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‘Leden van het Europees Parlement’
Staatshoofden te gast in Straatsburg

Karin van Leeuwen en Marielle Scherer

Dames en Heren leden van het Europees Parlement,
Er bestaat in ons werelddeel een historische geestelijke verwantschap, een saamhorigheids-
gevoel, dat ons tot Europeanen maakt. In de verdragen die wij hebben gesloten, hebben 
wij telkens duidelijker beschreven in wat voor beschaving wij willen leven. Onze Europese 
instellingen, waaronder Uw parlement, zijn de pijlers van die beschaving.1

Gedurende haar 33-jarige regeerperiode richtte koningin Beatrix tweemaal het woord tot het 
Europees Parlement: op 16 februari 1984 en nog eens op 26 oktober 2004. De Nederlandse vorstin 
was niet de enige prominente gast in de geschiedenis van het Parlement. Sinds de eerste directe 
verkiezingen, in 1979, heeft het Europees Parlement een podium geboden voor tal van staatshoof-
den die het woord tot ‘Europa’ wilden richten. Presidenten en gekroonde staatshoofden vanuit 
alle windstreken, maar ook geestelijk leiders als paus Johannes Paulus ii en de dalai lama, staan op 
de lijst met gasten die het Europees Parlement tot op heden heeft ontvangen. Volgens strak pro-
tocol krijgen zij daarbij de gelegenheid om in speciale sessies, doorgaans geagendeerd tijdens de 
vierwekelijkse plenaire zittingen van het Europees Parlement in Straatsburg, het woord te richten 
tot de verzamelde Europese volksvertegenwoordigers. Opmerkelijk is dat niet alleen staatshoof-
den en leiders van derde staten maar ook die van de lidstaten van de Unie, zoals koningin Beatrix, 
op deze wijze het Europees Parlement kunnen toespreken. Wat betekent het dat ook deze staats-
hoofden als gasten worden ontvangen, terwijl zij tegelijkertijd verbonden zijn aan een regering 
die via de Raad van ministers van de Europese Unie (hierna: Raad) ook weer eu-orgaan is?

In dit artikel verkennen wij aan de hand van de twee bezoeken van koningin Beatrix de 
functie van deze bezoeken van lidstaat-staatshoofden nader. De nadruk ligt daarbij op de 
betekenis van deze bezoeken voor het Europees Parlement. Niettemin vormen de toespraken 
ook vanuit het perspectief van de geschiedenis van de Nederlandse monarchie bijzondere 
aangelegenheden. Zo richtte koningin Beatrix, naast haar twee redes in het Europees Parle-
ment, slechts bij vier andere gelegenheden het woord tot een buitenlands parlement.2 Behalve 
deze vorm roept ook de inhoudelijke invulling van de beide Straatsburgse speeches vragen 
op. Het duidelijk pro-Europese geluid dat koningin Beatrix bij deze gelegenheden liet horen, 
laat zich immers slecht verenigen met recente interpretaties van de functie van de monarchie. 
In de context van Europese eenwording en globalisering wordt deze wel omschreven als het 
‘historische embleem’ van het ‘knusse nationale huis’ waarin de Nederlandse bevolking zich in 
onzekere tijden zou willen terugtrekken.3 Zoals in veel terugblikken op het koningschap van 
koningin Beatrix is gememoreerd, heeft de Europagezinde vorstin zich in de praktijk echter 
juist ingezet om de deuren van dit ‘knusse nationale huis’ open te breken.4 Haar toespraken in 
het Europees Parlement vormden hierop geen uitzondering.
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Zelf heeft koningin Beatrix haar rol wel omschreven als ‘instrument in het proces’ van Euro-
pese integratie.5 Wanneer wij hiervan mogen uitgaan, komt vooral de vraag op welke functie 
de bezoeken dan voor de Europese integratie hadden. In een recent onderzoek naar de bezoe-
ken van buitenlandse staatshoofden aan het Duitse parlement heeft Hélène Miard-Delacroix 
een tweetal functies beschreven die ook hier mogelijk van toepassing zijn. Enerzijds legt zij 
de bezoeken uit als een zelfbevestiging van het ontvangende parlement, anderzijds ook als de 
bevestiging van de internationale positie van de staat als geheel.6 In het geval van de bezoeken 
van lidstaat-staatshoofden aan het Europees Parlement kan verondersteld worden dat vooral 
de eerste van deze twee beschreven functies van toepassing is. Dit houdt in dat de bezoeken 
zoals die van koningin Beatrix, zowel gelet op het ritueel als op de inhoud van de toespraak, 
vooral moeten worden begrepen als onderdeel van de emancipatie van het Europees Parle-
ment ten opzichte van de andere Europese instellingen.7

