charles Huijskens zegt dat de journalisten ‘er vreselijk op gebrand zijn een
kritische toon aan te slaan als het koningshuis in het geding is:
iedereen heeft nog dat schrikbeeld van de berichtgeving van
vroeger, met zijn Oranjezonnetjes’.72
Een mogelijk gebrek aan onbevangenheid bij de media is
hier echter van ondergeschikt belang. Relevant is de vraag naar
de professionaliteit aan de kant van het Koninklijk Huis. Hebben de leden van het Koninklijk Huis enige kennis van en inzicht in het mediagebeuren verworven en hebben ze zich een
zekere feeling eigen gemaakt in de omgang met journalisten?
Heeft de regering een werkbare regeling getro^en zodat een
vruchtbare communicatie tussen de leden van het Koninklijk
Huis en de pers mogelijk is, en vooral, is er voldoende deskundigheid in huis?
Royaltyfixatie en schijnproblemen
We zagen dat koningin Beatrix zich met prins Claus goed op
haar functie had voorbereid. Er was in 1980 dan ook sprake van
een ‘overrompelende entree’. Hier en daar leefden weliswaar
wat gevoelens van nostalgie naar het meer nonchalante koningschap van haar moeder, maar daartegenover stonden de stijl en
de professionaliteit van Beatrix plus de tot dan toe ongekende
‘charm factor’.73 De socioloog dr. A.C. Zijderveld vindt dat door
het optreden van koningin Beatrix het Nederlandse koningschap is uitgegroeid ‘tot een eigentijds en in sociologische zin
ook modern instituut’.74 Daarbij komt dat zowel de wijze waarop het wordt gepresenteerd als de inhoud waarvoor het staat,
getuigt van grote professionaliteit. Kortom, de Oranjes hebben
kwaliteit in huis. Wat het optreden naar buiten betreft, wil het
213
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hof van het koninklijke optreden echter geen ‘gelikte show’
maken, want ‘authenticiteit is het catchword’. Dat is een honorabel en verstandig uitgangspunt. Het is alleen de vraag of hiermee kan worden volstaan. Anders gezegd: is de opzet van de
public relations zo dat die kwaliteit ook altijd voluit tot haar
recht kan komen?
In de 25 jaar dat koningin Beatrix regeert is de kwaliteit van
het koningschap geen moment in het geding geweest. Op
grond van de resultaten van opinieonderzoeken blijkt ook dat
het grote publiek haar, lichte schommelingen daargelaten,
steeds waardeert. We zagen echter in twee voorgaande hoofdstukken dat er in de tweede helft van haar regering, sinds het
midden van de jaren negentig, af en toe sprake was van opwinding over overigens weinig relevante uitspraken van de koningin en over haar zogenaamde ‘bemoeienis’ met zaken als de
opheªng van het vliegkamp Valkenburg, de vestiging van een
ambassade in Jordanië en de vervanging van ambassadeur
Röell. Dat veroorzaakte soms een zekere ruis. Het zijn gevallen
waar in de pers macht wordt gesuggereerd waar geen macht is.
De koningin fungeert dan als een soort van ‘boze fee’, die op een
onverklaarbare wijze macht zou uitoefenen over politici, van
wie men mag aannemen dat het geen doetjes zijn omdat ze zich
meestal een weg naar de top hebben moeten banen. Als een
minister zich al eens zou laten verleiden tot een standpunt waar
hij eigenlijk niet achter kan staan, zou achterdocht en kritiek
in zijn richting toch meer voor de hand liggen. Tot vermaak,
maar wel met instemming van Willem Breedveld, redacteur van
Trouw, kwaliﬁceerde Heldring in zijn column in NRC Handelsblad
zulke ministers eens als ‘schijtlaarzen’. De vraag is natuurlijk relevant hoe zo’n minister zou reageren, als hij te maken kreeg
met dominante ambtenaren of dubieuze lobbygroepen. Maar
daar wordt dan weer weinig mee gedaan.
Het is voorstelbaar dat het voor koningin Beatrix soms frus214
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trerend moet zijn als er van een onjuiste voorstelling van zaken
iets blijft hangen. Haar skivakantie in Lech enige jaren geleden
is daarvan een voorbeeld. Omdat de partij van de rechtse radicaal Haider deel van de Oostenrijkse regering was gaan uitmaken, vond de koningin het niet meer dan normaal om vooraf
overleg te plegen met de premier om te informeren hoe hij haar
vakantie in Oostenrijk zou beoordelen. Toen zij op grond van
dat contact besloot naar Lech te gaan, kwamen er verhalen
los van die eigenzinnige ‘Majesteit’ die weer zonodig haar zin
moest doorzetten. Maar zowel de beslissing wel te gaan als de
beslissing niet te gaan had een politiek aspect. Toen de koningin
na overleg met de premier besloot wel te gaan, had de premier er
naar mijn mening constitutioneel gezien verstandig aan gedaan publiekelijk hiervoor duidelijker de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Een ander bericht in dezelfde geest verscheen in de zomer
van 2004 in de Volkskrant (5 juni). Hierin werd beweerd dat Beatrix
zou hebben gezegd: ‘Het Wilhelmus is van mij.’ Al gauw wordt
er dan gedacht: ‘Toch een autoritair trekje van die koningin van
ons.’ Daar is ze dan weer even, die boze fee. Maar op grond van
eerdere, gelijksoortige geruchten kan de mededeling van de
RVD dat de koningin dit nooit had gezegd voor niemand een
verrassing zijn geweest. Toch is er die neiging er meer achter te
zoeken, om aan ruis meer aandacht te besteden dan aan het gegeven dat het systeem in hoofdlijnen prima functioneert. Soms
gaat dit ten koste van de aandacht voor de politieke hoofdzaken.
Dat is niet zozeer een probleem voor de Oranjes, maar dat kan
de politiek zich aanrekenen. Als het parlement zich rond zo’n
‘Margarita-spektakel’ bijvoorbeeld op sleeptouw laat nemen en
daar een hele dag aan besteedt, wordt de bewonderaar van de
parlementaire democratie daar niet vrolijk van. De al eerder geciteerde Bagehot stelde het zo: ‘Royalty is not essential.’ In de
parlementaire politiek van alledag hoort dat zo te zijn en niet
anders.
215
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Satire en theater
In 2003 kregen de Oranjes veel negatieve aandacht in allerlei
toneelstukken, boeken en satirische programma’s. Nu wisten
de koningen het zelf altijd al: humor en spot moeten hun plaats
krijgen. Dat verklaart de rol van de hofnar. Een van de sterke
kanten van het koningschap is nu eenmaal dat dit instituut het
spelelement in het leven weergeeft. De aanwezigheid van de nar
accentueert de waardigheid van het koningschap, maar hierdoor wordt het koninklijke theater tevens dragelijk gemaakt.
Een hofnar die in ongenade viel, zou in dit licht kunnen worden
beschouwd als een nederlaag voor vorst en nar beide.
Natuurlijk zijn er goede en slechte grappen. Een mop ten
koste van kwetsbare groepen of personen kan te ver gaan. Er is
altijd nog zoiets als goede of slechte smaak. Soms zegt een verteller zelf dat een mop eigenlijk niet kan, maar toch… Zo’n mop
kan dan subliem blijken te zijn of als een ontstellende misser
uitpakken. Een toehoorder met een eigen overtuiging steekt
natuurlijk niet onder stoelen of banken wat hij van een mop
vindt. Vanuit deze optiek mogen premier Balkenende en minister Donner natuurlijk best publiekelijk zeggen dat ze sommige
grappen over het koningshuis minder geslaagd vinden. (Vaak
zijn ze ook ﬂauw en van weinig niveau.) De premier is binnen
de constitutionele verhoudingen in principe de eerst aangewezene om het constitutionele koningschap en het staatshoofd te
verdedigen tegen aanvallen op personen die zich in de huidige
omstandigheden niet kunnen verdedigen. Soms is het echter
een ondankbare taak. De minister-president heeft dan ook duidelijk gesteld dat zijn woorden verkeerd zijn begrepen en de
discussie zich onterecht alleen op satire richtte. Met kritiek op
cabaret en satire begeeft iemand zich al gauw op glad ijs. Dat
bleek ook wel. De uitingen van de beide bewindslieden riepen
behoorlijk wat negatieve reacties op.
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Het komt ook voor dat in theaterstukken de koningin heel
bewust woorden in de mond worden gelegd die zij nooit zo zou
zeggen. Dat is het geval als een auteur van een theaterstuk als republikein zegt: ‘Door Beatrix stem te geven kan ik het instituut
uithollen.’75 Dat is natuurlijk geen fair play en de toeschouwer
wordt beduveld. Dit kan irritant voor de koningin zijn, maar zij
kan het ook als een compliment beschouwen dat men moet
gaan fantaseren om haar te kunnen bekritiseren. Het is dus allemaal niet zo ernstig, maar het levert wel weer wat ruis op in de
media en op dat gebied zou de communicatie zeker beter kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat de Oranjes de enigen zijn die
problemen met de media hebben.
Een algemene tendens
Deze tijd is in het algemeen weinig mild ten aanzien van gezagsdragers. In de Verenigde Staten werd Clinton zwaar aangerekend wat van Kennedy met de mantel der liefde werd bedekt.
Het lijkt wel of er sinds de ‘val van de muur’ overal minder zorgvuldig wordt omgegaan met nationale instituties. De soap van
Charles en Diana werd in Groot-Brittannië breed uitgemeten,
terwijl de escapades van hun vorstelijke voorgangers nog grotendeels schuilgingen in een sfeer van roddel en gegni^el. Maar
Charles en Diana gingen ook zelf naar de media toe. De versoaping van het koningschap kan ook van binnenuit komen. In
Nederland hebben Margarita en Bernhard daartoe het hunne
bijgedragen.
De rol van de media is belangrijker dan ooit. Er wordt wel gesteld dat door de nieuwe media een soort alternatief wij-gevoel
wordt gecreëerd, dat iets vervangt van het gemeenschapsgevoel
uit de traditionele samenlevingen. Door massale deelname aan
evenementen die door de massamedia worden verslagen, zoals
sportwedstrijden en koninklijke begrafenissen, zou een groot217
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schalig publiek de illusie van directe betrokkenheid worden
gegeven en van iets wat men gemeenschappelijk beleeft. Zo
zouden de media de moderne maatschappij de mogelijkheid
bieden te veranderen in virtuele gemeenschappen.76 Als een aspect hiervan zou de ‘familiarisering’ van het koningschap, dat
later in dit hoofdstuk aan de orde komt, kunnen worden beschouwd.
Daarnaast zijn er maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, zoals het verschijnsel van de ontideologisering, die
doorwerken in de media. De aandacht van het publiek gaat
minder uit naar ideeën en meer naar personen, inclusief koninklijke personen. De media hebben daar maar rekening mee
te houden. Dan is er de laatste decennia ook veel veranderd in
