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‘Een apart genre’
Gesprekken van volksvertegenwoordigers met Emma, Wilhelmina, Juliana, 

Beatrix en Willem-Alexander

Remco Meijer1

In de eerste maanden na zijn inhuldiging ontving koning Willem-Alexander een voor een alle 
fractieleiders uit de Tweede Kamer op paleis Noordeinde. Het waren kennismakingsbezoeken, 
ze duurden een uur en vonden plaats op de werkkamer van de nieuwe koning. De reeks visites 
van parlementariërs werd op donderdag 6 juni 2013 ingeluid met een bezoek van de beide 
Kamervoorzitters, Fred de Graaf (Eerste Kamer, vvd) en Anouchka van Miltenburg (Tweede 
Kamer, vvd). Op 13 juni volgden, keurig op volgorde van de fractiegrootte, Halbe Zijlstra van 
de vvd, Diederik Samsom van de pvda en Geert Wilders van de pvv.

Voor zover de voorzitters van de eerste drie fracties iets over de bezoeken loslieten, waren 
de geluiden positief. pvv-leider Wilders, die zich in het verleden kritisch over leden van het 
Koninklijk Huis had uitgelaten, was het meest expliciet. Hij twitterde na afloop: ‘Openhartig 
en aangenaam gesprek gehad met de koning. Onze koning is een sympathieke en energieke 
man.’2 Op vrijdag 28 juni was sp-leider Emile Roemer aan de beurt, en nog net voor het 
zomerreces van de Tweede Kamer, op donderdag 4 juli, kwamen de leiders van cda, d66, 
ChristenUnie, GroenLinks, sgp, 50Plus en Partij voor de Dieren langs. De sfeer was kennelijk 
ook nu goed. cda-leider Sybrand van Haersma Buma: ‘Nederland mag trots zijn op deze open 
en betrokken vorst.’3 

Bezoeken als deze, van parlementariërs aan het staatshoofd, vormen een ongereguleerde 
traditie die al menige hobbel heeft gekend. Van tijd tot tijd zijn ze met discussie omgeven. De 
bezoeken zijn niet geïnstitutionaliseerd. De enige vaste jaarlijkse ontmoeting tussen staats-
hoofd en Kamerleden is op Prinsjesdag (artikel 65 Grondwet). Dan ontvangt een Commissie 
van In- en Uitgeleide de Koning, die naar goed gebruik de troonrede voorleest – al belet de 
Grondwet niet dat bijvoorbeeld de minister-president dat zou doen –, en is er na afloop een 
kort informeel samenzijn.

Strikt genomen zijn bezoeken van Kamerleden aan de regerend vorst niet nodig. Volgens 
artikel 42 van de Grondwet vormt de Koning samen met de ministers de regering (dat de 
formulering voor 1983 anders was, doet in dit verband niet ter zake).4 ‘De Koning is onschend-
baar, de ministers zijn verantwoordelijk,’ zegt het tweede lid van hetzelfde artikel. Artikel 45 
bepaalt dat het de ministerraad is die ‘besluit over het algemeen regeringsbeleid’. Dus naar de 
letter hebben volksvertegenwoordigers en Koning geen bemoeienis met elkaar.

Maar in de politieke praktijk is er natuurlijk wel degelijk een verstandhouding. Voor Wil-
lem-Alexander gold, op het moment dat hij de fractievoorzitters ontving, dat hij nog maar net 
was ingehuldigd in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal (artikel 32 Grondwet). 
Daarbij waren, traditiegetrouw, wederzijdse verklaringen van aanhankelijkheid uitgesproken. 
In feite had het daarbij kunnen blijven, maar de nieuwe koning besloot anders. Hij wilde zijn 
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democratische gezindheid tonen, zoals hij dat ook had gedaan in bijvoorbeeld het vraag-
gesprek dat hij voorafgaand aan zijn inhuldiging had toegestaan aan de publieke én (een 
novum) commerciële omroep.