De emancipatie van een jong parlement

Tot 1979 was het Europees Parlement volgens voormalig secretaris-generaal Julian Priestley wel 
de ‘laatste plaats’ waar een staatshoofd naartoe zou gaan om het woord tot Europa te richten.8 
Het Parlement werd nog niet echt serieus genomen. Ook ministers van de lidstaten lieten zich 
sinds de jaren zeventig hooguit in Straatsburg zien wanneer zij in hun functie van Raadsvoorzit-
ter het programma van hun half jaar durende voorzitterschap kwamen toelichten of wanneer 
het Parlement hun een vraag had gesteld. Dit was niettemin een verbetering ten opzichte van 
de beginjaren van het Parlement, waarin vooral de Europese Commissie gesprekspartner van de 
puur als advieslichaam ingestelde ‘Gemeenschappelijke Vergadering’ was geweest.9

Omstreeks het jaar van de eerste directe verkiezingen begon de macht van het Europees Par-
lement echter geleidelijk toe te nemen. In de eerste helft van de jaren zeventig verkreeg het een 
beperkt budgetrecht en vanaf de jaren tachtig verwierf het Parlement op steeds meer terreinen 
medewetgevende bevoegdheden. De lidstaten realiseerden zich in toenemende mate dat zij om 
de Europese begroting en Europese regelgeving rond te krijgen, moesten overleggen met het 
Europees Parlement. De grotere bevoegdheden kwamen echter niet uit de lucht vallen. Gesteund 
door een aantal lidstaten deed vooral het Parlement zelf wat het kon om zijn positie als enige 
rechtstreeks gekozen orgaan in Europa te versterken. Het schrok er bijvoorbeeld niet voor terug 
conflicten over de begroting met de lidstaten aan te gaan (bijvoorbeeld in 1979, 1982 en 1984), 
of eigen Europese verdragsvoorstellen te ontwerpen (bijvoorbeeld het ontwerpverdrag van de 
groep Europarlementariërs rond Europees pionier Altiero Spinelli uit 1984).10

Op een meer symbolisch niveau streed vooral de voorzitter van het Europees Parlement 
als formeel vertegenwoordiger van het Parlement in internationale betrekkingen en bij plech-
tigheden voor een serieuzere rol in de Europese politiek. Door ervoor te zorgen dat hij aanwe-
zig mocht zijn bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Europese Raad trachtte de voorzitter 
niet alleen een vaste plek aan de Europese vergadertafels te bemachtigen, maar verschafte hij 
het Parlement ook meer zichtbaarheid ten overstaan van het nieuwe kiezerspubliek.11 Ook 
officiële bezoeken van en aan de lidstaten droegen daaraan bij.

Zo kon het gebeuren dat het Europees Parlement tussen 1979 en heden maar liefst 46 
maal een staatshoofd van een lidstaat ontving.12 Deze bezoeken vanuit de lidstaten vormen 
slechts een klein deel van het totale aantal officiële bezoeken. Uit een inventarisatie die het 
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ministerie van Buitenlandse Zaken voorafgaand aan het tweede officiële bezoek van koningin 
Beatrix in 2004 maakte, blijkt bijvoorbeeld dat in de periode van maart 1999 tot februari 2004 
26 staatshoofden een officieel bezoek hebben gebracht aan het Europees Parlement. Onder 
deze genodigden bevonden zich vijf staatshoofden van eu-lidstaten: de presidenten van res-
pectievelijk Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Duitsland en Ierland. Eenentwintig staatshoofden 
vertegenwoordigden zogenaamde ‘derde landen’, die (nog) geen lid waren van de Europese 
Unie. Zo vlak voor de uitbreidingen van de Europese Unie in 2004 en 2007 bevonden zich 
onder hen acht staatshoofden van kandidaat-lidstaten, maar bijvoorbeeld ook de presidenten 
van Senegal, Zuid-Korea en Peru, en de koning van Jordanië.13

In vergelijking met het aantal officiële bezoekers aan nationale parlementen is het aantal 
Straatsburgse bezoekers groot. In Nederland heeft in de jaren tussen 1979 en 2004 slechts 
eenmaal een buitenlands staatshoofd de Verenigde Vergadering toegesproken.14 In de Duitse 
bondsdag voerden tussen 1982 en 2010 25 buitenlandse gasten het woord – niet noodzakelijk 
allemaal staatshoofden. In de Franse Assemblée Nationale, waar de mogelijkheid voor toe-
spraken van buitenlandse gasten pas in 1994 werd gecreëerd, betraden tussen dat jaar en 2010 
zestien buitenlandse gasten het spreekgestoelte.15

