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'Ik ben een republikein,' zei Jan Marij
nissen onlangs op Radio 1 toen hem 
gevraagd werd wat hij van de monar
chie vindt. Het gegeven dat de monar
chie binnen ons staatsrechtelijk sys
teem de democratie moeiteloos in de 
wielen kan blijven rijden, telt voor de SP 
zwaarder dan iedere {veronderstelde!) 
Oranje-traditie. Maar gaat de SP nu 
frontaal en massaal in de aanval tegen 
de monarchie? 

In de Tribune van april is be
schreven waarom de SP ook na 
het gejubel rond de verloving 
sceptisch blijft over de 'Natio
nale Bijzaak'. De maandenlan
ge geheimzinnigheid met het 

parlement aan de zijlijn, de we
tenschap dat de 'kwestie Zor
reguieta' ons land zal blijven 
achtervolgen en de ernstige 
twijfel of de gevoeligheden bij 
de kroonprins wel in goede 

handen zijn waren voor Jan 
Marijnissen duidelijke signalen 
voor de noodzaak van een de
mocratisch gekozen staats
hoofd. In deze Spanning gaan 
we op een aantal aspecten van 
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de SP-visie dieper in. Hoe is de 
(machts)positie van het ko
ningshuis in onze Grondwet 
verankerd en wat voor uitwer
kingen heeft dat? Wat houdt de 
ministeriële verantwoordelijk-



Monarchie en democratie onderhouden een moeilijke relatie 

ezen, 
' rut 

heidin de praktijk eigenlijk in? 
En als die monarchie zo onde
mocratisch is, waarom doet de 
SP dan niet mee aan het aan
-ttaande debat over de Toestem
mingwet? 

Het probleem 

'Het is interessant om te zien, 
dat de politieke correctheid 
soms als een windvaantje i s,' 
vertelt Jan M arijnissen temg 

De koning is gebonden aan de Grondwet 

Het politieke beste l van ons land is een constitutionele 
monarchie, wat wil zeggen dat de monarch zich aan de con
stitutie (= Grondwet) dient te houden. Volgens die Grondwet 
is de koning onderdeel van de regering maar tegelijkertijd 
onschendbaar door de ministeriële verantwoordelijkheid: de 
minister-president is verantwoordelijk voor alles was de 
monarch doet of zegt. De Kamer kan de ministers ter verant
woording roepen , maar nooit de monarch zelf. De koning 
tekent alle wetten en Koninklijke Besluiten , zoa ls de benoe

ming van burgemeesters, en leest elk jaar op Prinsjesdag de 
troonrede voor. Directe politieke invloed heeft de monarch 
tijdens de formatie van een nieuw kabinet, doordat hij de 
(in)formateur benoemt. Opmerkelijk is dat de volksvertegen
woordiging daarop vrijwel geen invloed kan uitoefenen. 
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blikkend op de plotselinge ont

lading van landelijke blijdschap 
op 30 maart. 'Maandenlang 
scheen heel Nederland in rep en 
roer door de ' kwestie Zorre
guieta'. Eén glimlach van Máxi
ma en je hoorde niemand meer. 
Wij zijn daarentegen steeds een 
consistente lijn blijven volgen. 
Kijk, dat onze twee eisen (pa 
niet welkom bij huwelijk, Maxi
ma neemt afstand van vaders 
verteden- red.) zijn ingewilligd, 
is okay. Maar wat blijft staan: 
Jorge Zorreguieta is verbonden 
aan het koningshuis en dat zal 
altijd blijven spelen. De monar
chie zal ons voor problemen 
blijven stellen. Vandaar ons 
standpunt: Jorge Zorreguieta is 
niet alleen tijdens het huwelijk 
niet welkom, maar voor altijd.' 
Volgens Marijnissen hebben de 
recente ontwikkelingen eens te 
meer aangetoond, dat democra
tie en monarchie niet samen
gaan. Kok's radiostilte, het bui
tenspel staan van het parlement 
en de raadselachtige afwijzing 
van de eis van oud-Unesco
ambassadeur Mourik door het 
Openbaar Ministerie: voor de 
SP-voorman zijn het allemaal 
bewijzen voor zijn stelling dat 
democratie hand in hand gaat 
met transparantie en dat de mo
narchie 'het doet' met geheim
zinnigheid. 

