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De toekomst van Oranje (1)

Een wankele troon of een 
sterkere kroon?

kees van der staaij

‘Op twee punten zie ik thans in ons staatsbestel 
een functie van de bestaande monarchie, die 
niet, althans niet gemakkelijk, door het stel-
sel van een gekozen staatshoofd zou kunnen 
worden overgenomen. Het (…) fungeren als fixa-
tiepunt voor – vaak emotioneel en irrationeel 
bepaalde – gevoelens van loyaliteit en verbon-
denheid binnen het kader van een democratisch 
bestel. Het tweede is het voorkomen van poli-
tieke strijd over de verkiezing van een staats-
hoofd, die in ons land een extra-moeilijk netelig 
probleem aan de politiek zou toevoegen.’ 
 Het kon nu geschreven zijn. Maar het zijn 
woorden die J. van der Hoeven in 1973 noteerde, 
dus ruim vóór het aantreden van koningin Beatrix, 
die deze maand haar zilveren regeringsjubileum 
viert. Het was in dit blad, Socialisme & Democratie, 
dat Van der Hoeven zijn gedachten ontvouwde.1 De 
bepaling van de waarde van het moderne koning-
schap kon, meende hij, alleen in concreto vrucht-
baar geschieden: het ging hem om het koning-
schap als Nederlandse constitutionele specialiteit. 
 Van der Hoeven nam het op voor het koning-
schap als waardevol element in ons staatsbestel. 
Om ook in de toekomst zijn functie goed en duur-
zaam te vervullen moest het koningschap zich 
voordoen als een eigentijdse instelling, stelde 
hij. Er moest evolutie zijn: een normalisering van 

het menselijke beeld van het staatshoofd en zijn 
familie. Een andere wens was een presentatie van 
het koningschap die zoveel mogelijk was ontdaan 
van folkloristische elementen.
 De discussie over een eigentijdse monarchie 
heeft sinds Van der Hoevens fraaie essay niet 
stilgestaan. Hoe staat het ermee in onze tijd? 
Heeft de Nederlandse monarchie wel toekomst? 
Daar kunnen vraagtekens bij worden geplaatst. 
Uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 kwam 
een opmerkelijk nieuwsfeit naar voren: bijna 
dertig procent van de Nederlandse bevolking 
verwacht dat ons koningshuis in de 21e eeuw zal 
verdwijnen.2 Velen hebben meer vertrouwen in 
de toekomst van Sinterklaas, drop en haring dan 
in de toekomst van de monarchie. Wankelt de 
troon? Moeten we er inderdaad rekening mee 
houden dat ons koningshuis binnen afzienbare 
termijn verdwijnt? Wat bedreigt de monarchie?3 

anker in woelige tijden

Over één ding hoeven we ons voorlopig geen 
zorgen te maken: een gebrek aan troonopvol-
gers. De Prins van Oranje is, zo blijkt uit alles, 
klaar voor het koningschap. En met prinses 
Amalia heeft zich al een volgende generatie 
troonopvolgers gemeld. 
 Natuurlijk is voor de toekomst van de monar-
chie meer nodig dan bereidwillige en goedop-
geleide troonopvolgers. Een wezenlijke vraag 
is: zal er voldoende draagvlak bij de bevolking 
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blijven?  Ik verwacht van wel. Een snelle opmars 
voor de republikeinen zit er bepaald niet in. De 
Oranje-monarchie wortelt nog altijd stevig in de 
Nederlandse samenleving. Er zijn geen signalen 
voor een betekenisvolle daling van de popula-
riteit van het koningshuis – integendeel zelfs. 
Opvallend was dat Femke Halsema, fractieleider 
van een partij die niet veel opheeft met de mo-
narchie, als eerste om de koningin riep ten tijde 
van de maatschappelijke onrust na de moord op 
Theo van Gogh.  
 Die roep is niet verwonderlijk. Zeker in tijden 
van verwarring en verdeeldheid kan het ko-
ningshuis een samenbindende rol vervullen. In 
alle lagen van de bevolking is de koningin gezien 
en is er waardering voor haar inzet en de gewe-
tensvolle manier waarop zij haar taak uitoefent. 
Dat is niet uniek voor déze koningin, maar be-
rust op een traditie van hoogachting voor de vele 
verdiensten die het Oranjehuis voor Nederland 
heeft gehad. Tussen Nederland en Oranje bestaat 
een historische band. Een nationale identiteit 
wordt niet in een dag geboren. Niet voor niets 
zet de Grondwet direct na de opsomming van 
de grondrechten in met het koningschap als be-
langrijk fundament van ons staatsgebouw. 
 In het licht van die samenbindende rol is het 
een belangrijk voordeel dat ons staatshoofd zon-
der campagne of verkiezingsgeweld op de troon 
is gekomen. In een land met zoveel verschillen 
en variëteiten is dat een goede zaak. In de konin-
gin wordt in zekere zin onze nationale eenheid 
beleefd. Meer dan in een minister-president, 
die bij uitstek de verdediger is van het soms 
zwaar bekritiseerde concrete regeringsbeleid. 
De woede op het Malieveld en het Museumplein 
richtte zich niet op koningin Beatrix, maar op 
premier Balkenende en zijn kabinet. 
 De koningin geeft Nederland gezicht in en 
tegenover het buitenland, dat is haar ambas-
sadeursrol. Haar samenbindende en eenheids-
zoekende functie is nauw verbonden met haar 
bovenpartijdigheid, het niet gehinderd worden 
door partijbelangen of politieke bijbedoelingen.
 Diezelfde bovenpartijdigheid maakt de ko-
ningin bij uitstek geschikt om een rol te spelen 

