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De waarheid van Noordeinde en 
Binnenhof 

De koningin regeert mee. Dat is de onvermijdelijke 

conclusie van het vraaggesprek van de Majesteit met 

Maartje van Weegen. Sommigen betreurden het dat 

het interview was opgenomen vóór alle commotie 

die mede dankzij D66-voorman Thom de Graaf ont

stond. Ten onrechte, want nu bleek hoezeer Beatrix 

juist het lidmaatschap van de regering als haar "core 

. business" ervaart zonder dat haar inmenging in het 

publieke debat kan worden verweten. 

Dat Beatrix aan haar rol een moderne invulling wil 

geven, sprak eveneens uit het interview. Die moder

nisering leidt niet tot inperking van haar rol van 

betekenis. Integendeel. Beatrix heeft een symbiose 

tot stand gebracht tussen aloude staatsrechtelijke 

uitgangspunten en hedendaagse managementinzich

ten. Beatrix beoefent de moderne managementstijl 

van de coach. Zo iemand is "een goede opleider die 

aangeeft welke prestaties worden verwacht; zorgt 

voor een leersituatie, geeft regelmatig feedback, 

zorgt voor relevante informatie en mensen ... een 

raadgever die goed luistert; helpt bij het oplossen 

van problemen zonder te overcontroleren (uit: 'Meer 

dan 500 managementstijlen' van Peter Camp en Puns 

Erens). 

Natuurlijk, niets menselijks is Beatrix vreemd. Dus 
als de ministers onder de maat presteren, is het 
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algemeen belang vraagt dat zij tegenspel krijgen van 

functionarissen die verre blijven van het politieke 

gemarchandeer, de mannetj esmakerij en het electo

rale opportunisme. Door de koningin vindt dan ook 

geen politieke toetsing plaats van het voorgestane en 

gevoerde beleid - dat blijft voorbehouden aan de poli

tiek zelf - maar zij houdt wel in de gaten of politici 

niet te veel aan politiek en te weinig aan het alge

meen belang denken. Daarom heeft de brede steun 

voor de rol van de koningin niets te maken met 

geloof in genetisch bepaalde prerogatieven, maar 

staat dit veeleer op één lijn met de steun voor soort

gelijke functies in de provinciale en lokale overheid: 
die van de Commissaris van de Koningin (sic) en de 



bewandelen. Maar meestal is het voldoende om de 
juiste vragen te stellen en de ander een spiegel voor 
te houden. 'Voor de managercoach is het essentieel 

dat er een partnerschap bestaat, waarin de speler en 

de coach verbonden zijn met als doel de speler te 

laten uitgroeien boven zijn huidige niveau van pres

teren." Kortom: de koningin doet, in de meest letter

lijke zin, aan 'empowerment'. 

Dat veel bewindslieden maar meer nog het overgrote 

deel van de bevolking deze rol van een erfelijk staats

hoofd van harte ondersteunen, ligt niet voor de 

hand. In onze egalitaire samenleving hebben wij wei

nig op met mensen die louter op basis van geboorte 

een streepje voor zouden krijgen. Wij voelen ons 

meer thuis in het Amerikaanse denken, waarin ieder 

mens met nul begint. Dat mensen op de schouders 

van voorgaande generaties boven anderen uit zou

den toornen, laat zich hiermee slecht rijmen. 

De brede steun voor de rol van het Huis van Oranje 

in het Nederlandse staatsbestel is dan ook niet te ver

klaren uit de opvatting dat de Oranjes vanwege hun 

geboorte, opvoeding of de gratie Gods deze rol toe

komt. Deze op zich verdedigbare opvatting zou er 

immers ook toe moeten leiden dat er brede zorg zou 

bestaan vanwege het wegkwijnen van de 

Nederlandseadel en daarvan is geenszins sprake. Wij 

zijn een republiek met een koningin als staatshoofd, 

merkte prins Claus daarom al eens terecht op. 

De waardering voor de rol van de koning(in) lijkt eer

der i,ngegeven door een diepgeworteld wantrouwen 

tegen een te sterke politisering van het openbaar 

bestuur. Ministers en kamerleden mogen stoeien bin

nen de "smalle marges van de politiek", maar het 

Koningin en de burgemeester zijn de borg voor een 
deugdelijk openbaar bestuur. Het samenspel van 
koningin, kabinet en Kamers is de kroon op ons pol

dermodel. 

Dit evenwichtige model wordt door de bevolking toe

gejuicht, zodat niemand met droge ogen kan spre

ken van een democratisch tekort in ons staatsbestel. 

Dat sommige politieke bestuurders soms herinnerd 

moeten worden aan het feit dat zij de publieke zaak 

dienen en niet het belang van hun partij of eigen 

persoon, is geen reden voor staatsrechtelijke veran

dering. Dat een enkeling terechte tegenspraak moei

lijk kan velen en daarom gaat uithuilen bij barretje 

Nieuwspoort al helemaal niet. 

Had De Graaf dus zijn mond moeten houden? Nee, 

maar de waarde van zijn interventie is niet dat hij 

het geheim van Noordeinde hekelt, maar dat hij het 

geheim van het Binnenhof heeft onthuld. Alhoewel 

de koningin zich in het openbaar niet kan verdedi

gen, is zij namelijk nog minder gebaat bij geroddel 

en verholen kritiek in de Haagsche wandelgangen. 

De waarheid van het Noordeinde is dat de koningin 

als goede coach geen genoegen neemt met gebrek 

aan kwaliteit in het openbaar bestuur. De waarheid 

van het Binnenhof is dat sommigen daar slecht 

tegen kunnen. 

].w.P. Wits 
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