Geheimzinnigheid troef 
door ministeriele 

d 
Ook los van de kwestie Zor
reguieta heeft de SP nooit veel 
opgehad met de monarchie. Een 
belangrijke reden daarvoor is 
het tegenstrijdige karakter van 
het koningsschap in ons staats
rechtelijke systeem (zie ook ka
der). Het functioneren van de 
koning als onderdeel van de 
regering geeft hem zeker poli
tieke lading, maar de ministerië
le verantwoordelijkheid maakt 
zijn positie daarentegen ondoor
zichtig. Dit probleem kan op 
twee belangrijke momenten op
spelen: bij kabinetsformaties en 
bij onenigheid tussen monarch 
en kabinet. In het laatste geval is 
de positie van de koning sterker 
dan op staatsrechtelijke gronden 
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mag worden verwacht. Dat 
geldt zeker in het geval van 
Beatrix, die door haar lange zit
tingsduur en grote persoonlijke 
netwerk een relatief grote in
vloed heeft. Belangrijker is mis
schien nog het psychologische 
effect dat het koningshuis zich 
nog steeds mag verheugen in 
een grote populariteit, waardoor 
de regering om politieke rede
nen eerder geneigd kan zijn om 
een discussie met de koning uit 
de weg te gaan. De heisa rond
om Máxima heeft intussen in de 
praktijk aangetoond, dat de 
ministeriële verantwoordelijk
heid als veronderstelde 'hoek
steen van de constitutionele 
monarchie' paradoxale uitwer
kingen kan hebben. Want alleen 
al het feit dat de kroonprins 
reeds in januari een huwelijks
aanzoek bleek te hebben ge
daan, duidt op twee dingen: ten 
eerste trekt het koningshuis (in 
casu Willem-Alexander) zich 
blijkbaar weinig aan van het 
goedkeuringsrecht van de 
volksvertegenwoordiging. (De 
indiening door de regering en de 
aanvaarding door de Kamer van 
deze Toestemmingswet zijn no
dig om de kroonprins zijn rech
ten op de troon te laten behou
den). En ten tweede: juist de mi
nisteriële verantwoordelijkheid 
dwong de regering, zo blijkt 
achteraf, tot geheimzinnigdoe
nerij . Want Willem-Alexander 
schiep in feite op eigen houtje 
het voldongen feit dat de poli-

tiek vooraf zo vreesde. Wat later 
liep de kroonprins de regering 
opnieuw voor de voeten. Zijn 
bedenkelijke uitlatingen in New 
York (de ' nuancering' van de 
Argentijnse junta) vielen on
geveer samen met het moment 
dat Kok de zo vurig gewenste 
doorbraak forceerde om Jorge 
Zorreguieta tijdens het huwelijk 
thuis te houden. Kok reageerde 
woedend en gaf de kroonprins 
een publiekelijk standje, maar 
op de 30e maart scheen iedereen 
genoegen te nemen met de 
opmerking dat het enkel 'een 
beetje dom' was. Wat overigens 
niet erg waarschijnlijk is (zie 
Tribune). En dan zijn er nog de 
heimelijke bezoeken van de 
familie Zorreguieta aan het pa
leis. Vonden ze plaats met goed
keuring van Kok? En wat is de 
rol en houding van koningin 
Beatrix hierin? Vooralsnog weet 
niemand het. In de praktijk 
blijkt dus dat de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor de 
Oranjes geen enkele belemme
ring is om zelfs in uiterst gevoe
lige kwesties hun eigen koers te 
blijven varen. Een gegeven dat 
op zijn beurt de 'ministerieel 
verantwoordelijken' blijkbaar 
hun toevlucht in geheimzinnig
heid en stilzwijgen doet nemen. 
Zo staat het parlement niet al
leen buitenspel , maar ook nog 
geblinddoekt in het veld. De mi
nisteriële verantwoordelijkheid, 
oorspronkelijk bedoeld om de 
bewegingsvrijheid van de mo-
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narch te beperken, kan de rege

ring er toe brengen om het doen 
en laten van de Oranjes aan het 
oog van het parlement te ont
trekken, zodat de bewegings
vrijheid van de monarch juist 
groter wordt. Ondoorzichtig is 
de positie van de koning ook 
bij kabinetsformaties. De 
(in)formateur wordt benoemd 
door de monarch, maar diens 
daden en opvattingen blijven 
door de onschendbaarheid bui
ten elk publiek debat. Wel is 
duidelijk dat de monarch met 
zijn recht een grote invloed kan 
uitoefenen . Opnieuw een 'con
stitutionele' paradox . 

