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T wintig jaar geleden was het land te 
klein toen de Volkskrant het bestaan 
onthulde van het Republikeins 
Genootschap, een select gezelschap 

van vijftien hooggeplaatste heren die van 
mening waren dat het maar eens uit moest 
zijn met die Oranje-monarchie. Het RG bleek 
al een jaar te bestaan – de oprichtingsverga-
dering vond plaats op 11 september 1996 in 
het Delftse Princenhof, niet geheel toevallig 
de plek waar Balthasar Gerards in 1584 Wil-
lem van Oranje naar de andere wereld hielp – 
maar tot dan toe had deze Bende van de 
Zwarte Hand zijn bestaan discreet stil weten 
te houden. De geheimzinnigheid bleek niet 
eeuwig te handhaven. De Volkskrant legde de 
hand op de notulen en toonde zich ongevoe-
lig voor de evidente ironie van de passage 
waarin stond dat het genootschap alleen toe-
gankelijk was voor autochtone vaderlanders 
van mannelijke kunne. De Telegraaf rook 
bloed. ‘Antimonarchisten weren allochtonen’, 
kopte de krant in chocoladeletters. ‘Koningin 
werkt onverstoorbaar door’, stelde een neven-
staand bericht het volk gerust. De uit de kast 
gekomen republikeinen werden door de krant 
afgedaan als een ‘stel alcoholische lolbroeken 
dat thuis niets te vertellen heeft’. Een geterg-
de premier Kok maakte gewag van ‘een duis-
ter stel’ en volkszanger Gerard Joling zag 
‘landverraders’ in dit ‘zielige clubje oude, ver-
zuurde mannetjes’ die hij maar wat graag 
‘voor zijn bumper’ zou krijgen.
 RG-lid Ben Knapen kreeg direct slappe 
knieën en sprak van een ‘schertsgezelschap’ 
dat te Delft ‘een premature 1 april-grap’ had 
uitgebroed. De statuten van het RG boden 
echter geen ruimte tot uittreding. Harry 
Mulisch had ‘als zoon van twee allochtonen’ 
al voor de eer had bedankt. ‘Allemaal onzin en 
aanstellerij’, commentarieerde mede-initiator 

Martin van Amerongen in De Groene. Hij ver-
zekerde manmoedig: ‘Het feit dat sommige 
leden van het Republikeins Genootschap zich 
inmiddels, belaagd door de media en geïnti-
mideerd door het gesundes Volksempfinden, in 
hun keukenkastje heben verschanst, bewaakt 
door twee bodyguards en de directiesecreta-
resse, laat de authenticiteit van hun republi-
keinse sentimenten onverlet. Inmiddels heb-
ben alle paarse jongerenorganisaties (de 
socialisten, de liberalen en de democraten) 
zich met de doelstellingen gesolidariseerd’.
 En inderdaad: het RG deed eigenlijk niet 
zo veel maar zette toch het een en ander in 
gang. Bijvoorbeeld de oprichting van het 
Nieuw Republikeins Genootschap (NRG), dat 
nog immer groeit als kool. Onlangs kwam dan 
het officiële bericht dat het RG en het NRG 
vanaf nu samen doorgaan onder de naam 
Republikeins Genootschap. Vooralsnog ging 
dit wapenfeit niet gepaard met bloeddorstige 
koppen in De Telegraaf en ook Gerard Joling 
is nog niet in zijn bolide gesignaleerd. Blijk-
baar is er dan toch gewenning ontstaan voor 
het idee dat niet iedereen in dit land in kat-
zwijm valt als de koning twee zinnen foutloos 
kan uitspreken voor de camera. Dat is dan 
toch een verdienste van die ‘zielige oude 
mannetjes’, van wie er velen helaas al niet 
meer onder ons zijn.

René Zwaap, hoofdredacteur

‘Een duister stel’ schrijft geschiedenis

V A N  D E  R E D A C T I E
De blik van Joep
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JA ik geef / neem een jaarabonnement 
(4 nrs) op De Republikein

Geef of neem een jaarabonnement en 
krijg een introductiekorting of het boek 
Toespraken die de wereld veranderden

Barack Obama, Martin Luther King, Nelson Mandela, 
John F. Kennedy, Moeder Theresa, Jezus, Ghandi en 
Mohammed, maar ook dictators als Adolf Hitler, Lenin 
en Stalin: zij hielden allen toespraken die een belangrijk 
keerpunt in de wereldgeschiedenis inleidden. Soms 
bracht het keerpunt gerechtigheid en democratie, 
soms juist oorlog. In Toespraken die de wereld 
veranderden zijn de spraakmakendste toespraken uit 
de wereldgeschiedenis verzameld. 

Toespraken die de wereld veranderden. Gebonden, 260 pagina’s,  
Kosmos Uitgevers. Winkelwaarde: € 15,-

Stuur onderstaande bon, of een kopie ervan, in een envelop naar: 
De Republikein, Antwoordnummer 7086,
3700 TB Zeist, Nederland
(vanuit Nederland kan dit zonder postzegel)

Gever 

Adres 

Postcode      Plaats   

Telefoon 

E-Mail 

Ontvanger 

Adres 

Postcode       Plaats  

Telefoon 

E-Mail 

www.derepublikein.nl

Ik kies voor de introductiekorting en betaal ¤ 25,- i.p.v. ¤ 39,95

Ik kies voor het welkomst-/aanbrenggeschenk Toespraken die de wereld veranderden (winkelwaarde ¤ 15,-)
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VAN HET             REPUBLIKEINS FRONT

Terug naar Västerås

De Alliance of European Republican Movements (AERM) kwam van 28 tot en met 30 april 
bijeen in het Zweedse Västerås. Op de agenda onder meer het gezamenlijke onderzoek 
naar de verborgen kosten van de laatste zeven grote monarchieën van Europa, dat eind dit 
jaar zal worden gepubliceerd. Maak kennis met republikeinen uit Engeland, Denemarken, 
Zweden, Noorwegen en Spanje (de Belgen lieten verstek gaan).

De lokatie van de AERM-conferentie 2017 was zwaar van symboliek: 
Västerås is, in de woorden van gastvrouw Christina Örnebjär, bestuurslid 
van de Zweedse republikeinen en parlementariër namens de Liberalen, 
een ‘scene of the crime’. Hier eiste koning Gustav Vasa in 1527 de dynas-
tieke rechten voor zijn geslacht op. Tot dan toe hadden de Zweedse edel-
lieden hun koning kunnen kiezen. Sindsdien rouleerde de kroon met veel 
Game of Thrones-achtig geweld heen en weer. Sinds 1810 is het geslacht 
Bernadotte de eerste familie van het land, een eer die te danken is aan 
een Franse generaal van Napoleon Bonaparte, die de kroon in de schoot 
geworpen kreeg. De huidige Koning Karel XVI Gustaaf en zijn familie 
hebben een imposante reeks schandalen op hun naam. De Zweedse 
republikeinse vereniging telt mede daarom maar liefst 10.800 leden. 
Doel is te komen tot een referendum waarbij de republiek kan worden 
uitgeroepen. Christina brengt in het parlement ieder jaar een motie tegen 
de monarchie ter stemming. Van elke partij is er minimaal één vertegen-
woordiger die voor de motie stemt. De uitmuntende gastheer Magnus 
Simonsson deed ook al eens een gooi naar een parlementszetel, maar 
werkt nu als fractieassistent van de Liberale Partij. 

Aza Cheragwandi is voorzitter van de jongerenafdeling van de Zweedse bond. 
Zijn motief om toe te treden tot de antimonarchisten heeft een Nederlandse 
achtergrond. Cheragwandi: ‘Mijn vader is van Irakese afkomst, die als Koerdi-
sche sjiiet eerst naar Iran moest vluchten en in de jaren ‘70 in Nederland 
terecht kwam, waar hij in Enschede het eerste kebab-restaurant van de stad 
opende. Op een dag kwam Prins Bernhard daar op bezoek, met acht man in 
zijn gevolg. Die kwamen allemaal uitgebreid dineren met een keur aan wijnen 
en likeur, maar toen mijn vader hen bij hun vertrek de rekening overhandigde, 
werd hij apart genomen en kreeg hij te horen: “U bent nieuw hier, maar dat is 
niet de bedoeling”. Tot dan toe was mijn vader een echte Nederlandse patriot 
geweest, maar dat was toen afgelopen. Die rekening is nooit betaald’.

De Deense republikeinen hebben het niet 
makkelijk. Ze moeten opboksen ‘tegen een 
van de populairste koningshuizen ter 
wereld’, aldus filosoof Viggo Smitt. Als hij 
ergens onpasselijk van wordt zijn het wel 
mensen die als een knipmes beginnen te 
buigen voor de royals. Claes Kirkeby Theil-
gaard zat nog op de middelbare school toen 
hij uitgroeide tot een van de bekendste 
republikeinen van Denemarken met een 
paar pittige blogs. ‘17-jarige woont nog bij 
zijn moeder maar wil eind maken aan 
monarchie’, kopte een koningsgezind dag-
blad. Hij zint nu op verdere actie.

De Noorse professor in de 
natuurkunde Alex Hansen 
weet zeker dat het een 
kwestie van tijd is voordat 
de Noorse kroon aan de 
wilgen wordt gehangen. 
‘Beetje bij beetje wordt 
het bouwwerk gedecon-
strueerd’, zo meent hij. 
Hulp uit onverwachte 
hoek komt van prinses 
Märthe die regelmatig de 
media haalt omdat ze 
naar eigen zeggen ont-
moetingen met engelen 
heeft. Haar ex-echtgenoot 
verzekert dat hij regelma-
tig engelveren in haar 
nabijheid heeft gezien.

Republikein in Spanje zijn is geen vrij-
blijvende hobby, zo verzekeren Con-
cha Calvo en Manuel Heras. Het 
koningschap van Felipe voert regel-
recht terug op de dictatuur van Franco 
en daarmee naar het trauma van de 
Spaanse Burgeroorlog, toen de falan-
gisten met steun van nazi-Duitsland 
een einde maakten aan de Spaanse 
republiek. ‘We vechten tegen een 
veelkoppig monster’, aldus de vastbe-
raden Concha.

Meer dan 30.000 sympathisanten telt 
het Britse Republic, dat hierdoor kon 
uitgroeien tot een professionele organi-
satie. Even zag het ernaar uit dat de 
Britse kroon averij zou oplopen door de 
Brexit: de Schotten willen niet weg uit 
de EU en dat beloofde even te leiden 
tot desintegratie van het Verenigd 
Koninkrijk. Maar de breuk lijkt gelijmd 
door Theresa May, aldus Republic-
directeur Graham Smith (links). Pia de 
Keyser (rechts) legde uit hoe je met 
weinig middelen heel veel kan doen aan 
republikeinse bewustwording. Michael 

Moore (tweede van rechts) is de coördinator van het onderzoek naar de 
kosten van de diverse koningshuizen. Volgens de laatste meting van 2015 
bedroegen de werkelijke kosten van de Britse royals 334 miljoen pond, 
296 miljoen pond meer dan de officiële kostenopgave suggereert. Het 
werd allemaal uitgezocht door accountant Nigel Melly (zittend) . Daarmee 
leken de Britse royals dit pan-Europese prijzenfestival glansrijk te winnen. 
Hoewel? Nederland spreekt een woordje mee! (zie pagina 8).  
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Een wenkend 
perspectief
Het aantal voorstanders van een gekozen burgemeester groeit gestaag. Maar 
waarom dan niet ook een gekozen premier en een gekozen staatshoofd? 
Hoogleraar Rudy Andeweg en Niesco Dubbelboer van Meer Democratie wegen 
de voor- en nadelen tegen elkaar af. ‘Als je het echt goedkoop wilt, moet je 
het doen als de Zwitsers, daar is feitelijk geen staatshoofd.’  
 
Tekst Gijs Korevaar

E en gekozen staatshoofd. Afschaffen 
van erfopvolging, de koning en zijn 
familie bevrijden van die loden last, 
iedereen kan solliciteren naar de func-

tie van staatshoofd. Het is een mooie bood-
schap om mee naar de kiezer te gaan. Maar is 
het ook realistisch? ‘Je komt er niet met alleen 
maar pleiten voor het gekozen staatshoofd’, 
zegt hoogleraar politicologie Rudy Andeweg 
van de Leidse universiteit. ‘Want welke 
bevoegdheden gaat die nieuwe man of vrouw 
krijgen, hoe verhoudt de nieuwe functie zich 
met het parlement?’
 Een gekozen premier lijkt leuker dan het is, 
denkt Andeweg. ‘Het risico bestaat dat een 
gekozen premier nog machtelozer is dan nu. 
Bij Kamerverkiezingen weten kiezers dat zij 
stemmen op een partij en mogelijk op de pre-
mier. Want de grootste partij levert bijna altijd 
de premier. Daarom gaan mensen strategisch 
stemmen. Maar als de premier apart wordt 
gekozen, hoeven mensen niet meer strategisch 
te stemmen. Zij kunnen bij de Kamerverkie-
zingen hun hart volgen. In Israël is dat zo 
gegaan. Het gevolg van de gekozen premier 
was een enorme versnippering van de Knes-

set. Na twee verkiezingen is de gekozen pre-
mier weer afgeschaft.’

PARADOXAAL
Bij een gekozen burgemeester geldt dat alle-
maal veel minder. De kiezers hebben niet het 
idee dat zij bij lokale verkiezingen ook stem-
men op een burgemeester, alhoewel die in toe-
nemende mate lid is van een van de grote par-
tijen in de gemeenteraad. Andeweg: ‘Maar het 
is zelden de lijsttrekker van die partij bij de 
verkiezingen die dan burgemeester wordt. De 
band is veel losser. Ook met de gemeenteraad. 
Een burgemeester is minder afhankelijk van 
een raadsmeerderheid. Het is paradoxaal: een 
premier wordt niet machtiger als die wordt 
gekozen en een burgemeester door de bank 
genomen wel.’
 De gevoeligheid over gekozen bestuurders 
bereikt natuurlijk een piek als het over het 
koningschap gaat. Niesco Dubbelboer, coördi-
nator van de beweging Meer Democratie (en 
oud-Kamerlid voor de PvdA), zegt het ronduit: 
‘Wij zijn niet voor een gekroond staatshoofd. 
Het is een functie als alle andere en iedereen 
moet erop kunnen solliciteren.’

Van gekozen burgemeester naar gekozen staatshoofd?  Maar wat voor een soort staats-
hoofd zou die gekozen functionaris 
kunnen zijn? Dubbelboer: ‘Als het 
een president wordt, moet hij wel 
meer te zeggen krijgen. Meer het 
Amerikaanse model waarbij de pre-
sident staatshoofd is en tegelijk 
regeringsleider is.’
De verkiezingen in Nederland 
draaien om politieke partijen en 
hun macht, aldus Dubbelboer. ‘Als 
we een president kiezen, ontstaat er 
wel een lastige situatie, want waar 
ligt dan de macht? In die lijn is het 
denk ik het beste om een soort dis-
trictenstelsel in te voeren, zoals in 
Amerika. Een macht en tegen-
macht-verhaal, waarbij de president 
een veto kan uitspreken over wetge-
ving en waarbij het parlement dit 
veto met een gekwalificeerde meer-
derheid kan afwijzen. Natuurlijk zie 
ik ook de mankementen van het 
Amerikaanse systeem. Maar wij 
kiezen in Nederland alleen de con-
trole, niet de macht.’
 Ook Andeweg ziet nog wel pro-
blemen rond een gekozen staats-
hoofd. Is die gekozen functionaris 
alleen staatshoofd of ook regerings-
leider? In die laatste versie wordt de 
president een machtig figuur in de 
Nederlandse politiek. En dan moet 
er een oplossing komen voor het 
geval president en parlement bot-
sen.
 In Amerika hebben presidenten 
1505 keer een veto uitgesproken 
over een door het Congres aange-
nomen wet. In 110 gevallen heeft de 
volksvertegenwoordiging dat veto 
ter zijde geschoven. Daarvoor is 
overigens wel een tweederde meer-
derheid in beide Huizen van het 
Congres nodig.
 Iets soortgelijks zou in Neder-
land moeten worden geregeld met 
een gekozen staatshoofd. ‘Koningin 
Juliana heeft in de jaren zeventig 
geweigerd de wet op het Koninklijk 
Huis te tekenen. Dat wetsontwerp 

is stilzwijgend ingetrokken. Maar 
met een direct gekozen president 
zullen er veel meer van deze proble-
men zijn’, stelt Andeweg. ‘Die is ten 
slotte met een eigen programma 
gekozen en die gaat geen wetten 
ondertekenen die daar tegen in 
gaan.’
 Maar waarom zou je het veran-
deren, vraagt de hoogleraar zich af. 
De kabinetsformatie is al bij de 
koning weggehaald. En wat hou je 
dan over? Regering benoemen, wet-
ten ondertekenen. ‘Als je goedkoop 
uit wilt zijn, dan moet je doen als 
de Zwitsers’, lacht Andeweg. Daar is 
namelijk feitelijk geen staatshoofd. 
Elk lid van de Bondsraad – de rege-
ring – vervult per toerbeurt een 
jaar lang die functie. Het dienst-
doende staatshoofd mag bij bezoe-
kende gasten onder aan de vlieg-
tuigtrap staan om een hand te 
schudden. Meer houdt het in feite 
niet in.

SYMBOLISCHE WAARDE
Overigens zet Andeweg wel een 
kanttekening bij het streven naar 
een gekozen staatshoofd. ‘Ik zelf 
vind het eigenlijk niet nodig, een 
koning. Maar de monarchie heeft 
psychologische en symbolische 
waarde. Een regering vertegen-
woordigt niet iedereen, want die is 
alleen gebaseerd op een meerder-
heid in het parlement. En een 
staatshoofd is een symbool voor 
iedereen. Dat ben je kwijt als je een 
gekozen staatshoofd invoert. De 
voorstanders van de monarchie 
hebben daarmee wel een punt. Een 
klein puntje.’
 Niesco Dubbelboer geeft graag 
toe dat aan de invoering van een 
gekozen staatshoofd haken en ogen 
zitten. ‘Het blijft natuurlijk goed 
om de boel op te schudden, maar 
het zal niet snel gebeuren’, aldus 
Dubbelboer. ‘Maar het is voor mij 
een wenkend perspectief.’ 

‘In Nederland 
kiezen we  
de controle, 
niet de macht’

Rudy Andeweg

Niesco Dubbelboer
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Zaterdag 13 mei 2017 was een belangrijke datum in het jonge leven 
van het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG). Op de agenda van 
de jaarvergadering stond het voorstel de naam van het NRG te 
veranderen in Republikeins Genootschap van Nederland, en de 
statuten in die zin aan te passen. Daarmee ging het oude Republikeins 
Genootschap (RG) van wijlen Pierre Vinken c.s. op in het nieuwe 
verband. RG-lid Ulli d’Oliveira was een der wegbereiders van de fusie 
en licht hier de motieven toe. 

Tekst Ulli d’Oliveira

H et Republikeins Genootschap (RG) 
bestond sinds 1996, toen Pierre Vin-
ken dit met een aantal medestanders 
uit de meritocratische kringen van 

Nederland oprichtte. De eerste twintig jaar 
van het RG zijn uitvoerig beschreven in Paul 
Frentrops biografie van Pierre Vinken, Tegen 
het idealisme (2007). Inmiddels is Pierre Vin-
ken in november 2011 op 83-jarige leeftijd 
overleden. Zoals bekend bestond het RG voor-
al uit een aantal namen. Er was geen vergade-
ring, er werd geen contributie geheven, en 
oprichters konden niet van de lijst geschrapt 
worden, want ze konden hun bijdrage aan de 
oprichting niet ongedaan maken. Latere leden 
werd soms schrapping vergund, vaak gepaard 
gaand met een gedoseerde minachting, aange-
zien een verzoek van een genoot om van de 
ledenlijst te worden afgevoerd nogal eens 
samenhing met diens nadering tot het 
koninklijk huis. 

Pim Fortuyn, op zich republikein, gaf te 
kennen dat het zijn ambitie om minister-pre-
sident te worden zou fnuiken als hij officieel 

op de lijst zou staan. Sommigen waren ook 
onaangenaam verrast dat hun naam open en 
bloot op de website van het RG bleek te prij-
ken; zij waren liever crypto-lid. ’Het laatste 
taboe’, zoals Frentrop het aan het RG gewijde 
hoofdstuk in zijn biografie noemt, deed nog 
steeds een aantal republikeinen de moed in de 
schoenen zinken, enigszins vergelijkbaar met 
de gewetensbezwaarden die toch hun militaire 
dienst maar uitzaten om een hun voorgespie-
gelde loopbaanfnuiking te ontlopen. Ocherm.

REPUBLIKEINSE GRONDWET
Het RG was geen organisatie. Het enige wat de 
genoten bond was hun republikeinse overtui-
ging en een zweem van aanvuring om daar als 
het zo uitkwam uiting aan te geven. Voor het 
overige bestond er een website met de lijst 
van namen, en, uitermate nuttig, een lijst van 
republikeinse publicaties in de media, waar je 
voor een deel naar kon doorklikken. Ook een 
republikeinse grondwet ontbrak niet; er waren 
er zelfs meerdere.

Enig genootschapsleven was er wel. Onder 

aanvoering van Pierre Vinken kwamen regel-
matig in de serre van Bodega Keyzer een aan-
tal genoten bijeen, puur uit gezelligheid. 
Onder hen Paul Frentrop, Hans van den Bergh, 
Loek van Vollenhoven, Max Pam, Theodor 
Holman, Joop Goudsblom, Gijs van de Weste-
laken, Hans Teeuwen, Henk Steenhuis, Ad 
Franssen, Mai Spijkers, en off and on ook 
anderen. Na Pierre’s dood werd dit herendiner 
op kleinere schaal voortgezet tot aan de huidi-
ge dag, zij het op andere locaties.

UITDUNNING
Toch kwam de klad in het RG. De site werd 
niet echt meer professioneel bijgehouden, er 
werden niet meer actief leden geworven, en 
een zekere uitdunning door overlijdens kon 
niet worden tegengehouden of gecompen-
seerd. Anderzijds kwamen er geluiden vanuit 
het NRG dat vormen van samenwerking wer-
den gezocht. Nu was er altijd niet alleen een 
zekere spanning tussen de ‘elitaire’ vraagclub 
van het RG en het democratische NRG, waar 
ieder lid van kon worden als hij zijn contribu-
tie betaalde, maar bovendien leverde het 
bestaan van beide organisaties verwarring op 
bij aspiranten en sympathisanten, en dat 
kwam geen van beide genootschappen ten 
goede. Bovendien was en is het NRG actiever 
in het verwezenlijken van de aspiraties naar 
een Republiek Nederland dan het RG dat was. 
Vandaar dat er gesprekken ontstonden tussen 
bestuursleden van het NRG en leden van het 
RG. Dit was van die laatsten een greep naar de 
macht, want zij konden namens niemand 
spreken. Paul Frentrop en ondergetekende 
wierpen zich op om de gesprekken te voeren 
en kwamen een paar keer bijeen met bestuurs-
leden van het NRG, met name voorzitter Hans 
Maessen. Usurperend en al waren wij bereid 
om de naam RG over te dragen aan het NRG, 
de ledenlijst beschikbaar te stellen voor het in 
te richten tableau, waarop leden en sympathi-
santen blijk kunnen geven van hun steun aan 
het republikanisme. Een en ander zou zijn 
beslag krijgen op de vermelde ledenvergade-
ring van het NRG.

Dat was nog niet zo eenvoudig, want er 
waren tegenvoorstellen ingediend voor een 
nieuwe naam van het NRG. Omdat ik ook al 
lang lid was van het NRG kon ik ook in die 

hoedanigheid de medeleden toespreken en het 
voorstel van het bestuur steunen. Weliswaar 
klinkt ‘genootschap’ wat oubollig en ook weer 
enigszins sektarisch en restrictief, niettemin 
zou het grote voordeel zijn dat de verwarring 
tussen beide genootschappen uit de wereld 
zou worden geholpen.

Ik vond het nuttig om ook te herinneren 
aan het bij de troonsopvolging gehuldigde 
principe: Le roi est mort, vive le roi! Het RG is 

dood, leve het nieuwe RG. Gelukkig werd de 
tweederde meerderheid, nodig voor de statu-
tenwijziging gehaald, ruimschoots zelfs. Zo is 
dus na dertig jaar het RG ten grave gedragen 
en het nieuwe RG uit de as ervan herrezen.

En wat het op te richten tableau betreft: 
daar mag iedereen op staan die langs demo-
cratische weg streeft naar de afschaffing van 
de monarchie in Nederland. Mocht men van 
opvatting veranderen of anderszins geschrapt 
wil zijn van het tableau, dan kan dat op een-
voudige manier en te allen tijde door een 
briefje aan het bestuur te sturen. Zo wordt 
vast de ledenlijst van het oude RG – gezuiverd 
van de overledenen – op het tableau opge-
voerd, met de mogelijkheid van opting out.

GEBROKEN KROONTJE
Vermelding verdient nog dat de site van het 
nieuwe RG spectaculair vernieuwd wordt en 
dat er alvast een mooi logo voor het RG is 
ontwikkeld. Vanuit de zaal werd geopperd om 
voor alle duidelijkheid aan de gestileerde let-
ters RG een gebroken kroontje toe te voegen. 
Ik heb de vergadering ervan weten te overtui-
gen dat dit geen goed idee was. Ik wees erop 
dat de Oranjes de republikeinen beschouwen 
als een nuttige waakhond die de monarchie 
scherp houdt. Als wij daarom te zijner tijd het 
predicaat ‘koninklijk’ verwerven wegens onze 
verdiensten voor de monarchie zit zo’n gebro-
ken kroontje danig in de weg.  

Iedereen die langs 
democratische weg streeft 
naar de afschaffing van de 
monarchie mag op het tableauHet Republikeins Genootschap 

is dood, lang leve het 
Republikeins Genootschap!
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Dankzij de belastingvrijdom voor de koning ontglippen de 
Nederlandse schatkist miljoenen euro’s, leert een blik op de 
historische opbouw van de koninklijke aandelenportefeuille.   
Tekst René Zwaap

‘K oning dumpt belastingmannetje’, 
kopte De Telegraaf op 3 mei 2016. 
Op basis van ‘betrouwbare bron-
nen rond het koningshuis’ wist 

de krant te melden dat het Koninklijk Huis na 
ruim een halve eeuw had besloten zijn belas-
tingaangifte niet langer te laten verzorgen 
door het accountantsbureau KPMG-Meijburg 
in Amstelveen, alwaar accountant Jos de 
Bruyn bekend stond als de ‘boekhouder van 
Oranje’. Geruchten dat er een ‘zakelijk conflict’ 
ten grondslag lag aan de breuk konden niet 
worden bevestigd. 
 De behandeling van de meest prestigieuze 
klant van het belastingadviesbureau, dat sinds 
1939 de aangiftes van de leden van het 
koninklijk huis heet te verzorgen, ging binnen 
Meijburg decennialang met extreme geheim-
houding gepaard. ‘De medewerker die de aan-
gifte van het Koninklijk Huis uitvoerde, 
beschikte over een aparte kamer met een 
eigen kluis’, verklapte een voormalige mana-
ger. ‘Voordat hij naar de wc ging of koffie wil-
de halen, moest hij eerst alle papieren in de 
kluis leggen en vervolgens ook zijn kamer op 
slot doen’.