de wereld van de media zelf. Door de vercommercialisering en
de daarmee samenhangende toename van de concurrentie, gecombineerd met een technologische stroomversnelling, gaat
het er hectischer aan toe dan ooit. Dit is merkbaar in de journalistieke aanpak en in de berichtgeving. Men imiteert elkaar
eerder en tracht elkaar te overtre^en. De hypes die hierdoor
ontstaan, volgen elkaar in steeds sneller tempo op. In de lijn van
de Britse criticus van actuele politieke journalistiek John Lloyd,
bepleit PvdA-leider Wouter Bos daarom ‘slow journalism’.77
In Vlaanderen wordt er gesproken van de ‘tabloidisering’ van
de kranten. Dit fenomeen komt erop neer dat er steeds meer
emotie in de kranten wordt gebracht. ‘Dat wil zeggen meer persoonlijk leed, vette koppen en indringende foto’s en minder
politiek, economie en andere zware kost.’78 Er is dus minder terughoudendheid ten aanzien van het privé-leven. Hoewel er,
volgens dit Vlaamse onderzoek, nog verschil is tussen de serieuze pers en de populaire pers, hebben ook de kwaliteitskranten
meer aandacht gekregen voor onderwerpen die vroeger aan
de populaire bladen werden overgelaten. Onder druk van deze
ontwikkelingen is er eerder een excuus gevonden om af te wij218
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ken van afspraken en fatsoenscodes. Daar behoeft men zich overigens niet bij neer te leggen. Begin 2004 bepleitte Maurits Barendrecht, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Tilburg, daarom strakkere gedragsregels voor de media
om schending van de privacy van publieke ﬁguren te beperken.
Hij meent ‘dat privacy van leden van het koningshuis daarin
ook aan de orde zou kunnen komen’.79
Personen en instituten die van de media afhankelijk zijn om het
publiek te bereiken, hebben uit deze ontwikkelingen allang
hun conclusies getrokken. We zien dan ook dat over de gehele
wereld vorsten en presidenten en zelfs politici van minder gewicht het nodig vinden deskundigen aan te trekken op het gebied van public relations.
Voor het koningschap gelden er nog enkele complicerende
factoren. In de eerste plaats zijn de kennis van en het inzicht in
de geschiedenis drastisch afgenomen, zodat steeds minder
mensen zicht hebben op het ontstaan en de achtergrond van
hun culturele erfgoed inclusief het koningschap. In ons land
komt daar nog bij dat een begrip als ‘het geheim van Noordeinde’ voor een rechtgeaarde journalist een uiterst provocerende
term is die bij voorbaat achterdocht oproept, en de tot nu toe
gehanteerde rigide uitleg van de ministeriële verantwoordelijkheid versterkt die achterdocht nog eens. Daar komt nog bij
dat de verantwoordelijke politici niet altijd even alert reageren.
Al met al zijn er weinig natuurlijke communicatiemogelijkheden tussen leden van het Koninklijk Huis en vertegenwoordigers van de pers. Dit legt bij voorbaat toch een hypotheek op
deze communicatie.
Het verschijnsel van een familie op en rond de troon zag de
negentiende-eeuwse Brit Bagehot als een van de charmes van
het koningschap. De consequentie ervan is dat dit instituut is
verzekerd van constante media-aandacht, meer dan welke an219
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dere staatkundige instelling ook. Het is een humaan instituut
en gecombineerd met het sprookjeselement dat er voor velen
nog steeds aankleeft, is het daarmee een ‘soapgevoelig instituut’. Daarbij komt dat door de huidige omvang van het
Koninklijk Huis en de introductie van burgerpartners de traditionele distantie drastisch is gerelativeerd. Met een en ander behoort natuurlijk rekening te worden gehouden bij de ontwikkeling van een passend beleid op het gebied van public relations. Er pleit veel voor om er in elk geval voor te zorgen dat de
aandacht zoveel mogelijk wordt gericht op een zeer kleine kern
van leden van het Koninklijk Huis.
Voorlichting en public relations
In Nederland heeft de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD, het
monopolie van de voorlichting met betrekking tot het Koninklijk Huis. De instructie van de RVD die is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 13 december 1965 en op de ministeriële beschikking van hetzelfde jaar waarin de bescherming van de privacy van de leden van het Koninklijk Huis is geregeld, is nog
steeds uitgangspunt voor het beleid. De toen gekozen opzet van
de coördinatie van de voorlichting rond het Koninklijk Huis
door de RVD was het antwoord van de regering op de uiterst
chaotisch verlopen publiciteit rond de verloving van prinses
Irene. Tot dan had men te maken met elkaar hopeloos tegensprekende koninklijke secretariaten. De premier had geen enkel zicht op het geheel. Hierdoor kon de ministeriële verantwoordelijkheid op bepaalde momenten nauwelijks worden nagekomen. Sindsdien lopen de contacten met de pers niet langer
via de aparte secretariaten van de individuele leden van het
Koninklijk Huis, maar via de RVD. Dit werd overzichtelijker
gevonden. Omdat de Rijksvoorlichtingsdienst onder de minister-president valt, meende men ook dat de ministeriële
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verantwoordelijkheid zo beter geactiveerd zou kunnen worden.
De directeur-generaal van de RVD heeft het recht de koningin gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Dat is zeer
uitzonderlijk. Ter wille van de coördinatie van de voorlichting
rond het Koninklijk Huis woont een lid van de directie van de
RVD de secretarievergadering van het Hof op maandagmorgen
bij. Eef Brouwers, die van 1995 tot begin 2004 directeur-generaal
was, heeft ervaren dat het in deze situatie om drie mensen ging
die met elkaar moeten samenwerken. ‘De koningin, die meestal
haarﬁjn aanvoelt waar de gevoeligheden liggen, maar die begrijpelijk hecht aan de privacy van zichzelf en van de leden van
haar familie. De minister-president die geneigd moet zijn hiervoor alle ruimte te laten. Maar die ook de staatkundige verantwoordelijkheid moet kunnen dragen voor de politiek gevoelige
handel en wandel van het staatshoofd en van de leden van haar
Huis. Uiteraard is daarbij bij beiden niet altijd sprake van een
gelijk startpunt. Ten slotte is er de directeur-generaal van de
RVD, die voor de vraag kan komen te staan of het publicitair gezien in bepaalde gevallen wel verstandig is om te reageren en
hoe, wanneer en in welke mate een en ander gepresenteerd zou
kunnen worden.’
Brouwers, die de koningin in die negen jaar met grote regelmaat ontmoette, heeft nooit tegen deze ontmoetingen opgezien, integendeel. ‘De koningin is een vakvrouw, die zich
uitstekend op alles voorbereidt, die altijd blijk geeft van grote
zelfdiscipline en die haar mening niet onder stoelen of banken
steekt. Dat is duidelijk. Er valt overigens met deze koningin over
alles goed te praten en je kan het ook goed met haar oneens zijn.
Als je haar echt nodig hebt is ze er ook. Ze heeft veel gevoel voor
humor, meer in het bijzonder als het gaat om onverwachte zinswendingen. Ze geniet zichtbaar van understatement. Bij de presentatie van iets toont ze zich vaak gevoelig voor de woordkeuze
en hoe iets gebracht wordt.’
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Aanpassingen bij de RVD
Hoewel het beleid van de RVD nog steeds is gebaseerd op het
Koninklijk Besluit van 1965, is het op grond van evaluaties de
laatste jaren aangepast. Een uitgangspunt voor evaluaties was
bijvoorbeeld een bijeenkomst in 2001 van een groepje personen, betrokken bij de media. Ze werden ontvangen door de koningin op het paleis. Zij was in gezelschap van prins WillemAlexander en prinses Máxima. De discussie richtte zich op de
veranderingen die zich in de wereld van de media hadden voorgedaan en de eventuele gevolgen ervan voor publieke ambtsdragers. Uiteraard ging de aandacht daarbij naar de relatie tussen het koningschap en de media. Er kwamen ook zeer praktische onderwerpen aan de orde, zoals het verschijnsel dat de
koningin een werkbezoek intensief heeft voorbereid en dat
er dan wel een foto van haar in de krant komt, maar dat aan het
werk zelf geen aandacht wordt besteed. Ook kwam ter sprake
dat het Koninklijk Huis zich met betrekking tot onjuiste publicaties maar moeilijk kan verdedigen. Er werd zeer openhartig
gesproken. De globale indruk was dat er niet erg veel mis was,
maar dat de communicatie tussen het Koninklijk Huis en de
media beter zou kunnen en de uiteindelijke vraag was ook wat
de gevolgen zouden kunnen zijn voor het beleid van de RVD.
De RVD geeft desgevraagd advies aan leden van de koninklijke
familie die geen lid zijn van het Koninklijk Huis of nog moeten
toetreden. Als voorbeeld wordt er verwezen naar Mabel Wisse
Smit, die in de periode voorafgaand aan haar huwelijk met Friso
vragen van de pers kreeg voorgelegd. Erik Jurgens toont zich allerminst gelukkig met dit voorbeeld, omdat hij de afwerking
van deze kwestie veroordeelt. Hij acht het fout dat Mabel later
niet de ruimte heeft gekregen, ook niet toen al was besloten
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geen goedkeuringswet in te dienen, om zich publiekelijk te
verdedigen. ‘Iemand die zo door het slijk is gehaald, daartoe de
gelegenheid onthouden, is unfair.’
Ook de ondersteuning aan prins Bernhard toen hij zijn open
brief in februari 2004 aan de media schreef, wordt als voorbeeld
van serviceverlening beschouwd. In deze gevallen wordt er gesproken van de ‘namens-formulering’. De premier is er in dit
soort gevallen verantwoordelijk voor dat dit plaatsvindt, maar
inhoudelijk blijft hij erbuiten.
Vroeger ging het puur om voorlichting, nu wordt er gesproken van ‘strategische communicatieadvisering’. Onderdeel
hiervan is bijvoorbeeld de vraag hoe informatie over activiteiten van leden van het Koninklijk Huis bij verschillende groepen in ons land terecht kan komen. Belangrijke feiten in de media worden op hun juistheid gecontroleerd en op de website
van het Koninklijk Huis worden ze gecorrigeerd weergegeven.
Vroeger werd er ook meer via bulletins afgehandeld. Maar een
verloving als die van prins Willem-Alexander met Máxima met
een lange en emotionele aanloop leent zich uiteraard veel eerder voor een pers- en tv-presentatie. De RVD denkt dan mee
wanneer en hoe dit zou moeten gebeuren en welke vragen er
verwacht kunnen worden. De premier wordt hier ook bij betrokken. De media zouden zich toen verrast getoond hebben
