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MARGARITA
De opschudding die prinses Margarita en haar man hebben verwekt in ons koninkrijkje heeft, los van de concrete beschuldigingen aan het adres van de koningin,
twee aspecten van iets meer blijvende betekenis. Het eerste is de omvang van het
Koninkli.fk Huis en het tweede is de verhouding tussen monarchie ,en parlementair
stelsel.
Het begrip Koninklijk Huis is een staatsrechtelijke abstractie. Het is de wetgever die
de omvang van dat huis aangeeft. Tegenwoordig omvat' het Huis al die personen die
tot in de derde graad verwant zijn aan de regerende vorst.
Het gevolg is dat heel wat familieleden van de regerende vorst wel tot de familie
behoren, maar niet tot het Huis. Waarom dat onderscheid? Om een beperking aan
te brengen' tussen die familieleden die nog wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen en die familieleden die er buiten vallen. Dat klinkt ingewikkeld en dat
is het eigenlijk ook.
Het probleem begint met het grondwetsartikel waarin staat dat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk. De koning kan dus niet ter verantwoording worden geroepen voor zijn eigen optreden, dat moeten de
ministers voor hem doen. Sinds jaar en dag bestaat de opvatting dat al die familieleden die meehelpen bij het uitoefenen van de monarchale functie ook onder een (afgeleide vorm van) ministeriële verantwoordelijkheid vallen. Het zijn
die familieleden die tot het Koninklijk Huis behoren. Die afgeleide vorm komt er eigenlijk op neer dat die familieleden
wat meer eigen speelruimte hebben dan de koningin. En voor al die-(amilie/eden die niet tot huis behoren bestaat volgens de theorie geen ministeriële verantwoordelijkheid.
Dat is mooi bedacht, maar in de praktijk niet goed houdbaar: zie Margarita. Weiiswaar heeft geen enkele minister
iets te zeggen over het doen en laten van deze prinses, maar haar optreden bracht kabinet en Kamer toch aardig in
beweging. I'remier Kok zei indertijd nog 'familieruzie', maar dat kon Balkenende zich niet meer veroorloven. De prinses bleek helemaal niet die gewone burger te zijn die de wetgever van haar heeft willen maken. Was dat wel zo dan
zouden ministers en Kamerleden aan de kwestie geen woord hebben vuil gemaakt. Dan zou alleer de rechter in de
kwestie zijn gemoeid.
Als politici het onderscheid niet willen accepteren heeft het niet veel betekenis.
Het tweede aspect betreft een probleem van alle koninkrijken. Hoe gaat een democratisch gekozen parlement en een
democratisch gelegitimeerde regering om met het erfelijke koningschap?
Daar valt in theorie heel wat over- te zeggen, maar in de praktijk komt het vooral hierop neer: de koning moet ervoor
zorgen de sympathie van zijn onderdanen te hebben en te houden, en bovendien moet uit niets blijken dat de koning
over sommige zaken anders denkt dan'zijn ministers. In alle landen waar de vorsten verstandig genoeg waren om
dat te begrijpen, bleef het koningschap in stand. En waar koningen dat niet begrepen, werd de republiek uitgeroepen.
De theorie klinkt mooi, maar ook in dit geval is het de praktijk die beslist.
Hoeveel eigen speelruimte wordt de koning nog gelaten? En omdat de sympathie voor het koningschap ook afhankelijk is van het publieke oordeel over de familieleden van de koning, betreft diezelfde vraag ook zijn familieleden - kennelijk ook als zij niet tot het Huis behoren ,
Als het even ka'1: geen zwarte schapen in de familie en de vuile was binnen houden.
Reken maar dat de sociale controle in koninklijke families heel wat strenger is dan in die van gewone stervelingen.
Maar kan het anders? Rust in de familie kan van staatsbelang zijn.
Het onderzoek door de BVD moeten wij eigenlijk tegen die achtergrond beoordelen. Was het in dit geval een kwestie
van staatsbelang dat de BVD werd ingesc~akeld? Een overtuigend antwoord op die vraag is 'nodig maar werd niet
gegeven.
Naar typisch Nederlandse gewoonte hi~/d men zich vooral bezig met de procedure en dus met de ministeriële verantwoordelijkheid. Wist de verantwoordelijke minister ervan? Zo nee, waarom niet en wat voor maatrege/~n neemt hij
om ,herhaling te voorkomen?
Zo gaat dat vaak: de discussie gaat niet om de vraag of maar om de vraag hoe. Dat is typerend voor onze politieke
cultuur: de feiten zijn voldongen, de procedure wordt besproken 'en eventueel aangepast.
In het geval Margarita was dat nogal armetierig. Juist waar het gaat om de verhouding tussen democratisch bestuur
en erfelijk koningschap was een steviger discussie op z'n plaats geweest.
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