Op de vraag van de televisie-interviewers ‘Mocht de Tweede Kamer ooit besluiten dat 
het koningschap puur ceremonieel zou moeten worden, zou dat dan voor u acceptabel zijn?’, 
antwoordde hij: ‘Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de Grondwet 
gaat, accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Daar ben ik Koning voor. 
Als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt die er.’ En: ‘Het parlement 
is het hoogste orgaan in Nederland.’5

Als best voorbereide troonopvolger uit de Nederlandse geschiedenis wist hij dat Kamer-
debatten over het Koninklijk Huis de afgelopen jaren soms ongemeen fel waren geweest. Als 
historicus wist hij ook dat de relatie tussen het parlement en de regerend vorst in de loop van 
de geschiedenis aan schommelingen onderhevig was geweest.6 Hij wilde een goede start maken.

‘Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen’

Hoe onvergelijkbaar anders lagen de zaken 130 jaar eerder. Koning Willem iii trouwde op  
7 januari 1879 met prinses Emma van Waldeck-Pyrmont, zijn tweede huwelijk. Het lag op dat 
moment niet voor de hand dat Emma veel met de volksvertegenwoordiging te maken zou 

Koning Willem-Alexander ontvangt de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, juni 2013

[Foto: anp – Robin van Lonkhuijsen]
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krijgen, want Willem iii had uit zijn eerste huwelijk twee erfopvolgers: zijn zonen Willem en 
Alexander. Niettemin maakte de ‘Duitsche’ zich de inrichting van het Nederlandse staatsbestel 
snel eigen – naar zou blijken een goede investering.7

Op 11 juni 1879 overleed prins Willem, de eerste troonopvolger. Op 31 augustus 1880 werd 
op paleis Noordeinde prinses Wilhelmina geboren. En op 21 juni 1884 stierf ook prins Alexan-
der, na Willem tweede in lijn. Nu was Wilhelmina de vermoedelijke troonopvolgster. Een 
minderjarige troonpretendent vereiste (en vereist) dat, voor het geval van overlijden van 
de koning, een regent wordt aangesteld. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal 
besloot op 2 augustus 1884 dat Emma dat zou worden. 

In 1890 werd Emma daadwerkelijk tweemaal tot regentes benoemd: eerst voor haar ern-
stig zieke echtgenoot Willem iii en vervolgens, na diens overlijden in november, voor haar 
dochter, tot deze achttien jaar zou zijn. In beide gevallen legde zij, zoals vereist was, de eed af 
tegenover de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal.

Naast deze (noodzakelijke) ontmoetingen met de Staten-Generaal is van Emma bekend 
dat zij drie kabinetsformaties meemaakte, waarbij zij steeds de vicepresident van de Raad 
van State ontving, de beide Kamervoorzitters en vervolgens de kandidaat-formateurs uit de 
Tweede Kamer.8 Terwijl zij haar ministers tweewekelijks uitnodigde, was van een systematisch 
ontvangen van Kamerleden geen sprake. Integendeel, zij bewaarde distantie, en dat zij in 1894 
op gezag van haar ministers de Kamer moest ontbinden, zou haar nog jarenlang dwarszitten 
– anders dan Willem iii, die dit met gretigheid deed. Over de volksvertegenwoordiging had 
zij overigens wel een mening, zoals tijdgenoot, Kamerlid en minister van Buitenlandse Zaken 
Willem Hendrik de Beaufort later optekende: ‘Met de clericale partijen, zoowel de Roomsche 
als de antirevolutionaire, had zij zeer weinig op, met de radicalen evenmin; maar zij liet het 
nooit doorschemeren. Het voeren van oppositie tegen de personen in het Parlement was haar 
zeer tegen de borst, stemmingen waarbij blijkbaar niet de zaak maar het partijbelang in de 
Kamer den doorslag had gegeven, wekten hare verontwaardiging.’9

Emma wist dat haar regentschap tot 31 augustus 1898 zou duren. De achttienjarige Wilhel-
mina werd ingehuldigd op 6 september van dat jaar. In haar korte inhuldigingsrede citeerde 
de jonge koningin woorden van haar voorvaderen: ‘Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor 
Nederland doen.’ Daartoe behoorde in de eerste plaats boven de partijen staan, leerde zij van 
haar moeder.