dat er bij deze gelegenheid überhaupt vragen konden worden
gesteld.
Sinds enige tijd vinden er achtergrondgesprekken plaats tussen leden van het Koninklijk Huis en de pers, bijvoorbeeld met
journalisten die gespecialiseerd zijn in royaltyverslaggeving.
Van de kant van het Hof en bij de RVD wordt er wel wat van de
nieuwe opzet verwacht. Maar onder journalisten bestaat nog
steeds de indruk dat het koningshuis en zijn vertegenwoordigers vinden dat ze gebaat zijn bij zo min mogelijk openheid.
Aan het Hof zouden ze vinden dat een mythe, zoals die van het
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koningschap, geen openheid verdraagt en het Nederlandse koningshuis zou de grenzen van wat privé is eerder trekken dan de
andere vorstenhuizen.80 Ook bij het afscheid van Eef Brouwers,
eind 2003, klonk dit in de commentaren door. Er werd gesproken van ‘een onmogelijke functie’. Maar het zou ook kunnen
zijn dat de functie op zich niet zo zeer het probleem is, maar dat
de voorwaarden waaronder een public-relationsbeleid gerealiseerd moet worden problematisch zijn.81
Specifieke aanpak
voor een uniek instituut
Door eerder geschetste ontwikkelingen is de druk van de media
onmiskenbaar vergroot. De media hebben te maken met een
publiek dat royaltynieuws verslindt en de leden van het Koninklijk Huis zijn aangewezen op de media om met dit publiek
te communiceren. Het publieke aspect van het koningschap is
tegenwoordig belangrijker dan ooit. Aan de orde kwam al even
eerder het verschijnsel van de ‘familialisering’ van de koninklijke familie.82 Dat wil zeggen dat door de impact van de massamedia het wel en wee van de leden van de koninklijke familie nog
veel meer dan vroeger onderdeel is geworden van de collectieve
belevingswereld van het grote publiek. Hierdoor wordt de illusie gewekt dat de Oranjes familieleden zijn die de natie gemeenschappelijk deelt. Hoewel het uiteraard om een illusie gaat, kan
het verstandig zijn met dit soort emoties rekening te houden.
Enkele malen dat dit verschijnsel op de achtergrond meespeelde, werd het niet onderkend. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de vermeende homoseksualiteit van prins Friso aan de
orde was. Tot vervelens toe werd hij geconfronteerd met de veronderstelling dat hij homoseksueel zou zijn. Zeer begrijpelijk
kreeg hij daar genoeg van. Na overleg tussen de heren Kok en
Brouwers werd besloten hierover een afdoende verklaring uit te
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laten gaan. Een voor de hand liggende stap in het kader van de
huidige voorlichting. Maar vanuit het speciﬁeke karakter van
het Nederlandse koningschap bezien had ook een andere aanpak overwogen kunnen worden. Homoseksuelen zijn een nog
maar gedeeltelijk geëmancipeerde groep. In deze kring werd
deze ontkenning dan ook als minder prettig ervaren, tenminste
de manier waarop.83 Dat de gewenste verduidelijking ook op een
slimmere manier mogelijk was geweest – bijvoorbeeld door
middel van een interview, in een breder kader – werd in meerdere commentaren gesuggereerd.84
Een gebeurtenis die mogelijk ook anders had kunnen worden aangepakt, was de viering van de zestigste verjaardag van
koningin Beatrix. Het was bekend dat de koningin op haar
verjaardag zelf geen huldeblijken of felicitaties wenste te ontvangen, maar haar verjaardag wilde gebruiken om aan (buitenlandse) vrienden en familie te laten zien hoeveel Nederland
cultureel kan bieden. Hoewel iedereen vond dat zij hiertoe
uiteraard het volste recht had, bleek uit allerlei commentaren
dat het niet echt leuk werd gevonden. Het paleis was feestelijk
verlicht, gasten uit de hele wereld kwamen aanvliegen, het publiek in de Amsterdamse binnenstad werd er op vele manieren
aan herinnerd dat er een groot feest was. Het initiatief daar toch
een zanghulde bij te betrekken werd afgewezen, omdat men
vond dat de nachtelijke aubade niet goed was in te passen in het
reeds overladen programma. Het bleek echter niet mogelijk aan
de autoriteiten en de initiatiefnemers met al hun hartelijke bedoelingen uit te leggen dat midden in de nacht op 31 januari na
een lange late avond met een balletvoorstelling een optreden
van een massaal koor niet doenlijk was. Op zulke momenten
blijkt dat het koningschap een functie is die nog meer van iemand eist dan het presidentschap. Dit heeft naar mijn mening
vooral te maken met het verschijnsel van de familiarisering.
Hierdoor moeten sommigen de afwijzing van elke vorm van
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huldeblijk enigszins hebben beleefd alsof een jarig familielid
felicitatiekussen weigerde te aanvaarden. De Volkskrant besloot
zijn kritiek dan ook met: ‘Toch stoort het dat ze niet even op het
balkon kan verschijnen. Het maakt een arrogante indruk. Van
een kwartiertje samenzang wordt niemand verkouden. Het
volk niet en de monarchie niet.’85
Aan de intenties schort het uiteraard niet. Op andere momenten zien we dan ook dat het Koninklijk Huis terdege rekening wil houden met de media en dus met de publieke belangstelling. Voorbeelden hiervan zijn de openheid indertijd rond
de ziekte van prins Claus, rond de vele ziekenhuisopnamen van
prins Bernhard en bij het rouwen en trouwen en dopen van de
Oranjes.
Zoals al eerder aan de orde kwam is het koningschap op zichzelf
al een zeer speciﬁek instituut. In Nederland komt de nog behoorlijk rigide uitleg van begrippen als ministeriële verantwoordelijkheid en ‘geheim van Noordeinde’ er als complicerende factor bij. Hierdoor bestaat het gevaar dat er onvoldoende
onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en bijzaken en dan
gaan al gauw bijzaken te veel de beeldvorming bepalen (zie vorige hoofdstuk). Dit lijkt bij buitenlandse vorstenhuizen een
geringere rol te spelen. In andere landen bestaat evenmin een
systeem waarbij de voorlichting over het koningshuis gekoppeld is aan een instelling als de RVD. De Oranjes zitten in een
wat strak koninklijk keurslijf. Gelet op de voorgeschiedenis is
de rol van de RVD wel begrijpelijk en vanuit het principe van de
ministeriële verantwoordelijkheid valt er wat voor te zeggen.
Maar deze formule is niet bedacht vanuit een goede voorlichting voor het Koninklijk Huis. Politieke risico’s worden er tot op
zekere hoogte mee afgedekt, maar er zitten zeker ook nadelen
aan. Er lijkt me het gevaar in te schuilen dat het koningschap er
in de huidige omstandigheden ook door kan worden gedenatu226
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reerd. De media kunnen alleen via een ambtelijk apparaat, een
verlengstuk van de politiek, met het koningshuis communiceren. Dat is geen soepele uitgangspositie en onbedoeld kan het
gevolg ervan zijn dat het koningschap er juist eerder door in het
politieke vlak wordt getrokken. Er gaat ook de suggestie vanuit
dat het instituut alleen onder zijn staatsrechtelijke noemer te
vangen zou zijn. Maar het kenmerkende van het koningschap is
dat het juist meer omvat. Het is breder. Het is een cultureel erfgoed met ook een interessante sociaal-culturele functie. Lubbers spreekt daarom van ‘een breed koningschap’.86
We zagen dat het in de lijn van de verwachtingen ligt dat dit
aspect alleen maar belangrijker zal worden. Het is daarom de
vraag of het wel zo verstandig is ook in de toekomst de communicatie over alle aspecten van het koningschap uitsluitend via
een politiek gerelateerde instantie als de RVD te laten verlopen.
Hoewel er stappen ter verbetering zijn gezet, vind ik dat de RVD
in de huidige opzet fysiek en emotioneel te ver van het Hof blijft
af staan. Men is primair gericht op de belangen van de premier
als ‘regeringsleider’ en ook als partijleider.87 Ten aanzien van het
koningshuis is het voornaamste belang van de RVD het voorkomen van problemen. Het op afstand houden van de media blijft
dan de voor de hand liggende reﬂex. Een creatief beleid op het
gebied van de public relations dat is toegesneden op de speciﬁeke aard en functie van het koningschap zal hier minder gauw
uit voortvloeien. Het is ook niet uitgesloten dat er ambtenaren
aan de RVD zijn verbonden die het thema Oranje in hun takenpakket krijgen en daar geen enkele aªniteit mee hebben.
Het Hof heeft veel deskundigheid in huis, maar niet direct op
het gebied van public relations. In de toekomst zou het Koninklijk Huis op het terrein van public relations een eigen, speciﬁeke deskundige ter beschikking moeten staan die aan het
Hof een vertrouwenspositie kan opbouwen. Het nuchtere uit227
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gangspunt voor het beleid zou in elk geval kunnen zijn dat er
wat het Koninklijk Huis en de pers aangaat sprake is van een wederzijdse lotsverbondenheid. Het koningschap staat voor de
Nederlandse samenleving in haar geheel; de media spelen een
essentiële rol in het moderne wij-gevoel. Het koningschap is
grotendeels afhankelijk van de media om met het publiek te
communiceren en de media weten dat hun publiek nu eenmaal
graag royaltynieuws krijgt voorgeschoteld. Dat er een structurele spanning bestaat tussen de behoefte aan openheid van de
pers enerzijds en het verlangen van de Oranjes naar een zekere
beslotenheid, privacy, anderzijds, behoeft niet te worden ontkend. Het lijkt me dat te veel nadruk op privacy en het niet reageren op verhalen in de pers tot gevolg kunnen hebben dat het
imago van betrokkene vaag genoeg blijft om anderen ruimte
te laten het naar believen in te kleuren. Geruchten krijgen dan
eerder een kans. Het voorkomen van onrust en het op afstand
houden van de media zijn dan ook om meerdere redenen te defensief. Het is de moeite waard met de media redelijke afspraken
na te streven. De beleidsontwikkeling zou niet geheel buiten de
RVD om behoeven te gaan. Organisatorisch zou er naar mijn
mening een verbinding kunnen blijven tussen de RVD en de
deskundige aan het Hof.
Een professioneel beleid op het gebied van public relations,
gebaseerd op analyse en onderzoek van het fenomeen koningschap in de brede betekenis, zie ik als de ﬁnishing touch van een
professioneel koningschap, zoals zich dat onder koningin Beatrix heeft ontwikkeld.
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Uitreiking eredoctoraat van de Universiteit Leiden op 8 februari 2005.
(ANP/Marcel Antonisse).
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De kroon op de ‘res publica’
– Waardering en perspectief –