 Die extreme geheimhouding behoeft niet 
te verbazen, want de grootte van het vermo-
gen van het koningshuis is zonder enige twij-
fel het best bewaarde geheim van Nederland. 
Een geheim dat niet louter een privéaangele-
genheid van de Oranjes is, aangezien het pri-
vévermogen van de vorst volgens de wetge-
ving ‘voor zover dienstbaar aan de uitoefening 
van de functie’ (een rekbaar begrip) vrijgesteld 
is van vermogensbelasting. Daarbovenop 
werd verleden jaar via een onthulling van RTL 
bekend dat de koning dankzij een geheime 
afspraak uit 1973 tussen Bernhard en de rege-
ring een deel van de door hem af te dragen  
vermogensbelasting weer teruggestort krijgt, 
zonder dat het parlement hiervan op de hoog-
te was. Premier Rutte beloofde een verbolgen 
Tweede Kamer hierover nader in te lichten, 
maar dat is nog altijd niet gebeurd. Ook is er 
bij wet geen erfbelasting in het spel als de ene 
koning(in) sterft en de andere hem opvolgt. 
Daarnaast is de koning(in) vrijgesteld van 
schenkbelasting. Dat is alles bij elkaar een 
genereus pakket aan maatregelen om uit het 
zicht van de fiscus te schuiven met kapitaal 
en goederen. 

Het belastingparadijs
van Oranje

De verborgen 
kosten van het 
koningshuis
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Voor een privépersoon bedraagt de vermo-
gensbelasting sinds 2017 maximaal 1,6 pro-
cent, schenk- en erfbelasting kan oplopen tot 
40 procent. Schenk- en erfbelasting wordt 
progressief berekend, afhankelijk van de hoog-
te van de verkrijging en de relatie van de over-
ledene met de ontvanger. (Voor ondernemers 
bestaat er een hele trits fiscale constructies 
waarmee deze belastingdruk kan worden 
beperkt of tot in lengte van jaren uitgesteld. 
Daar staan dan wel weer forse rekeningen van 
handige fiscalisten tegenover). Al die konink-

lijke vrijstellingen staan dus voor geld dat de 
schatkist misloopt wegens het bestaan van de 
monarchie met haar huidige spelregels.  De 
vraag dringt zich dan ook op over hoeveel 
kapitaal de Oranjes beschikken dat bij de gra-
tie van het bestaan van de monarchie wordt 
onttrokken aan de schatkist.

BRIEF OP POTEN
In zijn boek Het Oranjekapitaal - een onderzoek 
naar het vermogen van de invloedrijkste familie 
van Nederland uit 2004 schatte Oranje-wat-
cher Philip Dröge het door de eeuwen opge-
bouwde vermogen van het koningshuis op 1,3 
miljard euro. In de Quote 500 van 2016 wordt 
het Oranje-kapitaal wat bescheidener op 900 
miljoen euro geschat. In 2002 kwam het Ame-
rikaanse zakenblad Forbes in zijn spraakma-
kende lijst van de mega-rijkaards op aarde nog 
op een bedrag van 2,5 miljard dollar voor de 
Oranje-vorst. Dat leidde tot een boos tele-
foontje en daarop een brief op poten van Prins 
Bernhard. Die deed de schatting van Forbes af 
als ‘belachelijk’.  Aangeslagen begon Forbes het 
Oranje-kapitaal vervolgens te downplayen. Er 
bleef opeens  een armzalige 250 miljoen dollar 
over. Volgens de Financial Times, die melding 
maakte van het contact tussen de prins en 
Forbes, was het ‘enige echte geld weggestopt in 

een bescheiden aandelenpakket Koninklijke 
Shell en ABN Amro’. Ten bewijze van het een 
en ander ontving de eindredactie van Forbes 
een handgeschreven brief van de prins, die 
nooit publiek werd gemaakt. ‘De informatie 
was overtuigend, maar we geloven nooit hon-
derd procent van wat de mensen ons vertel-
len’, aldus eindredactrice Louisa Kroll van For-
bes.

PATHOLOGISCH LIEGEN
Aangezien Prins Bernhard in alle facetten van 
zijn turbulente levensloop de sterke neiging 
tot pathologisch liegen vertoonde, had men bij 
Forbes aan de prinselijke interventie niet al te 
veel waarde hoeven te hechten.  Sterker nog, 
dat bij Forbes met veel koninklijke machtsver-
toon afgedongen bedrag van 250 miljoen dol-
lar moet gezien de historisch traceerbare 
opbouw van het Oranje-kapitaal werkelijk 
hilarisch laag worden genoemd. Of het moet 
zijn dat de Oranjes door de decennia heen 
helemaal blind zijn bestolen of al hun geld aan 
goede doelen dan wel drank en vrouwen heb-
ben besteed. Voor dat laatste punt (drank en 
vrouwen) zijn er weliswaar verifieerbare aan-
wijzingen (prins Hendrik, prins Bernhard), 
voor de rest niet. De legendarische hebberig-
heid en schraperigheid die dit nobele geslacht 
door de eeuwen heen als een familietrekje 
heeft tentoongespreid, pleit ook tegen de visie 
dat de Oranje-miljoenen dan wel -miljarden 
over de balk zijn gegooid. Veel eerder ligt het 
voor het hand dat de BV Oranje Nassau vol 
gas gebruik maakt van het feit dat Nederland 
speciaal voor deze familie is ingericht als een 
privébelastingparadijs.  
 De mededeling van Bernhard aan Forbes  
dat het koningshuis alleen over aandelen in 
Shell en ABN Amro zou beschikken, moet 
gezien de historisch verifieerbare opbouw van 
de koninklijke belangen eveneens als een fabel 
worden afgeschreven. Dat laat onverlet dat 
alleen al uit die inkomstenbronnen het kapi-
taal van het koningshuis aanzienlijk meer 
moet bedragen dan die 250 miljoen die Bern-
hard klaarblijkelijk noemde in zijn verklaring 
aan Forbes.
 De grootste kluif is het aandelenpakket in 
Koninklijke Olie/Shell. De Rijksvoorlichtings-
dienst bevestigt dat het koningshuis ‘niet 

meer dan vijf procent’ van het aandelenkapi-
taal zou bezitten. Dat strookt met de wettelij-
ke verplichting dat belangen van meer dan 5 
procent dienen te worden gemeld. Met een 
belang tot vijf procent kan een aandeelhouder 
dus onder de radar blijven. Een belang in Shell 
van 5 procent zou al goed zijn voor minstens 
6 miljard euro. Een aandeel Koninklijke Olie, 
dat in 1890 voor 1000 gulden was gekocht , 
was al in 1950 meer dan één miljoen gulden 
waard, terwijl de aandeelhouder bovendien 60 
jaar lang gemiddeld per jaar een dividend zou 
hebben ontvangen van ongeveer  23.000 gul-
den per aandeel. Gedurende de twintigste 
eeuw was het Shell-aandeel jaarlijks gemid-
deld goed voor een dividend van 14 procent.  
De Sunday Times meldde op 14 maart 2004 
dat het Nederlandse koningshuis 800 miljoen 
euro had verloren toen het aandeel Shell even 
in een dipje kwam nadat de oliemaatschappij 
in de clinch kwam met haar accountantsbu-
reau KPMG, dat niet akkoord was gegaan met 
cijfers aangaande de beschikbare olievoorraad. 
Die daling was een tijdelijk incident, maar die 
800 miljoen verlies was een indicatie van de 
grootte van het belang van de Oranjes in Shell. 
Zelfs bij een dalende olieprijs – zoals nu – 
staat een Shell-aandeel over een langere ter-
mijn garant voor een verdubbeling van de 
waarde over een periode van zeven jaar. Ove-
rigens geldt ook de Britse koningin Elizabeth 
als een grootaandeelhouder in de maatschap-
pij.  
 Het koninklijke belang in Shell dateert van 
1890, toen de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot Exploitatie van Petroleumbron-
nen in Nederlands-Indië werd opgericht. Dat 
was toen nog een kleine maatschappij die haar 
positie alleen kon consolideren dankzij een 
kapitaalsinjectie van ‘koning-koopman’ Wil-
lem III, die in ruil voor zijn investering van-
zelfsprekend een fors belang verkreeg. 
 Het koningshuis duikt nogmaals op in de 
Shell-annalen wanneer de oliemaatschappij in 
1970 de Billitonmaatschappij overneemt. Bil-
liton was in 1860 opgericht met steun van 
Prins Hendrik alias de Zeevaarder, een broer 
van koning Willem III, die een belang van 40 
procent in de maatschappij wordt toegedicht. 
Twee maanden na de oprichting verkreeg het 
bedrijf een ontginningsconcessie voor het 

eiland Billiton in Nederlands-Indië. Aldaar 
werden alle bestaande tinmijnen overgeno-
men. Het gedolven tin- en looderts werd in 
Nederland verwerkt. Het bedrijf legde zich in 
de kolonie Suriname ook toe op de winning 
van bauxiet, een mineraal dat essentieel is 
voor het produceren van aluminium, en groei-
de uit tot een wereldconcern met aluminium-

WillyLeaks
Gesteund door tips van het publiek via 
het koninklijke klokkenluidersmeldpunt 
WillyLeaks startte ‘De Republikein’ een 
inventarisatie van de verborgen kosten 
van het koningshuis. Het onderzoek vindt 
plaats in opdracht van Nieuw Republi-
keins Genootschap, dat voor de financie-
ring van het onderzoek een succesvolle 
crowdfunding in gang zette. De bevindin-
gen zullen eind dit jaar worden gepresen-
teerd onder auspiciën van de Alliance of 
Republican Movements (AERM). Doel is 
te komen tot een vergelijkend onderzoek 
naar de kosten van de koningshuizen in 
Groot-Brittannië, Spanje, België, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken en Nederland. 
 Vragen, tips of opmerkingen? Meld 
het ons via willyleaks@derepublikein.nl. 
Alle inzendingen worden vertrouwelijk 
behandeld.

De grootte van het 
Oranje-kapitaal is 
Nederlands best 
bewaarde geheim
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smelterijen in Zuid-Afrika en Mozambique, 
nikkelmijnen in Australië en Colombia, 
metaalmijnen in Zuid-Amerika, Canada en 
Zuid-Afrika en steenkoolmijnen in Australië, 
Colombia en Zuid-Afrika. Het concern ver-
wierf daarnaast belangen in mijnen in Brazilië, 
Suriname, Australië en Zuid-Afrika. Shell 
nam  de N.V. Billiton in 1970 over voor 422 
miljoen gulden. Aangezien de reeds genoemde 
Prins Hendrik een belang van 40 procent in 
Biliton wordt toegedicht, moet ook hier een 
mega-kapitaalsvergroting ten gunste van 
Oranje zijn gerealiseerd. Ook wordt zo duide-
lijk dat de familie via meerdere spelers bij 
Shell betrokken was en is. In 1994 verkocht 
Shell het concern aan de Zwitserse multina-
tional Gencor voor 1,2 miljard dollar. 
 Via WillyLeaks, het meldpunt voor konink-
lijke klokkenluiders dat ‘De Republikein’ 
openstelde ten behoeve van het onderzoek 
naar de verborgen kosten van het koningshuis, 
kwamen tal van interessante tips binnen over 
de aandelen die de Koninklijke Hoogheden in 
het verleden in ieder geval hebben gehad. Vol-
gens een van de tipgevers ontvingen de Oran-
jes  933 miljoen euro voor de verkoop van hun 
deel van ABN Amro toen het naar Royal Bank 
of Scotland ging. Totale dealwaarde was 72 
miljard, hetgeen zou suggereren dat ze 1,2 pro-
cent in bezit hadden. Maar aangezien Koning 
Willem I medeoprichter van de bank was, was 
dat hoogstwaarschijnlijk heel wat meer. 
 In Nederland gelden ook onder meer Phi-
lips, KLM, DSM, Heineken,  Unilever en Bos-
kalis als bedrijven waar de Oranjes aandelen in 
hebben of hadden. Via WillyLeaks kwamen 
ook berichten binnen dat het koningshuis een 
aanzienlijk belang heeft in het miljardenbe-
drijf Urenco in Almelo, producent van verrijkt 
uranium. Wijlen prins Friso was daar werk-
zaam. 
 Door zichtbaar te maken waar de financiële 
belangen van de Oranjes zijn geconcentreerd, 
kunnen we ook hun gedragingen politiek 
interpreteren, aldus een van onze tipgevers via 
WillyLeaks. Valt het biertje van Willem 
Alexander met Poetin terug te voeren op een 
deal van Shell met het Russische Gazprom? 
Belde Beatrix ‘live’ in tijdens de onderhande-
lingen over de verkoop van KLM aan Air 
France omdat ze grootaandeelhouder in de 

luchtvaartmaatschappij is? Stond Willem-
Alexander als enige westerse staatshoofd 
vooraan bij de uitvaart van de Saoedische 
koning Abdullah vanwege zijn status als 
grootaandeelhouder van Shell, de machtige 
zakenpartner van de Saoedi’s? 

LIMBURGSE MIJNEN
Ook interessant in dat verband is het door 
Philip Dröge genoemde Bureau voor vermo-
gensbeheer (Buvermo), later opererend onder 
de naam ON Groep, vernoemd naar de Oranje 
Nassau mijnen in Limburg.  Buvermo werd 
opgericht door de familie Teulings van uitge-
ver VNU. Petro Antonio Ursone van de Hol-
landse Beton Groep, vriend van Bernhard, 
speelde een grote rol. Volgens een bron van 
Dröge investeerde Juliana 1 miljard gulden in 
Buvermo, hetgeen een prima investering bleek 
toen het kabinet-Den Uyl de Oranje Nassau 

mijnen sloot en de aandeelhouders met 300 
miljoen werden gecompenseerd. Daarna werd 
Buvermo omgedoopt in de ON Groep en werd 
het kapitaal dat de sluiting van de mijn had 
opgeleverd belegd in olie en gas  op de Noord-
zee, aldus Dröge.  Dat zorgde ervoor dat de 
investering al snel werd verdubbeld. Hier wij-
zen de signalen overigens sterk op zaken doen 
met voorkennis.
 Internationaal worden onder meer Exxon, 
American Express, British Petroleum, Gold-
man Sachs, Morgan Stanley, Anaconda Cop-
per Inc, US-Steel, General Motors, Fiat en 
Rolls Royce genoemd als bedrijven met een 
Oranje-belang. Het koninklijk belang in de 
mijnbouwmaatschappij van de Rockefeller-
dynastie zou dateren uit 1943, toen 14 procent 
van Anaconda werd gekocht via de Neder-
landse ambassadeur in de Verenigde Staten, 
die klaarblijkelijk door de koninklijke familie 
in ballingschap was ingeschakeld om de aan-

Hosselen met paleizen
Begin juni werd bekend dat de 
Nederlandse staat het paleis Soest-
dijk voor 1,7 miljoen euro heeft ver-
kocht aan het concern Made by Hol-
land, dat van het voormalige 
woonhuis van Juliana en Bernhard 
een centrum voor innovatie annex 
hotel wil maken.  Dat is een opmer-
kelijk laag bedrag, aangezien het 
koningshuis Soestdijk in 1970 aan de 
staat verkocht voor 4.288.000 gul-
den. Zou het optrekje pas in 1995 
voor dit bedrag gekocht zijn, dan 
was op basis van de sedert dat jaar 
bijgehouden Prijsindex Bestaande 
Koopwoningen (PBK-2010) de 
waarde al minimaal gestegen naar 
5.464.200 euro. Heeft de staat Juli-
ana indertijd veel te veel betaald? 
Het lijkt er sterk op.  
 In 2008 was er al commotie over 
de verkoop door de Oranjes aan het 
Rijk van het Haagse Oranje-pand 
Noordeinde 66 – direct naast paleis 
Noordeinde gelegen. Willem-
Alexander verkocht dat pand voor 
3,25 miljoen euro aan de Rijksge-
bouwendienst, die tegenwoordig 
Rijksvastgoedbedrijf heet. Zelf had 
hij het in 1993 voor slechts 750 dui-
zend gulden (zo’n 340 duizend 
euro) van zijn grootmoeder Juliana 
gekocht. Die enorme winst duidde 
er volgens critici op dat het konings-

huis systematisch wordt bevoor-
deeld door de Rijksgebouwendienst. 
Het werd nog erger, want het pand 
in kwestie ging nadat de staat het 
had gekocht dienen als pied-à-terre 
voor Beatrix. Daartoe moest het 
pand wel even worden opgeknapt: 
kosten 3,7 miljoen euro. De rekening 
ging natuurlijk naar het rijk. 
 De Oranjes krijgen hun aan de 
staat verkochte paleizen ‘om niet’ tot 
hun beschikking gesteld. Ze betalen 
geen huur, als er gerenoveerd moet 
worden gaat de rekening naar het 
Rijksvastgoedbedrijf. Ze hebben dus 
wel de lusten, niet de lasten. De 
belastingbetaler draait op voor de 
verbouwingskosten. Dat kost de 
staat volgens de laatste opgave in 
totaal 127 miljoen euro.  Zo sleept de 
renovatie van paleis Huis ten Bosch 
zich nu al jaren voort. Het 17e-eeuw-
se paleis moet toen het nog bezit 
was van de Oranjes totaal door hen 
verwaarloosd zijn: het kampte met 
waterschade en houtrot, stopcon-
tacten bleken niet geaard en de 
waterleidingen waren nog van lood. 
Daar mocht de staat voor opdraaien, 
kosten 35 miljoen euro. De bedoe-
ling was dat Willem-Alexander hier 
in 2016 zijn intrek zou nemen, maar 
dat wordt telkens uitgesteld omdat 
de renovatie nog niet klaar is. De 

verbouwingskosten zijn inmiddels 
opgelopen tot 60 miljoen euro. Tot 
die tijd woont de koning met zijn 
gezin in Villa Eikenhorst in Wasse-
naar. Op dat landgoed werd voor 
400 duizend euro een ‘noodge-
bouw’ opgetrokken met een hal, ver-
gaderzaal en twee spreekkamers – 
natuurlijk mocht de staat opdraaien 
voor de rekening. 
 De overheid moest ook dokken 
voor de grote renovatie van Kasteel 
Drakensteyn, dat tegenwoordig 
weer als woonhuis van Beatrix dient. 
Het kasteeltje is privébezit, maar de 
kosten van de verbouwing werden 
deels opgevoerd als veiligheids-
maatregelen, en die komen voor 
rekening van de rijksbegroting. Zo 
schijnt er onder meer een atoom-
vrije bunker te zijn gebouwd.  Opval-
lend is ook dat dit kasteeltje aan de 
Slotlaan in Lage Vuursche een 
opmerkelijk lage WOZ-waarde 
heeft: 2.338.000 euro voor 893 
vierkante meter. Ter vergelijking: de 
WOZ-waarde van het gewezen 
optrekje van mediamagnaat Joop 
van den Ende in Baarn heeft een 
WOZ-waarde van 8.126.000 euro. 
Dat is met 1782 vierkante meter 
weliswaar  twee keer groter dan 
Drakensteyn, maar wordt wel bijna 
vier keer hoger aangeslagen.

14

Een belang in Shell 
van 5 procent zou  
al goed zijn voor  
6 miljard euro
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delenportefeuille breder te spreiden. Het ging 
om een aankoop ter waarde van meer dan 80 
miljoen dollar.  Het zakenblad Fortune meldde 
deze aankoop in de editie van 12 oktober 1987.
De Oranjes schijnen hun geld goed onder 
elkaar te hebben verdeeld. Dat doen ze al 
sinds oudsher. Zo stond prins Frederik, een 
oom van koning Willem III, in 1861 met een 
persoonlijk vermogen van 30 miljoen gulden 
te boek als de rijkste Nederlander en niet de 
koning zelf. In onze tijd was het Goldman 
Sachs-werknemer wijlen prins Friso die als 
de beheerder van het familiekapitaal te boek 
stond, en hij was vanwege zijn huwelijk met 

Mabel Wisse Smit uitgesloten van de erfop-
volging. 

BELANGEN ONZICHTBAAR GEMAAKT
Familiekapitaal van de Oranjes is dus iets 
anders dan het kapitaal van de koning. Bij-
komend probleem is dat de belangen ook 
zoveel mogelijk onzichtbaar zijn gemaakt. 
Premier Rutte verklaarde in 2012 in de 
Tweede Kamer dat de financiële belangen 
van de koning veelal weggestopt zijn in 
beheersstichtingen die niet meer terug te 
voeren zijn op personen.  Dat werd ook 
bevestigd in een rapport in 2015 door de 

Algemene Bestuursdienst ABD, een collec-
tieve denktank van topambtenaren die was 
ingeschakeld om de belangvrijdom van het 
koningshuis te voorzien van een onderbou-
wing.  In hun rapport ‘Begroting van de 
Koning Evaluatie begroting van de Koning 
en onderzoek rationale van belastingvrij-
dom en hoogte grondwettelijke uitkerin-
gen’  schreven de ABD-ambtenaren Geert 
van Maanen en Marcel van Gastel: ‘Indien 
de belastingvrijdom zou vervallen voor de 
vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn 
aan de uitoefening van de functie, lijkt dat 
geen gevolgen te hebben aangezien deze 
zijn ondergebracht in stichtingen’.
 Met andere woorden: ook in het geval 
dat tweederde van de Tweede Kamer zou 
instemmen met een wijziging van de 
Grondwet om de belastingvrijdom van de 
koning af te schaffen zou het Oranje-kapi-
taal niet traceerbaar zijn. Anderzijds lijkt 
het zeer onwaarschijnlijk dat het konings-
huis niet zou willen profiteren van het 
voor de koning zo gunstige belastingkli-
maat. Om het kapitaal te beschermen tegen 
de fiscus en tegen de openbaarheid, zal het 
toch zaak zijn zoveel mogelijk ervan te 
concentreren onder de kroon.

ACHTERHAALDE WETGEVING
Het zijn niet de minste stemmen die zich 
de afgelopen  tijd hebben gekeerd tegen 
deze belastingvrijheid. In zijn in 2014 ver-
schenen werk Inkomstenbelasting 2001 uitte 
emeritus-hoogleraar Leo Stevens, die 
kroonlid is van de Sociaal-Economische 
Raad (SER) en betrokken was bij de herzie-
ning van het Nederlandse inkomstenbelas-
tingstelsel in 2001, stevige kritiek op de 
‘achterhaalde’ wetgeving inzake  de fiscale 
positie koninklijk huis. ‘Het is opmerkelijk 
dat in 2008 bij herziening van het financi-
eel statuut niet tevens de gelegenheid te 
baat is genomen de achterhaalde fiscale 
regels rond het koninklijk huis bij de tijd te 
brengen door daarvoor een eigentijdse 
regeling te treffen’, aldus Stevens. ‘Het 
onbelast laten van het koninklijk vermogen 
is niet in overeenstemming met de Wet IB 
2001. Opmerkelijk is dat dit nog steeds 
niet is gebeurd.’ 

 Ook Hoogleraar Algemeen Belasting-
recht Henk Vording van de Universiteit 
van Leiden liet zich in die richting uit  in 
zijn artikel ‘De fiscale positie van de 
Koning’ in het Weekblad voor Fiscaal Recht. 
Hij opperde daarin kritisch te kijken naar 
de ‘vrijstellingen in de vermogenssfeer’ van 
de koning.

12 MILJARD
Volgens een van onze tipgevers bij Wil-
lyLeaks zijn er op grond van de historische 
opbouw van de Oranje-aandelenportefeuil-
le sinds Koning Willem I schattingen te 
maken in de orde van een waarde van 12 
miljard euro. Dat is wellicht een even over-

trokken bedrag als de 250 miljoen die 
Bernhard  in 2004 door de strot van de 
Forbes-redactie duwde, maar koude logica 
doet toch vermoeden dat de eerste optie 
dichterbij de realiteit staat dan de tweede. 
Als de manmoedige geluiden uit de Twee-
de Kamer om een einde te maken aan de 
belastingvrijheid van de Oranjes toch eens 
tot politieke daden zou leiden, zou de 
Nederlandse schatkist een leuke vervan-
gende inkomstenbron voor de tanende 
Groningse gasbel hebben gevonden. Zo 
bedraagt de gemiste belasting bij een (door 
Bernhard bijeen gelogen) vermogen van 
slechts 250 miljoen euro al ruim 4 miljoen 
euro per jaar. Bij 1 miljard vermogen loopt 
de schatkist jaarlijks ruim 16 miljoen 
inkomsten mis, dat is al bijna gelijk aan het 
salaris van het volledige personeelsbestand 
van de Oranjes.  Het werkelijke vermogen 
is waarschijnlijk zó hoog, dat met de daar-
over verschuldigde vermogensbelasting 
desgewenst alle kosten van het Konings-
huis kunnen worden voldaan. Kunnen de 
Oranjes mooi hun eigen Koninklijke broek 
gaan ophouden.  

Een vliegtuig voor de koning

16

De financiële belangen 
van Oranje vertalen 
zich in politieke daden

Maar liefst 92,7 miljoen betaalt de 
Staat der Nederlanden voor het 
nieuwe regeringsvliegtuig, een 
Boeing 737 Business Jet. De oude 
Fokker F70, geregistreerd onder 
PH-KBX (Koningin Beatrix)  kon 
nog voor 3,7 miljoen euro worden 
verkocht aan de Australische 
vliegmaatschappij Alliance Airli-
nes, zodat de totale kosten 89 
miljoen euro bedragen. Het nieu-
we regeringsvliegtuig zal als regi-
stratie ‘PH-GOV’ krijgen en zal bij 
gelegenheid worden gevlogen 
door de koning.  Deze bleek daar-
toe les te hebben gevolgd in het 

vliegen van een Boeing 737. Daar-
om dook hij ook regelmatig in de 
cockpit van de KLM als assistent-
piloot. Kennelijk wist de koning 
dus al welk type vliegtuig de rege-
ring wilde aanschaffen voordat de 
keuze was gevallen. 
 Deze koninklijke voorkennis 
staat dan echter in schril contrast 
met de mededeling van verant-
woordelijk minister Schultz dat 
het hier toch echt een open 
inschrijving volgens de Europese 
aanbestedingsregels betrof. In 
totaal deden vier maatschappijen 
een aanbieding. De keuze voor de 

Boeing lijkt ingegeven conform de 
vliegwensen van de koning, want 
qua prijs en kwaliteit had de rege-
ring beter kunnen kiezen voor een 
aanbieding van de Europese vlieg-
tuigbouwer Airbus, die een verge-
lijkbaar vliegtuig in de aanbieding 
had met nieuwere technologie en 
voor 18 miljoen euro minder.  
 Waarom de koning zo nodig 
zelf aan de stuurknuppel van een 
regeringsvliegtuig moet zitten 
blijft een Haags raadsel. Ministers 
kruipen toch ook niet zelf achter 
het stuur van een dienstauto?
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H et verzoek aan Zijne 
Majesteit was nog niet 
de deur uit of er ver-

scheen een schrijven van de 
secretaris van de koning. Een 
zéér enthousiaste reactie: 
‘zeer vereerd’ ... ‘bijgeschreven 

te worden in de annalen van 
de oranje geschiedenis’ .... et 
cetera . ‘Uw verzoek te pose-
ren zal derhalve met graagte 
door de koning gehonoreerd 
worden’ ; getekend door Wil-
lem-Alexander.

Er waren nog een paar 
gaatjes vrij in de koninklijke 
agenda en of de schilder maar 
wou aangeven wanneer het 
hem schikte. Terwijl ik een 
nederig verzoek had gedaan 
voor een poseersessie van een 

half uurtje, had de koning 
hiervoor maar liefst een hele 
middag ter beschikking 
gesteld! Het moest tenslotte 
eeuwen meekunnen, zo’n 
portret ...

Na de nodige plichtple-
gingen die met zo’n bezoek 
gepaard gaan, zoals heren van 
de beveiliging met van die 
oortjes die een uur van tevo-
ren je huis komen inspecte-
ren, kwam Hij in zijn gepant-
serde Audi 8 mét Máxima 
aan de atelierkant van mijn 
huis het erf opgereden. De 
hond hadden we voor de 
gelegenheid maar even uit-
besteed - ze wil nog wel eens 
wildvreemde mensen een 
klein waarschuwend knauw-
tje geven in de kuit, en zó 
onvergetelijk hoefde het 
bezoek nou ook weer niet te 
worden ...