bij kabinetsformaties. Zij handelt daarbij niet 
als een robot. Juist in deze woelige tijden is het 
interessant te lezen wat Van der Hoeven hierover 
schreef. Zijn stelling was dat de beslissingen van 
het staatshoofd tijdens een formatie mede beïn-
vloed zullen en moeten worden door de vraag ‘of 
daarbij een antidemocratische partij, of een partij 
die redelijke kwaliteit mist, betrokken is of niet. 
(…) Tenslotte maakt niemand in Nederland zoveel 
formaties van nabij mee als de koning.’ Zo is het 
precies. Ministers en staatssecretarissen komen 
en gaan, na langere, maar vaak al na korte tijd. De 
koningin blijft op haar post. Deze continuïteit 
vormt de basis voor een gedegen ervaring en toe-
wijding die met name bij veelvuldige wisselingen 
van de wacht van grote waarde is. 
 De roep om de koningin na de moord van 
Theo van Gogh staat niet op zichzelf. Je hoeft geen 
helderziende te zijn om te voorspellen dat we in 
de komende tijd nog wel de nodige polarisatie en 
wij/zij-tegenstellingen te verwerken zullen krij-
gen. Het belang van de samenbindende rol van 
het koningshuis zal daarom eerder toe- dan afne-
men, of het nu gaat om de persoon van koningin 
Beatrix of de toekomstige koning Willem iv. 
 Van die samenbindende rol, de symbolisering 
van eenheid en continuïteit, de behoefte aan een 
vast ankerpunt in tijden van verandering, zal 
het hedendaagse koningshuis het vooral moeten 
hebben. Koningin Beatrix beseft dit maar al te 
goed. Ze heeft de kroonprins deze taakopvat-
ting met de paplepel ingegoten. Niet voor niets 
zei de koningin bij haar inhuldiging in 1980 
in de Nieuwe Kerk: ‘Niet macht, persoonlijke 
wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts 
de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud 
geven aan hedendaags koningschap.’ Het valt te 
verwachten dat er met zo’n taakuitoefening ook 
in de toekomst nog steeds een draagvlak bij de 
bevolking te vinden is. 

kwetsbaarheid

Nochtans is in sommige opzichten de basis 
waarop de monarchie rust in de loop van de tijd 
brozer geworden. In het beginselprogramma 
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van mijn eigen partij, de SGP, wordt de band met 
het Oranjehuis met een bijzondere godsdien-
stig-historische fundering onderstreept: ‘Welke 
regeringsvorm overigens ook goed moge zijn, 
aan ons land is het constitutioneel koningschap, 
opgedragen aan het Huis van Oranje, door God 
gegeven.’ De negentiende-eeuwse dichter Da 
Costa had gesproken over het drievoudig snoer, 
tussen God, Nederland en Oranje. God, Neder-
land en Oranje zijn innerlijk op elkaar betrok-
ken. De drie bestanddelen van dit snoer zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voedde 
de liefde voor het Oranjehuis, die een onuitwis-
bare rol vervulde in de door God geleide, Neder-
landse geschiedenis.4