Een gekozen 
staatshoofd volgens het 

'Voor ons als partij is de monar
chie een restant uit het verre 
verleden,' zegt Jan Marijnissen. 
'De laatste wijziging in de rela
tie koning-parlement dateert 
van 1848: in 150 jaar is er niets 
veranderd. Van de 190 landen 
die bij de VN zijn aangesloten, 
zijn er nog maar twaalf monar
chiën en het worden er steeds 
minder. En in de landen waar 
nog wel een koning is, worden 
de monarchiën steeds minder 
machtig. Hoog tijd om te mo
derniseren.' 
D66-fractievoorzitter Thom de 
Graaf gooide vorig jaar al eens 
een voorzichtig balletje op over 
modemisering van de monar
chie, maar schrok waarschijn
lijk van de weerstand tegen zijn 
voorstel. Het 'psychologische 
effect' en de hang van het volk 
naar de traditie van de Oranjes 
(het hoort nou eenmaal bij Ne
derland) leken vooralsnog te 
sterk. Overigens: wie de feiten 
naast elkaar legt, komt tot de 
conclusie dat de geschiedenis 
weinig heel laat van de veron
derstelling 'dat het nou eenmaal 
bij ons land hoort' (zie kader). 
De SP noemt in haar beginsel
programma de parlementaire 
democratie het belangrijkste 
middel om de wil van de bevol
king tot uitdrukking en uitvoe
ring te brengen. Dit houdt in, dat 
we kiezen voor de rechtstreekse 
volksvertegenwoordiging, waar-



aan elk politiek instituut - en dus 

ook het staatshoofd - verant
woording schuldig is. Wat moet 
volgens Marijnissen in dit licht 
bezien de inzet zijn staatsrechte

lijke modernisering? Met andere 
woorden: wat is de oplossing? 
'Een gekozen staatshoofd,' ant

woordt hij stellig. 'Het Duitse 

systeem is in dat opzicht het bes
te. De Bondspresident wordt 
voor één periode gekozen, zijn 

ambt wordt niet opgetuigd met 
allerlei extra rechten en hij ver
vult zijn functie in een zuiver re
presentatieve sfeer. Zoiets zou 
voor Nederland ook wenselij k 
zijn,' aldus Jan M arijnissen. Een 
tussenvorm, waarbij iemand van 
Oranje enkel een representatieve 
functie zou vervullen, is vergele
ken bij het Duitse model een 
minder aantrekkelijke optie, om
dat ook bij de zuiver representa
tieve functies sprake kan zijn van 
politieke invloed. 

Het is duidelijk: De SP wil van 
de monarchie af en ziet het po
l itieke gehannes van de af

ge/open maanden als het zo

veel ste bewijs dat monarchie 

en democratie niet samen kun

nen gaan. M aar zijn er j uist nu 
de kaal slag in de publieke sec
tor zich steeds sterker doet gel 
den geen bel angrijker zaken 
voor de SP om zich op te con
centreren? M arijni ssen: 'H et 
een sluit het ander niet uit. 
Soms zijn we wel met honderd 
verschillende dingen bezig, 

maar dat betekent niet dat het 
ene item belangrijker zou zijn 

dan het andere. I k heb het hele 

gedoe om M áxima al eens de 

ationale Bijzaak genoemd. 
Maar het leek soms wel of het de 
• 'ationale Hoofdzaak was. Kijk, 
dat is allemaal niet zonder bete
·enis. Het gaat hier toch om ons 
staatshoofd dat zich verbonden 
heeft aan de pater Jamilias met 
een zeer dubieus verleden. Bo
\endien heeft onze minister-pre
sident er ontzettend veel tijd in 
moeten steken en stond ook nog 
eens parlement maandenlang 
buitenspel. Dat is allemaal niet 

iks. Zonder monarchie hadden 
we dat gedoe allemaal niet ge

lhad. Daarom maken wij ons hier 

druk over.' 

Voor het dagelijkse 
leven maakt het weinig 
uit of we een republiek 

M aar wordt het dan niet eens tijd 

voor een f rontaal offensief tegen 
de monarchie? 'Je moet al s par
tij politieke prioriteiten stellen,' 

antwoordt M arijnissen. 'Anders 

maak j e het belangrijker dan het 
i s. Voor het dagelijks leven van 
de normale burger maakt het 

niet zoveel uit of we nou een re

publiek of een monarchie heb
ben. We blij ven niet te pas en te 
onpas roepen dat de monarchie 
weg moet. Want dan zou het ook 
iets drammeri gs krijgen. Je zou 
dan ieder willekeurig betoog 
moeten afsluiten met: Overi
gens ben ik van mening, dat de 
monarchie afgeschaft moet wor
den. D a's net zo sullig als een 
speech over de monarchie eindi 
gen met: Niettemin vinden wij 
dat de uitverkoop van de publie
ke sector moet stoppen. We zijn 

geen one issue-partij ,' aldus 
M arijnissen. 