Het horen van de ‘fractievoorzitters’ in de Tweede Kamer door het staatshoofd tijdens de 
kabinetsformatie kwam stapsgewijs in zwang vanaf 1879. Wilhelmina zette deze onder Wil-
lem iii gegroeide praktijk, door Emma bij de formaties van 1891, 1894 en 1897 gecontinueerd, 
inhoudsvol voort. Maar, zo concludeert Wilhelmina-biograaf Cees Fasseur: ‘Bij dit alles bleef 
de verhouding tussen staatshoofd en Staten-Generaal afstandelijk. Afgezien van een enkele ont-
vangst aan het hof of bij hun beëdiging zagen Wilhelmina en de grondwettelijke vertegenwoor-
digers van haar volk elkaar alleen op Prinsjesdag.’ Als Wilhelmina teleurgesteld was in het poli-
tieke handwerk, betrof dat bijna altijd gedragingen van haar ministers, aldus Fasseur. ‘Slechts bij 
uitzondering moest een individueel Kamerlid het ontgelden. […] Van een Kamerlid verwachtte 
zij vermoedelijk niet anders dan dat hij het belang van zijn partij voorop stelde.’10 

Met een paar volksvertegenwoordigers had Wilhelmina een nauwere band, gewild of onge-
wild. Een man die zij graag zag, was A.F. de Savornin Lohman, wellicht omdat hij binnen de 
protestants-christelijke beweging de tegenvoeter was van Abraham Kuyper. De Savornin Loh-
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man, met onderbrekingen zo’n veertig jaar Kamerlid, zou tot zijn dood in 1924 een belang-
rijk adviseur van Wilhelmina zijn. Met de antirevolutionaire politicus Kuyper had de jonge 
koningin juist een verstoorde relatie, die zich nooit meer herstelde. Kuyper schreef in 1900 een 
artikel waarin hij het opnam voor de Boeren in Zuid-Afrika in hun strijd tegen Engeland. Wil-
helmina vond het een goed stuk. Tijdens een audiëntie in het paleis op de Dam, waar Kuyper 
aanwezig was, liet zij hem dit in een vertrouwelijk onderonsje weten. Fasseur: ‘Zij hoopte dat 
het vertaald en veel gelezen zou worden. Diezelfde avond stonden haar woorden in de krant! 
Haar vertrouwelijke mededeling was “misbruikt” om haar en de regering in moeilijkheden te 
brengen. Kuyper had het voortaan bij haar verkorven.’11

Veel te stellen ook had Wilhelmina met de sociaaldemocratische voorman Pieter Jelles 
Troelstra. Wilhelmina deed vele kabinetsformaties en las tientallen troonredes voor, maar het 
oproer zaaiende gedrag van de antimonarchist Troelstra – die voor algemeen kiesrecht streed – 
was voor haar aanleiding om in september 1911 niet naar de Verenigde Vergadering op Prins-
jesdag te komen. Formeel was de reden dat zij de toenmalige Kamervoorzitter ongeschikt 
vond voor zijn taak. Maar, schrijft Troelstra-biograaf Piet Hagen: ‘De indruk was gewekt dat 
haar weigering mede was ingegeven door angst voor de demonstratie. Men vermoedde dat zij 
op weg naar het Binnenhof een confrontatie met de rode kiesrechtoptocht wilde vermijden.’ 
Toen zij Troelstra twee jaar later in het kader van de kabinetsformatie van 1913 in een persoon-
lijke audiëntie op paleis Het Loo ontving, vond Wilhelmina hem overigens ‘een genie’, zij het 
van een ‘vermoeiend’ soort. Maar: ‘Ik zou niet gaarne die anderhalf uur inspannend luisteren 
hebben gemist.’12 

‘Het zwijgend koningschap’

‘Leden der Staten-Generaal, tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland en het 
Rijk.’ Aldus een passage uit de inhuldigingsrede van koningin Juliana op 30 april 1948. Juliana 
zou het eerste staatshoofd zijn dat systematisch groepen Kamerleden ontving. Zij startte de 
voorbereidingen daartoe begin jaren zeventig. Het ging niet zonder slag of stoot.