Lampen, parasols om het 
licht te spreiden, achter-
gronddoeken, een kleine 
balustrade als décor, de 
camera op statief… alles was 
grondig voorbereid. Nadat ik 
het koninklijk paar een klei-
ne rondleiding had gegeven 
in mijn werkruimte, sugge-
reerde Alex dat het mis-

schien het beste voor de 
concentratie was als de 
dames zich in de keuken 
zouden verpozen. Goed idee, 
die Máxima zuigt sowieso 
alle aandacht naar zich toe 
en dat kun je in die omstan-
digheden node missen.

Het viel me op dat naar-
mate de tijd verstreek Zijne 
Koninklijke Hoogheid steeds 
meer ontspannen werd. Dat 
was precies waar ik voor een 
ideaal koningsportret op 
gehoopt had! De belichting, 
schuin links van boven, bleek 
perfect. En alhoewel hij een 
vrij vlak, massief gezicht 
heeft, kreeg ik er door mid-
del van het licht toch wat 
meer reliëf in.

Bij aankomst gekleed in 
een verbazend vale spijker-
broek en dito trui, stelde ik 
hem voor een net pak van 
mij te lenen. Een belletje van 
Majesteit naar de beveiliging 
die op een steenworp afstand 
in de limo zaten, was vol-
doende om de juiste, ter zake 
doende kleding tevoorschijn 
te toveren. Toen hij uiteinde-
lijk vanuit de badkamer in 
mijn atelier stapte, was het 
plaatje bijna perfect. Als een 

koningsmantel drapeerde ik 
een oude deken over zijn 
schouder. ‘Heb je niks 
beters?!’, lachte Majesteit me 
toe, ‘wacht maar even dan 
ren ik even naar de auto.’

In werkelijkheid toch een 
heel gewoon mens, dacht ik 
toen hij weer terug was met 
de enige echte onvervangbare 
hermelijnen koningsmantel 
en hij een vrolijk ‘Surprise!!’ 
liet horen.

Naar aanleiding van de 
schets begreep hij vrij snel 
wat de bedoeling was. Gooi 
die mantel maar op de grond.

Raap hem maar op. Nog 
een keer. Elke keer dat ik 
afdrukte werd het plaatje op 
de viewer van de camera 
beter.

‘Hebben we geen pauze 
vandaag?’, vroeg de koning. 
Het werd nog gezellig! Ter-
wijl ik een kopje koffie wilde 
serveren, klonk de vraag: 
‘Biertje?’.

Misschien mede door de 
biertjes verliep een en ander 
na de pauze nog gesmeerder. 
En weldra stond hij op de 
gevoelige plaat zoals hij eer-
der nog niet afgebeeld was. 
Koninklijk en toch iets los. 
Als toegift deden hij en 
Máxima een perfecte imita-
tie van Willy met Haags 
accent, inclusief paardenge-
hinnik van Hare Koninklijke 
Hoogheid.

Bijna als oude vrienden 
namen we afscheid. ‘Hé 
schildertje, goed bezig 
jochie!’, grapt hij nog even na.

Zo had het kunnen gaan, 
in een ideale wereld. Maar 
dit is een fragment uit mijn 
imaginaire dagboek, en de 
werkelijkheid bleek weerbar-
stiger...    Kenne Grégoire

Dubbelportret (1)

Dagdroom van een schilder

Kenne Grégoire kreeg 
als realistische fijnschil-
der van het Stedelijk 
Museum in Kampen de 
opdracht een portret 
van Koning Willem-
Alexander te maken 
voor de zogeheten 
Oranjegalerij van het 
museum, waar alle 
stadhouders en konin-
gen van Oranje-Nassau 
met een portret zijn 
geëerd. Pogingen van 
de schilder om de 
koning te laten poseren 
voor zijn portret liepen 
op niets uit. Hij behielp 
zich met foto’s van de 
monarch. Onderstaan-
de is ontleend aan zijn 
woorden tijdens de 
feestelijke onthulling 
van het schilderij.  

Kenne 
Grégoire
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D e dame op dit schilderij 
vertoont wellicht enige 
gelijkenis met onze 

geliefde vorstin. Ze is het 
uiteraard niet. Het was eerlijk 
gezegd wel mijn oorspronkelij-
ke bedoeling om H.K.H. Máxi-
ma in een vreemde context – 
die van de Amerikaanse 
Depressie – te schilderen, 
maar dat is niet erg goed 
gelukt. Het project was waar-
schijnlijk iets te ambitieus.

In een vlaag van verstands-
verbijsterende inspiratie vatte 
ik het idee op om een ‘Staat-
sieloos’ portret van Máxima te 
gaan schilderen: haar geheel af 
te takelen en te ontdoen van 
alle uiterlijke schijn die nu 
eenmaal bij een vorstin hoort. 

En daarbij ook nog te gaan 
rommelen met plaats en tijd. 
De artistieke vrijheid van de 
kunstenaar zou ik erop los 
gaan laten. Het was een 
beroerd idee. Er bleef gewoon 
niet Koninklijks van over. Als-
of je van een Rolls Royce 
alleen de wielen laat staan. 

Dus heb ik het schilderij 
uiteindelijk maar Minima 
genoemd. 

Opsmukken was veel een-
voudiger geweest dan aftake-
len. Geef een duplo poppetje 
lang geel haar met daarop een 
afklikbaar kroontje en nog wat 
symbolische toeters en bellen 
en een vierjarig kind zal er 
ogenblikkelijk onze vorstin in 
herkennen. Zodra je echter alle 

Koninklijks verwijderd, er een 
hongerdieet overheen gooit en 
haar vervolgens in een soep-
jurk ten vreemde tonele laat 
verschijnen, wordt het een 
stuk lastiger. Zelfs een achtja-
rig jongetje ziet er daarna 
alleen nog maar een onbeken-
de magere mevrouw in. Overi-
gens, zoals ik proefondervin-
delijk heb kunnen vaststellen 
tijdens de rondleiding van een 
onwillige schoolklas langs 
mijn schilderijen in een 
Gemeentehuis, wél met een 
prima oog voor detail. Bij het 
bekijken van mijn Minima riep 
zo’n kereltje zijn vriendjes 
zeer enthousiast toe : ‘Kom 
eens kijken jongens; tieten!’  
Jan Maliepaard

Dubbelportret (2)

Koningin Minima

Jan Maliepaard is teke-
naar en schilder in de 
hyperrealistische traditie. 
Ook is hij bekend als bio-
graaf van de legendari-
sche kinderboekenschrij-
ver Chris van Abkoude. 
Van zijn hand verschijnt 
binnenkort bij uitgeverij 
Kluitman de nieuwe bio-
grafie ‘Dat is Pietje Bell’, 
geschreven in samenwer-
king met de Rotterdamse 
stadshistoricus Jan 
Oudenaarden.

Strijdige belangen
Tekst Simplicissimus

O p 28 april 2017 had Willem-
Alexander ter gelegenheid van 
zijn vijftigste verjaardag 150 land-
genoten uitgenodigd voor een 

‘feestelijk diner’ in het Paleis op de Dam. 
De tegenspraak in deze zin is misschien 
niet onmiddellijk evident. Er is hier 
immers sprake van strijdige belangen aan-
gezien de koning zijn verjaardag – onbe-
twistbaar een privé-aangelegenheid – 
vierde in een gebouw met een openbare 
bestemming zoals de ontvangst van bui-
tenlandse staatshoofden. Daarmee rijst de 
vraag wie er uiteindelijk opdraait voor de 
kosten van dit privéfeestje. Voor de kers-
verse parlementariërs was dit een mooie 
aanleiding voor Kamervragen geweest, 
maar het bleef oorverdovend stil zoals het 
volksvertegenwoordigers in een monarchie 
betaamt. En zo kon Willem-Alexander 
opnieuw ongestraft een beroep op ’s lands 
financiën doen voor uitgaven met een pri-
vékarakter.

Maar er is meer aan de hand met het 
verjaardagsfeestje van Willem-Alexander. 
Om bij de koning te mogen aanschuiven, 
moesten de gegadigden namelijk ‘eveneens 
jarig zijn én een kroonjaar bereiken’. (Voor 
eenvoudige geesten, die onder monarchis-
ten kennelijk oververtegenwoordigd zijn, 
werd op de website van het Koninklijk 
Huis omstandig uitgelegd wat een kroon-
jaar precies is.) Een snelle rekensom leert 
dat de kans op het bereiken van een kroon-
jaar op 27 april 2017 slechts 5,2% bedraagt; 
bovendien was er slechts plaats voor 150 
genodigden, wat bij 11.493 aanmeldingen 
neerkomt op een kans van 1,3% (door de 
niet zuiver aselecte loting was deze kans 
voor bepaalde jaargangen zelfs nog kleiner). 
Daarmee was het koninklijke feestje onbe-
doeld een afspiegeling van het monarchis-
tische principe dat niet verdiensten bepa-

lend zijn, maar het toeval de doorslag geeft 
– of het nu gaat om de deelname aan een 
privéfeestje van de koning of de vervulling 
van het hoogste openbare ambt in dit land.

Dat Willem-Alexander ‘gewone’ burgers 
had uitgenodigd, mag opmerkelijk heten. 
Bij gebrek aan eigen verdiensten ontvangt 
hij gewoonlijk bij voorkeur mensen die wél 
iets hebben gepresteerd, bijvoorbeeld op 
het gebied van sport, cultuur of weten-
schap. Zo moest de Nederlandse Nobel-
prijswinnaar Ben Feringa ten paleize 
komen opdraven zodat Willem-Alexander 
zich kon koesteren in diens wetenschappe-
lijke faam. In het middelpunt van de 
belangstelling stond immers niet professor 
Feringa of diens wetenschappelijke werk, 
maar de koning. Willem-Alexander pronkt 
graag met andermans veren, waarbij hij 
zich niet schijnt te realiseren wat onmid-
dellijk duidelijk is voor eenieder die verder 
kijkt dan de neus van de rvd lang is, 
namelijk dat hij zelf niet kan bogen op eni-
ge eigen verdienste.

Aangezien van Willem-Alexander wordt 
beweerd dat hij historicus is, volgt hier 
speciaal voor hem een geschiedenislesje 
van één alinea. Na de vernietigende neder-
laag van Pruisen tegen Napoleons legers in 
1806 drong de noodzaak van hervormingen 
zelfs door tot de besluiteloze Pruisische 
koning. Met de hervorming van het Pruisi-
sche leger was August Neidhardt von 
Gneisenau belast, die zich ervoor beijverde 
dat de aan de adel voorbehouden officiers-
rangen zouden worden opengesteld voor 
mensen van burgerlijke afkomst. In de 
woorden van Gneisenau: ‘Geboorte ver-
leent geen monopolie op verdiensten; wan-
neer hieraan te veel rechten worden toege-
kend, sluimert in de schoot van een natie 
een schat aan onontwikkelde en onbenutte 
talenten.’  
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‘Zakenmissies lukken
beter zonder koning’
Tijdens het jongste congres van het Republikeins Genootschap 
hield de bekende journalist Max Westerman een gloedvolle speech 
over zijn allergie jegens het koningshuis. Daarbij maakte hij een  
einde aan de mythe dat de monarchie onder Willem IV en Máxima 
zoveel bijdraagt aan het floreren van de vaderlandse handel.  

Tekst Max Westerman

Dames en heren, 

Ik vind het een enorme eer om hier van-
daag voor u te mogen staan. U durft uit te 
komen voor uw afkeer van de monarchie. 
Daar is best moed voor nodig in een land 
waar het koningshuis misschien wel het 
laatste heilige huisje is – een instituut 
waarvoor het recht op vrije meningsuiting 
maar gedeeltelijk geldt. Waar tegenstan-
ders bij het minste geringste worden gear-
resteerd, en waar ze ook in de media 
meestal worden weggezet als halve garen. 
Zoals door die columnist van het Brabants 
Dagblad die onlangs schreef: 

‘De paar republikeinen die hier in dit land 
rondlopen roepen dezelfde gevoelens op als de 
edelherten en oerrunderen die worden losge-
laten in de Brabantse natuur: heel mooi dat 
ze nog bestaan, het moeten er alleen niet te 
veel worden.’ 

Ik denk dat het er potentieel veel meer 
zijn dan die columnist zich realiseert. 
Daarover straks meer. In ieder geval heb ik 
niets dan respect voor republikeinse acti-
visten zoals uw voorzitter Hans Maessen 
en uw secretaris en mijn ex-stagiair in 
New York, Floris Müller. Geduldig zwom-
men zij ook nu weer in tegen de stroom 
van Oranje-propaganda rond Koningsdag. 

In Tilburg gingen ze van huis tot huis 
om republikeinse posters uit te delen. Ik 
zag een stoere foto van Floris in een zee 
van oranje waarboven zijn bord uitstak: 
‘Geen monarchie maar democratie’. 

HELDEN VAN HET VRIJE WOORD
Wie zich in andere landen zo sterk maakt 
voor verandering zien wij al gauw als hel-
den van het vrije woord. Maar hier in 
Nederland worden ze neergezet als verve-
lende querulanten. Zoals ook gebeurde op 
de dag vier jaar geleden dat het nieuwe 
staatshoofd zijn baan in de schoot gewor-

Max Westerman over het  
misverstand dat monarchie heet

pen kreeg. Joanna Verhagen en Hans Maes-
sen, die dag op de Dam gearresteerd omdat ze 
daar een stil protest hadden gewaagd, kregen 
bij Pauw en Witteman een plaatsje toebedeeld 
in het publiek. Aan de talkshow-tafel zelf 
werd lekker schamper gedaan over het repu-
blikeinse geluid. ‘Nou ja, waar maken we ons 
druk over’, vroeg Sonja Barend zich af. ‘Die 
anderhalve republikein en een paardekop.’ 

Ik had intussen zelf ervaren hoe sommige 
kennissen zich van je af gaan keren als je 
publiekelijk bekent het republikeinse gedach-
tegoed aan te hangen. Ja, binnenskamers dur-
ven velen wel te bekennen dat ze ook niet 
meer warm lopen voor de monarchie. Maar 
als jij je nek uitsteekt, ben je er volgens hen al 
gauw ‘obsessief’ mee bezig. Ik had net voor de 
inhuldiging een stuk geschreven voor de Wall 
Street Journal (herdrukt in de Volkskrant), 
met als kop: ‘It’s 2013. Time to abolish the 
Dutch Monarchy’. Ik lees er graag een paar 
regels uit voor: ‘In mijn vaderland bezit één 
familie het monopolie op het leveren van het 

staatshoofd. Nee, ik kom niet uit Noord-
Korea, maar uit Nederland... Ik ben een van 
de vele Nederlandse burgers die vinden dat 
het de hoogste tijd wordt voor iets wat Ame-
rika en de meeste andere landen al lang gele-
den hebben gedaan: afscheid nemen van de 
monarchie. Door de Verenigde Staten ben ik 
een republikein geworden’. Een republikein 
met een kleine letter uiteraard, niet te ver-
warren met de Amerikaanse variant.

JUISTE BAARMOEDER
Inderdaad, meer dan een kwarteeuw wonen in 
Amerika heeft mij verpest. Ik kan met geen 
mogelijkheid meer wennen aan de monarchie. 
Dat krijg je ervan als je te lang woont in een 

Hoe is het mogelijk dat 
Nederlanders de lat zo laag 
leggen voor hun democratie? 
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land waar de burgers hun staatshoofd gewoon 
zelf mogen kiezen, elke vier jaar opnieuw. Dan 
raak je eraan gewend dat om de top job in de 
democratie keihard geknokt wordt. Dat de 
sollicitatieprocedure jaren duurt en de kandi-
daten van alles moeten bewijzen, behalve dan 
wat in Nederland de enige eis is: dat hij of zij 
uit de juiste baarmoeder is ontsproten. Het 
nieuwe staatshoofd hoeft niets te kunnen, 
niets gepresteerd te hebben, de enige eis is dat 
hij familie is van zijn voorganger. Stel je voor 
dat we hersenchirurgen op die manier zouden 
selecteren. 

In Amerika peperen ouders hun kinderen 
in: ‘Als je goed je best doet, kun je in het leven 
alles bereiken. Je kunt zelfs president worden!’ 

Die gedachte, dat de belangrijkste baan bin-
nen de democratie binnen ieders bereik ligt, is 
een essentieel onderdeel van de Amerikaanse 
identiteit. Hoe nederig ook je komaf, je kunt 
het tot het hoogste ambt schoppen. Ook al 
groeide je zoals Bill Clinton op bij een stiefva-
der die gokverslaafd was en alcoholist. Of al 
ben je de zoon van een zwarte, Keniase vader: 
ook dan nog kun je tegen de klippen van het 
racisme in staatshoofd worden, zoals Barack 
Obama. 

En wij, die nu zo worstelen met het defini-
eren van onze Nederlandse identiteit? Wat 
kunnen wij onze kinderen voorhouden? Hoe-
zeer je je best ook doet, staatshoofd kun jij 
niet worden. Die functie is het eigendom van 
één steenrijke familie. 

WISSELING VAN DE WACHT
Bij de wisseling van de wacht in 2013 had ik 
op z’n minst wat kritische vragen verwacht. 
Niet alleen over alle schandalen rond het 
koningshuis, de krankzinnige bedragen die het 
opstrijkt, en de twijfelachtige talenten van de 
troonopvolger. Maar vooral over de hamvraag: 
moeten we in de eenentwintigste eeuw wel 
doorgaan met een instituut, dat door een 
overweldigende meerderheid van landen 
intussen is afgeschaft en als achterhaald 
wordt beschouwd? Maar nadat bekend werd 
dat Beatrix ermee ophield volgden op de com-
merciële en publieke zenders slechts urenlan-
ge lofzangen. ZIJ heeft het geweldig gedaan, en 
HIJ is er helemaal klaar voor. 

Ja, er werd wel gediscussieerd in de maan-

den voorafgaand aan de inhuldiging: maar dat 
ging over vragen als, mag er bont gebruikt 
worden in de koningsmantel? Moeten volks-
vertegenwoordigers trouw zweren aan de 
koning? Maar bijna niemand stelde de meest 
wezenlijke en voor de hand liggende vraag: 
moeten we er niet eens mee ophouden?  
  Ook in de politiek klonk geen enkele twijfel 
over de monarchie. En dat terwijl parlementair 
verslaggever Frits Wester mij ooit in de Rid-
derzaal op tv had verteld: ‘Ik weet bijna zeker 
dat als je het de Kamerleden persoonlijk zou 
vragen, in het geheim met de deuren en ramen 
dicht, 75 tot 80 procent zou zeggen: “Jongens, 
laten we ermee stoppen.” Maar ja, je kunt het 
politiek niet maken, dus naar buiten toe staat 
iedereen te juichen.’

GEHERSENSPOELD
Hoe is het toch mogelijk dat de Nederlanders 
de lat zo laag blijven leggen voor hun demo-
cratie? Ik wil niet beweren dat ze allemaal 
gehersenspoeld zijn, maar het is me wel opge-
vallen dat ik en veel andere Nederlandse emi-
granten door geografisch afstand te nemen 
een andere kijk op de monarchie hebben 
gekregen. 

Zoals ook in het buitenland wonende Ame-
rikanen weten, wordt het gemakkelijker om je 
vaderlandse waarden kritisch te beschouwen 
als je niet continu wordt blootgesteld aan 
indoctrinerende boodschappen die die waar-
den bevestigen.  
   De Amerikanen wisten eeuwen geleden al 
dat ze geen koning meer wilden. Toen ze hun 
grondwet schreven, keken ze ter inspiratie 
naar die van de oudste republiek: die van de 
Zeven Verenigde Nederlanden. Je zou het 
haast vergeten, maar de monarchie waarvan 
ons voortdurend wordt ingepeperd dat hij 
even Hollands is als klompen en windmolens 
is ons door een paar grote mogendheden 
opgedrongen, precies twee eeuwen geleden. 

DROGREDENEN
We hebben dat intussen twéé jaar lang 
gevierd. Zo lang was er uitgetrokken voor de 
honderden festiviteiten rond 200 jaar konink-
rijk. Twee jaar lang, waarin alle drogredenen 
voor het instituut er weer uitvoerig bij het 
volk werden ingestampt. 

 Er is er één waar ik als ex-correspondent 
redelijk over kan oordelen. Na elk staatsbe-
zoek en iedere handelsmissie hoort u weer 
dat de Oranjes zulke geweldige goodwill-
ambassadeurs waren voor ons land. Feit is dat 
ze juist op dit punt waarop ze enigszins van 
nut zouden kunnen zijn, weinig presteren. De 
grootste potentiële waarde van het konings-
huis ligt op het gebied van de publiciteit. 
Maar in Amerika is van alle Europese vor-
stenhuizen het Nederlandse wellicht het 
minst bekend, omdat het de publiciteit juist 
angstvallig uit de weg gaat. 
 
400 JAAR NEW YORK
Een paar voorbeelden. In 2009 werd gevierd 
dat Hollanders vier eeuwen geleden aan de 
wieg van New York stonden. U kunt het zich 
misschien wel herinneren, want er zijn mil-
joenen van uw belastinggeld besteed aan het 
promoten van die verjaardag. Veel ervan ging 
op aan de reis- en verblijfkosten van Neder-
landse functionarissen, onder wie het kroon-
prinselijk paar – allemaal aanwezig in New 

York bij evenementen zoals een Hollandse 
designweek, een fietsconferentie, haring eten 
op Wall Street en nog wat andere goedbe-
doelde dingen die de New Yorkers, voor wie 
het was bedoeld, volledig zijn ontgaan. 
  In een stad waar iedereen om aandacht 
schreeuwt voor zijn product of evenement 
moet je van goede huize komen om die aan-
dacht ook te krijgen. De enigen die de focus 
van het New Yorkse mediageweld misschien 
op Nederland hadden kunnen richten, waren 
onze royals. Maar toen het razend populaire 
tv-ontbijtprogramma Today ze om een inter-
view vroeg, kreeg het nul op het rekest. Onze 
royal family doet geen live televisie, zo kreeg 
Today te horen. De New York Times werd ook 
afgepoeierd. Ze vroegen Willem-Alexander en 
Maxima, die elkaar leerden kennen in New 
York, hun favoriete stekjes te delen. Het ver-

zoek werd volgens de krant ‘door een woord-
voerder’ afgewezen, ‘uit zorg dat de Neder-
landse media er dan op af zouden gaan’. Stel je 
voor, wat vreselijk! Dan zouden al die journa-
listen vast zijn afgestormd op dat restaurantje 
in de wijk Chelsea, waar de twee ooit zaten te 
eten toen ze geschrokken constateerden dat 
ik er ook zat. Althans de koning vertelt die 
anecdote wel eens. Ik ben vereerd dat hij mij 
herkende, maar ik had het kennelijk te druk 
met mijn eigen maaltijd om hem te herken-
nen. Jammer, want zijn romance met Máxima 
was toen nog geheim, en ik liep dus een pri-
meur mis. 
 
‘TE FRIVOOL’
In dertig jaar Amerika heb ik vaker bemerkt 
dat de Oranjes weinig op hebben met de 
media, en dus menige kans om Nederland te 
promoten laten passeren. Eind jaren tachtig 
zond een ander ontbijtprogramma, Good 
Morning America, een week lang uit vanuit 
Nederland. Op hun verlanglijst stond een 
bezoek aan de koningin. De uitnodiging werd 
afgeslagen. De adviseurs van Hare Majesteit 
vonden Good Morning America te ‘frivool’. ‘We 
begrepen er niets van,’ zei een medewerker 
van het programma. ‘Toen we in Zweden 
waren, werden we met open armen ontvangen 
door koningin Silvia. Ze gaf ons een geweldi-
ge tour door het paleis. En als Silvia nu in 
New York is, belt ze uit zichzelf op om te vra-
gen of ze nog eens langs mag komen.’ Voor 
een interviewtje natuurlijk, waarin ze Zweden 
gratis kan promoten in een programma dat 
tienduizenden dollars berekent voor een 
reclamespot. 

MEER BETROKKENHEID
Vaak huren bezoekende koningskinderen zelfs 
pr-bureaus in om zo veel mogelijk aandacht 
voor hun land binnen te halen. Een investe-
ring die dubbel en dwars werd terugverdiend 
toen het Belgische kroonprinselijk paar in 
2000 New York bezocht. Mathilde en Philip-
pe waren tijdens hun bezoek niet uit de kran-
tenkolommen weg te slaan: elke dag opnieuw 
juichende koppen over de partijtjes waar zij 
Belgisch bier, Belgische chocolade en Belgi-
sche mode aanprezen. Bij het Nederlands 
Bureau voor Toerisme keken ze jaloers toe. 

De angst en minachting 
voor de media zitten 
diep bij de Oranjes
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De directeur vertelde me: ‘Wat meer betrok-
kenheid van het Koninklijk Huis bij de Hol-
land-promotie zou heel goed zijn voor Neder-
land.’ 

AP VOOR DE RECHTER GESLEEPT
De angst en minachting voor de media zitten 
diep bij de Oranjes. Welk ander koningskind 
zou het in zijn hoofd hebben gehaald om, 
zoals Willem-Alexander in 2009, het Ameri-
kaanse persbureau Associated Press voor de 
rechter te slepen omdat het een foto had ver-
spreid van hem en zijn gezin op een Argen-
tijnse skipiste? 
  Ik heb zelf ook een geschiedenis van 
onaangename ervaringen met de huidige 
koning. Die begon in 1995 op Sint-Maarten. 
De orkaan Luis had een ravage aangericht op 
het eiland en voor RTL begaf ik mij voor twee 
weken richting rampgebied. Na ongeveer een 
week kwam kroonprins Willem-Alexander de 
schade bekijken. Hij had de Rijksvoorlich-
tingsdienst ingeseind dat vragen niet welkom 
waren. De prins was eerst met een vliegtuig 
over Saba en Sint-Eustatius gevlogen om daar 
de schade vanuit de lucht te ‘bezichtigen’ en 
was nu ‘erg moe’. 
  Maar goed, het verbod ‘geen vragen’ krijg je 
als journalist wel vaker. Alleen gebeurt het 
zelden dat journalisten zich er ook aan hou-
den, althans, niet in Amerika. 
  In Amerika zijn bekendheden – en zeker 
degenen die hun salaris ontvangen van de 
belastingbetaler – vogelvrij. Als de president 
zich binnen schreeuwafstand bevindt, worden 
hem geheid vragen gesteld. Zo heb ik presi-
dent Clinton en beide presidenten Bush voor 
de camera gehaald. Ze kunnen natuurlijk 
doorlopen en doen alsof ze je niet horen. Maar 
boos worden omdat je een vraag stelt, zoals 
die Hollandse prins... want dat is wat er 
gebeurde. Ik vroeg hem bij zijn aankomst op 
Sint Maarten wat hij vanuit de lucht had 
gezien van het rampgebied. Toch niet echt een 
politiek gevoelige vraag – maar wel een 
belangrijke voor de Nederlandse kijkers, die 
zijn inspectievlucht betaalden. De prins ver-
stijfde. Hij siste naar een medewerker van de 
RVD: ‘Dat hadden we toch niet afgesproken?’ 
Vervolgens stapte hij in een limousine om met 
vooraanstaande figuren te gaan lunchen in het 

enige restaurant op het eiland dat nog over-
eind stond.
  Ik riep hem nog achterna: ‘Dus u heeft geen 
commentaar?’ Op dat moment had ik het 
helemaal bij hem verbruid. Daar kwam ik een 
jaar later achter tijdens de Olympische Spelen 
in Atlanta, waar de prins weigerde met mij te 
spreken. Omdat ik hem destijds zo’n ‘schan-
dalige’ opmerking had toegeroepen.