 De aanhangers van deze overtuiging zijn in 
de loop der tijd sterk in getal verminderd. Voor 
veel hedendaagse, op het hier en nu gerichte, 
Nederlanders heeft het argument van de bij-
zondere historische band tussen Nederland en 
Oranje aan zeggingskracht ingeboet. Dat geldt 
nog meer voor de overtuiging dat de geschiede-
nis geen toevallige opeenvolging van gebeurte-
nissen is, maar door God is geleid. Daarmee is 
voor velen ook de stevigheid van de religieuze en 
historische verankering van de Oranjemonar-
chie weggevallen. 
 Waar die overtuiging nog wel sterk leeft, zo-
als in de partij die ik mag vertegenwoordigen, is 
daarmee overigens nog geen blijvende en duur-
zame steun voor het koningshuis gegarandeerd. 
Waar in het Oranjehuis zelf die wezenlijke 
verbondenheid met de eigen geschiedenis ver-
bleekt, zal dit op den duur ook tot een afbrokke-
lende steun kunnen leiden. 
 Modern-seculiere opvattingen over democra-
tisering en gelijkheid en het geloof in de volks-
soevereiniteit vormen eerder een bedreiging dan 
een ondersteuning van de Oranjemonarchie. 
Politiek-filosofisch gezien is de erfelijke monar-
chie tot een  problematische zaak geworden, een 
vreemde eend in de bijt. Ook het proces van in-
formalisering, dat wil zeggen de weerstand tegen 
hiërarchie en nadruk op egalitaire omgangsvor-
men, kan zich tegen het koningshuis keren. 
 De slijtage van de fundering van de monar-

chie maakt haar tot op zekere hoogte kwetsbaar. 
Uitglijers van leden van het Koninklijk Huis 
kunnen de monarchie in gevaar brengen. Snel-
ler en sterker dan vroeger zullen dergelijke inci-
denten in de publiciteit komen. 
 Intense media-aandacht hoeft op zichzelf 
geen probleem te zijn. Sterker, die aandacht kan 
de monarchie juist dienen en het gevoel van 
saamhorigheid rond het Oranjehuis versterken. 
Maar de belangstelling van de media beperkt 
zich natuurlijk niet tot de onbetwiste bijzon-
dere momenten in het familieleven. Een enkele 
misstap naast de rode loper kan de monarchie 
in opspraak brengen. Voor de stabiliteit van de 
monarchie is het dan ook meer dan ooit van 
belang dat de leden van het Koninklijk Huis op 
hun woorden en hun tellen passen. Het zal van 
de tijdgeest afhangen welk gedrag werkelijk tot 
opspraak leidt.
 De eisen die aan de Oranjes worden gesteld 
zijn paradoxaal. Aan de ene kant willen veel 
mensen openheid en transparantie, een Konink-
lijk Huis dat de afstand met de ‘gewone man’ 
moeiteloos weet te overbruggen. Aan de andere 
kant ondergraaft het de positie van de mensen 
met koninklijk bloed als ze al te gewoontjes 
worden – want waarom bekleden zij dan zo’n 
bijzondere positie? Juist in reactie op de grijze 
‘doe-maar-gewoon-gelijkheid’ kan een behoefte 
aan de verbeelding van ‘wat hogers’ opbloeien. 
 Een goede mix tussen nabijheid en distantie, 
tussen gewoon en ongewoon, is een onmisbaar 
ingrediënt van een toekomstvast Oranjerecept. 
De media zijn daarbij zowel een belangrijk hulp-
middel als een gevaarlijke valkuil. De Oranjes 
hebben door de eeuwen heen bewezen zich goed 
te kunnen aanpassen aan de wisselende staat-
kundige en maatschappelijke omstandigheden, 
al zal de winst- en verliesrekening verschillend 
worden ingevuld. 
 De bedreigingen voor de monarchie houden 
niet op bij de landsgrenzen. Wat te denken van  
‘Brussel’? Het proces van Europese integratie en 
de daarmee gepaard gaande uitholling van na-
tionale bevoegdheden kan in theorie de positie 
van nationale staatshoofden uithollen, ook die 
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van het Nederlandse staatshoofd. Toch lijkt het 
die kant bepaald niet op te gaan. Europa heeft de 
handen vol aan de uitbreiding van de Unie en de 
kritiek van de burgers tegen weglekkende be-
voegdheden neemt eerder toe dan af. Bovendien 
kan juist in het perspectief van het oprukkend 
Europa weer extra behoefte ontstaan aan de on-
derstreping van het nationaal eigene. En wat is 
er meer eigen aan Nederland dan Oranje? De Eu-
ropese ontwikkelingen zouden daarom wel eens 
eerder een steun in de rug dan een sta-in-de-weg 
kunnen zijn voor de Nederlandse monarchie. 