Met welke redenen in het bijzonder de lidstaat-staatshoofden naar Straatsburg en later 
– toen daar meer plenaire vergaderingen plaatsvonden – ook Brussel kwamen, is bij gebrek 
aan omvattend onderzoek niet met zekerheid vast te stellen. Staatshoofden van eu-lidstaten 
beschikken over een open uitnodiging om een officieel bezoek aan het Europees Parlement te 
komen brengen.16 Tot op heden bezochten zij allen het Europees Parlement ten minste een-
maal, met uitzondering van Cyprus, Zweden en het juist toegetreden Kroatië. Vooral staats-
hoofden uit de nieuwe lidstaten lieten zich graag in het Europees Parlement zien: vertegen-
woordigers van Griekenland, Portugal en Spanje betraden al binnen twee jaar na de toetreding 
het Straatsburgse spreekgestoelte, hun ambtgenoten van Oostenrijk en Finland hadden in de 
jaren negentig niet meer dan drie jaar nodig.17 Bij de ‘oude’ lidstaten gaf soms de persoonlijke 
Europagezindheid van het staatshoofd zelf de doorslag, zoals in het geval van Italië, waarvan 
de presidenten sinds 1979 maar liefst vijf bezoeken aflegden.18 In veel andere gevallen viel het 
(eerste) bezoek van het staatshoofd samen met het bekleden van het voorzitterschap van de 
Raad. Niet zelden ging daaraan een uitgebreide lobby van de voorzitter van het Europees 
Parlement vooraf: koningin Elizabeth ii bijvoorbeeld memoreerde bij haar bezoek in 1992 dat 
twee eerdere voorzitters, de Britse Lord Plumb en de Spanjaard Enrique Barõn Crespo, al op 
een bezoek hadden aangedrongen.19 

Ook de bezoeken van koningin Beatrix, die in dit artikel verder zullen worden belicht, 
kwamen op verzoek van de voorzitter van het Europees Parlement tot stand. Het eerste van 
de twee volgde uit een bezoek dat de Nederlandse voorzitter van het Europees Parlement Piet 
Dankert in mei 1983 aan Nederland bracht. Ingegeven door zorgen over de ‘sterk verminderde 
Europese gezindheid’ in Nederland is dit verzoek illustratief voor de symbolische emancipa-
tiestrijd die Dankert in deze periode namens het Parlement voerde.20 Eerder had diezelfde 
Dankert faam verworven in de strijd met de lidstaten om de begrotingsbevoegdheden van 
het Parlement.21 Het tweede bezoek van koningin Beatrix beantwoordde eveneens aan een 
uitdrukkelijk verzoek vanuit het Europees Parlement, dat overigens minder precies te dateren 
is. Van Nederlandse zijde werd vervolgens besloten het bezoek te laten plaatsvinden tijdens 
het Nederlandse Raadsvoorzitterschap in 2004.22
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Ritueel van het bezoek 

Met de mondelinge uitnodigingen begonnen de voorbereidingen voor het ritueel dat het offi-
ciële bezoek moest reguleren en, zoals hier verondersteld wordt, de status van het Europees 
Parlement (en het bezoek) moest bevestigen. In 1983 leek het Parlement op dit terrein nog wat 
onwennig, zo suggereert het overhaaste telexbericht dat Dankert in juni 1983 aan koningin 
Beatrix stuurde. Hij verontschuldigde zich voor de ‘voorbarige publiciteit’ in de media over 
een uitnodiging aan de koningin om het Europees Parlement toe te spreken. Naar alle waar-
schijnlijkheid was het voorgenomen besluit hierover uitgelekt uit een besloten vergadering 
van de ep-voorzitter en de fractieleiders. Wel volgens gebruik was de schriftelijke uitnodiging 
die kort daarna in Den Haag arriveerde.23 Met deze uitnodiging – een formaliteit gezien de 
open uitnodiging – trad aan beide zijden het protocol in werking. 