In een gesprek met het Kamerpresidium op 7 juni 1972 uitte koningin Juliana haar verlangen 
‘om de leden van de Tweede Kamer persoonlijk te ontmoeten’.13 Bedacht werd dat telkens groep-
jes van acht tot negen man op paleis Huis ten Bosch zouden verschijnen om met de vorstin van 
gedachten te wisselen. Zowel Kamervoorzitter Frans-Joseph van Thiel (kvp) als plaatsvervan-
gend voorzitter Anne Vondeling (pvda) oordeelde dat de voorgenomen bezoeken een goed idee 
waren. Ze vonden dat het zonderling aandeed als het staatshoofd wel allerlei maatschappelijke 
groeperingen sprak, maar met een grote boog om de Kamer heen liep. Opmerkelijk is de vol-
gende uitspraak van Van Thiel: ‘Het is niet de bedoeling dat de contacten door geheimdoenerij 
worden omgeven. De Kamerleden zullen gerust mogen vertellen over hun ontmoetingen met de 
koningin en van het gevoerde gesprek.’14 Die stelling is later niet houdbaar gebleken.

In de Kamer zelf werd ook met instemming gereageerd op de voornemens, zelfs door de 
republikeinse psp, maar opvallend genoeg niet door het vvd-Kamerlid Theo Joekes. In zijn 
memoires schrijft hij dat hij ‘beducht’ was voor de gesprekken:

Ons stelsel kent geen rechtstreeks werkcontact tussen Koning en Kamerleden. De invoering 
van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 was gericht geweest op het terugdringen 
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van de macht van de Koning. Als bijproduct van die ontwikkeling verdwenen de recht-
streekse functionele contacten tussen de Koning en de Staten-Generaal vrijwel geheel. Het 
voorlezen van de Troonrede ‘in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal’ vormt 
het laatste, volgens sommigen sterk folkloristische overblijfsel van dat contact. […] Ik 
voelde er niets voor om mee te werken aan het organiseren van nieuwe functionele con-
tacten, buiten de ministers om, tussen het staatshoofd en de Tweede Kamer.15

Ook in de kranten ontstond discussie. Het plan voor de bezoekjes werd onvoorwaardelijk 
afgekeurd (‘volstrekt verwerpelijk’) door hoogleraar staats- en administratief recht H.Th.J.F. 
van Maarseveen, die ‘het zwijgend koningschap’ bepleitte.16 Daarop reageerde Willem-Hen-
drik de Beaufort, toen plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer, met de opmerking: 
‘Noch de Grondwet, noch het gewoonterecht, noch de theorie van het zwijgend koningschap 
zegt eigenlijk iets over de geoorloofdheid van informele ontmoetingen tussen de koningin 
en mensen met politieke verantwoordelijkheid.’ De Beaufort zag geen reden bang te zijn dat 
tegen de constitutionele regels gezondigd zou worden. ‘Integendeel: het plan voor contact 
tussen koningin en Kamerleden is een teken dat de ballast die in het verleden aan het koning-
schap was verbonden, overboord is gegooid.’17

Door de val van het eerste kabinet-Biesheuvel in de zomer van 1972 zouden de bezoeken, 
waarvoor al een schema was opgesteld, niet plaatsvinden. Pas onder het kabinet-Den Uyl 
kwamen in de zomer van 1974 de gesprekken opnieuw op de agenda. Op 28 augustus 1974 
besloot het presidium van de Tweede Kamer positief tegenover de bezoeken te staan, mits er 
een goede vorm voor werd gevonden. Eerst zou het oordeel van de minister-president worden 
afgewacht en daarna zouden de fractievoorzitters om advies worden gevraagd.18 Op 13 november 
lag het voorstel voor om het presidium als eerste gespreksgroep en daarna een delegatie uit de 
Commissie Werkwijze te ontvangen. De onofficiële leiders van de gespreksgroepjes dienden 
ervoor te waken dat de deelnemers (partij)politiek zouden gaan bedrijven.19 Op 15 januari 
1975 bleek van de zijde van het Kabinet van de Koningin het verzoek te zijn gekomen om de 
groepjes regionaal te bundelen en deze te laten leiden door leden van het presidium. Besloten 
werd dat het presidium bij elk groepje een leider zou aanwijzen die de andere leden aan de 
koningin kon voorstellen.20