Naar een stérker staatshoofd

Waarom denkt dan toch blijkens dat SCP-on-
derzoek een meerderheid van het Nederlandse 
volk dat de toekomst van ons koningshuis niet 
zeker is? Het vermoeden werd uitgesproken dat 
het antwoord wel eens zou kunnen zijn: omdat 
de politiek er zeggenschap over heeft. Uit het 
onderzoek bleek namelijk in meer algemene zin 
dat juist van fenomenen waar de politiek zich 
mee bemoeit, het voortbestaan in twijfel wordt 
getrokken. De sombere toekomstverwachting 
over de monarchie hangt dus wellicht eerder 
samen met wantrouwen tegenover de wispel-
turigheid van politici dan met een afbrokkelend 
vertrouwen in koningin of koningshuis. 
 Opvallend is trouwens dat bij naoorlogse 
parlementaire debatten over crises rond het 
Koninklijk Huis, zoals de affaire-Hofmans en 
de Lockheed-affaire, de oervraag ‘monarchie of 
republiek?’ niet werd gesteld.5 Ook bij de algehele 
herziening van de Grondwet in 1983 kwamen 
weliswaar allerlei aspecten van het koningschap 
aan de orde, maar werd de positie van de monar-
chie als zodanig niet serieus ter discussie gesteld. 
 De hedendaagse republikeinen in het parle-
ment gedragen zich erg aangepast. Een frontale 
aanval op de monarchie valt niet te verwachten. 
De inmiddels bestendige praktijk laat bij de 
principiële republikeinen een berusten zien 
in de constitutionele monarchie. De af en toe 
wat plichtmatige uiting van een ‘ten diepste 
verbondenheid’ met de republiek lijkt vooral 