Opmerkelijk is dat het protocol van het Europees Parlement – anders dan doorgaans op 
nationaal niveau het geval is – voorgaat op het protocol van het staatshoofd. Dit in het Euro-
pees Parlement zeer serieus genomen en door een speciale dienst bewaakte protocol maakt 
onder andere een onderscheid tussen een ‘officieel bezoek’, waarbij het staatshoofd de leden 
van het Europees Parlement tijdens een plechtige bijeenkomst toespreekt, en een ‘werkbe-
zoek’, dat een minder omvangrijk programma kent en veel vaker plaatsvindt (in 2005 bijvoor-
beeld 108 keer tegenover vijf officiële bezoeken).24 Er wordt door het Europees Parlement geen 
onderscheid gemaakt in de wijze waarop koninklijke gasten en niet-erfelijke staatshoofden 
worden ontvangen. Zoals het reglement van het Europees Parlement voorschrijft, vindt de 
voorbereiding van een officieel bezoek plaats in nauw overleg tussen het Parlement en de nati-
onale betrokkenen. In het geval van de bezoeken van koningin Beatrix waren dit aan de Euro-
pese kant de al genoemde Protocoldienst en het Kabinet van de voorzitter van het Europees 
Parlement en aan de Nederlandse kant de Directie Kabinet en Protocol van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, de Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlan-
den bij de Europese Gemeenschappen te Brussel, het Kabinet der de Koningin en de Dienst 
Koninklijk Huis.25 Maanden van voorbereidingen, inclusief een ‘advance party’ om beveiliging 
en protocol af te stemmen, leidden bij beide gelegenheden tot een draaiboek waarin het pro-
gramma van het bezoek van minuut tot minuut was vastgelegd.26

Het reglement van het Europees Parlement schrijft niet voor waar een officieel bezoek 
dient plaats te vinden. Straatsburg – de officiële zetel van het Europees Parlement en de plaats 
waar elke maand een plenaire parlementszitting plaatsvindt – was tot dusver de meest aan-
gewezen locatie, al blijken vanaf 2002 steeds vaker officiële bezoeken aan Brussel gebracht 
te worden.27 Beide bezoeken van koningin Beatrix vonden in Straatsburg plaats. Tijdens de 
voorbereidingen voorafgaand aan het bezoek in 1984, haar eerste officiële optreden op Franse 
bodem sinds de troonsbestijging, had de koningin verzocht het bezoek te laten lijken op een 
werkbezoek met ‘zo weinig mogelijk ceremonieel’. Met inachtneming van het ep-protocol 
werd aan dit verzoek gehoor gegeven. Op het vliegveld van Straatsburg werd de vorstin met 
haar gevolg volgens ep-protocol verwelkomd door een erehaag met daarin onder meer de 
voorzitter van het Europees Parlement, de burgemeester van Straatsburg en de regionale pre-
fect. Bij aankomst bij het gebouw van het Europees Parlement volgde de begroeting door een 
kleine delegatie van het Europees Parlement.28 In 2004, toen het bezoek samenviel met het 
belangrijke debat over de verkiezing van de nieuwe Europese Commissie, vond pas hier de 
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ontmoeting met de voorzitter van het Europees Parlement plaats.29 Bij beide bezoeken was 
vervolgens korte tijd ingeruimd voor een gesprek tussen koningin Beatrix en haar gevolg met 
de voorzitter van het Europees Parlement en zijn delegatie. Dat was tevens het gebruikelijke 
moment voor het uitwisselen van geschenken.30

Na een kort ‘opknapmoment’ begeleidde de voorzitter de koningin en haar gevolg naar de 
plenaire zaal van het Europees Parlement, waar – ondanks de doorgaans drukke agenda’s van 
de Straatsburgse zittingsweek – alle leden van het Europees Parlement bijeen waren, hopend op 
een inspirerend betoog of eenvoudigweg tot deze beleefdheid verplicht door hun fractievoor-
zitter.31 In duidelijk onderscheid met de vertegenwoordigers van Europese organen als de Raad 
en de Europese Commissie, waarvoor in de plenaire zaal aparte banken zijn ingericht, kreeg de 
koningin als gast van de voorzitter een plaats op het presidiumgestoelte, aan de rechterhand van 
de voorzitter. Hier werd zij door de voorzitter kort verwelkomd. Spreken deed zij in 1984, toen 
het Europees Parlement nog bijeenkwam in de zaal van de Raad van Europa, vanaf een speci-
aal hiertoe opgesteld spreekgestoelte.32 In de plenaire zaal van het in 1999 in gebruik genomen 
Louise Weiss-gebouw is voor toespraken tijdens officiële bezoeken een apart spreekgestoelte 
ingericht, aangezien reguliere sprekers altijd vanaf hun eigen zitplaats het woord voeren.33

Gedurende ongeveer een half uur mocht koningin Beatrix vanaf deze plaats het Parlement 
toespreken. Niet elke spreker nam zoveel tijd: de Britse koningin Elizabeth ii had in 1992, net 