Uit krantenberichten valt op te maken dat de bezoeken toen daadwerkelijk van start gin-
gen. Koningin Juliana ontving de plukjes Kamerleden ‘in intieme kring’ op de koffie op Huis 
ten Bosch, steeds op woensdagochtend van 9.30 tot ongeveer 11.30 uur. Het schema was in 
handen van (inmiddels) Kamervoorzitter Vondeling.21 Waarnemend Kamervoorzitter Toon 
Weijters zei na afloop van het eerste bezoek in februari 1975: ‘Het was een gezellige bijeen-
komst. Er is over zeer veel onderwerpen gesproken. Maar volgens afspraak hebben we moei-
lijke politieke onderwerpen niet aangeroerd.’22

De regionale verdeling werd bij de volgende ronde bezoeken in de loop van 1978 verlaten. 
Volgens de Juliana-biografen Schenk en Van Herk werd de overeenkomst nu ‘in gelijke inte-
resses’ gezocht. Een van de parlementariërs gaf de sfeer aldus weer: ‘De koningin moederde 
wat rond met de koffie, gaf moederlijke adviezen over rust en gezondheid, ze was goed op de 
hoogte van de politieke actualiteit, het was niet helemaal pure salonconversatie.’23 

Joekes was erbij toen op 23 mei 1979 de vaste commissie voor Financiën bij Juliana te gast 
was, nu in het toenmalige paleisje aan het Lange Voorhout. Hij vond het bezoek opnieuw ‘een 
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probleem’, want de koningin hoorde niet zozeer ‘boven’ als wel ‘buiten’ de partijen te staan. ‘Het 
is in ieders belang daar zuinig op te zijn.’ En dus liet hij het gesprek zoveel mogelijk over andere 
onderwerpen gaan. Die opzet slaagde: ‘Toen ik als laatste afscheid van haar nam, zei zij dat zij het 
toch jammer vond dat wij helemaal niet aan het financiële beleid waren toegekomen.’24

Tijdens de regeerperiode van Juliana vonden veertien kabinetsformaties plaats, waarbij 
zij talrijke contacten met fractieleiders had. Ook was het tot de Grondwetswijziging van 1983 
nog gewoonte dat zij de voorzitter van de Eerste Kamer benoemde en dat een delegatie van de 
Tweede Kamer met een ‘opgave’ van drie kandidaat-voorzitters naar het paleis ging.

Dat betrof een kort bezoek aan Huis ten Bosch op de middag van Prinsjesdag, om aan het 
begin van het nieuwe parlementaire jaar de voorzitter aan te wijzen. Altijd werd de nummer één op 
de voordracht overgenomen, dus was hier vooral sprake van staatsrechtelijke folklore. Niettemin: 
‘De aanbieding was in de loop van de jaren door de Kamer zelf tot een bijna algemeen gewaar-
deerde jaarlijkse excursie van acht leden en drie bodes naar het paleis geworden’, aldus Joekes.25 

‘Haar eigenzinnigheid zal krachtig in toom moeten worden gehouden’