Wat kunnen we dan wel in de 

toekomst van de SP verwach

ten? Marijnissen: 'Als konings
huis-kwesties aan de orde ko
men, dan zullen we er staan. A l 
wil dat niet zeggen dat we er in 
de Kamer bij zullen zijn als de 
Toestemrrungswet behandeld 
wordt. Uit principiële redenen 
doen we aan dat debat niet mee. 
Want de keuze i s gewoon niet 
realisti sch. A ls we vóór stem
men, dan stemmen we in feite in 

met de verbintenis met Jorge 

Zorreguieta. A an de andere kant 

vinden we dat Willem-Alexan

der zijn eigen partner moet kun
nen kiezen, dus tegenstemmen 
kan ook niet. Wegblij ven bij de 
Toestemmingswet in onze ma
nier om te protesteren tegen het 
feit dat we die monarchie heb
ben. Immers: de troonopvolger 
staat toch al vast.' Op 5 april 
nam de K amer inrniddels een 
motie aan waarin zij stelt deze 
wet met belangstelling tege
moet te zien. Alleen de SP en 
twee D66-K amerleden stemden 

tegen die moti e. 'Wij willen niet 
de bruid kiezen, maar de koning 

zelf,' zei A g nes K ant vlak voor 

de stemming. 

Willem IV: koning van een republiek 
Nederland is langer een republiek geweest dan een koninkrijk. 
Bovendien hadden de eerste koningen - Willem I, Willem 11 en 
Willem lil - weinig koninklijke allure. De monarchie is in het 

verleden nooit onderwerp geweest van serieuze politieke dis
cussie. Toch zal binnenkort Willem Alexander als Willem IV zijn 
moeder opvolgen , waarmee het van oudsher republikeinse 

Nederland opnieuw een koning krijgt. 

Nederland is sinds 1815 een koninkrijk, toen koning Willem I 
door Engeland en Pruisen aan het hoofd werd gesteld van een 
nieuw land. Vóór die tijd was Nederland twee eeuwen een repu

bliek (van 1588 tot 1780) geweest. In een periode dat de 
meeste Europese landen een monarchie kenden , was Neder
land dus republikeins . Het bestuur was in handen van patri
ciërsfamilies : de stedelijke handelselite met als centrale figuur 
de 'stadhouder'. Deze was traditioneel een lid van de familie 
van prins Willem van Oranje, die in de zestiende eeuw een 
belangrijke rol had gespeeld in de opstand van de Nederlan
ders tegen de koning van Spanje . De Oranjes werden een 
symbool voor de eenheid en onafhankelijkheid van Nederland. 
(Willem I, de stamvader van de huidige Oranjes, komt overigens 
uit een Friese zijtak, waarvan de familieband met Vader des 
Vaderlands Willem de Zwijger niet wetenschappelijk valt aan te 
tonen.) Willem I was in het nieuwe koninkrijk van 1815 meer 
een stadhouder dan een typische koning. Hij wordt wel gety
peerd als een 'koopman-koning', die veel investeerde in de 
Nederlandse economie en in de politiek ruimte liet aan de rijke 

burgerij, die ook in de eeuwen daarvoor het bestuur van Neder
land in handen had gehad. In 1840 kwam Willem 11 op de 

troon . Hij maakte in 1848 een nieuwe grondwet mogelijk, waar

in de liberaal J.R. Thorbecke de staatsrechtelijke verhouding 
vastlegde zoals die ook nu nog geldt en waardoor Nederland 
een constitutionele monarchie werd. Volgens deze grondwet 
was de koning onschendbaar en waren de ministers verant
woordelijk. Deze wat duistere bepaling liet veel onduidelijk: 
liberalen meenden dat de verantwoordelijke ministers vanaf nu 
het voortouw moesten nemen in het bestuur; conservatieven 
vonden dat de regering uit moest gaan van de onschendbare 
koning. Willem lil werd door tijdgenoten 'koning gorilla ' 
genoemd. Hij veranderde voortdurend van gedachten en barst

te tegenover zijn ministers regelmatig in woede uit. De steun 

van het Nederlandse volk voor de monarchie nam in de loop 

van de negentiende eeuw dan ook af. Willem 111 en Sophie 
hadden drie zonen gekregen , die echter alledrie een vroege 

dood stierven. Na de dood van Willem lil in 1890 werd de 
monarchie gered doordat zijn tweede vrouw, Emma, bereid was 
als regentes op te treden, totdat Wilhelmina in 1898 oud ge
noeg was om de troon te bestijgen. Zij geldt algemeen als het 
meest krachtige staatshoofd dat de Oranjes hebben voortge
bracht. Bij terugkeer naar Nederland na de bevrijding koesterde 
zij plannen om een 'koninklijke regering ' in het leven te roepen 
en de invloed van het parlement te beperken. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw werd de informele politieke invloed 
van het staatshoofd beperkt. Maar een serieuze discussie over 

de nooodzaak van de monarchie is niet gevoerd. Ook niet bij de 
troonsbestijging van Juliana (in 1948) en Beatrix (in 1980). 
Begin volgend jaar vindt een politiek omstreden huwelijk plaats 
-een Engelse krant kopte 'Prins Pils verlooftjuntadochter'- en 

binnen afzienbare tijd zal koning Willem IV de Nederlandse 

troon bestijgen. 
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