VERNEDERINGEN
De meest fervente republikeinen vind je onder 
de journalisten die het koninklijk circus full 
time achterna reizen. Tandenknarsend onder-
gaan ze de vernederingen van een familie die 
ze behandelt als deel van de hofhouding, niet 
als leden van een vrije pers die toezicht houdt 
op hun functioneren als ’s lands best-betaalde 
ambtenaren. 
  Die Nederlandse journalisten zijn zo goed 
gekneed dat ze alleen doen wat mag. Met de 
buitenlandse media vallen geen afspraken te 
maken. En dus worden die op afstand gehou-
den. Waardoor koninklijke bezoeken uit 
Nederland dus zelden veel aandacht krijgen in 
de lokale media. 
  Maar wat doet het ertoe? Want wat vooral 
telt, is dat de eigen onderdanen in de mythe 
blijven geloven, en daar zorgt de vaderlandse 
pers wel voor. Dat 400 jaar New York-feest 
dat geen New Yorker is opgevallen? De Neder-
landse media stonden er een week lang bol 
van. En het was in de berichtgeving alsof het 
openbare leven in New York tot stilstand was 
gekomen, zodat iedereen vol bewondering 
onze koninklijke bezoekers kon aangapen. 

BINNENLANDSE CONSUMPTIE
Ik kreeg dan ook vaak de indruk dat de bui-
tenlandse optredens van het Nederlandse 
staatshoofd vooral zijn bedoeld voor binnen-
landse consumptie. Om de onderdanen ervan 
te overtuigen dat de familie van onschatbare 
waarde is voor de Holland-promotie: dat de 
Oranjes als commerciële ambassadeurs het 
land veel geld opleveren – en hun exorbitante 
kosten dus meer dan gerechtvaardigd zijn. 
  Maar er kan geen enkele grote economische 
deal worden aangewezen waarbij hun betrok-
kenheid een rol zou hebben gespeeld. Het is 
ook idioot om te denken dat ondernemers op 

een handelsmissie een transactie zou worden 
gegund omdat zij vergezeld worden door een 
koninklijke entourage. Zo werkt het kapitalis-
me toch echt niet.
  Ik denk eerder dat het tegendeel waar is. 
Dat de koning meer hindert dan helpt. 

Waar baseer ik dat op? Twee jaar geleden ging 
ik mee op een grote handelsmissie naar India, 
om daar een programma over te maken. Het 
was een leuke trip. De Nederlandse onderne-
mers waren enthousiast als kinderen op een 
schoolreisje. Bewindslieden sloofden zich van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat uit om in 
onderhandelingen dingen voor het Neder-
landse bedrijfsleven uit het vuur te slepen. 
Staatssecretaris Sharon Dijksma wist de Indi-
ase markt open te breken voor onze appels en 
peren – een big deal, want India is hard op 
weg het land met de meeste inwoners te wor-
den. Premier Rutte stond bij iedere onderte-
keningsessie te glimmen en ging met alle 
Indiërs die maar wilden graag op de foto. 
Iedere avond gaf hij à l’improviste voor de 
Nederlandse zakenlieden een enthousiaste 
samenvatting van wat er die dag allemaal was 
bereikt. 

OP EIEREN LOPEN
En de koning? Die was er niet bij! De meeste 
handelsmissies doen het zonder koninklijke 
franje. En dat is maar goed ook, zo vertelden 
mij een paar functionarissen die de handels-
missies helpen organiseren. Als de koning 
erbij is, is de sfeer totaal anders, vertelden ze. 
Formeel, gespannen, krampachtig. Iedereen 
loopt op eieren. Dat is nu eenmaal wat royalty 
met de mens doet; burgers worden tot dwe-
perige onderdanen, en ook veel buitenlanders 
staat het klamme zweet in de handen. Dat is 
niet de beste sfeer voor creatief zakendoen. 
Degenen die handelsmissies met en zonder 
koning met elkaar kunnen vergelijken zeggen 
dan ook: geef ons maar de missies zonder. 
Althans dat vertellen ze je ’s avonds bij de 
borrel. Ze zullen het niet in hun hoofd halen 
dat op het NOS-journaal te herhalen. En de 
staatsomroep zou het natuurlijk ook niet uit-
zenden. 
  In dertig jaar buitenlandjournalistiek heb 
ik met eigen ogen kunnen constateren dat de 

toegevoegde waarde van het koningshuis voor 
het Nederlandse imago en de Nederlandse 
economie nihil is. 

STRIJD TEGEN TRADITIE
Er is een ander misleidend argument voor de 
monarchie dat mij de keel uithangt. Het 
wordt overál voor van stal gehaald. Voor 
vuurwerk, voor Zwarte Piet. En jawel, voor 
het koninghuis. ‘Ah joh, waar maak je je druk 
om, het is toch een mooie traditie? Tradities 
moet je koesteren!’ 
  Tradities zijn een gek ding. Bestempel iets 
als zodanig en plotseling lijkt het immuun 
voor iedere tegenwerping. ‘Het is nu eenmaal 

traditie!’ Een eenvoudig excuus om alles bij 
het oude te laten, ook al is het uit de tijd, 
onjuist of onrechtvaardig. Mark Twain 
schreef in De Avonturen van Tom Sawyer al: 
‘Hoe minder er is om een traditie te recht-
vaardigen, des te moeilijker het is om haar 
kwijt te raken’. Zie de monarchie. 
  Een strijd tegen een traditie is geen eerlijk 
gevecht met het verstand. Dit is het grote 
probleem van de republikeinen. Je mag alle 
argumenten achter je hebben, maar meestal 
leg je het af tegen een biologisch fenomeen 
genaamd ‘inprenting’; gedrag en gewoontes 
die in de kindertijd worden aangeleerd gaan 
zo diep dat ze nauwelijks meer te veranderen 
zijn. De babygansjes die in 1935 uit hun ei 
kropen en als eerste levende wezen de onder-
zoeker Konrad Lorenz zagen, bleven hem 
altijd slaafs volgen, ook nadat ze hun echte 
moeder hadden ontmoet. Wie tussen zijn 
eerste en tiende levensjaar is grootgebracht 
met een koning of koningin is geneigd achter 
ze aan te blijven lopen. 
  Bovendien wordt iedere aandrang om aan 
de monarchie te twijfelen de kop ingedrukt 
door een gestage stroom van beelden die die 
imprentingsboodschap moeten bevestigen. 
De koninklijke koppen staan op munten en 

De toegevoegde 
waarde van het 
koningshuis is nihil
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postzegels, er zijn koningsspelen, een 
koningsdag, 200 jaar koninkrijk twee jaar lang 
gevierd. Wie zijn best doet krijgt een konink-
lijk lintje. Verjaardagen en pietluttige infor-
matie over het doen en laten van koningskin-
deren worden door de media breed 
uitgemeten. 

VIJFTIGSTE VERJAARDAG
Een víjftigste verjaardag? Het land is er een 
week lang van in de ban! Eerst moeten de kin-
deren sporten in koningsspelen, dan is er een 
interview waarin de koning commentatoren 
en onderdanen verrast door te bewijzen dat hij 
ook maar een mens is. Hij zegt dingen die 
doodgewoon zijn – dat hij droevig was over de 
dood van zijn broer; dat hij van zijn vrouw 
houdt. Maar omdat hij het zegt, vindt men het 
plotseling heel bijzonder. Kijkend met de bui-
tenlandse bril die ik nog steeds op heb, dacht 
ik: wat saai, wat een gemeenplaatsen, wat zit 
die interviewer er ongemakkelijk bij. En ik 
stond versteld van de extatische reacties die 
volgden in de media. Prachtig! Openhartig! 
Menselijk! 
  Vervolgens liet de koning zich op zijn ver-
jaardag door een hele stad toejuichen, en ging 
de dag erna eten met 150 ‘gewone’ burgers. En 
zij bevestigden: ‘Hij is zo menselijk, zo 
gewoon’. 

BEKNELLENDE 
PERSOONLIJKHEIDSCULTUS
Vaak hoor je vergoelijkend: ah joh, ze hebben 
geen macht, ze zijn niet belangrijk, het is 
gewoon leuk. Maar de gestage hersenspoeling, 
waaraan collega-journalisten ijverig bijdragen, 
plant in het onderbewuste een tegenoverge-
stelde overtuiging: zonder die familie zijn wij 
als natie niks. De monarchie is als een soort 
staatsreligie die het Nederlandse volk in een 
psychologische houdgreep heeft. Een per-
soonlijkheidscultus die in plaats van bindend 
eerder beknellend werkt, zoals het Republi-
keins Genootschap onlangs illustreerde met 
een treffende spotprent van burgers die 
gevangen zitten in een kroon. 
  Nederlandse tradities slijten tergend lang-
zaam. Nederland was een van de laatste lan-
den die een eind maakten aan heksenverbran-
dingen, aan de slavernij, aan elektrotherapie 

voor homoseksuelen en aan kwelspelen als 
katknuppelen – zaken die in hun tijd werden 
gezien als diepgewortelde tradities. Maar uit-
eindelijk verdwenen ze wel. En zo denk ik dat 
ook de monarchie gedoemd is te verdwijnen. 

ZWAKKE STEUN
Ik geloof dat de steun voor het instituut 
schromelijk wordt overdreven. Voortdurend 
horen we: de overgrote meerderheid is er nu 
eenmaal voor. Oh ja, wanneer was dat referen-
dum dan? Is er ooit echt een publieke discus-
sie over geweest? Er zijn opiniepeilingen die 
voor velerlei interpretatie vatbaar zijn. Dan zie 
je dat ongeveer de helft echt voorstander is 
van de monarchie, maar de andere helft uit-
eenvalt in categorieën die variëren van ‘Neder-
land moet een republiek worden’ tot ‘Neder-
land mag van mij een monarchie blijven, maar 
als het een republiek wordt vind ik dat ook 
niet erg’. Dus de helft wil verandering of heeft 
daar in ieder geval geen bezwaar tegen. Alles 
duidt erop dat veel van de steun voor de 
monarchie ‘soft support’ is – zwakke steun, 
van mensen die er zelden of nooit echt over 
hebben hoeven nadenken. 
  Stel je voor, er komt een referendum, met 
daaraan voorafgaande voor het eerst een brede 
maatschappelijke discussie. Ik ben ervan over-
tuigd dat veel mensen in hun geloof gaan 
wankelen. Ik zie het om mij heen. Ik heb mijn 
hele familie al omgekregen! Mijn vier broers 
en zusters, hun kinderen – en mijn 88-jarige 
moeder – zijn nu tegen de monarchie. 
Gewoon omdat ik ze met argumenten heb 
geconfronteerd die ze nog nooit hadden 
gehoord. Ik heb ze uitgenodigd om iets te 
doen wat de ‘inprenters’ proberen te voorko-
men: nadenken over de monarchie. 
  Omdat ik lang in Amerika heb gewoond 
confronteren monarchisten me vaak met 
argumenten die op mijn ervaring betrekking 
hebben. Zoals:
  ‘Ja, en dan krijgen we zeker zo’n Trump? 
Alsof we daarop zitten te wachten!’ Waarop ik 
antwoord: Of je krijgt een Obama. Hoe dan 
ook, als de Amerikanen niet tevreden zijn, 
kunnen ze hun president na vier jaar weer 
wegstemmen. Of wat misschien nu wel gaat 
gebeuren: het congres kan een president die 
zich misdraagt ook voortijdig afzetten. Wij 

zitten levenslang opgescheept met ons 
staatshoofd, of hij nou deugt of niet. Willem 
1, 2 en 3 – geen van drieeën deugden ze, maar 
onze hele negentiende eeuw zaten we aan ze 
vast. 
  Belangrijker nog: de keuze is niet tussen 
het Nederlandse of het Amerikaanse systeem. 
Er is geen enkele reden om ons parlementaire 
stelsel met een premier als machtigste 
bestuurder overboord te doen. Wij hebben 
alleen een president nodig voor ceremoniële 
functies. Dus misschien volgens het Duitse 
model, waar burgers die zich professioneel 
onderscheiden hebben de functie tijdelijk 
vervullen. Of het Zwitserse model, waar 
ministers bij toerbeurt het staatshoofdschap 
als part-time job vervullen. Nee, het Ameri-
kaanse systeem zou ik zeker niet overnemen. 
Een ander argument waar ik regelmatig mee 
wordt geconfronteerd: ‘Maar een president is 
toch net zo duur, misschien wel duurder?’ Oh 
ja? Wij hebben Europa’s duurste monarchie 
en een van de duurste staatshoofden ter 
wereld; de koning en zijn vrouw krijgen alleen 
al aan salaris drieënhalf keer zoveel als de 
Amerikaanse president (zijn vrouw verdient 
niets, en hij betaalt bovendien gewoon belas-
ting). En terwijl het handjevol paleizen van 
onze koninklijke familie voor tientallen mil-
joenen belastinggeld wordt verbouwd, is het 
ene huis van de Amerikaanse president – 
waar hij bovendien kantoor aan huis houdt – 
onder Obama gerenoveerd voor een half mil-
joen dollar, betaald door de leden van een 
particuliere stichting. Het volk is er iedere 
dag welkom voor rondleidingen en mag er 
sinds kort ook naar hartenlust fotograferen. 
Kom daar eens om in Nederland, waar het 
‘werkpaleis’ Noordeinde welgeteld vier dagen 
per jaar gedeeltelijk wordt opengesteld voor 
de belastingbetalers. Van het ‘woonpaleis’ 
Huis ten Bosch, dat voor zestig miljoen wordt 
gerestaureerd, kunt u één zaal op internet 
virtueel bezoeken. 

BRAZILIAANSE KEIZER
Tot slot, we hebben het over koningen en 
koninginnen. Dus wil ik u nog een leuk 
sprookje vertellen. Waargebeurd! Over een 
monarch naar mijn hart. Ik woon tegenwoor-
dig grotendeels in Brazilie. In Rio de Janeiro. 

Pedro II keizer van Brazilie



30

Qua omvang, bevolkingsdichtheid en econo-
mie is Brazilië het op een na belangrijkste land 
van het westelijk halfrond – na de Verenigde 
Staten. Het is ook het enige land in Noord- en 
Zuid-Amerika dat ooit een zelfstandige 
monarchie was. Een keizerrijk no less. Vanaf 
1840 werd het geregeerd door Pedro II, telg uit 
het koninklijk geslacht van Portugal, waarvan 
Brazilië ooit een kolonie was. Hij was pas vijf-
tien toen hij op de troon werd gehesen, maar 
hij bleek al snel in alles het tegenovergestelde 
van onze Willems – 1,2,3 en wat mij betreft 
ook 4: hij was beleefd op het nederige af, bele-
zen en intellectueel nieuwsgierig, een keiharde 

werker, zuinig met staatsgeld en een demo-
craat in hart en nieren. 
  Terwijl in Nederland Willem II de liberale 
grondwet van Thorbecke probeerde tegen te 
houden, was Pedro een en al eerbied voor de 
privileges van parlementariërs én gewone bur-
gers. Iedereen was welkom op zijn wekelijkse 
spreekuur. ‘Als ik geen keizer was zou ik leraar 
willen zijn’, zei Pedro, die uit eigen zak studie-
beurzen financierde voor veelbelovende Brazi-
lianen. Toen politici een standbeeld voor hem 
wilden oprichten, vroeg hij ze het geld te ste-
ken in de bouw van lagere scholen. In zijn vijf-
tig regeringsjaren accepteerde hij geen enkele 
loonsverhoging. Peperdure paleisverbouwin-
gen, zoals nu bij ons, vond Pedro niet nodig, 
want, zo zei hij: ‘Nodeloze uitgaven zijn het-
zelfde als stelen van de natie’. 
  Zijn buitenlandse reizen bekostigde hij gro-
tendeels zelf. En anders dan de Oranje-vors-
ten, die interviews met lokale media weigeren 
en daardoor op buitenlandse staatsbezoeken 
grotendeels onzichtbaar blijven, was de een-
voudige, hartelijke keizer een wandelend 
reclamebord voor Brazilië, aanspreekbaar voor 
iedereen. Hij wilde er geen keizer genoemd 
worden: ‘Ik heet Pedro de Alcântara’. 

  Vrijheid van meningsuiting was heilig voor 
de keizer. Ook als hij zelf het mikpunt was van 
kritiek of satire. ‘De drukpers bestrijd je met 
de drukpers,’ zei Pedro, op een moment dat 
Willem III zijn critici liet opsluiten. Een wet 
als ‘majesteitsschennis’ was in Brazilië toen al 
ondenkbaar – terwijl je hier nu nog gearres-
teerd wordt als je ‘Fuck de koning!’ roept. 

VEROUDERDE STAATSVORM
Maar wat Pedro II vooral een monarch naar 
mijn hart maakt is dat hij in zijn hart een 
republikein was! Uit zijn brieven en dagboe-
ken blijkt duidelijk dat hij zich ongemakkelijk 
voelde in de rol van erfelijk staatshoofd. In de 
negentiende eeuw al zag hij de monarchie als 
een verouderde staatsvorm, geoorloofd slechts 
als overgang naar een republiek. En toen hij 
hoorde dat het leger een coup tegen hem 
voorbereidde, verzette hij zich niet. Hij ver-
trok met een kussensloop vol Braziliaanse 
aarde en overleed korte tijd later in een een-
voudig hotel in Parijs. 
  Twintig jaar later werd zijn lichaam met 
veel ceremonieel teruggehaald naar Brazilië. 
Talloze Brazilianen hadden intussen een 
tatoeage in de vorm van een kroontje laten 
aanbrengen – zoveel heimwee hadden ze naar 
de keizer die ooit zei dat hij liever een gekozen 
president was geweest. Ik weet het; de recht-
geaarde republikein baseert zijn overtuiging 
op principes – niet op de persoonlijkheid van 
de monarch. Niettemin: wat een schril con-
trast tussen die Pedro en onze Oranjeman. 

RILLINGEN
In the Wall Street Journal schreef ik destijds: 
‘Ik hoop dat wij Nederlanders ooit onze repu-
blikeinse traditie weer volop zullen omarmen. 
In een land van gelijken krijg ik de rillingen als 
medeburgers worden aangesproken met “uwe 
Koninklijke Hoogheid”.’ Het was een genoegen 
om deze middag te mogen doorbrengen in een 
gezelschap van Nederlanders die er precies zo 
over denken. Dank u wel!  

Voor deze lezing heeft Max Westerman zich deels 
gebaseerd op zijn eerder verschenen artikelen en 
reportages over de monarchie. Voor een overzicht 
zie www.maxwesterman.nl/actualiteit

Een soort staatsreligie 
houdt het volk in een 
psychologische 
houdgreep

De dag dat de 
barbaren kwamen
Tekst Ries Roowaan

H et begon al de middag ervoor. Op het oog was het een normale zondag in 
de hoofdstad: de lucht was licht bewolkt en het grachtenwater lag stil tus-
sen de eeuwenoude huizen, terwijl enkele bewoners door de lommerrijke 
lanen slenterden en aan hun zakelijke besognes dachten. Onderwijl was 

echter in de zuidelijke voorsteden reeds een karavaan gesignaleerd; tegen het 
avonduur arriveerden de eerste nomaden in de parken en sloegen daar hun tenten 
op. Anderen kwamen te voet en lieten geen moment onbenut: zij gingen onmiddel-
lijk op zoek naar gerstenat, geestverruimende kruiden en terloopse seks.
 Gedurende de nacht zwol de stroom alleen maar aan en tegen het ochtendgloren 
stond elk stukje groen vol. Ook aan de andere kant van de stad was de dijk gebro-
ken: hele volkeren kwamen met de trein, allen in oranje plunje. Rond elf uur was 
het niet langer mogelijk om nog door de straten te lopen: overal stonden de men-
senmassa’s klem. De koningsgezinden dronken het ene glas na het andere en raak-
ten al snel de tel kwijt. Mannen urineerden waar het hun uitkwam, vrouwen als ze 
het niet langer konden ophouden.
 De burgers van de stad keken met blanke verbijstering naar de holbewoners uit 
de gehuchten in de omtrek en de koedorpen verder weg in de provincie. Zelfs tot 
diep uit de generaliteitslanden waren ze gekomen. Menigeen liet de bezoekers 
weten dat vanaf volgend jaar wat hen betreft iedereen het feest gewoon thuis – in 
de eigen straat, op de eigen weide, voor de eigen plaggenhut – zou vieren. Als ze 
tussen de varkens en de geiten wilden wonen, waarom dan allemaal hierheen 
gereisd? En nog wel op een monarchale hoogtijdag, terwijl de meeste hoofdstede-
lingen het republikeinse gedachtegoed aanhingen en de vorst liever onder de guil-
lotine zouden leggen en decapiteren dan zijn jaardag te vieren.
 Het hielp allemaal niets. Afwachten was het parool, tot laat in de middag de eer-
sten weer vertrokken en langzaam in de straten en op de pleinen een woest land-
schap van afgekloven kippenbotten, lege plastic bekers, pizzadozen en met man-
nensap gevulde schapendarmen zichtbaar werd. De laatste Neanderthalers bleven 
tot diep in de nacht, niet meer in staat om op de benen te staan, hooguit nog tot 
kruipen. Maar ook zij zouden uiteindelijk het veld ruimen.
 In de weken na het feest der barbaren waren de bewoners dag en nacht in touw 
om de bergen afval stukje bij beetje af te voeren. Vervolgens schrobden ze hun 
stoepje schoon en troostten zich met de gedachte dat het gelukkig weer voor een 
jaar gedaan was.  

Ries Roowaan is historicus.
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Goethe, Willem III en de faustiaanse 
schepping van het geld 

In Nederland kwam de Ons Geld-beweging ondanks meer dan 100.000 
handtekeningen tot nu toe niet verder dan de belofte van een onderzoek 
door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In Zwitserland 
heeft het zielsverwante Vollgeld-initatief een bindend referendum 
afgedwongen. Het voorstel is commerciële banken te verbieden om giraal 
geld te scheppen. Dat is een probaat middel ter voorkoming van schade 
door gedwongen economische groei, betoogt filosoof Walter Lüssi met 
een beroep op het werk van Goethe. 

Tekst Walter Lüssi

R ond 1800 heerste onder Duitse 
dichters en denkers een zeldzaam 
apocalyptische stemming, een 
heilsverwachting tegen de achter-

grond van de hoop en de teleurstelling die 
de Franse revolutie met zich mee had 
gebracht. De verwachting was dat de ware 
heerser van de wereld zich zou openbaren, 
en dat ook nog eens op korte termijn, zoals 
ten tijde van Paulus, toen op grond van de 
Visioenen van Johannes werd geloofd dat 
de wederkomst van Christus aanstaande 
was, en dat binnen zeer afzienbare tijd. 
Ten aanzien van de revolutie kon vrijwel 
iedereen zich vinden in de afwijzing van de 
terreur waartoe deze in eerste instantie 
had geleid. Niettemin werd het uitroepen 
van de vrijheid en gelijkheid in Duitsland 
als een grote prestatie verwelkomd. Die 

moest nu alleen nog even worden verwe-
zenlijkt. 

ABSOLUTE GEEST VAN HEGEL
Terwijl in Frankrijk de heerschappij van 
Napoleon volgde, zocht men in Duitsland 
naar de absolute waarheid langs filosofi-
sche, neoreligieuze en kunstzinnige wegen, 
die snel ook in het conservatieve tegendeel 
van de revolutie uitmondden. Toppunt 
daarbij was wel Hegels leer van de absolute 
geest, vanaf welke hoogte hij de door Jena 
rijdende Empereur met imponererende 
minzaamheid (‘Daar paradeert de wereld-
geest te paard!’) kon gadeslaan vanuit zijn 
raamkozijn. Het oneindig geciteerde en 
gevarieerde motto luidde: ‘Es ist an der 
Zeit!’ Het was ontleend aan het ‘Sprookje’ 
waarmee Goethe zijn Unterhaltungen deut-

scher Ausgewanderter had afgesloten. Dat 
Sprookje was bedoeld als stof tot naden-
ken en om een echt gesprek mogelijk te 
maken onder de Duitsers die wegens de 
Franse verovering van Mainz hadden 
moeten vluchten. Over de beoordeling 
van die gebeurtenissen werd indertijd 
heftig gestreden. Het sprookje, geschre-
ven in 1795, werd terecht veel geloofd 
vanwege het poëtische gehalte, de onbe-
teugelde fantasie en de pure muzikaliteit, 
maar ook in de context van de revolutie 
en de daaraan verbonden scheiding der 

geesten had het zeker zeggingskracht. 
Goethe fantaseert hier over de goede 
koning, voor wiens heerschappij het ‘de 
hoogste tijd’ was, en wel zodanig, dat 
zelfs de meest overtuigde revolutionair 
de heerschappij van het volk daartegen 
moest inruilen – ware het sprookje ten-
minste geen sprookje.
 Het betoverend ingehouden geschreven 
sprookje, aangenaam te lezen, verhaalt van 
een tijd waarin het er eindelijk van is 
gekomen dat tegengestelde krachten tot 
een vruchtbare samenwerking komen. In 
een onderaardse kerker hebben drie 
koningen op hun tijd gewacht. De drie 
koningen hebben een vierde kracht 
gemeenschappelijk, die niet meeregeert, 
maar hen wel vormt: de liefde. De gouden 
koning, de wijsheid, toont zijn wezen in 
een korte dialoog, waarin het licht waar-

Een ordelijke heerschappij 
van het volk hield Goethe 
niet voor mogelijk

Een revolutie 
zonder revolutie
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devoller dan goud blijkt en het gesprek 
belangrijker dan het licht. De zilveren koning, 
die zicht is genaamd, kan gezien worden als de 
regentenklasse, de zichtbare, verlichte rege-
ring, waarbij ook datgene meespeelt wat men 
tegenwoordig als transparantie aanduidt. 
De derde koning, van ijzer, is het geweld. Mag 
een goede staat zich beschermen? In het 
sprookje wordt die vraag met een volmondig 
‘ja’ beantwoord. De ware heerser bestaat zo uit 
een dynamische eenheid van de drie koningen 
en de liefde die hen vormt.

ONDERLINGE TEGENGESTELDHEID
Zoals de drie koningen in hun wederzijdse 
samenhang worden geschilderd, lijkt hun evi-
dente onderlinge tegengesteldheid van wezen-
lijk belang, ook wanneer zij uiteindelijk in de 
nieuwe koning zijn verenigd. Van iedere macht 
moet duidelijk zijn, wie zij is, en ook wanneer 
zij allemaal door liefde worden gevoed, mogen 
hun grenzen niet in elkaar verlopen. Die tot 
mislukking gedoemde, veelkoppige koning, zo 
zou ik willen stellen, was het Franse volk, 
wiens revolutionaire heerschappij ondanks 
haar edele bestanddelen schipbreuk zou lei-
den. Een ordelijke heerschappij van het volk, 
waarmee hij zou instemmen, hield Goethe 
niet voor mogelijk.
 Vele van zijn tijdgenoten wensten geen 
genoegen te nemen met een sprookje. Men 
wilde realiteit – al was het maar een geestelij-
ke. Er was sprake van het ‘naderende Rijk 

Gods’ en van de ‘onzichtbare kerk’. Het ging 
om een doel in de geschiedenis, om een ont-
knoping in vrijheid en gelijkheid – ook al was 
het maar alleen op het geestelijke plan. Grof 
gezegd won hier een denkrichting in de apo-
calyptische traditie aan kracht, welke de 
geschiedenis beschouwt als een proces met 
een doel. (Dat is ook nu het heersende den-
ken, waarbij het doel zich echter heeft 
getransformeerd in een telkens terugwijkende 
horizon van mogelijk redding brengende stap-
pen voorwaarts). 
 Ook in dit opzicht ging Goethe zijn eigen 
weg. Weliswaar vergeleek hij zijn sprookje 
eens met de Openbaringen van Johannes en 
gaat het daarin om het verschijnen van de 
Heer, maar het blijft een sprookje, dat zich 
niet sterker kon onderscheiden van de pedant 
gechoreografeerde orgie van woede van de bij-
belse Apocalyps. Aan het einde staat daar dan 
de eindelijk gebouwde brug, die in beide rich-
tingen naar volle tevredenheid wordt benut 
door reizigers en handelaars.