In de openingszinnen van haar inhuldigingsrede zei koningin Beatrix tegen de Verenigde Ver-
gadering van de Staten-Generaal: ‘Al wat ons volk ervaart als juist, rechtvaardig, nationaal, 
wordt in ons staatsbestel getoetst aan uw vertrouwen. Vertrouwen van volk en parlement is 
ook de grondslag van de constitutionele monarchie.’ Dat waren mooie woorden op 30 april 
1980. Het kernbegrip ‘vertrouwen’ kwam verderop in de rede nog een aantal maal voorbij. 
Misschien dat in de woorden nog de echo van een antwoord zat op de uitlatingen van Gerard 
Nederhorst in 1965. De toenmalige pvda-fractieleider legde in een nogal breed verspreide 
maar niettemin vertrouwelijke brief uit dat de sociaaldemocraten wat hem betrof voor de toe-
stemmingswet voor het huwelijk met prins Claus zouden stemmen. Maar hij schreef daarin 
ook over Beatrix: ‘Haar eigenzinnigheid zal krachtig in toom moeten worden gehouden.’ De 
brief lekte uit en zorgde voor politieke opwinding.26

Vertrouwen – het zou door loslippigheid van volksvertegenwoordigers een aantal maal 
flink op de proef worden gesteld.

Het bekendste geval dateert uit 1999. Op woensdag 10 februari publiceerde de Volkskrant 
een bericht over een bezoek dat de leden van de gecombineerde commissies Justitie en Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer aan koningin Beatrix had-
den afgelegd.27 Het bericht bevatte een samenvatting van enkele opvattingen die de koningin 
in het gesprek met de volksvertegenwoordigers te berde had gebracht. Van koningin Beatrix 
is bekend dat zij, indien zij zich gevrijwaard wist van pers in haar omgeving, onverbloemd 
haar mening gaf over lopende zaken. In dit geval kon zij niet vermoeden dat van de zes-
tien Kamerleden er acht een journalist zouden informeren en daarmee het geheim van paleis 
Noordeinde – dat voortvloeit uit het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid – op 
tamelijk unieke wijze zouden schenden. Volgens deze Kamerleden betoonde de koningin zich 
geen voorstander van het referendum en de gekozen burgemeester. Ze maakte zich zorgen 
over het uitgaansgeweld en vertelde dat haar zonen niet meer gingen stappen in Amsterdam 
sinds in de nabijheid van een van hen een pistool was afgevuurd. Ze verkozen nu Brussel of 
Londen. Ze hoopte dat de politie snel de beschikking over pepperspray zou krijgen en was 
verbaasd over het cellenoverschot.
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De krant plaatste het bericht op een binnenpagina, maar desondanks kreeg het veel aandacht. 
De toenmalige fractieleiders Hans Dijkstal (vvd) en Jaap de Hoop Scheffer (cda) wilden dat 
het presidium van de Tweede Kamer onderzoek zou doen naar ‘het lek’. De Hoop Scheffer 
had vermoedens richting nieuwe volksvertegenwoordigers, die de mores nog onvoldoende 
zouden kennen. De gang van zaken was pijnlijk, omdat Beatrix – na ontmoetingen met volks-
vertegenwoordigers in 1983, 1987 en 1993 – onder Paars i geen Kamerdelegaties had ontvangen. 
Net nu zij zich bereid had verklaard de banden weer aan te halen, ging het meteen zo mis. ‘Bij 
het hof is er op zijn minst met opgetrokken wenkbrauwen op gereageerd,’ zei Eef Brouwers, 
toen hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘Het is toch vrij normaal dat Kamerle-
den de afspraak nakomen dat naar buiten toe niets wordt gezegd.’28

Toenmalig Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven (pvda) vond dat de zaak louter 
gediend was met discretie. De gang van zaken bezwaarde haar temeer omdat de gesprekken 
op haar initiatief hervat waren. Van Nieuwenhoven schreef na de publicatie wel per omme-
gaande een brief om de leden die nadien nog op bezoek zouden gaan op de regels te wijzen:

Ik wil jullie in herinnering brengen dat discretie een voorwaarde is voor het plaatsvinden 
en blijven plaatsvinden van deze gesprekken. […] Daarom heb ik namens het presidium 
van de Tweede Kamer nog eens aan de koningin laten weten dat onze leden in geen enkele 
vorm mededelingen hierover naar buiten zullen brengen.29

Terwijl in het kabinet gesproken werd over de gekozen burgemeester, bleek de koningin 
tegen te zijn. Dankzij de staatsrechtelijke doodzonde van de Kamerleden legde het artikel 
dus verschil van opvatting binnen de regering bloot. Minister-president Wim Kok noemde 
de Volkskrant die vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie ‘rapporteur van onfatsoen’.30 
De reeks gesprekken werd wel afgemaakt, maar een nieuwe ronde liet tien jaar op zich wach-
ten.

