
ITINERARIA 

Teeltkeus 
Pim Fortuyn voelt zich natuurlijkerwijs aangetrokken tot sexegenoten en dat is 
een zegen nu zijn zinderende politieke ambitie zich heeft ontvouwen. Want stel je 
voor dat hij een dochter had. Die zou dan al best huwbaar kunnen zijn en we heb
ben nog een loslopende prins Friso. 
Ons koningshuis telt vele prinsen en onder hen heeft zich de trend afgetekend te 
trouwen met ministersdochters. Binnenkort de derde al. Daar kun je verschillend 
over denken, positief, dat die vrouwen zijn opgegroeid in kringen waarin enig 
maatschappelijk besef en bestuurlijk inzicht aanwezig verondersteld mogen wor
den. Bovendien is intelligentie erfelijk en ik durf de stelling wel aan dat minis
ters een bovengemiddeld IQ hebben. De geliefden van onze prinsen bewijzen dat 
ook wel: ze zijn alle drie hoog opgeleid, modern geëmancipeerd en bewegen zich 
met aangeborengemak in machtige milieus. Aangeboren dus. Of bijgebracht. Een 
wetenschappelijke discussie die er in dit geval niet toe doet. Wèl dat afkomst veel 
met zich meebrengt: een nauwelijks definieerbare mix van cultuur, denkbeelden, 
vanzelfsprekendheden en de contouren van zo omstreden begrippen als fatsoen, 
normen en waarden. 
De Argentijnse lieveling van het Nederlandse volk heeft haar nestgeur niet mee. 
Rond de jaarwisseling werden in een televisieprogramma fragmenten getoond uit 
het nieuws van 2001 en van commentaren voorzien door de incrowd van omroep
land. Mensen die steeds elkaar in hun respectieve programma's in de gelegenheid 
stellen om gast-met-behartenswaardige-ideeën te spelen. Een of andere linksige 
nepintellectueelliet het fragment zien van Maxima's spijtverklaring over het ver
leden van haar vader. De wijsneus riep bitter en gelijkhebberig dat wat zij 
beweerde niet deugde. Hij had van de dochter verwacht dat zij de vader zou neer
zetten als de architect van het Videla-regime en hem daarmee als schurk zou por
tretteren. Misschien had die commentator iets gestudeerd · psychologie zal het 
niet geweest zijn. Iedere dochter zal tot haar laatste snik het goede in haar vader 
blijven zien, tenzij er iets ernstig is misgelopen in hun persoonlijke relatie. Zo ook 
de dochter van Jorge Zorreguieta, de dochter van Hans van den Broek en de doch
ter van Laurens Jan Brinkhorst. 
Daarmee hebben de drie ministers via hun dochters voet aan wal gezet in het 
koningshuis. Menselijk gezien zijn zij lid geworden van de koninklijke familie. Er 
is geen andere manier om het te zien. Het volk wil menselijkheid. In onze cultuur 
worden zelfs aan dieren menselijke eigenschappen toegeschreven, dus ook aan de 
leden van het koningshuis. Hun gewoonte te gaan jagen is daarmee dubbel om
streden, maar dit terzijde. Het koningshuis is geen institutie, dat hebben de 
Oranjes goed begrepen. Na het gedonder met prinses Irene en de Carlisten is adel
lijkheid rigoureus geschrapt van de lijst van eisen voor de koninklijke teeltkeus. 
Tot grote tevredenheid van het Nederlandse volk dat het idee opstak dat iedere 
gewone jongen of meid kon toetreden tot de sprookjesfamilie. Prins Pieter als epi
goon van de democratisering van het koninklijk huis! 
Maar goed, feit blijft dat burgerlijkheid geen belemmering meer vormt bij de toe
lating tot de koninklijke kring en dat daarmee allerlei mensen, ouders, broers of 
zusters een glimpje meepakken van die glans en schitter. Het zij hUn gegund, 
maar als een lid van die corona ook minister is, rijzen er bij mij toch vragen. Het 
is niet moeilijk voor te stellen dat de ministeriële verantwoordelijkheid allerlei 
niet-functionele contacten ongemakkelijk maakt of, erger, andersom. D66 heeft 
zich altijd sterk gemaakt voor de bestrijding van dubbele petten en de gesloten
heid van kliekvorming. Moet onze eigen Laurens Jan zich onthouden van een 
gezellig jachtpartijtje in familiekring? Zoiets zou zijn imago van dierenbeul wel
licht onnodig onderstrepen. Om maar eens iets te noemen. In ieder geval wordt 
de scheiding tussen het publieke en het privéleven van een minister vertroebeld 
door de partnerkeuze van zijn kind. Is ministerschap verenigbaar met het schoon
vaderschap van een prins? Of heeft Thom de Graaf gewoon gelijk en kan de 
koningin sinds de verburgerlijking van haar familie maar beter geen deel uitma
ken van de regering? + 
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