Koningin Beatrix spreekt op 16 februari 1984 het Europees Parlement toe. Boven, tweede van rechts, luistert 

parlementsvoorzitter Piet Dankert

[Foto: anp – Paul Vreeker]
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als haar Deense ambtgenote Margarethe ii vijf jaar eerder, niet veel meer dan tien minuten 
nodig voor haar speech, inclusief een goed ontvangen grap over de ervaringen van haar voor-
vaderen met de Britse parlementaire traditie.34 Andere sprekers, zoals de Belgische koning 
Boudewijn in 1987, namen juist wat meer tijd.35 Koningin Beatrix, die in 1984 nog keurig een 
half uur had gesproken, leek in 2004 wat meer opgejaagd. Haar komst naar Straatsburg stond 
die dag letterlijk in de schaduw van een debat over de goedkeuring van de door José Manuel 
Barroso gepresenteerde nieuwe Europese Commissie. In het Europees Parlement bestond 
grote weerstand tegen vooral de Italiaanse kandidaat-commissaris Rocco Buttiglione vanwege 
diens controversiële uitspraken over homoseksualiteit, en het dreigde daarom zijn steun te 
onthouden aan de nieuwe Commissie – een noviteit in het bestaan van het Parlement.36 Tegen 
deze achtergrond bleven voor koningin Beatrix niet meer dan twintig minuten over – vooral 
het bij voorzitter Josep Borrell gebruikelijke, uitgebreide dankwoord leek vanwege het debat 
over Buttiglione sterk te zijn ingekort.37

Het staatshoofd aan het woord 

Het bezoek van het staatshoofd en het ritueel eromheen bevestigden dat de lidstaat het 
Europees Parlement serieus nam. In de toespraak werd deze boodschap idealiter nog eens 
onderstreept. Toespraken met een politieke inhoud konden bij het Parlement op de meeste 
waardering rekenen. Maar gezien de constitutionele rol van de meeste staatshoofden, die al 
te politieke uitspraken vaak niet toeliet, waren ook vergezichten zeer welkom, of juist terug-
blikken, die, afkomstig van een relatieve buitenstaander, de Europese integratie in het alge-
meen en het werk van het Parlement in het bijzonder in perspectief plaatsten. Dit blijkt onder 
andere uit de momenten waarop het Parlement een applaus inzette.38 In de jaren tachtig, 
toen het Parlement nadrukkelijk streefde naar uitbreiding van zijn bevoegdheden, betuigden 
veel staatshoofden expliciet steun aan dit doel.39 Nadat het Verdrag van Maastricht in 1992 de 
meeste wensen van het Parlement stevig had verankerd, verschoof de aandacht naar andere 
ontwikkelingen, waarbij het vraagstuk van de uitbreiding richting Midden- en Oost-Europa 
de meeste aandacht kreeg. Tegelijkertijd vormden de toespraken vooral voor nieuwe lidstaten 
een goede gelegenheid om de verhouding tussen de eigen staat en de eu te bespreken, bijvoor-
beeld door te wijzen op gedeelde waarden.

Ook de twee Nederlandse toespraken vertonen een verschuiving qua onderwerpkeuze. 
Opmerkelijker is echter de constante waarin een eigen inbreng van de vorstin naar voren 
komt. Deze betrof vooral de zorgen over een gebrek aan Europees elan – precies het thema 
dat in 1983 voor Dankert aanleiding had gevormd voor zijn uitnodiging. Om dit thema aan de 
orde te stellen, greep koningin Beatrix zowel in 1984 als in 2004 terug op de eerste speech die zij 
in Europees verband had gehouden, in 1961 in Toulouse tijdens een vierdaagse studiebijeen-
komst van de Fondation Européenne de la Culture.40 Daar had prinses Beatrix de aanwezige 
jeugd aangespoord zich actief in te zetten voor Europese samenwerking om te komen tot een 
‘Europees bewustzijn’ en een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. In vergelijking 
met toen was er veel veranderd, hield zij het Europees Parlement in 2004 voor: ‘De Europese 
eenheid heeft overtuigend vorm gekregen en is een deel van ons leven geworden. Maar er is 
weinig meer te bespeuren van de bevlogenheid van toen. Velen zijn nu kritisch gestemd en 
maken zich vooral zorgen over de hindernissen die nog moeten worden overwonnen.’41
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Het is niet precies te achterhalen in hoeverre de stem van de vorstin in deze woorden doorklonk. 
Net als voor alle andere in het buitenland gehouden toespraken, die in de regel door de Dienst 
van het Koninklijk Huis in overleg met koningin Beatrix worden opgesteld, had het ministerie 
van Buitenlandse Zaken ‘bouwstenen’ voor de tekst aangeleverd en was deze, in verband met 
de ministeriële verantwoordelijkheid, vervolgens weer ter goedkeuring aan dit ministerie voor-
gelegd.42 Niettemin bespeurden toehoorders als Europarlementariër Kathalijne Buitenweg (De 
Groenen/Europese Vrije Alliantie) in de speech ‘[e]en heel andere toonzetting dan we uit Den 
Haag gewend zijn. Niks geen gezeur over centen, maar een luid welkom aan nieuwe lidstaten. 
Een Europees verhaal waarin het weer eens gaat over idealen in plaats van over geld, en waarin 
ook emoties hun plaats hebben.’ Buitenweg beschouwde de speech als ‘een duidelijk standje […] 
voor het kabinet’.43 Weliswaar vormde het in de speech besproken legitimiteitsprobleem van de 
Europese Unie in 2004 een van de ‘speerpunten’ van het Unie-voorzitterschap van de Neder-
landse regering;44 de toon die de koningin in haar toespraak bezigde week echter duidelijk af 
van de slogan ‘Europa, best belangrijk’, die het kabinet als motto voor het voorzitterschap had 
gekozen – zeker omdat hieraan in de nationale politieke arena nog eens was toegevoegd dat het 
Nederlandse eigenbelang steeds voorop zou staan in het kabinetsbeleid.45