En prompt ging het toen weer mis. Nu was rtl-verslaggever Frits Wester de verleider 
die een Kamerlid uit de school liet klappen. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet kaartte in de 
loop van 2009 bij de koningin aan dat het wel erg lang geleden was dat het paleis groepen 
Kamerleden over de vloer had gehad. Besloten werd in het najaar drie sessies te organise-
ren waarop steeds maximaal vijftig Kamerleden konden intekenen.31 De opzet was anders 
dan tien jaar tevoren. Toen waren er meer sessies met minder Kamerleden per keer, waar-
bij Beatrix met haar gasten aan een lange tafel zat. Nu waren statafels opgesteld, waar de 
Kamerleden zich omheen groepeerden. Behalve Beatrix deden ook prins Willem-Alexander 
en prinses Máxima mee; individueel liepen ze ongedwongen de verschillende tafels af.

vvd-Kamerlid Arend Jan Boekestijn had de sfeer kennelijk ook als uiterst informeel 
opgevat. Na afloop van de eerste sessie op 18 november 2009 sprak hij tegen rtl Nieuws 
over zijn ervaringen. Binnen een minuut verspeelde hij daarmee zijn positie als Kamerlid.

Boekestijn: ‘Het was echt een heel inhoudelijke bijeenkomst. De koningin ziet dingen 
gebeuren in het parlement en in Europa waar ze zich zorgen over maakt.’
Wester: ‘Zoals?’
Boekestijn: ‘De kloof tussen kiezer en gekozene, de hypecultuur in het parlement.’
Wester: ‘De cultuur van de spoeddebatjes?’
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Boekestijn: ‘We maakten de grap: een spoeddebat is tegenwoordig een uitsteldebat. Het is heel 
goed daarover met haar van gedachten te wisselen. Het was een heel goed gesprek, vond ik.’
Wester: ‘De hyperigheid baart de koningin zorgen?’
Boekestijn: ‘Ja. Net als ons allemaal. Het is natuurlijk niet goed dat, als er zoveel spoedde-
batten worden aangevraagd, het dan vier weken duurt voor ze behandeld worden.’ 

Nog diezelfde avond stapte Boekestijn op, naar eigen zeggen vrijwillig. In de wandelgangen 
van de vvd-burelen zei Boekestijn desgevraagd geen verklaring voor zijn ontboezeming te 
hebben. Hij wist dat vertrouwelijkheid de code was: ‘Mensen kunnen domme dingen doen. 
Ik heb gelukkiger avonden gekend.’ Wel maakte hij nog excuses aan de koningin en aan zijn 
collega-Kamerleden, met de mededeling: ‘Ik betreur wat ik heb gedaan.’32

 Marc Chavannes, commentator van nrc Handelsblad, vatte het incident met Boekestijn 
als volgt samen:

Het klonk aardig en enthousiast zoals hij de visite beschreef. Vol bewondering over de 
ingevoerde opvattingen van het staatshoofd. […] Maar het was een doodzonde. De konin-
gin kan zich niet verdedigen in het openbaar als mensen het niet eens zijn met wat zij zou 
hebben gezegd. […] En was het nu nuttig dat de koningin haar zorgen met de Kamerleden 
deelde? En hebben zij over hun zorgen kunnen praten? Het blijft een apart genre, dit soort 
gesprekken.’33

De twee volgende sessies vonden overigens gewoon doorgang. Geen enkel Kamerlid liet zich 
nog verleiden daarover mededelingen te doen.

In de nadagen van Beatrix’ koningschap voltrok zich in het parlement nog een majeure 
ontwikkeling die raakte aan de omgang tussen vorst en volksvertegenwoordiging. De Tweede 
Kamer deed de formatie van 2012 zelf. