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E X P E R T

Koningschap anno 2021 vereist rolvaste
spelers
Coos Huijsen 26 apr

De financiën rond het koningshuis zijn nooit helder geregeld. Hoog tijd dat

de politiek serieuzer nadenkt over de monarchie en steviger stelling neemt.

Juist in het belang van correcte constitutionele verhoudingen, schrijft

historicus Coos Huijsen.

https://fd.nl/tag/Expert
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Illustratie: Hein de Kort voor Het Financieele Dagblad

Koningsdag is een nationale feestdag, maar ook de dag waarop we terug- en

vooruitblikken op het koningschap. Dat de koning en zijn gezin in coronatijd de

herfstvakantie dachten te kunnen doorbrengen in Griekenland was meer dan een

onhandig incident. Ook de onlangs weer opgelaaide discussie over het sluiten van

Kroondomein Het Loo voor de koninklijke jacht levert een groeiend aantal negatieve

reacties op. De irritaties echoën – feller dan voorheen – na in de opiniepeilingen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden sinds 2013 een prima start. Het

stijlvolle en professionele koningschap van Beatrix zette Willem-Alexander voort, met zijn

eigen invulling. In een interview voor zijn inhuldiging relativeerde hij de discussie over

een ceremonieel koningschap door dit expliciet aan de politiek over te laten. Bovendien

verklaarde hij zich bij zijn inhuldiging dienstbaar aan de democratie, met een verwijzing

naar de Acte van Verlatinghe. Over de andere toespraken van de koning waren de geluiden

eveneens lovend, zeker over die van 4 mei 2020 op een lege Dam. Ook de ontspannen

houding van het koningspaar oogstte waardering. Waarom roept een uitglijder dan toch

zoveel teleurstelling op?

‘De associatie met jetset royalty verdraagt zich nu eenmaal
niet met dienstbaar koningschap.’
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Waarschijnlijk was er toch al wat oud zeer, door financieel gedoe rond de familie en de

berichten over de levensstijl van het paar, met een vakantievilla in Griekenland en de

aanschaf van een luxe jacht. Dat valt al niet goed in een egalitaire samenleving, zeker niet

als die collectief zucht onder de corona-ellende. Bovendien verdraagt de associatie met

jetset royalty zich nu eenmaal niet met dienstbaar koningschap.

Niet verstandig
Ook de politiek gaat hier niet verstandig mee om. De financiën rond de koning zijn nooit

goed geregeld. Hierover zou de politiek duidelijker kunnen aangeven wat voor soort

koningschap zij wenst: sober en goedkoop of representatief, stijlvol en dus duurder.

En dan wordt de Prinses van Oranje volwassen. Nog voor ze haar studie is begonnen, krijgt

zij al een vorstelijk inkomen. Geheel volgens de grondwet, maar echt niet meer van deze

tijd, net als een staatshoofd dat geen belasting betaalt. Kortom, juist in het belang van

correcte constitutionele verhoudingen dient de politiek hierin stelling te nemen.

‘Alle politici, en ook de Oranjes, weten maar al te goed dat het
koningschap niet voortkomt uit de logica van de democratie.’

In het algemeen mag de politiek wel wat serieuzer nadenken over de monarchie. Alle

politici, ook de Oranjes, weten maar al te goed dat het koningschap niet voortkomt uit de

logica van de democratie. Maar er is ook zoiets als de cultuurhistorische context van een

democratie. Daarvan zijn de koningshuizen in Noordwest-Europa het resultaat. Hier zijn

ook de oudste en meest stabiele democratieën, waar de burgers nog behoorlijk gehecht

blijken aan hun vorsten. Zeker nu het koningshuis niet meer beschikt over politieke

macht, kunnen we het als democratisch gelegitimeerd beschouwen. Daarmee is het aan de

politiek om serieus na te gaan hoe die vorst optimaal dienstbaar kan zijn aan de

samenleving.

Trend
Het is de trend om de koning, als niet-gekozen functionaris, geen adviserende of

mediërende functies te laten bekleden. Oud-premier Wim Kok toonde zich tegen deze

opvatting. Kok zag een principieel onderscheid tussen de fasen van advisering,

meningsvorming en besluitvorming. Het zou absurd zijn als lobbyisten en familieleden

van politici wel kunnen adviseren maar een intelligent en terdege geïnformeerd

staatshoofd niet. Onze ombudsman en rechters worden trouwens evenmin gekozen, maar

toch gewaardeerd.
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Bij de kabinetsformatie is het, vanuit de democratie bekeken, te verdedigen dat de koning

zoveel mogelijk afstand houdt. Maar dat in een land waar noch de premier, noch

commissarissen van de Koning of burgemeesters worden verkozen en waar geen correctief

referendum bestaat, politici van democratisering durven spreken omdat de koning niet

langer in het formatieproces is betrokken, getuigt juist van weinig inzicht in de

democratie.

In de oude formatievorm speelden politieke buitenstaanders als de koning, een aantal

vaste functionarissen en de ministers van Staat een bescheiden rol. Dat was een

herkenbaar ritueel. Met het nieuwe systeem is de formatie nog meer in handen van de

politieke incrowd gekomen, en daarmee meer in zichzelf opgesloten. Wat is de winst

ervan?

‘De oude formatie was een herkenbaar ritueel. Nu is deze nog
meer in handen van de politieke incrowd gekomen. Wat is de
winst ervan?’

Een andere gedachte die als vernieuwend wordt bepleit, is de koning niet langer voorzitter

te laten zijn van de Raad van State. Terwijl het hier om een zuiver symbolische, historische

functie gaat, die teruggaat tot Willem van Oranje. Hieraan kleeft ook enig ritueel,

bijvoorbeeld als de troonopvolger achttien jaar wordt en door de koning wordt ingeleid in

de vergadering van de Raad van State. Een samenleving heeft rituelen en symbolen als

deze nodig. Het koningschap heeft daarin meer te bieden dan menig republiek. Daarom

waardeerde de Britse royaltydeskundige Walter Bagehot het koningschap ook: het betrok

het grote publiek dichter bij de staat. Zoals oud-premier Willem Drees zei, maken

gevoelens nu eenmaal deel uit van de werkelijkheid. Maar nu theoretisch opgeleiden de

toon zetten, is er amper nog feeling met de volkse, emotionele beleving van ons politieke

systeem.

Eigen rol
Het Nederlandse koningschap is een sociaal en cultureel bepaald rollenspel, dat zijn script

niet ontleent aan abstracte democratische theorieën, maar aan een eeuwenoud verhaal

van het Huis van Oranje en zijn nauwe betrokkenheid bij het ontstaan van Nederland. De

prolongatie van dit spel hangt ervan af of de spelers – de Oranjes, de politieke elite en de

Nederlanders – hun eigen rol onderkennen en nog voldoende serieus nemen. En of zij de

ander ook nog diens rol willen gunnen.
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Meest gelezen

Een reusachtige villa van 1,1 miljoen in Steenwijk

Ergernis in kabinet over kritische Kamerleden coalitie, maar geen doofpot

Coos Huijsen is historicus en schreef diverse boeken over de monarchie, waaronder zijn
proefschrift 'Nederland en het verhaal van Oranje'.

https://fd.nl/fd-persoonlijk/1379434/een-reusachtige-villa-van-1-1-miljoen-in-steenwijk
https://fd.nl/economie-politiek/1381695/ergernis-in-kabinet-over-kritische-kamerleden-coalitie-maar-geen-doofpot
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