GOETHE’S VRIJMETSELAARSROMAN
Met Wilhelm Meisters Wanderjahren stelt Goe-

In ruil voor een lening schonk 
Willem III het privilege om 
papiergeld te drukken

the zijn lezer voor de nodige raadsels. Zoekt 
men naar zijn eigen positie, dan moet men het 
geheel overzien, waartoe ook de ingevlochten 
novellen behoren, waarmee hij aanknoopt bij 
Italiaanse en Franse vertellers. Het zijn kun-
stige, goed te begrijpen, spannende stukken. 
Maar dat maakt het niet makkelijker de roman 
als geheel te begrijpen – tenzij men zich 
bedenkt dat het in al deze novellen gaat om de 
persoonlijke verwarring van de protagonisten. 
In de roman (eigenlijk een raamvertelling voor 
de novellen) lijken de protagonisten zeker van 
hun zaak, maar het is de tijd die in de war is. 
De roman bevat absoluut geen restauratieve 
elementen, politiek noch religeus. Dat er iets 
nieuws op til is, en dat de economisch-tech-
nologische ontwikkeling daarbij een rol speelt, 
wordt als een voldongen feit waargenomen. 
Goethe beschrijft een geheimzinnige, zichzelf 
besturende bond, die doet denken aan de ver-
enigingen van de vrijmetselaars. Deze bond 
beroept zich op ethische klaarheid en prakti-
sche deugd, over zijn leden voert hij een tege-
lijk losse en preciese regie, en hij stelt zich ten 
doel alle mensen te helpen bij hun lotbestem-
ming om los te komen van de traditionele ver-
banden. Raadselachtig blijven de hoofdthe-
ma’s van de bond: afstand doen en op pad 
gaan. In het bijzonder betreft het hier de emi-
gratie naar Amerika, waar van de grond af een 
nieuwe, betere wereld moet worden opge-
bouwd. Hier scheiden de geesten zich. Een 
stem tegen de uittocht argumenteert, ‘liever in 

het land van een cultuur van onschatbare 
waarde een paar vervelende hindernissen te 
dulden, dan dat ik met de Irokezen moet 
vechten, om hen te verdrijven, of hen met 
contracten te bedriegen, teneinde hun uit hun 
moerassen te verdringen, waar men door de 
muggen ten dode wordt gepijnigd’. 
 Daar lijkt arrogantie te prevaleren boven 
overwegingen op grond van de rechten van de 
oorspronkelijke inwoners, hoewel die tenmin-
ste wel worden genoemd. In andere gevallen 
fantaseren de treklustigen over een leeg land, 
dat slechts wacht op hoogstaande kolonisten. 
Zo raken de helderste idealen in tegenspraak 
met elkaar. Lange redevoeringen van leidende 

 De Zwitserse directe democratie blijkt ook 
op dit gebied aanzienlijk slagkrachtiger: het 
Vollgeld-volksinitatief heeft al genoeg hand-
tekeningen verzameld voor een bindend refe-
rendum, dat waarschijnlijk nog dit jaar zal 
plaatsvinden, anders uiterlijk begin 2018. 
Daarmee wordt het ultieme bankiersland – 
dat eind dit jaar na grote druk vanuit met 
name de Verenigde Staten afscheid zal moeten 
nemen van het zo gekoesterde bankgeheim – 
het eerste land ter wereld waar deze geldher-
vorming echt wordt voorgelegd aan het elec-
toraat. Het voorstel is dat alleen de Nationale 
Bank van Zwitserland voortaan het recht 

krijgt om giraal geld te creëren. Dat betreft 90 
procent van de totale geldhoeveelheid in 
Zwitserland, want slecht 10 procent daarvan 
bestaat uit papiergeld en munten die nu al 
alleen door de Nationale Bank kunnen worden 
uitgegeven. Volgens de initiatiefnemers zal 
het voorstel leiden tot een veel evenwichtigere 
economie. Uit een omvraag van het organise-
rend comité blijkt overigens dat ruim 70 pro-
cent van de Zwitserse bevolking van mening 
is dat geldschepping reeds nu exclusief in 
handen van de overheid berust. 

Meer informatie: www.vollgeld-initiative.ch 

Vollgeld en Ons Geld 
Het Zwitserse Vollgeld-initatief en de Neder-
landse Ons Geld-beweging gaan uit van hetzelf-
de ideaal: te komen tot een schuldvrije geld-
schepping die exclusief in handen is van een 
publiek instituut. In die visie mogen commer-
ciële banken niet meer zelf giraal geld creëren 
en profiteren van de schuldrente daarop terwijl 
de risico’s bij de staat worden gedeponeerd. 
Sinds de grote bankencrisis van 2008 heeft dit 
tot dan toe als utopisch beschouwde idee in 
vele landen een enorme weerklank gevonden. 

In 2015 haalde de Nederlandse Ons Geld-
beweging 100.000 handtekeningen op voor een 
burgerinitiatief. Dat leidde tot de uitnodiging 
aan Ons Geld-voorman George van Houts – de 
bekende acteur – de ideeën te presenteren aan 
de Tweede Kamer, waar ook minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem commentaar gaf. 
De laatste toonde vooral koudwatervrees voor 
het radicale hervormingsprogramma en schoof 
het idee naar Haags gebruik door naar een 
adviesorgaan, in dit geval de Wetenschappelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), naar 
wier rapport over de publieke geldschepping 
nog altijd reikhalzend wordt uitgezien. 

35

d
e

 
r

e
p

u
b

l
i

k
e

i
n

 
 

 
 

 
j

u
n

i
 

2
0

1
7

Willem III te paard in 't Loo.



37

d
e

 
r

e
p

u
b

l
i

k
e

i
n

 
 

 
 

 
j

u
n

i
 

2
0

1
7

36

persoonlijkheden mogen niet verhinderen dat 
grond voor twijfel blijft bestaan. Daar tegen-
over staan dan weer een met veel gezang bele-
den eenheid en een grote bereidheid zich te 
onderwerpen aan de aanvoerders.

INDUSTRIALISATIE
Aan de hand van de ondergaande plaatselijke 
nijverheid (aan de Zürichsee) wordt het pro-
bleem van het opkomende ‘machine- en 
fabriekswezen’ beschreven. Dat gebeurt docu-
mentair nauwgezet, tot in detail worden de 
apparaten en arbeidsmethoden beschreven die 
in die lokale industrie werden ingezet, maar 
hier ontbreekt toch de schildering van de 
ellende die toentertijd wijdverbreid was in de 
Zwitserse bergdalen. Wellicht werd dat inge-
geven door de nieuwe vrijheid, die allen in 

staat zou moeten stellen, zich te voegen bij de 
opkomende krachten en het eigen potentieel 
aan te spreken? Dat is lang niet alles, wat hier 
donker en vol tegenspraak is. Dat heeft Goet-
he niet willen verheimelijken, integendeel. 
 Voor de aangebroken tijd muntte Goethe 
een nieuw begrip: wat nu nodig was, was een 
‘wereldse vroomheid’ als aanvulling op de tra-
ditionele ‘huiselijke vroomheid’. Daarmee 
werd gezegd, dat juist handelen in kleine kring 
niet meer volstaat, aangezien het gezamenlijke 
kader gebroken is: ‘…we moeten komen tot 
een begrip van een wereldse vroomheid, onze 
redelijke menselijke overtuigingen in een 
praktisch verband op de weidse verte richten 
en…de gehele mensheid meenemen’. Maar op 
die manier, zoals de historische ontwikkelin-
gen zelfs voor de enorme horizon van Goethe 
verwarrend waren, moet ook een op hen toe-
gesneden wereldse vroomheid gecompliceerd 
en twijfelachtig blijven. Misschien kwam hier 
voor het eerst iets in het zicht van een econo-
mische ethiek buiten een religieuze context. 
Deze was noodzakelijk geworden – maar wat 
was precies haar programma?

 In David Graebers opzienbare boek Schuld: 
de eerste 5000 jaar (2012) luidt de titel van het 
laatste hoofdstuk: ‘1971 – de start van iets dat 
nog niet kan worden bepaald’. Met 1971 doelt 
Graeber op het loslaten van de gouden stan-
daard en van het systeem van Bretton-Woods, 
dat jaar door het toedoen van de regering-
Nixon in de Verenigde Staten. Voor Goethe, zo 
zou je kunnen zeggen, gold datzelfde voor 
1815, het einde van Napoleons regering.

WILLEM III EN DE BANK OF ENGLAND
In Faust II snijdt Goethe het thema geld aan. 
Het door Mephisto gecreërde papiergeld, 
gedekt door nog te winnen bodemschatten, 
doet direct herinneren aan de wissels van de 
Franse revolutie, die gedekt heetten te zijn 
door het te onteigenen bezit van de kerk en 
die al snel inflatoir bleken te zijn. Ook kan 
worden gedacht aan John Laws gebarsten 
zeepbel van 1720 met speculatie in landerijen 
aan de Mississippi en de gelijktijdige Zuidzee-
zeepbel in Engeland, ter onderstreping van het 
bedenkelijke karakter van dergelijke experi-
menten. Dat waren echter alleen maar de 
bekendste voorbeelden. In Londen was een 
aandelenkoorts uitgebroken, die leidde tot de 
oprichting van talrijke maatschappijen die een 
kort leven beschoren waren. Zoals Graeber 
beschrijft, werden ook aandelen van maat-
schappijen gekocht, wier doel nog geheim 
werd gehouden. De in 1694 opgerichte Bank 
of England was echter zoals bekend uiterst 
succesvol en bestaat, na een veelbewogen 
geschiedenis, nog altijd. In samengang met de 
vraag voor wat voor soort leiderschap rond 
1800 de tijd was gekomen, verdient de Bank 
of England zeker vermelding. Haar bestaan 
berustte oorspronkelijk louter op een konink-
lijke schuld als garantiestelling. In ruil voor 
een lening van 1,2 miljoen pond schonk de 
Britse koning Willem III (tegelijkertijd Oran-
je-stadhouder van de Nederlandse Republiek) 
de bank het privilege om papiergeld te druk-
ken. De biljetten droegen zijn handtekening en 
alsof dat nog niet volstond werd er ook een 
door de koning verschuldigde rente van 8 pro-
cent overeengekomen. De schuld van de 
koning maakte dit papiergeld niet degelijker 
dan het ongewonnen goud de biljetten van 
Mephisto. In beide gevallen verleende de 

handtekening de biljetten het gewicht van een 
wettelijk betaalmiddel. Het succes van de 
Bank of England, in tegenstelling tot al die 
mislukte experimenten op de financiële mark-
ten en beurzen in de 18e eeuw, is niet te dan-
ken aan een bijzondere economische grond-
slag, maar aan gelukkige omstandigheden en 
een slimme bedrijfsleiding. De geldschepping 
zelf is in Faust II het evenbeeld van de 100 jaar 
eerdere stichting van de Bank of England 
(behalve dat de keizer in het drama niet ook 
nog eens 8 procent 
rente over zijn schul-
den hoeft te betalen). 
De stichting van de 
Bank of England werd 
de grondslag voor de 
verdere ontwikkeling 
van de Engelse eco-
nomie, in het bijzon-
der het kolonialisme. 
 Toen in 1763 met 
de ‘Vrede van Parijs’ 
de Britse koloniale 
suprematie werd 
bezegeld, speelde de 
bank daarbij een 
doorslaggevende rol. 
Door haar werd het 
mogelijk enorme 
hoeveelheden geld als 
krediet beschikbaar 
te stellen. De koloni-
satie (net als later de industrialisatie), was 
aangewezen op zulke kredieten. Hier wordt 
inzichtelijk hoe papiergeld, schulden, koloni-
satie en (koloniale) oorlogen met elkaar 
samenhingen. De koloniale machthebbers 
hadden niets te maken met mensen- of bur-
gerrechten. In het koloniale bedrijf ging het 
niet alleen om specerijen en textiel, maar ook 
om wapens en slaven. Zonder in het verlichte 
Europa op noemenswaardige tegenstand te 
stuiten, werd de misdaad van het kolonialisme 
tot de alom geaccepteerde hoofdader van de 
economische ontwikkeling. Haar belangrijkste 
organisatievorm werd de wereldomspannende 
aandelenmaatschappij. Hier zijn de crediteu-
ren de eigenaar, en zij hebben de macht en het 
recht de onderneming als enkel doel voor te 
schrijven om winst te maken.

Er is niets tegen winst – maar die zou aan de 
zijde van de middelen moeten staan, niet aan 
de zijde van het doel! Dat deze economie niet 
het leven diende, maar de winst, was natuur-
lijk niet nieuw. Maar het papiergeld bracht 
nieuwe maatstaven voor de omvang en het 
tempo van de ontwikkeling. Onder het pri-
maat van de winst als doel werden hele landen 
met inbegrip van hun inwoners privébezit van 
Europese aandelenmaatschappijen. Tegen-
woordig ziet men wat daar gebeurde als een 

misdaad tegen de 
menselijkheid. Des-
ondanks is de huidige 
globalisering het per-
fecte kolonialisme, 
hoe discreet ook deze 
omspringt met zijn 
macht. Daarvan 
getuigen talrijke rap-
porten van daartoe 
geëigende NGO’s, 
zoals bijvoorbeeld het 
Grondstoffenboek van 
Public Eye (ook wel 
bekend als de Verkla-
ring van Bern).
Het voorrecht geld te 
scheppen tegen een 
rente van 8 procent in 
ruil voor een lening: 
hoe kwam een koning 
ertoe, in te stemmen 

met zo’n op het eerste oog onvoordelige han-
del? Dat had bij Willem III enerzijds te maken 
met acute geldnood en de zorg om de stabili-
teit van zijn heerschappij. (Dat wil zeggen: hij 
moest zijn vloot renoveren en oorlog voeren.) 
Anderzijds speelde een rol dat de financiële 
experts (net zoals vandaag) beschikten over 
een bijzondere Nimbus. In Faust II beperkte 
de eigenlijke magie zich tot de rasse verveel-
vuldiging van de geldbiljetten met inbegrip 
van de keizerlijke handtekening door Mephis-
to. De rest was als zakelijke methode al lang 
bekend.
 In 1694 was dat idee nog nieuw. Het slaan 
van gouden munten had traditie, maar daar 
was goud voor nodig; voor papiergeld waren 
vaklieden met een magische uitstraling ver-
eist. Dat Willem III instemde met zo’n oplich-

Voor het eerst werd een 
economische ethiek buiten een 
religieuze context zichtbaar
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terij kan aan de hand daarvan worden ver-
klaard. Maar in een legitieme democratie, 
waarin het mogelijk is het functioneren van de 
Nationale Bank wettelijk te regelen, is er geen 
rechtvaardiging voor aan te voeren dat het 
publieke stelsel is gekoppeld aan het winstbe-
jag van de geldschepping en de belastingbeta-
ler voor de zegekar van de bankwinsten wordt 
gespannen.

FAUST II EN HET GELD
Volgens Ulrich Gaier was het de Franse 
koning Karel VI die model stond voor de kei-
zer in Faust II. Deze Karel was een zwakke 
koning, die in 1394 tijdens een gemaskerd bal 
aan de vooravond van zijn huwelijk een brand-
ongeval beleefde waarbij vier van de genodig-
den het leven lieten. Kort daarop moest hij de 
koninklijke waardigheid wegens gebleken 
ongeschiktheid opgeven. In de context van de 
geldschepping had Karel VI niet zoveel te 
betekenen gehad. Goethe gebruikte het gege-
ven van de brand tijdens het bal masqué en 
plantte de schepping van het papiergeld drie-
honderd jaar naar voren. Historische nauw-
keurigheid was hem op dit punt niet belang-
rijk. Als oorzaak daarvan zie ik, dat Goethe de 
economische handel en wandel weliswaar met 
zorg waarnam, maar zich ervan bewust was 
dat hij de ontwikkelingen – ondanks aan-
dachtige lectuur van economische verhande-
lingen – niet helemaal kon overzien. Dat 
wordt ook bevestigd in de beroemde Betracht-
ung im Sinne der Wanderer, waar tegenover de 
met papiergeld en schulden gemoeide veran-
deringen alleen wenselijke individuele karak-
tereigenschappen worden ingebracht. En in 
Faust II blijft de papiergeldschepping beperkt 
tot een expliciete episode (die echter in geen 
geval beperkt blijft tot het carnavalspektakel).

GENOTZUCHTIGE MISLUKKELING
Terwijl de keizer in Goethe’s drama in overeen-
stemming met Karel VI het schoolvoorbeeld is 
van een genotzuchtige mislukkeling, ontwik-
kelt Faust zelf alle eigenschappen van een door 
schuld gedreven kolonisator, die David Graeber 
beschrijft aan de hand van Hernán Cortéz. 
Opgehitst door een onzichtbare macht, handelt 
hij bruter dan hij zelf gelooft te zijn. Hij is erop 
gericht zich alles eigen te maken, voor wat hem 

niets oplevert toont hij geen belangstelling, het 
komt tot moord en vernietiging. In Faust II 
wordt die handelswijze beschreven bij het uit 
de weg ruimen van Philemon en Baucis. Zoals 
deze twee bejaarde echtelieden door Goethe 
beschreven worden, met hun gast, die net als 
zij wordt vermoord, en aan de hand van hun 
omschrijvingen van de koloniale praktijk wordt 
duidelijk, dat Faust is verworden tot een typi-
sche economische misdadiger van zijn tijd:

Menschenopfer mussten bluten,
Nachts erscholl des Jammers Qual,
Meerab flossen Feuergluten;
Morgens war es ein Kanal

 De oude echtelieden in hun verborgen bos-
hut staan voor datgene dat geen prijs, maar 
waarde heeft – en dat wordt verwoest. Deze 
vijfde akte van Faust II is een goed voorbeeld 
hoe compromisloos duidelijk – en waar nodig 
ook aanvallend – Goethe zich in zijn poëzie 
uitdrukken kon. Dat behoort ook tot zijn sta-
tuur als dichter, dat hij nergens meer zichzelf 
is als in zijn poëzie: hoe poëtischer, des te 
meedogenlozer. 
 In zijn nawoord van H. Chr. Binswangers 
Faust-Interpretatie Geld und Magie schrijft 
Iring Fetscher: ‘De prijs van de verandering 
van de wereld in economisch bruikbaar mate-
riaal wordt geïlustreerd aan het lot van het 
koppel Philemon en Baucis, wier bescheiden, 
zelfvoorzienende bestaan moet wijken voor 
Faust’s ‘Grote Plan’. Terecht wijst Binswanger 
erop dat deze handelwijze nog aan de orde van 
de dag is in de Derde Wereld tegenover 
natuurvolkeren en kleine boeren’.
 Wat het geld en het geldsysteem betreft, 
kon Goethe nog niet tot een alles doordrin-
gende visie komen, en daar was hij zich naar 
het schijnt van bewust. Geld leek een goed 
met bijzondere eigenschappen te moeten zijn: 
waardevol, niet aan bederf onderhevig, uniek 
en transportabel, in het ideale geval goud. Het 
wezen van het geldsysteem werd verhuld door 
de schijnbare gelijkheid van geld en goud. 
Papiergeld kon men zich alleen voorstellen als 
een verschijningsvorm van goud, ook wanneer 
deze dan soms imaginair of slechts als schuld 
grijpbaar was. En de huidige private krediet-
geldschepping? Zelfs de duivel was niet door-

trapt genoeg om zich zoiets voor te stellen.
 Dankzij David Graeber en het door hem 
uitgevoerde antropologische onderzoek weten 
we dat lang voor de opkomst van het geld (en 
ook daarna herhaald in verschillende regio’s) 
goed functionerende kredietsystemen beston-
den. Deze berustten op een opvatting van 
schuld waarin de opdeling in een morele en 
een economische betekenis nog niet bestond. 
Schulden waren oorspronkelijk niets anders 
als een uitdrukking van het feit dat men zon-
der wederzijdse hulp niet overleven kan. Met 
een rente-economie had zij niets uitstaande. 
In kleine gemeenschappen, waar iedereen 
elkaar kende, wist men zonder boekhouding 
met schulden om te gaan, vooral omdat men 
niet geloofde dat men daar exact mathema-
tisch mee moest om gaan. In grotere gemeen-
schappen was dat natuurlijk niet mogelijk. En 
hier komt met dank aan Graeber de oorsprong 
van het geld in zicht: niet als ruilmiddel, maar 
als massa-eenheid voor schulden.
 Het inzicht in deze geschiedenis maakt het 
onderscheid tussen geld en goederen duidelijk 
en geeft geld alleen bestaansrecht als een op 
zich waardeloos ruilmiddel, dat alleen dankzij 
vertrouwen als deugdelijk kan worden 
beschouwd. (Vertrouwen dat wordt gerecht-
vaardigd omdat een daartoe gelegitimeerde 
instantie het in de juiste hoeveelheid heeft 
geschapen, in lijn met de grootte van de 
betreffende economische gemeenschap). Voor 
dit besef was de weg nog lang. Aan het einde 
van de 19e eeuw was dit voorbehouden aan 
Silvio Gesell. 

ECONOMIE ALS WETENSCHAP
De economie die op onze universiteiten wordt 
gedoceerd en door de meeste media wordt 
beschreven bevat een buitenwetenschappelijk 
fundament waarover veel te weinig of liever 
helemaal niet wordt gereflecteerd. Ze doet 
zich voor als een strenge discipline, die iets 
bestudeert dat uit zichzelf bestaat, waarbij 
elke mathematische toepassing ten teken van 
de exactheid ervan uiterst welkom is. In wer-
kelijkheid is zij in hoofdzaak niets anders dan 
de theorie van de verhoudingen in het nu 
heersende systeem. Dat iedere economische 
theorie een buiteneconomisch fundament 
heeft – historisch, filosofisch, particulier, 
politiek, enz – wordt aan het zicht onttrok-
ken. 
 Onder de titel De kapitaalmarkt is een tik-
kende tijdbom plaatste het dagblad Südkurier in 
de editie van 18-6-2015 een interview met 
professor in de economie aan de Universiteit 
van Konstanz Manfred Pollanz. Aan het slot 
merkt deze op: ‘We hebben een nieuw denken 
nodig in de economie en moeten ons afvragen: 
waartoe dient de economie? In mijn ogen gaat 
het om een infrastructuur, een onderbouw, die 
het leven van de mensen eenvoudiger maakt. 
Niet een bovenbouw, die loodzwaar op de 
schouders van de mensen drukt en nauwelijk 
meer beheersbare risico’s met zich meebrengt, 
die uiteindelijk ons allemaal bedreigen.’
 De vraag naar wat voor economie men 
moet streven kan en moet in een moderne 
democratie door de burger (die ook een 
wetenschapper kan zijn) worden beantwoord, 

Beeltenis van 
Goethe op een 
bankbiljet van de 
voormalige DDR.
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niet alleen door wetenschappers, die zich op 
dit punt alleen maar kunnen voordoen als 
expert.

PROBLEEM VAN DE GROEI 
Het is de verdienste van het Vollgeld-initatief 
dat het heeft gewezen op de fundamentele 
economische en maatschappelijke betekenis 
van het geldsysteem. Het belangrijkste daarbij 
is het probleem van de groei. Het bestaande 
systeem van de private geldschepping met zijn 
exponentieel groeiende kapitaaldienst vereist 
een exponentiële economische groei, en als 
deze onvoldoende is, resulteert dat in een 
omslag in het tegendeel, in een krimp, wat een 
ernstige crisis oplevert.

 De reeds genoemde H.Chr. Binswanger, die 
de economische betekenis van Faust heeft 
getoond, berekent in zijn baanbrekende werk 
Die Wachstumsspirale dat de globale gemiddele 
economische groei die bereikt moet worden 
om krimp te vermijden, momenteel op 1,8 
procent ligt. Voor een lineaire groei lijkt dat 
een bescheiden percentage. Maar als econo-
misch groeicijfer is het exponentieel. 1,8 pro-
cent betekent over een periode van 100 jaar 
een stijging in zesvoud, over een periode van 

200 jaar een stijging maal 35 en in 300 jaar 
een stijging in 200-voud. Dit dwangmatige 
perspectief leidt niet alleen tot een evident 
ecologisch gevaar, maar zet via de daarop 
gebaseerde prioriteiten van de financiële 
markten een schadelijke kettingreactie in 
beweging. 

PUBLIEKE ARMOEDE
Het politiek-ethische bereik wordt afgedaan 
als secondair en irrelevant. Politici en burgers 
wagen het steeds minder hier als deskundige 
op te treden. De publieke armoede neemt 
steeds sneller toe. Het enige perspectief dat 
wordt geboden is privatisering, zoals uit de 
geschiedenis van het kolonialisme is gebleken. 
De maatschappelijke tweedeling wordt steeds 
groter. Het geestelijk leven is blootgesteld aan 
een permanent propaganda-offensief. Het 
wordt gemarginaliseerd en verlaagd tot een 
decorstuk van luxe en vermaak. 
 Dat alles verklaart de redenen waarom het 
Vollgeld-initatief aandringt op een hervor-
ming van het geldsysteem. Het is de enige 
manier de beschreven dwang te doorbreken en 
nieuwe mogelijkheden te creëren. De vraag 
luidt dus: Willen we een geldsysteem van pri-
vaat kredietgeld of een openbaar geldsysteem 
met Vollgeld? Of, anders geformuleerd: Wie 
moet in een democratische staat het alleen-
recht hebben op het privilege om geld te 
mogen scheppen: de banken of de openbaar-
heid? 
 Het Vollgeld-initatief streeft naar een zorg-
vuldig geregelde hervorming van het systeem, 
een revolutie zonder revolutie zogezegd. Het 
verschaft ruimte en vrijheid voor goede wil, 
deskundigheid en verantwoordelijkheidsge-
voel: hierdoor wordt democratische politiek 
weer mogelijk, ethiek krijgt een centrale plaats 
in de economische politiek en de verwoesting 
van de ecosystemen wordt niet meer dwin-
gend opgelegd.  
 
Walter Lüssi is een Zwitserse filosoof en publicist 
die zich inzet voor het komende referendum in 
Zwitserland over het Vollgeld-initatief, dat hetzelfde 
doel nastreeft als de Nederlandse Ons Geld-bewe-
ging (zie kader). Dit artikel is een ingekorte bewer-
king van een pamflet dat hij ter ondersteuning van 
dit initiatief publiceerde.

Dwangmatige economische 
groei zet een schadelijke 
kettingreactie in beweging

Het mysterie van de ‘Stadshoudersbrief’ van Prins Bernhard, waarin 
deze tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn diensten zou hebben 

aangeboden aan Hitler, duurt nog altijd voort. Dichter Manuel Kneepkens, 
voorheen ook bekend als gemeenteraadslid van de Rotterdamse 

Stadspartij, liet zich inspireren door de rol die de al even mysterieuze 
Rotterdammer Christiaan Lindemans, alias ‘King Kong’, in deze affaire 

heeft gespeeld. Een zomerklucht tussen waarheid en verdichting.

Tekst Manuel Kneepkens

King Kong en de 
Stadhoudersbrief

Koning-stadhouder Willem III schonk de Bank 
of England het recht om geld te drukken.