‘Majesteit, spreek alstublieft uw volk toe’, kopte het Algemeen
Dagblad in de verwarde dagen na de moord op Theo van Gogh,
toen uit allerlei reacties bleek dat ‘wij’ en ‘zij’ scherp tegenover
elkaar stonden. De argumentatie luidde: ‘Als alom aanvaard
symbool van nationale eenheid bent u degene die met het meeste gezag kan oproepen tot eenheid.’ Het blad deed dit in navolging van Femke Halsema, de fractievoorzitter van GroenLinks
in de Tweede Kamer. Beide reacties zijn tekenend voor de verwarring die er toen heerste, maar ze blijken ook illustratief voor
de positie die Beatrix na vijfentwintig jaar koningschap heeft
opgebouwd.
Een geslaagd koningschap
en een interessante uitgangspositie
Toen Beatrix haar koninklijke toekomst eenmaal had aanvaard,
begon zij ruim voor haar troonsbestijging aan een grondige
voorbereiding. Later bereidde ze zich samen met Claus verder
op haar taak voor. Door deze combinatie is het huidige Nederlandse koningschap gestempeld. Als mensen van hun tijd wisten zij van de spanning tussen koningschap en moderniteit. Op
grond hiervan en vanuit hun karakters stond hun een professioneel koningschap voor ogen. Anders gezegd: op de achtergrond speelde de behoefte mee hun functioneren kwalitatief te
legitimeren. Beatrix wist zich geplaatst in de traditie van de
Oranjes en een inhoudelijk koningschap was voor haar vanzelf231
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sprekend. Zij wilde tevens zorgen voor aansluiting bij de geest
van de tijd. Het koningschap werd qua organisatie en ceremonieel daarom ingrijpend gemoderniseerd.
Door de functionele manier waarop zij het koningschap
heeft georganiseerd, laten zich de verschillende aspecten ervan
gemakkelijker onderscheiden. Toen Beatrix aantrad, had zij het
gegeven dat zij, deel uitmakend van de regering, een in principe
adviserende functie vervult, ‘al volledig verinnerlijkt’. Maar deze constitutionele taak nam zij wel zo serieus dat door vooraanstaande politici van diverse partijen wordt gesproken van een
‘klankbordfunctie’ en van de koningin als ‘constitutioneel geweten’. Op deze wijze wordt het koningschap ervaren als ‘een
functioneel element in ons constitutionele bestel’.
De manier waarop de koningin de Nederlandse samenleving
in binnen- en buitenland vertegenwoordigt, maakt het koningschap herkenbaar voor een breed publiek en daarmee geeft
het tevens gezicht aan die samenleving. De allure die het uitstraalt, in combinatie met de aandacht voor kunst en cultuur,
maakt dat het koningschap ‘als gezicht van Nederland’ door
een zeer grote meerderheid als uiterst stijlvol wordt ervaren.
Nauw hiermee verweven is het functioneren van het koningschap als ‘hart van de natie’. Dit wil zeggen dat de inzet van
Oranje voor de sociale cohesie van de samenleving, inclusief de
zorg voor de integratie van minderheden, een bijzonder belangrijke rol speelt. De integrerende functie van het koningschap komt eveneens tot uitdrukking in de aard van de redevoeringen die koningin Beatrix tijdens haar regering heeft gehouden. Hierin hield zij de Nederlanders een spiegel voor en
confronteerde hen met morele dilemma’s. Op deze wijze had zij
een inbreng in het debat over de publieke moraal. Met het ‘rouwen en trouwen’ van de Oranjes inbegrepen kennen de Nederlanders gemeenschappelijke momenten van bezinning en ritueel, waardoor het koningschap deel uitmaakt van iets wat de
232
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vorm krijgt van een publieke religie.88 Kortom, het koningschap
van Beatrix staat in aanzien. Daar doen een weinig professioneel
beleid op het gebied van public relations en een niet altijd even
ontspannen taakopvatting niets aan af. Dat is eerder lastig voor
haarzelf en voor haar directe omgeving. Maar dit soort kritiek
overschrijdt dan ook nooit de marge.
Door de manier waarop Beatrix vorm en inhoud geeft aan het
koningschap, heeft zij het instituut duidelijker gepositioneerd
als een wezenlijk onderdeel van ons culturele erfgoed. Tevens
heeft ze de sociaal-culturele functie ervan versterkt. De betekenis van het koningschap als exponent van de nationale cultuur
is hierdoor toegenomen. Dat is van essentieel belang in een tijd
die een verschuiving te zien geeft van de natiestaat in de richting van de cultuurnatie. Terwijl ten gevolge van de erosie van
de soevereiniteit van de nationale staat allerlei nationale instituten, zoals het parlement en de politieke partijen, die reële
macht moesten afstaan, aan aanzien hebben ingeboet, kon het
koningschap functioneren als gerespecteerd symbool van nationale eenheid. Zo is er sprake van een geslaagd, eigentijds koningschap, dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw een
interessante uitgangspositie inneemt.
Over vernieuwing gesproken
Niettemin wordt er sinds eind jaren negentig, zo af en toe, nu
eens hier dan weer daar, in de media een balletje opgegooid over
vernieuwing van het koningschap. Meestal is een of ander gerucht de aanleiding en blijft het allemaal nogal aan de oppervlakte. Premier Kok bleek destijds dan ook niet zo overtuigd van
de relevantie van het onderwerp, maar in het kerstnummer van
Elsevier uit 1999, stond hij zich toe wat te mijmeren over de toekomst van het koningschap. Hij zegt daarover onder meer: ‘Er
wordt structureel nagedacht over de wijze waarop het koning233
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schap in de volgende eeuw invulling moet krijgen. Dat gebeurt
in de beslotenheid die daarbij past. (…) We leven in een tijd van
gewijzigde normen op allerlei terreinen en dus moet ook de
monarchie getoetst worden aan nieuwe normen over openheid
en transparantie.’
Natuurlijk is het niet onverstandig dat er in en rond het Koninklijk Huis wordt nagedacht over de toekomst van het koningschap. Dat ook Beatrix en Claus dit destijds al deden is erg
vruchtbaar gebleken. Alleen is het niet zo consequent dat Kok
sprak van ‘nieuwe normen over openheid en transparantie’ en
dat hij tegelijkertijd wilde nadenken over de toekomst van het
koningschap ‘in de beslotenheid die daarbij past’. Behalve dat
hier een tegenstrijdigheid in zit, wordt eraan voorbijgegaan dat
het koningschap kan worden beschouwd als een sociaal rollenspel en tevens als exponent van de Nederlandse identiteit. Er
zijn dus op zijn minst twee partijen die zich hebben te bezinnen: de Oranjes en zeker ook de Nederlanders.
Discussies over de constitutie en het koningschap en ook andere thema’s die de natie betre^en, zijn in Nederland over het
algemeen weinig vruchtbaar. Meestal wordt er namelijk in abstractie gesproken over de democratie. Verder wordt het koningschap vooral vanuit de natiestaat en in verband daarmee
voornamelijk op zijn staatsrechtelijke functie beoordeeld, om
dan in de discussie over de vernieuwing ervan te concluderen
dat het instituut al anderhalve eeuw aan invloed heeft ingeboet
en dat ook op grond van een analoge ontwikkeling aan een louter ceremonieel koningschap niet te ontkomen zou zijn. Alsof
de inhoudelijke inbreng van dit instituut zich altijd uitsluitend
tot de staatsrechtelijke functie van het koningschap zou beperken.
Tegenover de democratie in abstractie staat de democratie in
haar culturele bedding en in het leven van alledag. Dan blijkt
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dat opiniepeilingen door de jaren heen aantonen dat het koningschap van de Oranjes brede steun en waardering geniet in
de samenleving. Bovendien bestaat er in het parlement een ruime meerderheid voor en is het koningschap verweven met tal
van democratische instituties. Er zou daarom zeker kunnen
worden gesproken van een indirecte of afgeleide democratische
legitimatie. Het zou dan wel erg formalistisch zijn gedacht het
huidige koningschap nog tegenover de democratie te plaatsen.
Als dit instituut geen politieke macht meer heeft, getuigt het
daarbij van weinig creativiteit om te blijven pleiten voor verdere terugdringing van de invloed van een instituut dat kennelijk
naar tevredenheid functioneert. Zoals we zagen is volgens Kok
invloed per deﬁnitie niet te democratiseren. Toch komt deze
geconditioneerde reﬂex in allerlei discussies over staatsrechtelijke hervormingen regelmatig terug.
De verschuiving van de natiestaat in de richting van de cultuurnatie is geen incidenteel verschijnsel. Het is alleen al om die
reden aannemelijk dat de trend van een versterking van de sociaal-culturele functie van het koningschap zich zal voortzetten.
Maar gelet op de elasticiteit waardoor het instituut altijd
werd gekenmerkt, behoeven veranderingen geen functieverlies
tot gevolg te hebben. Het aandachtsveld, het domein, kan verschuiven, terwijl de inbreng even waardevol kan blijven. Elke
generatie zal het koninklijke domein opnieuw moeten afbakenen, zodat het koningschap in veranderde omstandigheden
toch weer dienstbaar aan de samenleving kan zijn. De bezinning hierop is een zaak van de Oranjes en de Nederlanders gezamenlijk. Het is niet meer dan voor de hand liggend dat daarbij
het koningschap van Beatrix als uitgangspunt wordt genomen.
Zoals eerder aan de orde kwam, waren de tegenstellingen tijdens het Kamerdebat in het najaar van 2000 over de notitie ‘Het
Koningschap’ niet erg groot.89 Het bleek dat de wijzigingen die
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de toenmalige D66-leider De Graaf voorstond, een adviserende
en in bijzondere omstandigheden bemiddelende rol van het
staatshoofd niet helemaal uitsloten. De regering wilde weliswaar het staatshoofd handhaven als lid van de regering, maar
eveneens in een adviserende functie. De Graaf wilde wat hij
theoretisch wenselijk acht ook grondwettelijk vastgelegd zien.
De regering bleek te hechten aan een historisch gegroeid systeem dat ze goed vindt functioneren. Dat is begrijpelijk omdat
oude democratieën nu eenmaal niet zo gauw hun tradities loslaten.
In genoemd debat stond de staatsrechtelijke functie van het
koningschap centraal binnen het kader van een traditionele visie op de natiestaat. Toch was het niet zo gek geweest als men
een verschijnsel als de erosie van de soevereine staat erbij had
betrokken. Daargelaten of het parlement het eigen functioneren in relatie tot deze ontwikkeling wel heeft doordacht, is de
invloed ervan op het functioneren van het koningschap in elk