Ook in 1984 had koningin Beatrix verwezen naar haar optreden in Toulouse 23 jaar eerder. 
De vergelijking gaf haar ook toen al aanleiding tot zorgen over een gebrek aan idealisme: ‘Nu, 
zovele jaren later, vraag ik mij af hoever wij met de Europese integratie zijn gevorderd. Niet 
ver genoeg, helaas, om met voldoening en vertrouwen Europa over te dragen aan de jongere 
generatie van nu. Voor velen is de Europese eenheid daarom een abstract begrip. De zin ervan 
ontgaat hen.’46 Bij deze gelegenheid had de vorstin zich voor een oplossing van dit probleem in 
het bijzonder tot het Europees Parlement gericht. Juist de gekozen parlementsleden moesten 
zorgen dat ‘de geest van Europa voelbaar blijft achter een vaak ondoorzichtige bureaucratie’ en 
dat Europa ‘geen Europa van paragrafen, maar een Europa van mensen’ zou worden. Concrete 
aanbevelingen volgden: in lijn met het door het Europees Parlement zelf ontwikkelde Spinelli-
plan sprak koningin Beatrix zich in 1984 namens het kabinet uit voor uitbreiding van de poli-
tieke macht van het Europees Parlement en voor meerderheidsbesluitvorming in de Raad.47 

Kranten berichtten dat de vorstin met deze uitspraken ‘politiek verder ging dan men in 
het algemeen van zo’n gelegenheidsrede zou verwachten’.48 Toch bleef de toespraak geheel 
binnen de in de Tweede Kamer al uitgesproken, maar destijds wellicht minder opgemerkte 
kabinetsstandpunten.49 Het beschikbare archiefmateriaal rondom de voorbereiding van deze 
toespraak van 1984 bevestigt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nauw bij de voor-
bereidingen van de speech betrokken was geweest. Zo was de boodschap dat anno 1984 het 
elan uit het eenwordingsproces in Europa aan het verdwijnen was al goed terug te zien in 
het twaalftal ‘bouwstenen’ dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in december 1983 ten 
behoeve van de speech van koningin Beatrix had aangeleverd.50 Een vergelijking tussen de 
concepttekst die de Dienst van het Koninklijk Huis op basis van deze bouwstenen schreef 
en de uiteindelijke toespraak laat zien dat de strekking van het stuk – een pleidooi voor een 
sterker Europees Parlement – ongewijzigd bleef. Alleen de formuleringen van enkele passages 
werden afgezwakt. Dit gold onder andere voor de passage over de eventuele invoering van 
meerderheidsbesluitvorming, waaraan de tekst van de Dienst van het Koninklijk Huis alvast 
de volgende verzachtende woorden toevoegde: ‘Voor- en tegenstanders van deze gedragslijn 
zullen zich overigens kunnen vinden in de wetenschap dat in iedere besluitvorming over-
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tuigen belangrijker is dan overstemmen.’ Na correctie door het ministerie was deze passage 
in nog wat diplomatiekere bewoordingen gegoten: ‘De Europese Verdragen zelf bieden een 
zorgvuldig afgewogen systeem waarbij de besluitvorming recht doet aan de algemene en de 
bijzondere belangen van alle lid-staten, grote en kleine. Overigens blijft in iedere besluitvor-
ming overtuigen belangrijker dan overstemmen.’51