D e waardering voor prins Bernhard, 
a.k.a. de ‘Schavuit van Oranje’, was 
toch al nog maar een fractie van die 
van vlak na de oorlog. Toen was hij 

als ‘oorlogsheld’ ongelofelijk populair. Daar is 
heden weinig van over. 
 Het spraakmakende boek van historica 
Jolande Withuis ‘Juliana, vorstin in een man-
nenwereld’ heeft het er voor Prins Bernhard 
niet beter op gemaakt.
 Het blijkt met die Bernhard nog veel erger 
gesteld dan we al wisten. Echt een hele foute 
man.
 Dat doet mij sterk denken aan de ophef, die 
er een drie jaar of geleden ontstond, toen 
iemand zich tot de Straatnaamcommissie van 
de gemeente Rotterdam wendde (nee, ik was 
het niet…) met het verzoek de Prins Bern-
hardkade van een andere naam te voorzien. 
‘Het kan toch niet zó zijn, dat er bij ons in 
Rotterdam doodleuk een straat vernoemd is 
naar een “louche wapenhandelaar”?’, aldus de 
klager. Zijn klacht haalde de pers.
 Een ander iemand (alweer, nee, ik niet…) 
haakte erop in en stelde voor de Prins Bern-

hardkade om te dopen in …King Kongkade. 
Naar ‘King Kong’ Lindemans, Bernhards favo-
riete koerier op het einde van de oorlog. Een 
grap natuurlijk, want die Lindemans was zo 
mogelijk nog fouter dan de prins zelf.

DUBBELSPION
Dit alles heeft mij echter op het volgende idee 
gebracht.
 Ik pleit er bij dezen vurig voor, dat Linde-
mans’ graf op de begraafplaats Crooswijk een 
grafschrift krijgt. Aan het einde van mijn relaas 
zal ik een voorstel doen, hoe dat grafschrift 
dan wel zou moeten luiden.
 Het gaat dus om het graf van Christiaan 
Lindemans, de roemruchte ‘dubbelspion’ eind 
Tweede Wereldoorlog, vanwege zijn reusach-
tige gestalte bijgenaamd King Kong.
Het verhaal gaat, dat het er toentertijd, eind 
1944, op het hoofdkwartier van de toenmalige 
Binnenlandse Strijdkrachten, die onder 
opperbevel stonden van prins Bernhard zur 
Lippe Biesterfeld, nogal ‘loslippig’ toeging.
Daardoor kon King Kong Lindemans, die Bern-
hard diende als koerier, gemakkelijk op de 
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Graf van Christiaan Lindemans (1912–1946)

hoogte raken van Market Garden, de militaire 
operatie bedoeld om bij Arnhem de Rijn te 
oversteken, richting Duitsland. Deze informa-
tie wordt King Kong geacht doorgespeeld te 
hebben aan de Duitsers. Gevolg: de Slag om 
Arnhem, de oversteek van de Rijn, werd een 
mislukking. Honderden doden vielen voor 
niets. 
 Bovendien werd zo de opmars van de Wes-
terse geallieerden zodanig vertraagd, dat de 
Russen eerder in Berlijn waren. Plus dat ze een 
groter stuk van Duitsland wisten te veroveren 
dan de Westerse geallieerden lief was, de late-
re DDR... 
 Berlijns wankele positie sindsdien tijdens 
de Koude Oorlog...de bouw van de Muur…
Kennedy’s befaamde ‘Ich bin ein Berliner!’ 
etc….het komt allemaal rechtstreeks voort uit 
het mislukken van Market Garden. 
 Maar het graf van Christiaan Lindemans op 
Crooswijk ligt er vredig en verlaten bij. Niets 
verwijst aldaar naar Lindemans’ cruciale rol in 
de Tweede Wereldoorlog. Zijn grafsteen wijkt 
wat tekst betreft op geen enkele wijze af van 
de grafstenen rondom. Het vermeldt naam, 
geboortedatum en sterfdatum. Meer niet. 
Zelfs het woord ‘King Kong’ staat er niet op.
 
SCHRAAL GEDOE
Schraal gedoe ten opzichte van een Rotter-
dammer, die nog steeds tot de verbeelding 
spreekt. Niemand minder dan Willem Frede-
rik Hermans wijdde een toneelstuk aan hem, 
uiteraard ‘King Kong’ geheten. 
 En ook thrillerschrijver Thomas Ross 
scheidde een dikke pil af over Christiaan Lin-
demans en zijn tijd. Al gaat dat geschrift 
eigenlijk meer over Prins Bernhard, het vaste 
bête noir van deze schrijver.
 Ross’ roman heet eveneens King Kong.
Eigenlijk heeft Rotterdam in Christiaan Lin-
demans iemand met de statuur van ‘mythi-
sche figuur’. Niet meer en niet minder. Mis-
schien speelt daarbij een rol Lindemans’ 
vernoeming naar de monsteraap King Kong, 
die mythische figuur bij uitstek. De ‘hoofdrol-
speler’ in de gelijknamige rolprent van 
C.M.Cooper en Ernst B. Schoedsack , dat 
summum van Hollywood - edelkitsch, uitge-
bracht in het crisisjaar 1933. 

KING KONG LEEFT!
Zo was er, na de oorlog, het hardnekkige 
gerucht, heel kenmerkend voor mythische 
figuren: King Kong Leeft! Lindemans ligt níet 
op Crooswijk begraven… Het lijk van iemand 
anders is in Lindemans kist gestopt! 
 Ja, men wist het zeker, King Kong zou vlak 
na de oorlog naar Zuid-Amerika hebben 
weten te ontkomen. Via een vluchtroute voor 
ex-Nazi’s. Volgens ‘betrouwbare’ getuigen zou 
hij herhaaldelijk gesignaleerd zijn in Argenti-
nië. (Op de ranch van de vader van Máxima 
Zorreguieta, zeker…) 

Geruchten over King Kongs afwezigheid in 
het graf op Crooswijk zijn altijd gebleven. Ja, 
ze werden, jaar in jaar uit, alleen maar sterker. 
Ze werden zelfs dermate hardnekkig, dat in 
1982 op last van Bram Peper, de toenmalige 
burgemeester van Rotterdam, het graf 
geopend werd. Exhumatie is burgemeesters-
taak, zie de Wet op de Lijkbezorging en de 
Koninklijke Besluiten van 12 Juni 1951 en 26 
Juni 1963.
 De exhumatie van Lindemans in 1982 had 
plaats op een van de meest bloedhete dagen 
van die zomer van dat jaar. Exhumatie houdt 
onder andere in, dat de burgemeester ook 
daadwerkelijk bij de opening van het graf en 
de identificatie van de stoffelijke resten aan-
wezig dient te zijn. Bram Peper kwam daartoe 
naar Crooswijk… in korte broek! Tot ontstel-
tenis van de aanwezige nabestaanden van Lin-
demans, allen in stemmig zwart gekleed.

ROEKELOOS MOTORRIJDER
King Kong bleek er wel degelijk in te liggen. 
Lindemans was tijdens zijn leven een roeke-
loos motorrijder geweest en op een gegeven 
moment hardhandig in botsing gekomen met 
een lantaarnpaal. Daarbij had hij allerlei bot-
breuken opgelopen. Die botbreuken bleken 
nog goed herkenbaar te zijn in het opgegraven 
gebeente. Einde verhaal!

EINDE VERHAAL?
Stel dat ik een thrillerschrijver was à la Tho-
mas Ross… Dan zou ik zeggen: nú begint het 
pas!
 Is het graf van Lindemans werkelijk enkel 
geopend om, bijna veertig jaar na dato van zijn 

overlijden, de identiteit van het gebeente, dat 
erin lag, vast te stellen? Zeer onwaarschijnlijk! 
Is er niet iets anders aan de hand?
 Daar is immers óók nog het gerucht dat 
Lindemans de beschikking had over de zgn. 
Stadhoudersbrief en dat hij daarmee hij vast 
van plan was Prins Bernhard te chanteren.

STAALTJE HOOGVERRAAD
Die zgn. Stadhoudersbrief  zou in 1942 door 
Bernard aan Hitler geschreven zijn. Daarin zou 
prins Bernhard het voorstel hebben gedaan 
om hem, Bernhard, samen met zijn echtgenote 
prinses Juliana, tot stadhouders te benoemen 
van Nederland. Nederland zou dan onder hun 
bewind een min of meer onafhankelijke posi-
tie mogen innemen in das Dritte Reich. In het 
heetst van de Tweede Wereldoorlog – de Slag 
om Stalingrad was nog volop aan de gang - 
was zo’n brief niets minder dan een staaltje 
van hoogverraad.
 Of die brief werkelijk geschreven is…? 
Thrillerschrijver Thomas Ross is vast van het 
bestaan ervan overtuigd. De historicus Aal-
ders, die onderzoek heeft gedaan naar het 
bestaan van die brief, voert namen van men-
sen op die beweren de brief te hebben gelezen, 

o.a. de toenmalige adjunct-hoofredacteur van 
De Telegraaf, Heitink, die, naar eigen zeggen, 
wel eens ‘bijkluste’ voor de Franse Geheime 
Dienst in de jaren vijftig. In het archief van die 
dienst in Parijs was hem de brief getoond… 
Helaas, waren Heitink en al die andere ‘getui-
gen’ allemaal al overleden op het moment dat 
Aalders zijn onderzoek deed. Aalders moest 
het doen met getuigenissen uit de tweede 
hand. Mensen die mensen zeiden gekend te 
hebben, die de brief zeiden te hebben gezien. 
Aalders’ conclusie: het bestaan van de Stad-
houdersbrief kan niet worden bewezen, maar 
het niet-bestaan kan dat evenmin! Een pat-
stelling noemt hij het.
 Maar er is wel degelijk iemand geweest, die 
Heitink voor diens dood gesproken heeft en 
daarover ook heeft gepubliceerd, nl. de journa-
list Ton Biesemaat. In zijn boek Bernhardgate 
(2007) doet hij van die gesprekken verslag. Ook 
meldt hij dat Heitink zijn wederwaardigheden 
met de Stadhoudersbrief in twee schriftelijke 
verklaringen heeft vastgelegd, een gedaan op 2 
juni 2003 en een op 4 maart 2004.
In dat geval zou Thomas Ross toch gelijk heb-
ben en bestaat die Stadhoudersbrief wel dege-
lijk. Maar waar is die dan?
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Vijfentwintig jaar moest het duren voordat Nederland de Sovjet-Unie 
als staat wenste te erkennen. Lag het aan de toorn van Wilhelmina, die 

mogelijk grote verliezen had geleden door de communistische 
machtsovername van 1917 en als kwart Romanov ook een deel van haar 

familie had verloren? Maurits van den Toorn volgt het spoor terug.

Tekst Maurits van den Toorn

N adat de bolsjewieken in 1921 de bur-
geroorlog hadden gewonnen, legden 
bijna alle landen zich bij het onver-
mijdelijke neer. Ze erkenden na ver-

loop van tijd de nieuwe Sovjetstaat, al was het 
niet van harte. Alle landen? Nee, een klein 
landje aan de Noordzee bleef moedig weer-
stand bieden aan de realiteit en weigerde die te 
erkennen. De praktijk was ook in dat kleine 
landje ondertussen soepeler dan de leer, want 
er werd wel handel gedreven. Pecunia non olet, 
wisten de Romeinen immers al.
 Dat de oktober/novemberrevolutie van 1917 
met afschuw werd gadegeslagen had niet 
alleen te maken met angst voor het overslaan 
van de onrust naar het westen. Het ging ook 

om financiële belangen, want het nieuwe 
bewind staakte de betaling van rente en aflos-
sing op Russische staatsobligaties en door de 
staat gegarandeerde spoorwegleningen. Ook 
aandelen waren in één klap niets meer waard. 
De Sovjets hadden niets te maken met die 
kapitalistische fratsen, zo vond het nieuwe 
bewind. Bovendien kwam het natuurlijk lekker 
goedkoop uit. 
 Dergelijke schuldpapieren waren in Neder-
land heel populair. De Vereniging voor de 
Effectenhandel schatte dat er hier te lande 
voor bijna een miljard gulden aan Russische 
staatsobligaties was geplaatst (omgerekend 
naar huidige waarde zo’n acht miljard euro). 
De bezitters van die papieren, in veel gevallen 

Wilhelmina lag dwars bij
erkenning Sovjet-Unie 

STADHOUDERSKADE
Nu doet zich het volgende voor. Het toenma-
lig adres van familie Lindemans in Crooswijk 
blijkt hemelsbreed niet zo ver verwijderd van 
de Prins Bernhardkade in Hillegersberg.
Die straat heeft uiteraard pas na de Tweede 
Wereldoorlog die naam gekregen. Daarvoor 
heette hij heel anders.
 Toen waren in de villa’s daar immers de 
gezinnen ondergebracht van de leidinggeven-
den van het Nazidom in Rotterdam, de Gesta-
po, de SS , de SD, etc., De straat heette toen… 
Stadhouderskade. 
 Wat als die brief nou eens Stadhouders-
brief heette, omdat die brief toentertijd op 
last van de Prins door dubbelspion Lindemans 
op de Stadhouderskade gepost moest worden? 
En stel dat Lindemans van die brief een kopie 
had gemaakt… ja, misschien wel de hele brief 
domweg niet heeft verstuurd, maar onder zich 
gehouden, om er zoals al gezegd, na de oorlog 
de Prins mee te chanteren? Nu, dan was het 
klaar als een klontje waarom de exhumatie van 
Lindemans nodig was. Om te kijken of Linde-
mans de brief met zich mee in het graf had 
genomen, natuurlijk! 
 Quod non. 
 Althans in het Rapport door de deskundi-
gen van het Forensisch Laboratorium te Rijs-
wijk opgemaakt over Lindemans’ exhumatie 
valt daarover niets te lezen.

Dan rest er nog één mogelijkheid. 
 De brief is verstopt ergens op een van de 
adressen aan de huidige Prins Bernhardkade… 
Nu doet zich het geval voor dat een goede 
vriend van mij, oud Vrije Volk-journalist Ben 
Herbergs, een jaar of wat geleden naar de 
Prins Bernhardkade is verhuisd.
 Hem legde ik de hypothese voor dat de zgn. 
Stadhoudersbrief misschien wel eens in zijn 
huis verstopt zou kunnen zijn. Ben dacht van 
niet. Het huis was ter gelegenheid van de ver-
huizing grondig schoongemaakt en dito ver-
timmerd. Als er ergens iets verstopt was 
geweest, dan was dat wel gebleken. 
 In zijn tuin dan, misschien? 
 Ja, nu je het zegt ...Hem was een eigenaardi-
ge verhoging achter in de tuin opgevallen. Een 
onduidelijk soort heuveltje. Zou daar?
Fluks werd door ons de schop ter hand geno-

men, en zowaar, na enig graafwerk, dook er een 
vermolmd eikenhouten kistje op met daarop 
het teken van de swastika…Eureka?! We for-
ceerden het slot. En daar op de bodem lag 
inderdaad een brief. Althans wat er van over 
was. Vocht en onderaards ongedierte hadden al 
behoorlijk hun vernietigend werk gedaan. 
 Maar het was onmiskenbaar een in het 
Duits geschreven tekst met als aanhef ‘Sehr 
Geehrther Führer’… Die brief hebben we 
prompt opgestuurd naar het Forensisch Insti-
tuut in Rijswijk. Dat instituut is immers zeer 
bedreven in het leesbaar maken van aangetast 
papier.

ZEVENHOOG VAN HET BALKON
Ongeveer een maand geleden heeft Ben nog 
eens gebeld naar de ambtenaar, met wie we 
contact hadden gehad, want we hoorden als-
maar niks. Hij bleek overleden! Van zevenhoog 
van het balkon van zijn flat gevallen! Zijn 
opvolger zegt niets van een door ons ver-
stuurde brief te weten. Maar hij zou het 
nagaan. Weg kon die brief niet zijn! Circa een 
week geleden heeft Ben weer eens gebeld. 
Blijkt ook deze onderzoeker… zojuist overle-
den! Van achthoog van het balkon van de flat 
van zijn vriendin gevallen! Je zou er bijna wat 
van gaan denken. Maar nee, dat kán toch 
niet…wij leven in Nederland een democrati-
sche rechtsstaat, en niet in een of andere 
bananenmonarchie?!
 De onderzoeker aan de telefoon, de opvol-
ger van de opvolger zogezegd, heeft plechtig 
beloofd de zaak opnieuw tot de bodem uit te 
zoeken. Heus, meneer Hertzberg (sic!) Die 
brief komt boven water! Die kan niet weg zijn!

Ben Herbergs en ondergetekende wachtten 
gespannen af.

Inmiddels is het mij glashelder welk graf-
schrift op het graf van Christiaan Lindemans 
dient te worden aangebracht:

 HIER RUST KING KONG

Hij wist van de Prins geen kwaad…
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kleine beleggers, konden naar hun geld fluiten. 
Overigens kregen Groot-Brittannië in 1986 en 
Frankrijk in 1997 alsnog een beperkte schade-
loosstelling. Dat lukte doordat beide landen 
nog geblokkeerde tegoeden uit de tsaristische 
tijd hadden, zoals goud. Nederland beschikte 
niet over zo’n ruilmiddel.

VERDRAG VAN RAPALLO
Het Sovjetbewind mocht dan gevreesd en 
gehaat zijn, het was realiteit en werd gaande-
weg door steeds meer landen formeel erkend. 
Geruchtmakend was in april 1922 het Verdrag 
van Rapallo, waarmee Duitsland en de USSR 
elkaar erkenden en vergaande afspraken over 
samenwerking maakten. Dat kan worden 
gezien als een bondgenootschap tussen twee 
politieke outcasts, die weinig andere mogelijk-
heden hadden. In november 1923 erkende ook 
Italië – weliswaar sinds kort onder leiding 
van Mussolini, maar in veel opzichten nog een 
‘normaal’ land – de Sovjet-Unie. Groot-Brit-
tannië en Frankrijk volgden in 1924, China en 
Japan in 1925. Spanje en de Verenigde Staten 
erkenden het bewind in 1933, veel Balkanlan-
den in 1934 en België in 1935. Spanje verbrak 
trouwens na de overwinning van Franco de 
relaties weer.

In Den Haag bleef het ondertussen oorverdo-
vend stil, voor de buitenwereld dan. In 
november 1918 verliet waarnemend gezant 
Willem Jacob Oudendijk als laatste Neder-
landse vertegenwoordiger de Sovjet-Unie en 
kwam er een einde aan de formele relaties 
tussen beide landen. Binnenskamers woedden 
er in de volgende jaren discussies over de 
omgang met het nieuwe bewind. De scheids-
lijnen lagen voor de hand: de confessionele 
partijen waren fel tegen het goddeloze bolsje-
wistische monster, de socialisten en natuur-
lijk vooral de communisten waren aanzienlijk 
welwillender gestemd, terwijl de liberalen 
vooral de handelsbelangen in het oog hielden. 
Het bedrijfsleven pleitte met het oog op dat 
laatste al snel voor een vorm van erkenning. 
Dat was vooral gemotiveerd door de economi-
sche terugval begin jaren twintig, want toen 
de economie vanaf 1924 weer aantrok en de 
handel met de Sovjetstaat weinig bleek op te 
leveren, ebde belangstelling uit die hoek weg. 

De directeur-generaal van de Koninklijke/
Shell, sir Henry Deterding, publiceerde in 
1927 zelfs een fel anti-Sovjet manifest. Voor 
die uitbarsting waren meerdere aanleidingen: 
behalve het kwijtraken van Shell-concessies in 
het land had Deterding ook persoonlijk finan-
ciële verliezen geleden. Bovendien was hij op 
dat moment getrouwd met Lydia Pawlowna 
Koudoyaroff, afkomstig uit Russische emi-
grantenkringen, en ontpopte hij zich gaande-
weg tot nazi-sympathisant.

 Het maakte allemaal weinig uit, de opeen-
volgende ministers van Buitenlandse Zaken – 
Van Karnebeek (1918-1927), Beelaerts van 
Blokland (1927-1933), De Graeff (1933-1937) 
en Patijn (1937-1939) – trokken hun eigen 
plan. Dat gebeurde vooral door hun persoon-
lijke afkeer van de bolsjewieken (onhebbelijk 
volk dat zich in deftige diplomatenogen niet 
wist te gedragen) en werd gevoed door infor-
matie uit antibolsjewistische emigrantenkrin-
gen (gevluchte adel en andere mensen die wél 
wisten ‘hoe het hoorde’). Daarbij kan de 

bewindslieden een zekere halsstarrigheid wor-
den verweten; naarmate ze langer in hun hou-
ding volhardden werd het steeds moeilijker 
om van opvatting te veranderen. Ze werden 
daarbij geholpen door de Nederlandse neutra-
liteitspolitiek, beter gezegd afzijdigheidspoli-
tiek, die de luxe bood om zich van een onaan-
genaam verschijnsel als de Sovjet-Unie zo 
min mogelijk aan te trekken. Wat ook mee-
speelde was angst voor de communistische 
propaganda en agitatie van de Komintern, 
vooral in de koloniën. Twee communistische 

opstanden op Java en Sumatra in 1926 en 1927 
bleken achteraf niet veel om het lijf te hebben 
en waren bovendien niet of nauwelijks 
gesteund door Moskou, maar ze wakkerden de 
vrees voor het rode monster wel aan. Ben 
Knapen oordeelt in zijn dissertatie De lange 
weg naar Moskou, over de Nederlandse relatie 
met de Sovjet-Unie in de periode 1917-1942, 
desondanks hard over het beleid van Van Kar-
nebeek, dat hij ‘schuchter, angstig soms, en 
fantasieloos’ noemt.
 

TWIJFELACHTIGE FAMILIETREKJES
Er is altijd veel te doen geweest over de blok-
kade voor erkenning die koningin Wilhelmina 
zou hebben opgelegd. Dit vanwege haar fami-
lieband met de in 1918 door de bolsjewieken 
vermoorde Romanovs. Die band bestond – via 
grootmoeder Anna Paulowna (1795-1865), de 
echtgenote van Willem II – uit overgrootva-
der tsaar Paul I (1754-1801). Die was excen-
triek of, duidelijker geformuleerd, krankzin-
nig. Na een bewind van vijf jaar werd hij door 
een groep hovelingen in zijn slaapkamer ver-
moord ‘om erger te voorkomen’, zoals het in 
een Sovjet-geschiedenisboek werd genoemd. 
Pauls zoon en opvolger Alexander I bestrafte 
de moordenaars niet, wat over zijn rol te den-
ken geeft. Wilhelmina identificeerde zich dus 
met (verre) familie met op z’n zachtst gezegd 
twijfelachtige trekjes.
 Of zou er nog een reden voor haar halsstar-
righeid zijn geweest? Gezien de populariteit in 
Nederland van Russische spoorwegobligaties 
is het niet uit te sluiten dat ook de Oranjes 
daarmee in 1917 flink het schip zijn ingegaan. 
Mogelijk was de koppigheid van Wilhelmina 
dan ook (mede) financieel gemotiveerd. Grote 
kans dat we daar nooit achter zullen komen; 
de Vereniging voor de Effectenhandel meldde 
destijds al dat lang niet alle eigenaren aan het 
onderzoek hadden meegedaan.
 Knapen nuanceert in zijn boek de rol van 
Wilhelmina en stelt dat Van Karnebeek ver-
antwoordelijk was en niet de koningin. For-
meel is dat waar, maar het is ook een nogal 
legalistisch standpunt dat geen rekening 
houdt met de serviele houding die bewinds-
lieden plegen aan te nemen zodra het konings-
huis ten tonele verschijnt. Overigens verschil-
den de opvattingen van Wilhelmina en Van 
Karnebeek niet erg van elkaar.

Hoewel de de jure erkenning dus werd geblok-
keerd, ontstond er uiteindelijk toch een 
modus vivendi. Buitenlandse Zaken cq Van 
Karnebeek had daar geen bezwaar tegen. Ken-
nelijk verwachtte hij dat geformaliseerde han-
delscontacten geen bron voor het verspreiden 
van propaganda zouden worden. Mogelijk 
speelde ook een zeker dedain voor zoiets plat-
vloers als economie mee. Het betekende dat 
het ministerie van Economische Zaken gaan-
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deweg meer invloed kreeg op de relaties met 
de Sovjet-Unie.
De handel daarmee bleef overigens beperkt 
van omvang en vormde in de jaren twintig en 
de eerste helft van de jaren dertig (veel) min-
der dan één procent van de totale Nederlandse 
export; de cijfers voor de import zijn verge-
lijkbaar. Pas in het midden van de jaren dertig 
nam de export toe tot ongeveer twee procent 
van het totaal, nog steeds veel minder dan ten 
tijde van het tsaristische bewind. Waarschijn-
lijk werd dat deels veroorzaakt door de crisis-
gerelateerde daling van de export naar andere 
landen, al profiteerde Nederland vanaf 1934 
ook van de vermindering van Russische aan-
kopen in nazi-Duitsland.
 Vanaf 1932 werden beperkte exportkrediet-
garanties verleend, in 1934 ontstond het pseu-
do-officiële Centraal Bureau voor den Handel 
met Sovjet-Rusland (met subsidie van Econo-
mische Zaken), terwijl reizen van enkele par-
ticuliere handelsvertegenwoordigers door de 
overheid werden betaald. Geen echte handels-
missie dus, maar wel een kanaal ter bevorde-
ring van de wederzijdse in- en uitvoer, zonder 
de jure erkenning.

ZEVEN PROVINCIËN
Over dat laatste ontstond opnieuw gedoe 
nadat de VS in 1933 als een van de laatste lan-
den de Sovjet-Unie ook had erkend. Moest 
Nederland nu ook niet eens? De regering wei-
gerde opnieuw, volgens minister De Graeff 
vooral omdat officiële legaties broeinesten 
zouden worden van propaganda. De angst voor 
revolutionaire agitatie – denk aan de muiterij 
op de Zeven Provinciën in februari 1933 en het 
Jordaanoproer in juli 1934 – was groot.
Nederland lag ook dwars bij de toetreding van 
de Sovjet-Unie tot de Volkenbond in 1934. 
Het kabinet-Colijn liet zich daarbij meeslepen 
door christelijk gemotiveerde anticommunis-
tische sentimenten. Hoewel aanvankelijk het 
streven was om zich van stemming te onthou-
den, voelde de regering zich uiteindelijk 
gedwongen de achterban met een duidelijk 
signaal tevreden te stellen. Nederland stemde 
dus tegen, samen met de andere achterblijvers 
Portugal en Zwitserland. Ook de vorstin 
speelde ineens weer een rol: Wilhelmina zou 
hebben gedreigd met aftreden als Nederland 

voor zou stemmen. Bron daarvoor is minister 
De Graeff van Buitenlandse Zaken, die dit 
later in een persoonlijke brief schreef. Een 
oncontroleerbare bewering, maar gezien de 
koppigheid en impulsiviteit van de vorstin 
niet onwaarschijnlijk.
 Zelfs na de Duitse inval in de Sovjet-Unie 
juni 1941 duurde het nog ruim een jaar voor 
Nederland overging tot erkenning, daarbij 
‘geholpen’ door pressie vanuit Groot-Brittan-
nië en de Verenigde Staten. Het kostte veel 
ministers enige tijd om na 25 jaar van conse-
quent volgehouden starheid over hun eigen 
schaduw heen te springen. De sociaaldemo-
craten, niet belast door dit verleden, hadden 
een veel pragmatischer opvatting over erken-
ning. Minister Albarda van Verkeer en Water-
staat pleitte er al in september 1941 voor, toen 
nog allerminst zeker was dat de Sovjet-Unie 
de Duitse inval zou overleven. Hij schreef aan 
premier Gerbrandy: ‘Eén blik op de kaart en ik 
moet lachen. Dat geweldig groote Russische 
Rijk, grooter dan het oude Europa, en dat klei-
ne Nederland als eenige om neen te zeggen.’ 
En de essentie van de situatie op dat moment: 
‘Is onze houding ook niet zeer eigenwijs 
tegenover al onze bondgenooten, die toch 
waarlijk ook geen onchristelijke barbaren 
zijn?’
 Minister Van Kleffens van Buitenlandse 
Zaken was voldoende Realpolitiker om tot 
erkenning over te gaan. Aardig detail: in ver-
band met mogelijke erkenning had in 1923 een 
jonge referendaris op het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken een rapport geschreven over 
de verschillen tussen de jure en de facto erken-
ning. Zijn naam: Eelco van Kleffens.