bedoeld  om het geweten van dogmatische re-
publikeinen en ‘democraten tot ver achter de 
komma’ te sussen. 
 Behalve via een frontale aanval kan er natuur-
lijk ook op een meer subtiele manier gepoogd 
worden de koningin te ‘onttronen’. Tot in de 
afgelopen jaren toe zijn er vanuit partijen als 
PvdA, d66 en GroenLinks pogingen onderno-
men om de rol van de Koningin bij kabinets-
formaties in te perken of haar af te houden van 
het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag. 
Verder ging de poging om de rol van de konin-
gin te reduceren tot een puur ceremoniële taak, 
haar te degraderen tot de rol van een lintenknip-
ster, zoals de koning van Zweden. In april 2000 
was het Thom de Graaf, in zijn toenmalige rol 
als d66-fractieleider, die deze kwestie weer eens 
stevig op de politieke agenda plaatste door voor 
te stellen dat de koningin niet langer deel zou 
uitmaken van de regering en dat haar het pre-
sidentschap van de Raad van State zou worden 
afgenomen. Tot nu toe is het vooral bij praten 
gebleven.
 Dat is maar goed ook. Ik meen dat het nu en 
in de toekomst bijzonder waardevol is dat we 
een koningshuis hebben dat binnen heldere 
constitutionele grenzen het staatshoofd daad-
werkelijk de ruimte biedt om van zijn klassieke 
rechten gebruik te kunnen maken: het recht om 
– in de formule van Bagehot – te waarschuwen, 
het recht om gehoord te worden en het recht om 
aan te moedigen. Onpartijdig, maar niet kleur-
loos, daarin ligt juist de kracht. 
 Als het erop aankomt is de brede waardering 
voor de taakuitoefening door de koningin een 
stevige beschermlaag tegen pogingen de positie 
van het staatshoofd uit te hollen. Je kunt wel the-
oretisch-abstract spreken, maar bij zo’n uniek 
eenhoofdig orgaan heb je het direct over één 
concrete persoon en de manier waarop zij haar 
werk verricht. Dat bleek ook wel uit de dikke kop 
in De Telegraaf, de dag nadat Thom de Graaf des-
tijds zijn voorstellen had gedaan: ‘De aanval op 
Beatrix is geopend’. 
  Misschien hebben listige republikeinen stille 
hoop gevestigd op het moment van troonsop-
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volging, wanneer koning Willem iv met een 
schone lei begint. Ingrijpende wijzigingen in 
de positie van de koning vereisen echter een 
langdurig proces van grondwetsherziening - en 
daar is op dit moment op dit punt geen sprake 
van. Het ziet er dus al met al niet naar uit dat de 
kroonprins hoeft te vrezen dat hij een wankele 
troon terechtkomt.
 Opvallend is dat de enige discussie over de 
toekomstige monarchie lijkt te draaien om de 
vraag: verdwijnen of verder inperken? Zou het 
nog een begaanbare route zijn om de positie van 
het staatshoofd te versterken in plaats van af te 
zwakken? Daar hoor je eigenlijk zelden of nooit 
pleidooien voor.
 De indamming van de macht van de Koning 
riep in het begin van de negentiende eeuw in de 
contra-revolutionaire school van Polderdijk en 
Da Costa nog stevig verzet op. Pleidooien om de 
macht van de koning substantieel te vergroten 
zakten echter al snel weg. Ook een koningsge-
zinde partij als de SGP heeft zich vanaf het begin 
duidelijk achter de ‘getemperde monarchie’ ge-
steld. 
 Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkhe-
den zijn om binnen het huidige constitutionele 
raamwerk enige versterking van de positie van 
het staatshoofd te bepleiten. Om maar eens een 
concrete suggestie te doen: waarom zou de ko-
ningin niet uitdrukkelijk het recht krijgen om 
wanneer zij dat wenst de vergaderingen van de 
ministerraad  bij te wonen? Daar lijkt niets op 
tegen en het is efficiënter dan onderonsjes met 
de minister-president of afzonderlijke minis-
ters. Het staatshoofd maakt immers volgens de 
Grondwet formeel deel uit van de regering. Het 
is voor de koningin grondwettelijk niet verbo-

den om de vergaderingen van de ministerraad 
bij te wonen. Over haar positie is op dit punt 
niets geregeld. 
 Is het niet nuttig voor het goede evenwicht 
om tegenover de republikeinse wensen om de 
invloed van de koningin op het regeringsbeleid 
terug te dringen, eens wat meer aan de andere 
kant te gaan hangen en dit soort ideeën te gaan 
uitventen? Op het eerste gezicht zou je dat wel 
denken. Toch is het maar de vraag. De recente 
ervaringen rond de pogingen om het wetsarti-
kel over de strafbare godslastering te activeren 
tonen aan dat het gevaar van een averechts effect 
bij dit soort acties niet denkbeeldig is. 
 Want, hoe je het ook wendt of keert, voor een 
flink deel van de huidige leden van de Eerste en 
Tweede Kamer geldt dat zij ten diepste denkbeel-
den huldigen die zich in feite al niet verdragen 
met de huidige praktijk van het koningschap. 
Dat blijft kwetsbaar, zeker voor de langere ter-
mijn.
 Toch meen ik niet dat alle hierboven beschre-
ven dreigingen op korte termijn tot ingrijpende 
veranderingen of erosie van de populariteit van 
het koningshuis zullen leiden. Niet de grote ver-
halen zijn doorslaggevend, niet de behoefte aan 
een theoretisch sluitende legitimatie. Bepalend 
voor de continuïteit van de Oranjemonarchie 
zijn de ervaringen in de praktijk. Vanwege de 
huidige spanningen en polarisatie in de samen-
leving en gezien de intense nationale emoties 
rond droeve en vrolijke gebeurtenissen in de 
Oranjefamilie, zou de positie van het konings-
huis in de toekomst wel eens eerder sterker dan 
zwakker kunnen worden – mits natuurlijk de 
samenbindende rol van ons staatshoofd op over-
tuigende wijze wordt ingevuld.
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