geval gebleken. De sociaal-culturele functie van het koningschap is in de loop der jaren namelijk steeds belangrijker geworden en aanmerkelijk meer tijd en energie gaan vragen. Tegelijkertijd echter werd de tijdsinvestering die de staatsrechtelijke functie vraagt er niet minder op. Dit geldt nog steeds. Het
dilemma kwam nauwelijks aan de orde. Toch zal er in de toekomst steeds vaker een beroep worden gedaan op Oranje als
exponent van de cultuurnatie. Het koningschap van Beatrix
is daarom de juiste weg ingeslagen. Er is ook geen weg terug.
Daarnaast blijkt er in brede kring waarde te worden gehecht
aan de adviserende inbreng van het constitutionele staatshoofd. Doordat beide terreinen veel tijd en energie vragen,
moet dat gaan wringen. Er zou ergens tijd moeten worden gevonden. Dat zou kunnen in de richting van het aanpassen van
een aantal constitutionele verplichtingen. Zoals eerder vermeld
worden er door de koningin bijvoorbeeld duizenden handte236
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keningen per jaar gezet.90 Waar die wet- en regelgeving betreffen, wordt tegenwoordig een behoorlijk percentage bepaald
door Brussel. Deze koningin bestudeert alles nog uiterst nauwgezet en zet vervolgens toegewijd haar handtekening. Maar er
lijkt me wat voor te zeggen deze activiteit te beperken tot het tekenen van wetten en verdragen en van de voornaamste benoemingen en onderscheidingen.
Onmeetbare grootheden
en hun functionaliteit
De Oranjes zijn populair, het koningschap functioneert goed
en wist zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De wenselijkheid van een voortgaand experimenteren met een minder
rigide interpretatie van de ministeriële verantwoordelijkheid
en van een meer adequaat beleid op het gebied van de public relations kwam eerder al aan de orde. Ingrijpende veranderingen
zijn er verder niet direct te verwachten. Overigens is voor het
koningschap de troonswisseling het natuurlijke moment voor
veranderingen. Al was het maar omdat de komst van een nieuwe
vorst altijd al een verandering van stijl met zich meebrengt.
Toch valt niet te ontkennen dat het om een instituut van premoderne oorsprong gaat en dat de erfelijkheid van een ambt tegenwoordig niet voor de hand ligt. Het is niet een systeem waarmee vandaag de dag een nieuwe staat van start zou gaan. Dat zou
ook niet kunnen. Het koningschap van de Oranjes is namelijk
vóór alles het resultaat van een lange historische ontwikkeling.
Hierdoor kan het gebeuren dat de gevoelsmatige sympathie
voor de Oranjes en de tevredenheid over hun functioneren samengaan met een zeker ongemak als het eropaan komt het koningschap als instituut theoretisch te verklaren. Dat zegt natuurlijk iets over dat koningschap, maar het zegt zeker ook iets
over de politieke logica die momenteel dominant is. De demo237
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cratie wordt veelal beschouwd los van het historisch gegroeide
en los van de betekenis van emotionele betrokkenheid voor de
sociale samenhang. De vraag waardoor mensen zich ergens bij
betrokken voelen of zich in iets of iemand herkennen en wat dat
dan inhoudt, wordt al gauw als sentimenteel afgedaan. Het verschijnsel van een instituut dat niet uit die heersende logica
voortvloeit, maar in de praktijk zeer wel voldoet en mensen aan
zich bindt, wordt dan moeilijk verklaarbaar. We hebben te maken met een manier van denken die wijd is verbreid en waarin
wordt voorbijgegaan aan het wezen van de mens en de aard van
zijn verbanden. Men pretendeert rationeel te zijn, maar eigenlijk overheerst hierin een rationaliteit zonder rede.
Dit werkt op veel terreinen door. Begrippen als het koningschap, de nationale identiteit, mythen en symbolen waren onder intellectuelen op grond hiervan geruime tijd non-issues.
Omdat ervan werd uitgegaan dat maatschappij en cultuur uiteindelijk volledig zouden worden bepaald door rationaliteit,
werden ze gezien als restverschijnselen uit een voorbije tijd. De
wereld zou immers, zoals de Duitse socioloog Weber voorspelde, steeds meer ‘onttoverd’ geraken. Vanuit zo’n benadering is
de constante populariteit van het koningschap in de moderne
West-Europese koninkrijken moeilijk te begrijpen.
Maar oud-premier Drees gaf hier in de jaren zestig van de
vorige eeuw al de verklaring voor dat gevoelens in de werkelijkheid nu eenmaal meespelen en hun betekenis hebben.91 Toch
werd zo’n verklaring lange tijd als een soort gelegenheidsexcuus van een pragmatische sociaal-democraat beschouwd.
Maar tegenwoordig zijn er aanmerkelijk meer publicaties die
deze opvatting ondersteunen. Francis Fukuyama bijvoorbeeld
schetst in The End of History and The Last Man en ook in latere geschriften de moderne democratie als een lege huls waarvan de
kwetsbaarheid hem zorgen baart. Zijn ‘laatste mens’ kan name238
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lijk nergens meer trots op zijn, voelt zich met niets meer verbonden en is een lusteloos en ongeïnspireerd wezen. De gemeenschapswaarden raken in zo’n situatie in verval. Evenals de
negentiende-eeuwse Franse historicus Alexis de Tocqueville
komt hij tot de conclusie dat het juist niet-rationele overwegingen en bindingen zijn die de basis vormen voor de sociale cohesie, die een democratie nodig heeft om levensvatbaar te zijn.
Verhalen, mythen en symbolen komen daarmee in een ander
licht te staan. Ze kunnen inspireren en gevoelens van verbondenheid en herkenning teweegbrengen. Dit zijn natuurlijk
onmeetbare grootheden. Maar uit zijn publicaties en ook uit
die van anderen spreekt het besef dat deze onmeetbare grootheden bijzonder functioneel kunnen zijn. Weer anderen wijzen
erop dat de mens in de moderne samenleving continuïteit en
stabiliteit mist.92 En voor de Duitse ﬁlosoof Rüdiger Safranski
versterkt een verschijnsel als de globalisering de behoefte aan
eigenheid.93 De Europese eenwording lijkt in dezelfde richting
te werken. Het Oranjegevoel is immers tegenwoordig wijder
verbreid dan ooit.
Het is daarom allerminst verbazingwekkend dat er in de huidige cultuursociologische literatuur vaak op wordt gewezen
dat het moderne proces van voortgaande rationalisering gevoelens van vervreemding, heimwee en nostalgie oproept. Op
grond hiervan wordt er zelfs een behoefte aan ‘hertovering’ gesignaleerd en aan een herwaardering van instituties.94 De veronderstelling dat door de tijd als vanzelf wel met mythen en
symbolen, inclusief het koningschap, zou worden afgerekend is
dus allerminst zo vanzelfsprekend, integendeel.
Een verwaarloosde bron van inspiratie
Dit soort inzichten zijn te lang verwaarloosd. Men dacht hier
ongestraft aan voorbij te kunnen gaan. De Britse historicus
239
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Jonathan Israel, dezelfde die we in het najaar van 2004 op het
symposium in het Paleis op de Dam als gast van koningin Beatrix ontmoetten, signaleert een culturele crisis in de westerse
wereld. Deze zou worden veroorzaakt doordat we weliswaar
zeggen in bepaalde waarden te geloven, maar ze in elk geval niet
overdragen, niet duidelijk maken waar ze vandaan komen,
waarom ze eigenlijk waardevol zijn ‘en waaruit de gehele intellectuele en culturele context van onze samenleving bestaat’.95
Tijdens de Pierre Bayle-lezing die deze gerenommeerde kenner
van de Nederlandse geschiedenis in december 2004 in Rotterdam hield, bekritiseerde hij het culturele klimaat in Nederland.96 De huidige cultuurcrisis waarvan hij sprak, weet hij voor
een groot deel aan het feit dat Nederland zijn culturele erfenis
zou hebben verwaarloosd en verkwanseld. Als buitenlandse observator staat hij niet alleen. De al eerder geciteerde Amerikaanse historicus James Kennedy constateert in een interview in het
kerstnummer 2004 van De Groene dat Nederland ergens de weg is
kwijtgeraakt en hij zegt: ‘In Nederland lijken alle lijnen met de
geschiedenis te zijn verbroken.’
Incidenteel werd af en toe wel de vraag opgeroepen of we op
de goede weg zouden zijn. Zo gaf VVD-leider Frits Bolkestein
destijds uiting aan zijn twijfel of een democratie zonder zoiets
als een ‘bezield verband’ uiteindelijk levensvatbaar zou blijken.
Maar als moest worden verklaard waaruit die bezieling zou
moeten bestaan, werd er nauwelijks gedacht aan het eigen verleden. Het kwam bijvoorbeeld voor dat er wel werd geconstateerd dat de Amerikaanse grondwet een inspirerende plaats in
de Amerikaanse samenleving inneemt. Deze is namelijk de
stichtingsakte van de natie en verwijst terug naar de Amerikaanse vrijheidsstrijd.97 Maar het feit dat Nederlanders zich generatie op generatie lieten inspireren door hun uiterst boeiende
ontstaansgeschiedenis, waar eveneens eeuwenoude teksten bij
horen, kwam dan weer niet aan de orde. Zulke teksten zijn
240
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de Apologie van Willem van Oranje, zijn verdedigingsgeschrift
uit 1581, of het Plakkaat van Verlatinghe dat in dezelfde tijd door
de Staten-Generaal werd opgesteld tegen de Spaanse koning
Filips II. Gedacht kan ook worden aan het verdrag van de Unie
van Utrecht, waarin de gewetensvrijheid al wordt vermeld. Ze
zijn verbonden met de Nederlandse ontstaansgeschiedenis,
waar de Oranjemythe van verhaalt. In deze teksten wordt de
voor die tijd uiterst revolutionaire stelling verdedigd dat de
volken er niet zijn voor de vorsten, maar juist het omgekeerde,
wordt tirannie verworpen en spreekt men zich uit voor vrijheid
en verdraagzaamheid nota bene lang voordat er sprake was van
de Amerikaanse Declaration of Independence of de Franse Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen. Sterker, de latere opstellers van de
constitutie van de Verenigde Staten werden door deze Nederlandse geschriften geïnspireerd. Deze Nederlandse teksten geven een belangrijke fase aan in de ontwikkeling van de mensheid van onderdaanschap naar burgerschap. Jonathan Israel
wijst er dan ook op dat basiswaarden die met de democratie verbonden zijn, zoals tolerantie, vrijheid van het individu en vrijheid van meningsuiting, voor het eerst tot ontwikkeling kwamen in de Nederlanden.
Daaraan zou nog kunnen worden toegevoegd dat het Huis
van Oranje twee keer in dit proces een essentiële rol heeft gespeeld. Dat was in de zestiende eeuw toen Willem van Oranje in