In 1984 vormde het ontstaan van een ‘Europese democratie’, als antwoord op het gebrek 
aan elan, de kernboodschap van de toespraak van koningin Beatrix. In 2004 daarentegen 
ontbrak een heldere oplossing voor het aangeroerde gebrek aan bevlogenheid. Wel kwamen 
nog verscheidene andere onderwerpen aan bod. Politieke opwinding kwam ditmaal vooral 
voort uit een uitspraak waarvan verondersteld werd dat deze betrekking had op de toetre-
dingsonderhandelingen met Turkije, dat sinds 1999 kandidaat-lidstaat was. Officieel zou de 
Nederlandse regering hierover pas een maand na de rede van koningin Beatrix een standpunt 
innemen.52 Verschillende kranten berichtten echter dat de koningin zich, ‘[z]onder de naam 
van dat land te noemen’, al mengde ‘in de discussie over de vraag of Turkije rijp is voor onder-
handelingen over het eu-lidmaatschap.’53 Zij wezen dan voornamelijk op de volgende passage, 
die voortvloeide uit het warme welkom dat de vorstin uitsprak richting de Parlementsleden 
uit de eerder in 2004 toegetreden lidstaten:

Onze Unie wint aan kracht wanneer zij zich openstelt voor landen die onze rechtsnormen 
delen en zich inspannen om aan de criteria te voldoen. Dit besef kan een aanmoediging 
zijn het overleg met hen die zich bij de Unie willen aansluiten, open, eerlijk en zonder 
vooringenomenheid te voeren. Als volkeren zich inspannen om de moeilijke overgang 
naar de democratische staatsvorm zo goed mogelijk te laten verlopen, verdienen zij extra 
waardering en steun.54

Hoe deze woorden moesten worden uitgelegd bleef ook na afloop van de toespraak onduide-
lijk: waar staatssecretaris Atzo Nicolaï volgens het Algemeen Dagblad bevestigde dat zij ‘ook 
over Turkije’ gingen, noteerde Trouw uit diens mond dat dit niet het geval was.55 Wel duidelijk 
was dat opnieuw een ‘politiek’ punt was aangeroerd, dat door het Europees Parlement met 
applaus werd ontvangen. In 1984 had de Nederlandse koningin, niet gewend aan dergelijke 
onderbrekingen, zich door dergelijke bijval nog laten verrassen.56 In 2004 was zij ongetwijfeld 
beter voorbereid op de expressieve stijl waarmee Europarlementariërs hun oordeel vaak ken-
baar maken. Eén verkeerd getimed applaus kon zij echter niet voorkomen. Zij opende haar 
rede met de mededeling dat zij, zoals in de eu gebruikelijk, in haar moedertaal zou spreken. 
Terwijl onder meer de aanwezige Vlamingen instemmend klapten vervolgde koningin Beatrix 
met een vooral door haarzelf belangrijk geacht pleidooi voor meertaligheid, volgens de vor-
stin ‘de beste basis voor wederzijds begrip’.57

Napraten

De keuze voor het Nederlands in de toespraak van 2004 – gezien de daaropvolgende bood-
schap en de gebruikelijke handelwijze van de vorstin vermoedelijk à contrecoeur – toont aan dat 
koningin Beatrix, die haar eigen rol elders als ‘instrumenteel’ duidde, zich inderdaad welwillend 
aanpaste aan wat gebruikelijk was in het Europees Parlement.58 Dit gold ook voor het vervolg 
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van het ritueel. Na de toespraak volgden, geheel volgens protocol maar toch minder vormelijk 
van karakter, een aperitief en een lunch – in 1984 in het Chateau des Rohan in de Straatsburgse 
binnenstad, in 2004 in het Parlementsgebouw.59 In 1984 was over de samenstelling van het hier-
bij aanwezige gezelschap vooraf nog gediscussieerd. Koningin Beatrix suggereerde om tijdens 
het aperitief ruimte te laten voor een informeel gesprek met de fractievoorzitters in plaats van 
een afzonderlijke samenkomst te organiseren met de Nederlandse parlementariërs. De laatsten 
zou zij dan in het voorjaar van 1984 op Noordeinde uitnodigen. Volgens Permanent Vertegen-
woordiger Rutten was een ontmoeting tussen een staatshoofd en de Europarlementariërs uit 
eigen land echter gebruikelijk, waarna het programma op dit punt werd aangepast.60 In 2004 
was het ‘Nederlandse’ karakter van het informele gedeelte nog versterkt door de tegenwoordig-
heid van een Nederlandse Directeur-Generaal van het Europees Parlement en de (aftredende) 
Nederlandse Eurocommissaris Frits Bolkestein.61 Aldus leek het programma afbreuk te doen aan 
de symbolische ontmoeting tussen de lidstaat enerzijds en ‘Europa’ anderzijds.