GEZANTSCHAP BIJ DE PAUS
Om niet van communistische sentimenten te 
worden verdacht kon in een moeite door ook 
het in 1871 afgeschafte gezantschap bij de paus 
in ere worden hersteld. Een eerdere poging tot 
herstel daarvan was in november 1925 in de 
Nacht van Kersten gesneuveld, samen met het 
eerste kabinet-Colijn. Twee al lang voortsud-
derende kwesties waren daarmee in één klap 
opgelost.
 Vervolgens bleek de vorstin voor de zoveel-
ste keer dwars te liggen, onder meer door 
eisen te stellen aan het maximale aantal men-

sen dat op een Russisch gezantschap zou 
mogen werken. Irreële dwingelandij, ook 
omdat er in Londen sowieso geen Russisch 
gezantschap zou komen. Het vergde nog enig 
subtiel massagewerk van diverse ministers, 
maar de vorstin kreeg haar zin dit keer niet en 
met ingang van 10 juli 1942 hadden de twee 
landen diplomatieke betrekkingen met elkaar. 
Van Kleffens vond het een blamage dat het zo 
lang had moeten duren en wilde er zo min 
mogelijk ruchtbaarheid aan geven. Zwitser-
land blameerde zich nog vier jaar langer en 
erkende, als laatste democratisch geregeerd 
land, de Sovjet-Unie in 1946.
 Die late Nederlandse erkenning had trou-
wens bijna vijftig jaar later nog een staartje bij 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De 
erkenning had immers pas plaatsgevonden ná 
de annexatie van Estland, Letland en Litouwen 
in 1940, terwijl dit landen waren die Neder-
land in 1921 had erkend. Die annexatie (op 
grond van het Molotov-Ribbentrop-pact uit 
1939, maar volgens de Sovjet-geschiedschrij-
ving was dat ‘op eigen verzoek’ van de drie 
landen gebeurd) speelde geen rol in de discus-
sies over de erkenning van de Sovjet-Unie. 
Was het over het hoofd gezien of wilde men 
de nieuwe bondgenoot niet voor het hoofd 
stoten? Nederland maakte in ieder geval geen 
voorbehoud ten aanzien van de Baltische sta-
ten, zoals de Duitse Bondsrepubliek in 1953 
wel zou doen. Gevolg daarvan was dat Buiten-
landse Zaken in 1991 graag wilde weten ‘hoe 
Moskou de volkenrechtelijke aspecten van de 
onafhankelijkheid ziet’ alvorens tot erkenning 
van de drie opnieuw zelfstandige staten over 
te gaan. Uiteindelijk meldde minister Van den 
Broek van Buitenlandse Zaken aan de Kamer 
dat de erkenning door de Russische Federatie 
als voldoende duidelijk antwoord werd 
beschouwd.

MORELE SUPERIORITEIT
Rest de vraag waarom Nederland 25 jaar nodig 
had tot erkenning over te gaan. Immers: de 
bolsjewieken werden ook elders niet erg 
gewaardeerd, andere landen worstelden net zo 
goed met de schuldenkwestie en angst voor 
communistische agitatie in de koloniën was er 
ook in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het gro-
te verschil was de langdurige Nederlandse 

politiek van onzijdigheid en afzijdigheid, 
waardoor het mogelijk was de grote boze bui-
tenwereld buiten te sluiten. De schaarse bui-
tenlandse politiek was vooral een middel ter 
profilering (belijdenis van standpunten en het 
behagen van de achterban) in de binnenlandse 
arena. Voeg daarbij een politieke kaste die de 
wereld bezag vanuit een zekere morele superi-
oriteit (deftige heren die de bolsjewieken maar 
ordinair volk vonden) en – Knapen wijst erop 

– het tot 1939 ontbreken van sociaaldemocra-
tische deelname aan de regering. Niet voor 
niets ging België als een van de laatste landen 
in 1935 over tot erkenning toen de socialisten 
in de regering zaten. Tenslotte is er de kop-
pigheid van Wilhelmina; weliswaar zijn niet 
alle beweringen over haar houding in deze 
kwestie verifieerbaar, maar ze lag diverse 
keren aantoonbaar dwars. Anders dan in 
Groot-Brittannië, waar de regering koning 
George V in 1930 ronduit dwong de gezant 
van de Sovjet-Unie te ontvangen, ontbrak die 
daadkracht bij de Nederlandse ministers.
 Waar het uiteindelijk om gaat is of de late 
erkenning van de Sovjet-Unie eigenlijk wat 
uitmaakte. Waarschijnlijk niet; Sovjet-premier 
Vjatjeslav Molotov had het in 1935 over ‘onbe-
tekenende landen’ in uithoeken van Europa die 
nog steeds niet tot erkenning waren overge-
gaan. Grote kans dat hij daar ook Nederland 
mee bedoelde. De wederzijdse handel in haring 
en hout, baggermolens en bloembollen ging 
ondertussen gewoon door.  

Bronnen voor dit artikel zijn onder meer:
N.A. van Horn, Russische schulden aan Nederland 
na de revolutie. In: BMGN, 108 (1993)
H.H. Jongbloed, Nederlands-Sovjetrussische diplo-
matieke betrekkingen. De moeizame geschiedenis 
van het akkoord van 10 juli 1942. In: BMGN, 95 
(1980) 
Ben Knapen, De lange weg naar Moskou; de Neder-
landse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942. Amster-
dam, 1985

Shell-topman Deterding 
publiceerde in 1927 een  
anti-Sovjet manifest
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Er loopt een rechte lijn van de bloeddorstige 
Russische tsaren naar Stalin en Poetin, betoogt 
classicus Anton van Hooff. Rusland is altijd een 
kolonie geweest die van bovenaf werd geëxploiteerd 
en de Russische adelaar illustreert treffend hoe het 
land door de eeuwen een autocratie is gebleven.

Tekst Anton van Hooff

B ij mijn eerste bezoek aan Rusland in 
1990 hoorde ik in – toen nog – 
Leningrad dat er onlangs een klassiek 
gymnasium was opgericht. Ik zocht 

meteen contact met de leraren Grieks en 
Latijn en drong er bij hen op aan een vereni-
ging te vormen. Zo’n organisatie kon dan deel 
gaan uitmaken van de Europese federatie van 
classici, Euroclassica. Een uur lang spraken 
we erover wat zo’n verband kon betekenen 
voor de herleving van het onderwijs klassieke 
talen in het Rusland van de glasnost, die ook 
grotere vrijheid van onderwijs bracht. Maar 
ten slotte kwam het hoge woord eruit: hoe 
deed je dat eigenlijk, een vereniging vormen? 
Moest je dan aan de minister van onderwijs 
toestemming vragen? Ik stond toen paf over 
het gebrek aan initiatief, maar uit de reeks 
bezoeken die ik sindsdien aan Rusland heb 
gebracht, uit de gesprekken met Russische 
vrienden en door lectuur en film is mij 
allengs duidelijk geworden waarom het blijft 
schorten aan democratisch burgerbesef: het 
verleden heeft de Russen de mentaliteit van 
onderdanen ingeprent. De Amerikaanse his-
toricus Richard Pipes verklaart het zo: Rus-

land is altijd een kolonie geweest die van 
bovenaf werd geëxploiteerd.

ZELFS DE NAAM IS OPGELEGD
Het waren de Vikingen die spraken van het 
land van ‘Roes’, dat verklaard wordt als oud-
Noors voor ‘roeiende mannen’. De Vikingen 
zagen het land namelijk vooral als de rivier-
weg naar Byzantium. Tegen de beschaving 
van die Oost-Romeinse metropool keken de 
regionale vorsten van Scandinavische oor-
sprong op, terwijl ze diepe minachting had-
den voor de inheemse boeren die zij uitbuit-
ten. Ze trouwden met Byzantijnse prinsessen 
en de vorst van Kiev nam in 989 het christen-
dom in zijn Grieks-orthodoxe vorm aan. 
Door de val van Constantinopel in 1453 ver-
loor die loot aan de stam van het christendom 
zijn politieke centrum. Moskou nam later als 
het ‘derde Rome’ die rol over. Vandaar de 
intransigente houding van de Russische kerk 
tegenover andere christenen. Dat God Rus-
land heeft uitverkoren om de wereld religieus 
te redden is een overtuiging die door 
Dostojewski en Solzjenitsyn werd gedeeld. 
Misschien was de overtuiging dat de wereld-

revolutie van Rusland moest uitgaan, de 
seculiere variant van dit idee van Ruslands 
missie. 

Terwijl in West-Europa na het afslaan van 
Noormannen en Arabieren zelfbesturende 
steden opbloeiden, bleef Rusland de speelbal 
van buitenlandse machten: Polen en ridders 
van de Duitse orde namen in het westen flin-
ke stukken in bezit. De onderworpen Russen 
konden alleen binnenskamers hun rancune 
uitdrukken: het Russische woord voor Duit-
sers is afgeleid van het Slavisch voor ‘stom’, 
want die indringers spraken in elk geval geen 
fatsoenlijke taal. Volgens een vergelijkbaar 
mechanisme troost het falende Midden-Oos-
ten zich ermee dat het tenminste in één ding, 
de islam, superieur is. 

UITBUITENDE VAZALLEN
Vanuit het oosten doken de Mongoolse hor-
den van de Tataren op. Het woord horde is 
Tataars voor ‘kamp’. Vanuit kampen werden 
de onderworpen Russen tot betaling van tri-
buut gedwongen. De meest succesvolle stam 
was die van de Gouden Horde, die van circa 
1240 tot 1400 het Russische kernland 

beheerste. Hun Russische vazallen hadden als 
taak zoveel mogelijk belastingen uit de boe-
ren te persen. De hoogste afdracht werd gele-
verd door de vorst van Moskou. Hij werd zo 
machtig dat hij in 1480 kon weigeren nog lan-
ger geld en goederen af te dragen aan de 
Mongoolse meesters, die er door onderlinge 
twisten zwak voorstonden. Snel breidde Mos-
covië zich uit. Zo ontstond Rusland, veel later 
dan de staten van West- en Midden-Europa. 
Nog steeds duiden Russen met ‘Europa’ alles 
ten westen aan, hoewel ze sinds het Congres 
van Wenen formeel deel van het Avondland 
zijn; toen werd namelijk de Oeral als grens 
tussen Azië en Europa vastgelegd. 

Door de zeer uiteenlopende ontwikkeling 

De Russen kenden 
slechts uitbuitende 
heren en uitgeperste 
onderdanen

De eeuwige  kolonie
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ontstond een diepe kloof. Terwijl in het wes-
ten vorsten en burgers geacht werden een 
gemenebest te vormen, kenden Russen slechts 
uitbuitende heren en uitgeperste onderdanen. 

GEEN STADSRADEN
Er waren slechts twee zelfbesturende (Hanze)
steden Pskov en Novgorod (Nieuwstad). 
Alleen zij hadden een raad, vetsje. Die van 
Novgorod werd prompt opgeheven toen Iwan 
III in 1478 de republiek inlijfde. De vetsje van 
Pskov werd in 1510 door Vasili III afgeschaft. 
Terwijl in het Estse Tallinn en het Letse Riga 
de stadhuizen een vertrouwd, een Europees 

beeld bieden, worden Russische steden gedo-
mineerd door het paleis van de gouverneur, 
die van boven werd aangesteld. 

Bij alle bewondering voor het unieke expe-
riment van de eerste democratie ter wereld, 
die van Athene in de vijfde en vierde eeuw vC, 
kan niet worden beweerd dat zij een voorbeeld 
was voor de modernisering van staten in de 
negentiende eeuw. Pas achteraf werd zij ont-
dekt als legitimatie. Niet voor niets noemden 
de eerste moderne staten, de VS en Frankrijk, 
zich naar het Romeinse voorbeeld een repu-
bliek. De Atheense democratie werd pas later 
als een welkome legitimatie ontdekt. Rusland 
miste de wissel naar een parlementair stelsel. 

ONDER DE DUBBELE ADELAAR
In 1547 drukte Iwan de Formidabele (beter dan 
‘Verschrikkelijke’) zijn gegroeide macht als 
vorst van Moscovië uit door zich tsaar te noe-
men. ‘Tsaar’ is een verbastering van ‘Caesar’, 
want Iwan beschouwde zich als de voortzetter 
van het Byzantijnse keizerrijk. De dubbele 
adelaar op de munten van de Russische Fede-
ratie is het oude wapen van Byzantium, dat 

nog steeds op vlaggen van kerken en kloosters 
in Griekenland staat. En in West-Europa heb-
ben ooit rijkssteden als Nijmegen, die onder 
de keizer van het heilige Roomse (=Romeinse) 
Rijk van de Duitse Natie stond dezelfde dub-
bele adelaar in hun wapen. Toen ik ooit op het 
Klassieke Gymnasium van inmiddels Sankt-
Peterburg een les over Romeins Nederland gaf 
en eindigde met het in bloemen uitgelegde 
wapen van Noviomagus, riepen de leerlingen: 
‘Maar dat is ons wapen.’ Het keizerlijke wapen 
van nu is een passend symbool voor de auto-
cratie die Rusland is gebleven.

FEODALITEIT ALS VERNIEUWING
Het enorm uitgebreide rijk liet zich natuurlijk 
niet vanuit een centrale besturen. Daarom 
werd in feite een feodaal systeem ingevoerd. 
Heren kregen landgoederen met de daarop 
levende boeren als lijfeigenen. Zij deden plaat-
selijk wat de tsaar in het groot deed, meedo-
genloos uitbuiten. De tsaar beschouwde zich 
als de eigenaar en niet de beheerder van het 
land, als een koloniale heer dus. Iwan de For-
midabele vergeleek zijn onderdanen met baar-
den of schapen: die moesten ook regelmatig 
flink geschoren worden. Wel moesten de 
schapen net niet doodgaan. 

VADERTJE TSAAR
Het was het gezag van de landheren dat de 
lijfeigen boeren voelden, vaak letterlijk aan 
den lijve – de knoet! Maar als de tsaar eens 
wist hoe zij leden … De mythe dat ‘vadertje 
tsaar’ misleid werd door de heren die de 
onderdanen uitbuitten, leefde in elk geval 
onder Stalin voort. Talloze brieven met klach-
ten werden aan de rode tsaar geschreven. Er 
zijn gevallen van mensen die tien jaar in de 
Goelag zaten en als eerste een brief aan kame-
raad Stalin schreven om te melden dat ze 
natuurlijk buiten zijn weten ten onrechte 
waren gestraft; die naïevelingen kregen er nog 
eens tien jaar bij. Het jaarlijkse circus waarbij 
Poetin door Russen uit het hele land kan wor-
den gebeld speelt in op het vertrouwen in de 
goedaardigheid van de heerser. Die reageert op 
aperte misstanden door zijn gunstelingen de 
schuld te geven. Zelf is hij als autocraat 
natuurlijk nooit verantwoordelijk voor de fou-
ten die uit zijn systeem voortkomen.

Hij houdt zich ook verre van het leed van zijn 
volk. Bij de mensenverachtende rampen van 
de Koersk (2000, 116 doden), Theater Nord-
Ost (2002, 168 doden en Beslan (2004, 334 
doden) schitterde Poetin door afwezigheid, 
terwijl westelijke leiders en royals zich altijd 
haasten naar plekken des onheils. Ook de 
laatste tsaar, die toch al leefde in een tijd dat 
Victoria het model van een zorgzame vorst 
had gegeven, reageerde halfslachtig op de 
‘Chodynkatragedie’, de dood van 1389 mensen 
die op 30 mei 1896 vertrapt werden tijdens 
zijn inauguratiefeest. De staat (gosydarstwo) 
is alles, mensen tellen niet. Toen Churchill op 
de conferentie van Teheran (november 1943) 
verklaarde dat een vroege opening van een 
tweede front in Frankrijk grote verliezen met 
zich zou brengen, zou Stalin, die honderddui-
zenden door zinloze militaire operaties de 
dood injoeg, verklaard hebben: ‘Als één man 
sterft is het een tragedie, als duizenden ster-
ven is het iets voor de statistiek.’ 

STALIN GEHERWAARDEERD
De herwaardering van Stalin onder de ‘sterke’ 
leider Poetin past in het patroon: tsaren die de 
knoet hanteerden, worden gevreesd én bewon-
derd. Dat gold voor Peter de Grote die Sankt-

Peterburg, zijn venster op het westen, bouwde 
op de lijken van 100.000 arbeidsslaven. En 
ook Catharina de Grote (regeerperiode 1762-
1796) deed zich tegenover Europese intellec-
tuelen wel voor als een verlichte vorstin, maar 
zij was bepaald geen lieverdje voor haar 
onderdanen; zij was het die een geheime poli-
tie oprichtte, die zou voortleven in NKVD, 
GPU en FBS. 

De angst voor verklikkers en spionnen is 
diep verzonken in de Russische geest. Toen 
een Moskouse vriend in de jaren tachtig tij-
dens een studieverblijf in München Solzjenit-
syn in de universiteitsbibliotheek las, keek hij 
schichtig om zich heen of niet iemand hem 
observeerde. Toen hij in 1990 mijn gast was, 
had ik als voorzitter van de Vereniging Classi-
ci Nederland enkele interviews met kranten 
afgesproken: Rusland was toen ‘in’ en de her-
leving van het onderwijs klassieken was een 
interessant detail van de perestrojka. Enkele 
dagen na zijn aankomst zat hij aan mijn 
bureau diep in gedachten verzonken. ‘Wat is 
er toch, Sasja?’ Hij zei met zichzelf te worste-
len. Moest hij niet de ambassade in Den Haag 
bellen of dat wel mocht, die interviews? Toen 
was ik verbijsterd, maar nu ik meen ik meer te 
begrijpen hoe Russen zo geworden zijn.   

De angst voor 
verklikkers en 
spionnen is diep 
verzonken in de 
Russische geest

Russische strafgevangenis nr 7. 
Beeld uit de documentaire 
'Citizen Chodorkovsky' van  
Eric Bergkraut.
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Kabinetsformatie
in Nederland is toe 
aan intuïtieve deadline
Gemiddeld twee keer zo snel als in Nederland wordt in Duitsland een 
coalitieregering geformeerd. Politicoloog Peter Bootsma ging op 
zoek naar de verschillen. Het Nederlandse (in)formatieproces doet 
het tegenwoordig weliswaar zonder inmenging van de koning, maar 
is wel nodeloos opgetuigd met allerlei toeters en bellen.

Tekst Maurits van den Toorn

I n Nederland duurt het formeren van een 
kabinet gemiddeld 88 dagen, in Duitsland 
schaffen ze het in 43 dagen. Dat scheelt 
nogal, hoewel de politieke systemen met 

elkaar vergelijkbaar zijn: beide landen hebben 
coalitieregeringen en er moet dus altijd worden 
onderhandeld tussen meerdere partijen, met de 
daaraan verbonden P’s: partijen, programma, 
portefeuilleverdeling en personen. Politicoloog 
Peter Bootsma beschrijft in zijn dissertatie 
Coalitievorming, een vergelijking tussen Duitsland 
en Nederland waar deze verschillen vandaan 
komen. Ze zitten in ieder geval niet in het 
staatsrecht.
 De vaak genoemde verklaring voor het ver-
schil is dat er in Nederland veel meer partijen 
in het parlement zijn vertegenwoordigd dan in 
Duitsland, door de daar gehanteerde kiesdrem-
pel van 5 procent. Dat is waar, maar toch is het 
niet de voornaamste reden. Net als in Duits-
land zijn er in Nederland niet zoveel partijen – 
minimaal twee, hooguit vijf – als serieuze 
kabinetskandidaten aan te merken. Het buiten 
de boot laten vallen van de minst gewenste 
partners kost gewoonlijk een week of twee, 

maar ook de ‘serieuze’ onderhandelingen daar-
na kosten veel meer tijd dan in Duitsland.

UITGESPROKEN VOORKEUREN
Een belangrijker onderscheid is dat de formatie 
hier pas begint na de verkiezingen, partijen hou-
den voordien alle opties open; het categorisch 
uitsluiten van de VVD door SP-leider Roemer 
voor de recente verkiezingen was uitzonderlijk. 
In Duitsland worden voor de verkiezingen juist 
wel voorkeuren uitgesproken, zodat de kiezers 
weten wat er met hun stem gebeurt. De partijen 
kunnen daarna snel tot zaken komen, er is geen 
sprake van vergeefse onderhandelingsrondes en 
elimineringsprocessen. Bovendien zijn er sinds 
1983 eigenlijk twee vaste blokken: het rechtse 
blok CDU/CSU met de liberale FDP en het link-
se blok SPD met de Groenen. Als geen van de 
blokken een meerderheid heeft, komt het tot 
een Grosse Koalition tussen CDU/CSU en SPD, 
een regeringscombinatie die na de eerste 
onwennige keer in 1966-1969 steeds gewoner is 
geworden (2005-2009, 2013-2017).
 Nog een verschil: kabinetsformaties worden 
in  Nederland voorzien van steeds meer – 
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oneerbiedig gezegd – toeters en bellen. Naast de 
formateur en de informateur (een of meer) kwa-
men er pre-informateurs en verkenners. Steeds 
meer stapjes die allemaal tijd kosten. De Duitse 
politiek kent dat allemaal niet: de partijleiders 
gaan met elkaar aan de slag. Dat is geen staats-
rechtelijk verschil, maar een verschil in politieke 
cultuur: men is het in Duitsland gewoon dat er 
bij het bijeenkomen van de nieuwe Bondsdag 
een maand na de verkiezingen een nieuw kabi-
net is. Bootsma noemt die termijn een ‘intuïtie-
ve deadline’, die overigens niet altijd wordt 
gehaald, terwijl er in Nederland helemaal geen 
deadline is bij de vorming van een kabinet. De 
nieuwgekozen Kamer komt hier al acht dagen na 
de verkiezingen bijeen, als er hoe dan ook nog 
geen kabinet kan zijn. Je zou die termijn naar 
achteren kunnen verschuiven, maar daarmee 
verander je de politieke cultuur niet zo gauw.
 Het ontbreken van een deadline blijkt ook uit 
de huidige formatie, waarbij de onderhandelen-
de partijen in het geheel geen haast lijken te 
maken.  Dat is duidelijk een reactie op het 
snelle in elkaar knutselen van het VVD/PvdA-
kabinet Rutte-II (52 dagen) waardoor de achter-
ban zich overvallen voelde. De formatie van 
2017 zal waarschijnlijk dan ook bijdragen aan het 
verhogen van de gemiddelde formatieduur. Is 
dat erg? ‘Het land mot toch geregeerd worden’, 

was een uitspraak waar VVD-coryfee Van Riel 
beroemd mee werd toen een kabinetsformatie 
zich voortsleepte. Hij had zich niet zoveel zor-
gen hoeven maken: de formatieperiode is goed 
voor de schatkist door het ontbreken van duur 
nieuw beleid en als er zich acute situaties voor-
doen kan het demissionaire kabinet gewoon 
re(a)-geren. Na een kabinetsformatie van meer 
dan een jaar bestond België ook nog steeds en 
was het land er niet merkbaar slechter aan toe 
dan voordien.

POLITIEKE ZELFVERBRANDING
Het leukst zijn – voor de wetenschapper 
natuurlijk – de kabinetsformaties waarin de 
zaken op een of andere manier verkeerd lopen. 
De gebeurtenissen tijdens de 208 formatieda-
gen van het mislukte tweede kabinet-Den Uyl 
zijn voor de liefhebbers van politiek en psy-
chologische oorlogvoering nog steeds een 
thriller van hoog niveau, ook al is de afloop 
bekend. In Duitsland verliep de formatie van 
2005 bijna even bizar. In het tv-debat op de 
avond van de verkiezingen – smaakvol de Ele-
fantenrunde genaamd – vertoonde de zittende 
bondskanselier Schröder na het verlies van 
zijn SPD een weergaloos staaltje politieke zelf-
verbranding door enigszins blasé uit te leggen 
dat het desondanks volstrekt vanzelfsprekend 
was dat hij opnieuw Bondskanselier zou wor-
den en niet de nog tamelijk onbekende Angela 
Merkel van de winnende CDU. Merkel deed er 
het zwijgen toe en liet mede daardoor Schrö-
der in zijn zelf gegraven kuil vallen. Zelden 
eindigde een politieke carrière zo abrupt. Fas-
cinerend om te zien, het fragment is te vinden 
op Youtube. Kijk en geniet – of huiver.  

Peter Bootsma
Coalitievorming, een vergelijking tussen  
Duitsland en Nederland
Uitgeverij Boom, Amsterdam
ISBN 9789024 405985
Prijs ¤ 34,90

De formatie is goed voor de 
schatkist door het ontbreken 
van duur nieuw beleid
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Zou het geen alternatief voor erfopvolging zijn als 
de zittende vorst zijn opvolger aanwijst onder 
mensen die bewezen hebben competent te zijn? Dit 
systeem is in de Romeinse geschiedenis met succes 
beproefd. Bij nader toezien blijkt er echter geen 
sprake te zijn van een bewust stelsel. 

Tekst Anton van Hooff

D e historicus Edward Gibbon (1737-
1794) wist het wel: hij had in de 
tweede eeuw van onze jaartelling 
willen leven. In zijn magistrale Histo-

ry of the Decline and Fall of the Roman Empire 
schrijft hij: ‘Als aan iemand zou worden 
gevraagd om de periode in de wereldgeschie-
denis te bepalen waarin de situatie van de 
mensheid het gelukkigst en voorspoedigst 
was, zou hij zonder aarzeling de tijd aanwij-
zen die verliep tussen de dood van Domitia-
nus tot de troonsbestijging van Commodus.’ 
In die korte tweede eeuw van 96 tot 180 
regeerde een reeks van vijf keizers, die na hun 
dood vergoddelijkt, divus, werden verklaard. 
Deze ‘goede’ keizers konden vertrouwen op 
het leger – essentieel voor de militaire 
monarchie die het keizerschap in wezen was 
– ze bezorgden de massa van Rome haar 
brood en spelen en lieten ten derde de senaat 
in zijn waardigheid. Het hoge huis beloonde 
de keizer dan ook met de apotheose. Uit de 
senatoriale elite kwamen ook de geschied-
schrijvers die de reputatie van de vorst voor 
altijd bepaalden. Zo verzucht de senator-his-
toricus Cassius Dio als tijdgenoot als hij in 

zijn relaas aan de overgang van de goede Mar-
cus Aurelius naar Commodus is gekomen: 
‘Van een gouden heerschappij vervallen de 
geschiedenis van de Romeinen en ons verslag 
tot een roestig ijzeren.’

HEERLIJKE PERIODE
Objectief zijn er goede redenen om die perio-
de als een gouden eeuw te beschouwen. Bij 
uitzondering stierven de keizers in bed. Er 
waren geen burgeroorlogen. De grenzen hiel-
den het en werden zelfs nog wat naar voren 
verlegd. Van de bloei van de tijd getuigen tot 
de dag van vandaag de indrukwekkende ruï-
nes van de honderden steden in alle hoeken 
van het Romeinse Rijk. Een Engels geschiede-
nisschoolboek karakteriseerde de tijd zo: ‘In 
the second century AD nothing much happened.’ 
Een heerlijke periode dus voor leerlingen en 
tijdgenoten.
 Als belangrijke oorzaak voor de voorspoed 
van die eeuw geldt de manier van opvolging. 
Vier keizers achter elkaar voorzagen door 
adoptie in de successie: Nerva adopteerde 
Traianus, Traianus Hadrianus, Hadrianus 
Antoninus de Vrome en deze weer Marcus 

Aurelius. Men spreekt dan ook van de adop-
tiefkeizers. Het systeem combineert in prin-
cipe continuïteit, de sterke troef van de 
monarchie, en vermijdt het grote risico van 
ieder familiebedrijf. Niets verzekert immers 
dat de zoon van gelijke kwaliteit is als de suc-
cesvolle vader. Er zijn voorbeelden te over van 
opvolgers die zich als play boy ontpoppen. 
Ook Rome had daarmee ervaring. 