de Nederlanden Filips II ervan weerhield het absolutisme te
vestigen en in Engeland in de zeventiende eeuw toen stadhouder-koning Willem III zijn schoonvader verjoeg die daar het absolutisme wilde invoeren. Toen Willem III in 1688 in Engeland
aan land ging bevond zich in zijn gevolg de beroemde ﬁlosoof
John Locke, auteur onder meer van de Letters on Tolerance en voorloper van de Verlichting.
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De natie als een gemeenschappelijk project
van humaan en democratisch burgerschap
De actuele, maatschappelijke ontwikkelingen dagen ons uit
nieuwe mogelijkheden te benutten om het Nederlandse burgerschap een bezield kader te bieden. Dat vraagt ook weer eens
om een bezinning op onze identiteit. In sommige andere landen gebeurt dat tastenderwijs. Enige jaren geleden bijvoorbeeld verscheen er in Groot-Brittannië een rapport BritainTM –
Renewing our Identity.98 Een van de conclusies was dat het voor de
identiteit van een volk van belang is dat er verhalen zijn die het
verleden met de toekomst verbinden. Ook de moderne samenleving blijkt voor een minimale samenhang en inspiratie mythen nodig te hebben, waarbij het best zinnig kan zijn oude
mythen weer opnieuw en soms wat anders te belichten.
Met de Oranjemythe beschikt Nederland over een natuurlijke inspiratiebron. Het is een mooi verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het land, dat niet primair staat voor de verheerlijking van het eigen volk. In een tijd van globalisering en van de
multi-etnische samenstelling van de bevolking zou het begrip
natie als illusie van etnische verwantschap in zijn exclusiviteit
uiteraard passé zijn. Maar de Oranjemythe staat voor de inzet
voor vrijheid, verdraagzaamheid en gedeelde verantwoordelijkheid. In de pluriforme samenleving van nu kan deze mythe
worden geduid als verwijzing naar de start van de natie als een
gemeenschappelijk project van humaan en democratisch burgerschap.99 Het koningschap van de Oranjes is gebaseerd op deze mythe en speelt al generaties lang een integrerende functie in
de Nederlandse samenleving, door dit verhaal, de symboliek en
het ritueel en soms door er simpelweg te zijn. In de tweede helft
van de negentiende eeuw, toen men zich in Nederland zorgen
maakte over de gevolgen van de verzuiling en de klassenstrijd
voor de nationale eenheid, was de burgerij zich meer reken242
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schap gaan geven van de betekenis van het Oranjehuis als integratiefactor. Historici, onder wie Fruin, gaven een historische
legitimatie van de Oranjemythe en retoucheerden haar soms
naar de behoeften van hun tijd. Later, in de jaren dertig onder
de dreiging van fascisme en nationaal-socialisme, werd Oranje
symbool van antitotalitair denken. Ook vooraanstaande sociaal-democraten zoals Vorrink en Wiardi Beckman benadrukten
toen dat waardering voor de nationale saamhorigheidsgevoelens respect voor het koningshuis inhield. In de daaropvolgende oorlogsjaren zou de Oranjemythe in de persoon van Wilhelmina als ‘Moeder van het Verzet’ zijn apotheose beleven.
Koningin Beatrix is er zich van bewust dat zij in deze unieke traditie staat. Dit spreekt bijvoorbeeld uit het dankwoord ter gelegenheid van haar erepromotie aan de Leidse Universiteit in
februari 2005. Beatrix noemt het koningschap ‘symbool van de
continuïteit en schakel tussen verleden en toekomst’ en zij
spreekt van de verplichting als Koning ‘het respect voor de natie
uit te dragen en de waardigheid van het koningschap te onderhouden’.
Maar Beatrix weet tevens dat in het koningschap van de
Oranjes republikeinse waarden zijn opgenomen. Subtiel verwijst zij hiernaar als zij zegt: ‘Omdat de Koning “boven’’ de partijen staat, kan hij zich ongebonden en volledig inzetten voor
de publieke zaak, de res publica. Dit begrip – ook oorsprong van
het woord “republiek’’ – is hét uitgangspunt dat deze functie
de moeite waard maakt.’
Uit dit samenvattende citaat spreekt dat het koningschap van
de Oranjes de tegenstelling monarchie versus republiek overstijgt. Dit is alleen aannemelijk omdat het is voortgekomen
uit de Nederlandse paradox van Oranjeliefde en republikeinse
burgerzin, doordat het is verbonden met de Oranjemythe en
243
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verweven met tal van democratische instituties. Dat republikeinse koningschap heeft een zekere ironie in zich. In zo’n context krijgt elk republikeins ageren dan ook iets van ‘sektarische
verspilling’.
Oranje een constant element
in Nederlands ‘civic religion’
Om aan het gevoel van crisis en verwarring het hoofd te kunnen
bieden pleitten historici zoals Jan Bank en Piet de Rooy in november 2004 in NRC Handelsblad voor meer aandacht voor de nationale geschiedenis. Dat is gelet op de gebrekkige kennis van
de geschiedenis in ons land niet zo’n vreemde gedachte.
Een maand later zei de voorzitter van de Onderwijsraad, Fons
van Wieringen, dat er een ‘Culturele Canon’, een basiskennis
van onze cultuur, nodig is op scholen. Maar hij voorzag de negatieve reacties van sceptici al en zei: ‘Scepsis leidt tot leegte. De
sceptici moeten nu even een paar jaar hun mond houden en de
mensen die er wel in geloven het werk laten doen.’
Het gaat dus niet alleen om een gebrek aan kennis van de
geschiedenis ten gevolge van een falende cultuuroverdracht,
het betreft hier een niet oninteressante verwijzing naar de rol
van de scepsis in de samenleving. Uiteraard staat de scepsis aan
het begin van alle wetenschap, hoewel er tegenwoordig wel op
wordt gewezen dat op bepaalde terreinen de grenzen tussen het
rationele en het irrationele vervagen.100 Maar in deze zin staat de
scepsis niet los van de eerder genoemde manier van denken –
die rationaliteit zonder rede – die kan leiden tot een structureel
ongeloof in alles wat maatschappelijk waar en waardevol kan
zijn. Het culturele klimaat waarvan onder anderen Israel en
Kennedy spreken, is daarvan het resultaat.
Als de geschiedenis niet meer wordt gekend, als het culturele
erfgoed niet meer wordt geduid, als te lang de bezinning ont244
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breekt op datgene waar Nederland voor staat en als het emotionele wordt gebagatelliseerd, dan zijn we zomaar opeens in die
leegte beland, waardoor het moeilijk wordt met elkaar en met
anderen te communiceren.
Een kijk op Nederland die te veel door scepsis wordt bepaald,
sluit het grote publiek uit doordat die nooit kan leiden tot een
samenbindend en inspirerend verhaal. De leegte die hiervan
het gevolg zou zijn en die Van Wieringen vreest, kan door van alles worden opgevuld, zowel door nihilisme als door fundamentalisme en dit alles werkt desintegratie in de hand. Nodig is een
bezinning op onze ‘civic religion’ als een ‘solidair concept’, dat
verwijst naar het begin van de natie als een gemeenschappelijk
project van humaan en democratisch burgerschap, dat openstaat voor nieuwe ontwikkelingen, dat redelijk is en bewust gevoelens van verbondenheid insluit.101
Maar mogelijk hebben de huidige opinieleiders niet alleen
last van teveel scepsis, maar vooral van te weinig ironie. Er is een
zeker gevoel voor ironie voor nodig om onze geschiedenis te
kunnen hanteren, om wat we gezamenlijk waardevol vinden te
benoemen en wat er minder mooi in is een plaats te geven, of om
wat voor anderen waardevol is in zijn waarde te laten, ook als wij
daar zelf geen band mee hebben. Zonder gevoel voor ironie
wordt het moeilijk het spelelement in het leven te onderkennen, laat staan ervoor open te staan en er een bijdrage aan te leveren. Dan ontbreekt het aan levenskunst, waarmee Nederlanders toch al niet rijk zijn bedeeld. Het koningschap is een instituut dat dit spelelement in zich heeft, dat enige levenskunst
veronderstelt om het te kunnen waarderen, maar dat dit tevens
stimuleert. Het geeft de Nederlandse samenleving kleur en
kent feestelijke én ernstige momenten. Het biedt ook voldoende mogelijkheden voor innovatie, bijvoorbeeld in verband met
een gewijzigde samenstelling van de bevolking.
Koningin en burgers moeten het spel samen willen spelen.
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Elke generatie staat voor de uitdaging de spelopdracht opnieuw
te doordenken en te formuleren. Een voorwaarde daartoe is dat
de burgers, inclusief de politici, zich er rekenschap van geven
waar Nederland voor staat, wat ons cultureel erfgoed, inclusief
het koningschap van de Oranjes, in de samenleving betekent en
hoe we daar zo zinnig mogelijk mee kunnen en willen omgaan.
Het zou interessant zijn als wetenschappers uit kringen van sociologen, sociaal-psychologen en cultuurhistorici hieraan wat
meer aandacht zouden geven. Wat de juristen en het koningschap aangaat, ligt het wat anders, omdat dit terrein inmiddels
wel is afgegraasd.
De kroon op de ‘res publica’
De Oranjes moeten de taak ook maar op zich willen nemen.
Toen koningin Beatrix aantrad, betrof het een ambt dat zij, zoals
ze stelt, niet had gekozen, maar ‘wél aanvaard’. Zij vindt dat
een ambt dat iemand toevalt krachtens geboorte en niet is verworven, bovenal dwingt tot zelfreﬂectie en bescheidenheid. Zij
spreekt van de beperkingen die het ambt oplegt, maar ook van
de mogelijkheden die het biedt en dat het een voortdurende
uitdaging blijft hieraan een maatschappelijke én persoonlijke
invulling te geven. Nu, bij haar zilveren jubileum, kunnen we
constateren dat in Nederland een hartelijke, authentieke en
bijzonder artistieke vrouw koningin is. Verder blijkt dat Beatrix
door de manier waarop zij haar taak vervult de Nederlanders
heeft uitgedaagd en uitdaagt haar functioneren op zijn kwaliteit te beoordelen. Het oordeel kan niet anders dan positief uitvallen. Zij is ‘de kroon op de “res publica”’.
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Jurgens, Jiři Kylian, Koﬁ A. Annan, W. Kok, mr. F. Korthals Altes,
mevrouw Pauline W. Kruseman, ds. C.A. ter Linden, drs. R.F.M.
Lubbers, mr. H.A.F.M.O. van Mierlo, A.A. Olijslager, dr. Huub
G.J.A. Oosterhuis, Ton Planken, admiraal b.d. E. Roest,
mr. W. Scholten, drs. Sieuwert, A. Verster, prof. drs. E. van Thijn,
mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, mr. H.D. Tjeenk
Willink, ir. G.R. Wawoe, James D. Wolfensohn, prof. dr. A.C.
Zijderveld.