Velen zal het doorbreken van deze symboliek in 2004 zijn ontgaan. De lunch met onder 
meer de fractievoorzitters werd overstemd door de discussie over de goedkeuring van de 
nieuwe Commissie. Volgens de Volkskrant zat koningin Beatrix ‘ingeklemd’ tussen ‘de twee 
grootste kemphanen in het gevecht rond de nieuwe Commissie’: fractieleider Hans-Gert Pöt-
tering van de Europese Volkspartij en Europese Democraten (evp) en fractieleider Martin 
Schulz van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (pes).62 De Nederlandse Europarle-
mentariër Max van den Berg (pes) greep tegenover de aanwezige journalisten een uitspraak 
van koningin Beatrix over de mensenrechten aan om de weerstand van zijn fractie tegen 
beoogd commissaris Buttiglione te onderstrepen.63 Ook het officiële uitgeleide naar het vlieg-
veld leed onder de situatie: voorzitter Borrell nam al direct na de lunch afscheid van koningin 
Beatrix en haar gevolg, terwijl ook staatssecretaris Nicolaï en Permanent Vertegenwoordiger 
Tom de Bruijn zich vanaf het vliegveld snel terug naar het parlementsgebouw haastten. Het 
Parlement moest verder met het echte werk.

Waren de officiële bezoeken hun functie aan het verliezen? Nam het belang van de meer 
symbolische strijd om zichtbaarheid af? Een bevestiging van dit vermoeden vormt de open-
lijke vraag die een commissie in 2007 stelde bij een heroverweging van de parlementaire werk-
wijze. Waar het Europees Parlement in de beginjaren van zijn bestaan blij mocht zijn met 
elke blijk van aandacht uit de lidstaten, vroeg deze commissie zich nu af of het grote aantal 
jaarlijkse bezoeken en plechtigheden de werkzaamheden niet te veel onderbraken. Tot een 
verandering van de interne procedures leidde deze kritiek overigens niet.64

Totdat deze discussie opstak, hadden de officiële bezoeken van lidstaat-staatshoofden 
niettemin op uiteenlopende manieren een rol gespeeld in de emancipatiestrijd van het Euro-
pees Parlement. Aanvankelijk onderschreef alleen al de komst van de staatshoofden naar 
Straatsburg het belang van het Parlement, waarbij ook de inhoud van hun toespraak van 
grote waarde kon blijken. Behalve inspiratie boden deze speeches soms welkome toezeggin-
gen en aanmoedigingen in de strijd om meer bevoegdheden, die het Europees Parlement 
graag meenam in de onderhandelingen over nieuwe besluitvormingsprocedures.65 Maar ook 
in 2004 verwezen Europarlementariërs graag naar standpunten die zij in de speech bevestigd 
zagen, zoals onder meer de interventie van Max van den Berg liet zien – al was het maar 
omdat tijdens het bezoek van het (eigen) staatshoofd de doorgaans afwezige pers nu eens 
wel ruimschoots aanwezig was.66 Ook de oorspronkelijke ambitie van de voorzitters om het 
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Europees Parlement onder de aandacht van de burger te brengen, werd daarmee gediend, zo 
legde toenmalig voorzitter Dankert in 1984 eens te meer uit aan de meegereisde journalisten:

Ik denk dat de toespraak een effect van grote bewustwording ten aanzien van de Europese 
problematiek zal hebben, zeker in Nederland. Ze [de Koningin] heeft gezorgd voor public 
relations in de richting van Europa en dat zeker op een moment, dat de burger ‘Brussel’ 
alleen maar ziet als een plek waar je geld kunt brengen of vandaan kunt halen naar gelang 
je positie in de eeg. We hebben te maken met een her-nationalisatie in Europa, maar de 
koningin heeft duidelijk aangegeven dat de burger Europa nodig heeft om nationaal te 
kunnen blijven voortbestaan.67

Het is maar de vraag of het Europees Parlement in de huidige Nederlandse vorst, koning Willem-
Alexander, opnieuw zo’n gewillige pleitbezorger vindt. De eerste tekenen van de invulling van het 
koningschap door de nieuwe vorst wijzen eerder in de richting van een uitbouw van het ‘knusse 
nationale huis’ dan op de Europagezindheid van zijn moeder, en een verleden als spreker voor 
een Europese jongerenorganisatie ontbreekt. Tegelijkertijd lijkt de behoefte van het Europees Par-
lement aan zelfbevestiging via de staatshoofden afgenomen, zoals de ontvangst van 2004 en de 
heroverweging van de bezoeken uit 2007 onderstrepen. In plaats van op staatshoofden mag het 
politiek volwassen geworden Parlement zich dan ook steeds vaker verheugen op de komst van 
regeringsleiders, die de lidstaten ook politiek vertegenwoordigen. Vanuit dit oogpunt zal het Par-
lement ongetwijfeld meer uitkijken naar de door de Nederlandse minister-president Mark Rutte 
aangekondigde speech over de toekomst van de eu dan naar een eventueel koninklijk bezoek.68 
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