EEN REEKS ADOPTIES
Romes Gouden Eeuw ontkwam aan dit gevaar. 
De bejaarde Nerva nam in 97 Traianus, die als 
militair zijn competentie had bewezen, als 
zoon aan. De ‘jongen’ was al in de veertig. Al 
binnen enkele maanden overleed zijn adop-
tievader. Al in het jaar 100 bewierookte Plini-
us Traianus als de volmaakte vorst, optimus 
princeps, en prijst de manier van opvolging: 
‘Als iemand de Senaat, het Romeinse Volk, de 
legers, provincies en bondgenoten gaat toe-
vertrouwen aan één persoon, moet hij dan 
soms zijn opvolger uit de schoot van zijn 
vrouw nemen? Moet men soms de erfgenaam 
van de hoogste macht slechts binnen het 
eigen huis zoeken? Moet men niet de blik 

laten gaan over alle burgers? En moet men 
niet die persoon als de meest nauw verwante 
beschouwen, die men bevindt als de beste en 
het evenbeeld van de goden? Wie over allen 
gaat heersen, moet uit allen uitgekozen wor-
den’ (Panegyricus 7). 

NIET VLEKKELOOS
Hadrianus, die onder Traianus allerlei ver-
trouwensfuncties had vervuld, was 41 toen hij 
in 117 de macht overnam. Geheel vlekkeloos 
verliep de adoptie niet. Volgens de rijke 
Romeinse roddelcultuur liet keizerin Plotina 
toen Traianus al was overleden, achter en 
gordijn iemand een testament dicteren waarin 
Hadrianus als zoon werd aangenomen. Hadri-
anus bezwoer de twijfels over de rechtmatig-
heid door munten uit te geven waarop Traia-

‘Wie over allen gaat 
heersen, moet uit allen 
uitgekozen worden’

Vorsten zonder  zoon
Romeinse adoptiefkeizers  
stonden garant voor Gouden Eeuw
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nus een boekrol aan hem overhandigt met als 
onderschrift adoptio. 
 Pas in zijn laatste regeringsjaren regelde 
Hadrianus wie hem moest opvolgen. Zijn eer-
ste keuze van adoptiefzoon stierf echter ontij-
dig. Daarop nam hij Antoninus als zoon aan; 
de man was al 51. Meteen werd Antoninus 
gedwongen Marcus Aurelius, zoon van de eer-
ste adoptiefzoon, te adopteren. Deze was nog 
geen 20 en werd kennelijk als te jong voor het 
keizerschap gezien. Caligula was 25 en Nero 
nog geen 17 bij het begin van hun keizerschap; 
zij hadden getoond dat jonge benen de weelde 
van de macht niet konden dragen. Antoninus 
leefde langer dan voorzien, zijn regering van 
23 jaar is een van de langste uit de Romeinse 
keizergeschiedenis. 

HOE KON MARCUS AURELIUS?
Maar in 161 werd Marcus Aurelius, bijna 40 
jaar oud, keizer. Hij gold later naast Augustus, 
de schepper van het keizerschap, en Traianus 
als een voorbeeldig vorst. Latere keizers werd 
bij hun aantreden toegewenst dat ze een com-
binatie van die drie heersers zouden zijn. 
Maar juist deze modelkeizer liet zijn natuur-
lijke zoon Commodus opvolgen, terwijl deze al 
als prins tekenen gaf van zijn komende ont-
aarding. De Romeinse roddelmachine wist het 
wel: keizerin Faustina had het met een gladia-
tor gedaan. Een ander gerucht luidde dat zij 
een stel gladiators voorbij had zien komen en 
in liefde voor een van hen was ontbrand. Toen 
ze later ziek te bed lag bekende ze haar harts-
tocht aan Marcus. De zieners die de keizer 
raadpleegde, schreven voor dat Faustina een 
bad moest nemen in het bloed van die gladia-
tor, die voor dat doel gedood zou worden, en 
dan met haar man moest slapen. Zo gezegd, zo 
gedaan. De hartstocht verdween, maar Com-
modus was wel als gladiator in de wieg gelegd. 
Geen wonder dat hij zich later als keizer ver-
laagde door in de arena op te treden.

FILOSOOF-KEIZER
Hoe kon Marcus Aurelius, de filosoof-keizer, 
tot zo’n faliekant verkeerde keuze van opvol-
ger komen, vragen antieke geschiedschrijvers 
zich af. Hun verbazing is echter misplaatst. 
Marcus had eenvoudig geen andere keuze. 
Commodus was de enige zoon die hem nog 

bleef van de zeker dertien kinderen die hij met 
Faustina in de wereld had gezet. In het 
ondenkbare geval dat hij hem zou hebben 
gepasseerd, zou Commodus als ‘volle zoon 
van’ onvermijdelijk het kristallisatiepunt van 
oppositie tegen een aangenomen zoon zijn. 
Om die reden had Nero, die door Claudius was 
geadopteerd, in 55 de jonge Britannicus, Clau-
dius echte zoon, al na luttele maanden regeren 
laten liquideren. 

EEN GELUKKIG TOEVAL
Dat keizer Marcus zich liet opvolgen door zijn 
zoon maakt ons erop attent dat er bij de voor-
gangers helemaal geen sprake was van een 
systeem: een dom of gelukkig toeval wilde dat 
vier opeenvolgende keizers geen zoons ter 
beschikking hadden. Die waren ontijdig 
gestorven, zoals bij Nerva en Antoninus, of ze 
waren gewoon kinderloos: Traianus en Hadri-
anus. Zij hadden meer oog voor lekkere kna-
pen dan voor hun vrouw. Hadrianus had een 
openlijke relatie met Antinoös, die hem jaren-
lang vergezelde tot hij in de Nijl verdronk: 
eigendoding uit angst Hadrianus’ liefde kwijt 
te zijn? Opoffering om een ongunstig orakel 
van zijn minnaar af te wenden? Of was het 
Hadrianus zelf die Antinoös een zet gaf om 
aan een voorspeld onheil te ontkomen? Over 
de dode echter meer dan goeds: Hadrianus liet 
heiligdommen en festivals voor de vergodde-
lijkte Antinoös stichten. Overal in het rijk 
stonden zijn beelden. De Antinoöscultus 
overleefde Hadrianus ruimschoots; nog in de 
vierde eeuw vonden christenen het nodig 
beelden van die concurrerende godmens te 
schenden. Zelf nu nog leeft ‘Antinoös the Gay 
God’ voort op het internet.
 Hoe keizerin Sabina de aanwezigheid van 
Antinoös in het keizerlijke reisgezelschap 
ervoer, laat zich alleen raden. Moeten we den-
ken aan de skivakanties van de koninklijke 
familie waarbij Bernhard zijn minnares Lady 
Ann Orr Lewis meenam? Misschien vond 
Sabina troost in de armen van Iulia Balbilla, 
die op een van de kolossen van Memnon – in 
feite Amenhotep III - in de Lesbische vers-
maat het bezoek van de keizerlijke toeristen 
vereeuwigde. 
 Erg veel affectie kan er tussen Hadrianus 
en Sabina niet zijn geweest. Zij placht openlijk 

te verklaren dat ze Hadrianus’ onmenselijke 
aard had leren kennen en ‘ervoor had gezorgd 
te voorkomen dat ze tot verderf van de mens-
heid zwanger werd.’
 Dat de eerst beschikbare zoon opvolgde is 
niet de enige reden om relativerend te spreken 
over het ‘systeem’ van opvolging door adoptie. 
Met Traianus kwam een Spaans-Gallische 
kongsi aan de macht, waarbinnen allerlei 
familiebanden bestonden. Heel duidelijk is dat 
bij Marcus Aurelius. Hij trouwde als ‘kroon-
prins’ – keizers hadden geen troon – met 
Faustina, de dochter van Antoninus. Toen 
haar moeder Faustina de Oudere was gestor-
ven en vergoddelijkt, werd zij de first lady. 
Haar titel Augusta verhief haar boven haar 
Marcus, die slechts Caesar was. Hun huwelijk 
versterkte de legitimiteit van Marcus’ keizer-
schap aanzienlijk. Marcus was zich echter wel 
bewust van zijn positie. Dit blijkt uit zijn 

reactie toen hem werd gezegd 
dat hij moest scheiden omdat 
Faustina tijdens haar verblijf in 
de keizerlijke residentie in Cai-
eta haar minnaars uitkoos 

onder zeelieden en gladiatoren. Hij verklaarde: 
‘Als we de vrouw wegsturen, moeten we ook 
de bruidsschat teruggeven.’ Hij bedoelde het 
keizerschap. 

HISTORISCH TOEVAL
Wat op het eerste gezicht een mooi systeem 
lijkt, namelijk dat de zittende vorst iemand 
van bewezen kwaliteit als opvolger uitkiest, 
blijkt bij nader toezien niet meer dan een his-
torisch toeval te zijn geweest. Het is ook nooit 
als alternatief voor de dubieuze erfopvolging 
bepleit. Dan zou men een monarch moeten 
verbieden zich voort te planten.  

Meer over de pseudo-dynastie van de adoptiefkei-
zers in Anton van Hooff’s De Gouden Eeuw van 
Rome. Van de Volmaakte Traianus tot Commodus de 
gladiator, dat onlangs verscheen bij uitgeverij 
Ambo/Anthos.

Commodus gaf 
al als prins 
tekenen van 
zijn komende 
ontaarding

Keizer Marcus Aurelius
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Koning als reserve-dictator
Elk jaar na Prinsjesdag komen de Oranjes weer 
in het nieuws. Waarom kost het koningshuis 
zoveel geld? Waarom krijgen zij zo’n hoge toe-
lage? Waarom wordt er tegemoet gekomen aan 
de belastingafdracht van het koninklijk huis? 
Allemaal relevante vragen over flinke bedra-
gen. Een maand na Prinsjesdag ebt de media-
aandacht langzaam weer weg en is het tijd 
voor belangrijkere zaken zoals zwarte pieten 
en blaadjes op de rails. 
 Elke poging om het koninklijk huis omver 
te werpen wordt tegengegaan door de monar-
chistische argumenten. Argumenten zoals tra-
ditie, eenheid en culturele waarde. Ook wor-
den steeds vaker de handelsmissies genoemd 
die het koninklijk huis uitvoert om de kosten 
te rechtvaardigen. Het is alleen haast onmoge-
lijk om aan te tonen welke baten het konink-
lijk huis heeft. De kosten daarentegen zijn vrij 
duidelijk en makkelijk aan te tonen. Dus van-
daar dat de kritiek blijft. Om het koningshuis 
een handje te helpen komt deze ex-republikein 
met nog een argument om het koningshuis te 
behouden.
 In deze tijden van opkomst van populisti-
sche partijen en de roep naar een sterke leider 
is het juist het koninklijk huis dat mij gerust-
stelling geeft. Mocht in het hoogst onwaar-
schijnlijke geval de democratie falen en moch-
ten alle instituten van de rechtsstaat ons in de 
steek laten, dan hebben wij onze dictator al 
klaar staan. Opgevoed in iets luxere omstan-
digheden dan het merendeel van de bevolking, 
maar gedurende zijn leven heeft Willem-
Alexander vele facetten van de Nederlandse 
maatschappij mogen aanschouwen. Bekend 
met de militaire organisatie, gespecialiseerd in 
het voorkomen dat water ons land overneemt 
en nu al een aantal jaar samenwerkend met de 
ambtelijke top. Onze dictator is een man die 
geen behoefte heeft om op de voorgrond te 

staan, maar controleert of de ministers wel 
luisteren naar het volk. Onze dictator geeft 
niks om regeren, want hij is bekend met de 
lasten die dat met zich draagt en begrijpt 
waarom de macht van de monarchie naar het 
volk is gevloeid. Onze dictator draagt de 
macht weer af zodra het gevaar geweken is. 
Daarom heeft het Nederlandse volk niks te 
vrezen van een populistische leider, want 
zodra deze leider de grenzen van zijn functie 
overschrijdt kan onze reserve-dictator ingrij-
pen.
  Ik ben ervan overtuigd dat de stabiliteit die 
het koninklijk huis van grote waarde is voor 
de Nederlandse maatschappij. Ook heb ik het 
vertrouwen dat wij nooit in de situatie komen 
waarin die waarde bewezen moet worden. Net 
als met mijn glaasje sinaasappelsap in de och-
tend moet het Koninklijk huis behouden wor-
den. Al is dat glas jus d’orange niet de beste 
optie en bevat het veel overbodig suiker. Het 
is nog altijd beter dan dat je al het fruit uit je 
fruitmand moet weggooien omdat er schim-
mel op groeit.

Martijn van Engelenburg, Den Haag

Moord op gebroeders De Witt
Dank voor het, naar mijn mening, uitstekende 
artikel over de moord op de gebroeders De 
Witt. Als ondersteuning hiervan kan ik het 
niet nalaten om te verwijzen naar het, onge-
twijfeld bij u bekende, boek 'Moordenaars van 
Jan de Witt' van Ronald Prud'Homme van 
Reine, waarin de - minimaal - sterke betrok-
kenheid van prins Willem III behandeld 
wordt. 
Overigens ben ik van mening, dat Nederland 
een Republiek dient te worden.

Jan Biesheuvel, Spijkenisse

Wilt u ook reageren op onze artikelen of 
zelf uw ei kwijt over de in 'De Republikein' 
besproken materie? Dat kan via ons mail-

adres redactie@derepublikein.nl.  
De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden stukken te bekorten.

GEACHTE 
REDACTIE

APPELTJES VAN ORANJE (5)

De Britse natuurbeschermer John Hanks moest zijn trouw aan Prins 
Bernhard gedurende de ultrageheime paramilitaire Operatie Lock in 
Afrika in de jaren ‘80 bekopen met het verlies van zijn baan. Dat de 
onthullingen in zijn boek Operation Lock and the War on Rhino Poaching 
(2015) onopgemerkt bleven, heeft de oud-topman van het World Wildife Fund (WWF) 
te wijten aan zijn voorliefde voor het understatement.

Tekst René Zwaap

Eind jaren '80 vergezelt de Britse natuurbeschermer 
John Hanks Prins Bernhard op een rondreis lang vijf 
Afrikaanse presidenten met het Nederlandse rege-
ringsvliegtuig. Bij het naderen van het vliegveld van 
Lilongwe in Malawi sommeert 'PB' – na de con-
sumptie van de nodige witte wijn bij de lunch – de 
kapitein de stuurknuppel over te geven. 
 Hanks beschrijft de episode in zijn boek Operati-
on Lock and the War on Rhino Poaching (2015): 'Ik zal 
de verbaasde blik op het gezicht van de kapitein 
nooit vergeten. Natuurlijk, hij wist dat PB een zeer 

ervaren piloot was met veel vlieguren op zijn naam, 
maar hij was 78 en strikt gesproken over de alcohol-
limiet voor piloten. Met tegenzin gaf de gezagvoer-
der de stuurknuppel over en PB nam de controle in 
handen. Toen we de landing inzetten zag ik tot mijn 
opluchting dat de landingsbaan erg lang was. Om 
het zacht uit te drukken zou ik de landing als onge-
woon willen beschrijven – niet het normale contact 
met het asfalt en dan doorrijden, maar niet minder 
dan twee keer terug de lucht in voordat we naar het 
lange eind konden taxiën. PB grijnsde breed, draaide 
zich om naar de passagiers achter hem, en zei: “Oh 
well , you cannot get it right every time!”'

De zondebok 
van Operatie Lock 

De Britse natuurbeschermer John Hanks (rechts) aan boord van het Nederlandse 
regeringsvliegtuig met tegenover zich ‘PB’. (Foto uit besproken boek)
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GEBREK AAN TEGENWERKING
Dat geen van zijn begeleiders en beveiligers ook 
maar had geprobeerd de prins af te brengen van zijn 
riskante vliegwens, mag illustratief worden 
genoemd voor het gebrek aan tegenwerking dat 
Bernhard ook ondervond bij Operatie Lock, de code-
naam voor zijn – desastreus uitgepakte – plan om 
handel in illegaal verworven ivoor van de zwarte 
neushoorn tegen te gaan met inzet van een duister 
legertje huurlingen.
 Bernhard financierde het opzetten van Operatie 
Lock met de opbrengst van de veiling van twee 
schilderijen uit de privé-collectie van zijn echtgeno-
te. Bij Sotheby's gingen De verkrachting van Europa 
door Elisabetti Sirani en De heilige familie van Barto-
lomé Esteban Murillo voor 610.000 pond van de 
hand. De opbrengsten waren officieel bestemd voor 
het WWF, maar die stortte 500.000 pond daarvan 
op Bernhards verzoek op diens privé-rekening voor 
het geheime project. De Zuid-Afrikaanse zakenty-
coon Anton Rupert, oprichter van tabaksconcern 
Peter Stuyvesant en ooit lid van de geheime pro-
apartheid-club Broederbond, deed ook een duit in 
het zakje. 

'SHOOT TO KILL'
John Hanks was als directeur Afrika bij het hoofd-
kwartier van het World Wildlife Fund (WWF) in 
Zwitserland nauw betrokken bij acties tegen stro-
pers in de natuurparken van Afrika. In 1986 veror-
donneerde Robert Mugabe in Zimbabwe de beleids-
lijn ‘Shoot to kill’. Bij het WWF in Zwitserland werd 
daar verdeeld op gereageerd. Een hooggeplaatste 
official schreef in een memo: 'Ik kan niet accepteren 
dat bescherming van bedreigde diersoorten het 
doodschieten van mensen rechtvaardigt'. Hanks 
toonde zich minder teerhartig: 'Ik vroeg de critici 
wat zij zouden doen als ze zwaarbewapende en 
goed getrainde stropers zouden moeten arresteren 
die er niet voor zouden schuwen onmiddellijk het 
vuur te openen als men probeerde hen te arreste-

ren’. Het kwam hem te staan op beschuldigingen 
dat hij antistroperij-maatregelen verdedigde die 
indruisten tegen de basisrechten van de mens. Ook 
Bernhard was voorstander van de harde lijn. Hij 
schreef een brief aan vijf Afrikaanse staatshoofden 
waarin hij pleitte het voorbeeld van China te volgen, 
waar op het doden van een panda de doodstraf 
stond.
 
OORLOG TEGEN ANC
De geheime operatie Lock liep binnen twee jaar gie-
rend uit de klauwen. Agenten van de Zuid-Afrikaan-
se militaire inlichtingendienst waren geïnfiltreerd 
binnen Lock en maakten de operatie een verleng-
stuk van hun vuile oorlog tegen het ANC in de zoge-
heten ‘frontlijnstaten’. Britse huurlingen staken het 
geld van de infiltratie-acties in eigen zak en begon-
nen zelf een handeltje in onwettig verkregen ivoor 
van neushoorns en olifanten, dat als medicinale toe-
passing in China veel geld opleverde. Het regende 
liquidaties en mysterieuze ongevallen binnen dit 
obscure milieu. 

ZONDEBOK
Toen de media lucht kregen van de operatie en 
WWF-directeur Charles de Haes in 1990 haastig de 
stekker uit de operatie trok, fungeerde Hanks als 
zondebok, schrijft hij. ‘In plaats van de waarheid te 
vertellen - dat de operatie was opgezet en gefinan-
cierd door Prins Bernhard – meende Charles de 
Haes dat het makkelijker was om een verklaring uit 

te geven dat ik het als privépersoon had geïnitieerd, 
in de hoop dat de media-aandacht dan zou wegzak-
ken’, meldt hij. Eenmaal uitverkoren tot Kop-van-Jut 
raakte Hanks zijn baan bij het WWF snel kwijt. 
Hanks: 'De grootste teleurstelling was dat Prins 
Bernhard al snel naar de achtergrond vervaagde na 
alle risico’s die ik voor hem op zijn verzoek had 
genomen. Hij verkeerde in een ideale positie om de 
waarheid te vertellen. Als de operatie had kunnen 
doorgaan zonder dat samenzweringstheorieën het 
in diskrediet hadden gebracht, zouden hij en ande-
ren zonder twijfel het krediet hebben opgeëist. 
Maar, zoals zoveel gebeurt, wanneer een riskante 
onderneming fout loopt, is er een zondebok nodig, 
en in dit geval was ik dat.’ 
 Hanks hanteert zelf ook een zondebok voor het 

mislukken van Lock. Met name de onthullingen van 
Stephen Ellis – professor Sociale Wetenschappen 
aan de Vrije Universiteit – in o.m. de Volkskrant over 
de banden van Lock met het apartheidsregime 
deden de operatie de das om, meent hij. 'Als een 
senior wetenschapper aan een goede universiteit, 
zou Ellis zich verre moeten houden van samenzwe-
ringstheorieën', schrijft Hanks, die een proces 
wegens smaad naar eigen zeggen alleen maar niet 
doorzette vanwege de advocatenkosten.
 WWF-directeur-generaal De Haes, een oud-
werknemer in het tabaksimperium van Anton 
Rupert, nam na het ontbinden van Operatie Lock 
snel de kuierlatten. Zijn opvolger Claude Martin 
kritiseerde Lock om zijn ‘militair imperialistische 
benadering’. De Zuid-Afrikaanse rechter Kumle-
ben onderzocht de affaire en kwam tot de slot-
som: ‘Hoewel Lock met een respectabel doel 
startte, was haar fatale tekortkoming dat het een 
geheime operatie was, uitgevoerd door mensen 
met een zekere reputatie om onorthodoxe metho-
des te gebruiken. Ze waren aan niemand verant-
woording schuldig. De verdenkingen jegens hen 

waren onvermijdelijk aangezien er geen ophelde-
ring kwam over de herkomst van het neushoorn-
ivoor, noch waar dit voor bestemd was.’ 
 Dat hij er vooral is ingeluisd door PB lijkt er bij 
Hanks niet in te willen. Bewondering voor Bern-
hards ‘non-conformisme’ eist zijn tol. Omgekeerd 
lijkt Hanks niet veel meer dan een lakei. Zoals hij 
schrijft in zijn boek: ‘Mijn grootste voordeel – hoe 
bizar dit ook mag lijken – was dat zowel mijn moe-
der als mijn vader serieuze drinkers waren, en vanaf 
jongs af aan wist ik hun behoeftes te accommode-
ren, in het bijzonder wat betreft hun voorkeuren 
qua drank, hoe de drankjes dienden te worden 
geserveerd, en wanneer. PB had zo zijn eigen voor-
keuren en antipathieën op dit gebied, die ik vanaf 
het begin heel snel leerde kennen. Bij het opstellen 
van de diverse routeplannen [...] zorgde ik ervoor 
dat de juiste drankjes op het juiste tijdstip beschik-
baar waren. Ik constateerde ook al snel dat hoewel 
hij al in de 70 was, hij een attent oog voor mooie 
dames had (hetgeen tijdens zijn huwelijk met 
koningin Juliana meer dan eens had geleid tot een 
serieuze verhouding) en dat tijdens formele diners 
het ijs brak als er een mooie dame naast hem zat. Ik 
deed mijn best de tafelschikking conform deze 
omstandigheden in te richten, en als ik goed werk 
leverde, bleef hij veel langer zitten aan het diner.’
 Al die ijver mocht niet voorkomen dat Bernhard 
hem als een baksteen liet vallen, net als overigens 
Prins Philip, die het presidentschap van het interna-
tionale WWF van Bernhard had overgenomen na 
het Lockheed-schandaal en ook tot over zijn oren in 
de illegale gewapende interventies in de toenmalige 
‘frontlijnstaten’ verwikkeld was. De zwarte neus-
hoorn is inmiddels zo goed als van de aardbodem 
verdwenen.  

John Hanks
Operation Lock and the War on Rhino Poaching
Penguin Books
ISBN 9781770227293

Bernhard betaalde zijn 
privé-leger met twee 
schilderijen van Juliana

De huurlingen die Operatie Lock uitvoerden werden 
zelf ook actief op de lucratieve markt van de verboden 
ivoorhandel (Foto uit besproken boek).

Prins Bernhard en de Zuid-Afrikaanse zakentycoon 
Anton Rupert in 2002: zij waren de hoofdsponsors van 
Operation Lock (Foto uit besproken boek).

Prins Bernhard troost John Hanks: 'Vergeet de Volkskrant'



H et NRG is niet meer. Op 13 mei 
2017 is op de voorjaarsvergade-
ring in Utrecht besloten tot een 
fusie met het Republikeins 

Genootschap en overname van die naam 
voor onze vereniging; belangrijke stappen 
voor de toekomst van het republikanisme 
in Nederland. 
 Na jaren van verwijdering is de republi-
keinse familie eindelijk een stuk dichter 
bij elkaar. 
 Die stap heeft niet alleen een grote 
symbolische waarde, maar ook buitenge-
woon praktisch nut: door ‘met één mond 
te praten’ krijgen we simpelweg sneller 
aandacht in de media en bij opiniemakers 
en zijn wij uiteindelijk in staat om beter 
het brede publiek te bereiken. Zo maken 
wij een goede kans om de communis opinio 
in Nederland te wijzigen en het republika-
nisme te propageren. 
 We hebben een behoorlijke weg te gaan, 
zo blijkt uit een tweetal ‘schoonheidswed-
strijden’ rond koningsdag. Grof gezegd is 
volgens onderzoekers van 1Vandaag en het 
Reformatorisch Dagblad bijna een kwart van 
de bevolking overtuigd orangist. Een even 
groot deel van de Nederlanders zegt repu-
blikein te zijn. De overgrote meerderheid 
echter zegt geen idee te hebben of voorlo-
pig geen belangrijke aanpassingen in het 
staatsbestel te verlangen. 
 Dat bijna 50 procent zich geen mening 
kan vormen is opvallend. Het duidt op een 
enorm kennisgebrek over monarchie en 
republiek. Het biedt ook een grote kans. 
Immers, in gesprek met onwetenden zijn 
wij met logica (versus de ‘emotie’ rond de 

koninklijke familie) in staat om mensen te 
overtuigen. Het is onze taak om onze 
argumenten veel vaker te laten horen in de 
media en online. 
 Afgelopen maanden heeft het bestuur 
van onze vereniging uitvoerig gesproken 
over de toon in dit debat. Moeten we ons 
richten op misstappen van Willem 
Alexander en zijn familie, en kunnen wij 
het beste de Oranje-agenda volgen? Of 
dienen we een eigen positieve boodschap 
te verspreiden en moeten we meer dan 
alleen over monarchie vooral ook over de 
meerwaarde van de republiek naar buiten 
treden? 
 Die tweede aanpak heeft mijn voorkeur. 
Toegegeven, het is makkelijker om aan-
dacht te krijgen bij koninklijke excessen – 
vooral bij aanblijvende berichten over fis-
cale deals van onze vorsten en de 
schandalig hoge betalingen aan het paleis. 
Een eigen, uitgesproken democratisch 
geluid echter heeft een langere houdbaar-
heid en is vele malen meer inspirerend. 
 'Wij moeten af van het beeld van club 
van boze oude heren, maar vooral een ver-
eniging van idealen zijn', aldus een van de 
aanwezigen. Ik ben het daarmee eens.  
 Meer dan alleen met onze kritiek op de 
Oranjes, moeten wij bekend worden met 
onze wens dat iedereen in staat moet zijn 
om staatshoofd te worden. Met ons stre-
ven naar een samenleving waarin iedereen 
voor de wet gelijk is.  

Hans Maessen is voorzitter van het Nieuw 
Republikeins Genootschap. 
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