247

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 248

Noten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

J. Goudsblom, ‘Koningen en hun rijken’, in: Door het volk gedragen, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Groningen 1989, p. 12.
Gesprek met mr. A.A.M.van Agt, d.d. 18-2-2004, Den Bosch.
C. Schmidt, ‘Het charisma van Oranje’, in: Door het volk gedragen, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Groningen 1989.
Aitzema, Saken van Staet III, p. 825.
Conrad Busken Huet, De Gids xxiv (1865) 42-63.
Gesprek met drs. Ed van Thijn, d.d. 7-6-2004, Amsterdam.
Coos Huijsen, De Oranjemythe – een postmodern fenomeen, Zaltbommel 2001, p.
128.
Zie voor de organisatie aan het hof: Remco Meijer, Aan het hof. De monarchie
onder koningin Beatrix, Amsterdam 1999.
Norbert Elias, De hofsamenleving, Amsterdam 1997.
Paul Rosenmöller, Een mooie hondenbaan, Amsterdam 2003, p. 91.
Walter Bagehot, The English Constitution (essay), 1867.
Rita Kohnstamm, ‘Meewuiven met de vorst’, NRC Handelsblad, 17-5-1997.
Coos Huijsen, idem, p. 183.
Stéphane Bern, ‘Pays-Bas, les paradoxes d’une monarchie’, in: L’Europe des
rois, Parijs 1988, p. 266.
Henriëtte L.T. de Beaufort, Wilhelmina 1880-1962, Den Haag 1965, p. 242.
Nico Wilterdink, ‘Leve de republiek’, in: Door het volk gedragen, p. 151.
Harry van Wijnen, De macht van de kroon, Amsterdam 2000, p. 180.
Prof. dr. E.H. Kossmann, ‘Koninklijk en gewoon zijn, een buitengewoon
zware eis’, rede in de Grote Kerk in Den Haag, 13-10-1992.
Het toenmalige CDA-kamerlid Gualterie van Wezel in een interview met
Elsevier van 20 juni 1992.
Fred J. Lammers, Koningin Beatrix, een instituut, Baarn 1997, p. 34.
Interview met ANP-verslaggeefster Elly Boer, januari 1965.
Toespraak van de koningin bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 30 april 1980.
‘De voorstelling’, Amsterdam, Lien Heyting, ‘Kijk eens wat een talent’.
Lucette ter Borg, ‘Beatrix heeft geen smaak’, de Volkskrant, 14-12-2000.
Abigail R. Esman, ‘The Curator is a Queen’, Artnet.com Magazine News.

248

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 249

26 Bram Kempers, ‘Vermogend en toch matig’, in: Door het volk gedragen, p. 91
e.v.
27 H.M. Koningin Beatrix, uit kersttoespraak 1991.
28 Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, Artikel 2.
29 Harry van Wijnen, Van de macht des konings, Amsterdam 1975, p. 180.
30 Veluws Dagblad, 1 mei 2001.
31 J.J. Bouman, Op en om Oranjes troon, Zaltbommel 1963, p. 59.
32 ‘Zwemgod Johan’, Expreszo, dec. 2004.
33 Fred J. Lammers, idem, p. 17.
34 Cees Fasseur, Wilhelmina – Sterker door strijd, Amsterdam 2002, p. 128 e.v.
35 Dankwoord bij aanvaarding Eredoctoraat van de Universiteit Leiden op
8-2-2005.
36 John Leerdam, ‘Versterk het koninkrijksgevoel’, de Volkskrant, 30-09-2004.
37 Interview met Ad Langenbent aan de vooravond van de inhuldiging.
38 Toespraak premier Lubbers n.a.v. koperen regeringsjubileum van koningin Beatrix in 1992.
39 Jaap Boerdam, ‘De bezielde neutraliteit’, NRC Handelsblad, 14-9-1996.
40 Fons Elders, ‘Koningin Beatrix beoefent het bewuste niet-weten’, NRC Handelsblad, 7-1-1997.
41 Rudolf Geel, ‘Landgenoten’, De Groene Amsterdammer, kerstnummer 2004.
42 Toespraak voor het Europese Parlement 1984.
43 Reactie op toekenning Keizer Karelprijs in 1996.
44 Voor het behoud van de menselijkheid: vier redevoeringen van Koningin Beatrix, Amsterdam 1995.
45 Jan Oegema, Een vreemd geluk, Amsterdam 2003, p. 48.
46 Jan Peter Balkenende, ‘De koning moet een leider zijn’, Trouw, 19 mei 2001.
47 Willem Breedveld, red., ‘Het staatshoofd spreekt’, Den Haag 1992, Voorwoord van drs. R.F.M. Lubbers.
48 James C. Kennedy, ‘Crisis en Vernieuwing: de Valkuilen van de Nederlandse Politieke Retoriek’, Lezing voor de Raad voor het Openbaar Bestuur, 11
september 2003.
49 Leonard Ornstein, ‘Het geheim van paleis Lange Voorhout’, Vrij Nederland,
24-10-1992.
50 Harry van Wijnen, De macht van de kroon, Amsterdam 2000, p. 21 e.v.
51 Jan Hoedeman en Jan Tromp, ‘De donkere kamer van majesteit’, Volkskrant
Magazine, 29-4-2000.
52 H.A. van Wijnen, Van de macht des konings, Amsterdam 1975, p. 19.
53 Raad van State, Jaarverslag 2003, p. 17.
54 Tweede Kamer vergaderjaar 1999-2000, stuk 27409.
55 Prof. dr. N. Cramer, Het Kabinet der Koningin, geschiedenis van het instituut en het
huis aan de Korte Vijverberg, VOM-reeks, Den Haag 1991, p. 54.

249

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 250

56 Jan Hoedeman en Jan Tromp, idem.
57 Handelingen Tweede Kamer, 5 oktober 2000, 9-582.
58 Mr. J.M. Bosnak, ‘Mediation kan een rol spelen bij kabinetsformatie’, NRC
Handelsblad, 22-9-2000.
59 Frank Poorthuis, ‘De Graaf waant zich in jaren zeventig’, de Volkskrant, 11-42000.
60 Mr. Th.C. de Graaf, ‘Bekroonde democratie, beschouwing over monarchie
en democratie’, Johan de Witt-lezing 2000.
61 Harry van Wijnen, ‘De Pers en het Geheim van het Noordeinde’, oratie, 132-1997.
62 Nota Drees & Oud, Handel. Tw.K. 196401965, stuk 7800, nrs. 7 en 8.
63 Hans Dijkstal, ‘Koning en zijn familie moeten meer ruimte krijgen’, NRC
Handelsblad, 19-05-2001.
64 Handelingen Tweede Kamer 1956-1957, p. 32.
65 Advies Raad van State, Tweede Kamer vergaderjaar 2000-2001, stuk 27400
III.
66 Raoul de Pré,’Balkenende houdt vast aan protocol’, de Volkskrant, 15-122004.
67 Arendo Joustra en Erik van Venetie, Het geheim van het torentje, Amsterdam
1993, p. 212.
68 Pauline Terreehorst, ‘Balkenende begrijpt niets van vrouwen’, NRC Handelsblad, 14-10-2003; ‘Twijfels over regie premier rond Mabel’, politieke redactie NRC Handelsblad, 23-10-2003.
69 Koningin Beatrix in Dankwoord Leiden, idem.
70 Coos Huijsen, idem, p. 181.
71 Rijksbegroting 1991-1992, hoofdstuk II, p. 36.
72 Wilma de Rek, ‘Het prinsenkind’, de Volkskrant, 16-3-2001.
73 Harry van Wijnen, De macht van de Kroon, Amsterdam 2000, p. 180-181.
74 A.C. Zijderveld, De parvenu cultuur, Kampen 1993, p. 139.
75 Interview met Ger Beukenkamp (auteur van ‘Landgenoten Beatrix
spreekt’), Vrij Nederland, 1-11- 2003. Hij stelt met zoveel woorden dat de
strekking van zijn stuk antimonarchistisch is en verder: ‘Door Beatrix stem
te geven kan ik het instituut uithollen.’
76 Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa, Amsterdam 1999, p. 84-85. Hij verwijst ook naar Benedict Andersons, Imagined communities: Reﬂections on the
origin and spread of nationalism, New York 1991.
77 Wouter Bos, ‘Geen snelle hap uit de journalistieke keuken’, Trouw, 4-2-2005.
78 Nienke Ledegang, ‘Tabloidisering brengt meer emotie in de krant’, Trouw,
21-12-2004.
79 Folkert Jensma, ‘De stelling van Maurits Barendrecht: de pers moet strakker aan banden worden gelegd’, NRC Handelsblad, 10-01-2004, en emailreactie van M.B. d.d. 25 januari 2004.

250

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 251

80 Lars Andersson, Hoofd Actuele Programma’s NOS Televisie, in De Journalist,
28-3-2003.
81 Raymond van den Boogaard, ‘De sprekende sﬁnx, maar zelf vaak onwetend’, NRC Handelsblad, 13-10-2003.
82 Let wel, geen familiairisering.
83 Reactie Henk Krol, hoofdredacteur van de Gaykrant, november 2004.
84 Pieter Hilhorst, ‘De kunst van het ontkennen’, de Volkskrant, 20-02-2002.
85 De Volkskrant, 31-01-1998, hoofdredactioneel commentaar.
86 Coos Huijsen, idem, p. 138.
87 Raad van State, Jaarverslag 2003, p. 16.
88 Jan Oegema, idem, p. 48. Zie ook p. 93.
89 Handelingen Tweede Kamer 5 oktober 2000, 9564.
90 Mededeling Kabinet der Koningin d.d 19-1-2004, 5204 handtekeningen:
188 Koninklijke Boodschappen, 865 wetten en amb’s, 4020 KB’s, 132 geloofs- en terugroepingsbrieven en benoemingsbrevetten, 2 akten van bekrachtiging van verdragen, 958 parafen.
91 W. Drees sr., Monarchie, Democratie en Republiek, Amsterdam 1969, p. 113.
92 Richard Sennett, Respect in een tijd van sociale ongelijkheid en De ﬂexibele mens, Amsterdam 2000.
93 R. Safranski, Hoeveel globalisering verdraagt een mens?, Amsterdam 2004.
94 Stef Aupers, In de ban van moderniteit, Amsterdam 2004, p. 4, en Anton C. Zijderveld, The Institutional Imperative, Amsterdam 1999, Preface.
95 Rob Hartmans, ‘Het is een vorm van zelfgenoegzaamheid’, De Groene Amsterdammer, 17-12-2004.
96 Jonathan Israel, De Republiek (1477-1806), Franeker 2001; Radical Enlightenment:
Philosophy and the Making of Modernity (1650-1750), Oxford 2003.
97 Coos Huijsen, ‘De actualiteit van Oranjes Apologie’, in: Een vorstelijk Archivaris, opstellen voor Bernard Woelderink, Zwolle 2003.
98 Mark Leonard, BritainTM – Renewing our identity, Londen 1997.
99 Arie van der Zwan, De uitdaging van het populisme, Amsterdam 2003, p. 214. De
natie als gemeenschappelijk project heeft hij van Schnapper, La communité
des citoyens, Parijs 1994.
100 Anton C. Zijderveld, idem, p. 118.
101 Civic religion of publieke religie, hier gezien als een min of meer samenhangend verhaal, historisch gegroeid, waarin de natie zich herkent en dat
bindt en inspireert, maar niet bij voorbaat gekoppeld aan een godsdienst.
Een ‘solidair concept’ in die zin dat het bewust gericht is op een breed publiek en zich niet mag beperken tot een thema of een manier van denken
waar alleen een intellectuele incrowd aªniteit mee heeft.

251

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Pagina 252

Register

Aardenne, Gijs van 128
Abdolah, Kader 135
Aboutaleb, Ahmed 141
Agt, Dries van 13, 15, 18,
19, 25, 38, 45, 93, 128,
165, 166, 173, 199
Aitzema, Lieuwe van 16
Akihito, keizer van
Japan 93
Al-Azm, Sadik Jalal 89
Alewijn, jhr. mr. J.F.
186
Andriessen, Mari 79
Annan, Kofi 50, 51, 59,
101, 146
Appel, Karel 74
Armando 74, 87
Armgard, prinses 47
Bagehot, Walter 24, 178,
183, 204, 215
Balkenende, Jan Peter
145, 158, 159, 170,
197, 199, 200, 216
Ballanchine, George 82
Bank, Jan 244
Barendrecht, Maurits
219
Bartók, Béla 87
Baud, professor Michiel
172
Bayle, Pierre 240
Beckman, Wiardi 243

252

Beeren, Wim 74
Behrendt, Frits 135
Berg, Alban 87
Berg, Joop van den 206
Bern, Stéphane 27, 32
Bernhard zur LippeBiesterfeld, prins der
Nederlanden 22, 42,
43, 48, 52-55, 62, 77,
88, 100, 115, 125, 197,
211, 212, 217, 223, 226
Beyers Naudé, dominee
61
Bierenbroodspot,
Gertie 72
Boeke, Kees 42
Boekholt, generaal b.d.
R. 123
Boellaard, Miente 74
Bolkestein, Frits 91, 173,
240
Bos, Lank 13
Bos, Wouter 218
Bosshardt, majoor 45
Boudewijn, koning van
België 56, 204
Boxtel, Roger van 113,
132, 136
Breedveld, Willem 214
Brinkhorst, LaurensJan 130
Brinkman, Elco 173
Broertjes, Pieter 209

Brouwers, Eef 221, 225
Bush sr., George W. 72
Busken Huet, Conrad
17
Cardena, Michel 68
Catharina-Amalia,
prinses der Nederlanden 62, 153
Charles, prins 217
Cherradi, Najib 135
Christina, prinses der
Nederlanden 37, 42,
43, 52, 124, 136
Claus von Amsberg,
prins der Nederlanden 11, 18, 20, 22, 27,
31, 35-40, 48-51, 54,
57, 59-62, 68-70, 76,
77, 79, 81-84, 86, 87,
96, 100, 103, 115, 116,
124-126, 147, 150,
152, 154, 167, 170,
171, 184, 212, 213,
226, 231, 234
Clinton, Bill 217
Cohen, Job 141
Constant, beeldend
kunstenaar 74
Constantijn, prins der
Nederlanden 39, 53,
79, 89, 130, 196
Correa, Charles 89, 90
Cruijff, Johan 93

Kroon, revisie

14-04-2005

Dantzig, Rudi van 82, 87
Debussy, Claude 81
Deetman, Wim 174
Deiss, J. 103-108
Dekkers, Ad 74
Diana, prinses 217
Dibbets, Jan 74, 76
Dijkstal, Hans 194
Dijn, dr. Herman de 90
Dis, Adriaan van 91
Donner, Piet Hein 216
Drees, Willem 31, 193,
199, 212, 238
Dunant, Henri 106
Ebbelaar, Han 80
Elias, Norbert 22, 63
Elk, Ger van 86
Eloïse, prinses der
Nederlanden 152
Emma, koninginregentes 115, 185,
186, 211
Enzensberger, Hans
Magnus 90
Erasmus, Desiderius 88,
106
Erp, Michiel van 126
Escher, M.C. 72
Esman, Abigail R. 78
Etzioni, Amitai 158
Eyk, Rita van 105
Fentener van Vlissingen, Paul 47, 48
Ferrier, dr. Johan 137
Filips II, koning van
Spanje 241
Fortuyn, Pim 136, 203
Francis, Sam 74
Fransen, Jan 117, 118

08:43

Pagina 253

Frederik Hendrik, stadhouder 17, 76
Frederika, koningin
van Griekenland 166
Fruin, R. 293
Fuchs, Rudi 70-78
Fukuyama, Francis 238,
239
Gaay Fortman, Bas de
27, 50
Gaay Fortman, W.F. de
39, 173
Gaay Fortman-van Bentum, Ina de 13
Geertsema, mr. J.W. 75,
76
Gelder, Jack van 117
Gerbrandy, mr. Pieter
199
Gerhardt, Ida 87
Gerritsen, Anton 80, 82
Gogh, Theo van 88, 91,
140, 153, 231
Gordijn, Herman 70, 86
Graaf, Thom de 174,
189, 190-192, 236
Groenewoud, Frans 13
Haasse, Hella 28, 40, 47,
62
Haider, Jörg 215
Halsema, Femke 153,
231
Heldring, J.L 214
Herzberg, Judith 68
Hoessein, koning van
Jordanië 176
Hofmans, Greet 43, 199,
212, 213
Houben, Frank 122

Houben, Piet-Hein 47
Huijskens, Charles 213
Huygens, Constantijn
76
Huyser, generaal b.d.
G.L.J. 123
Irene, prinses der
Nederlanden 42, 52,
124, 182, 220
Israel, dr. Jonathan 90,
240, 241, 244
Jackson, Jesse 99
Jacobs, Jane 90
Jacobus II, koning van
Engeland 241
Johan Friso, prins der
Nederlanden 39, 53,
55, 57, 69, 79, 153,
196, 199, 222, 224
Jong, dr. Loe de 35
Jong, Piet de 13, 22, 93,
136, 199
Juan Carlos, koning van
Spanje 56
Juliana, koningin der
Nederlanden 20, 22,
25, 28, 29, 31, 32, 40,
42, 43, 52, 58, 62, 89,
96, 97, 100, 115, 124,
125, 128, 135, 136,
153, 165, 166, 182,
203, 211
Jurgens, Erik 198, 200,
222
Kater, H.J. 44
Kellendonk, Frans 29
Kenkhuis, Johan 117
Kennedy, James C. 163,
240, 244

253

Kroon, revisie

14-04-2005

08:43

Kennedy, John F. 60, 217
Kim Un Yong 171
Klimt, Gustav 108
Kohnstamm, Rita 26
Kok, Wim 58, 165-175,
187-189, 192, 195198, 210, 215, 225,
233-235
Kolfschoten, E.J.M. 174
Koning, Jan de 116
Korthals Altes, Frits 164,
174, 182, 200, 201
Kossmann, dr. E.H. 31
Koster, Roel 13
Kruseman, Pauline 122,
123
Kuyper, Abraham 23
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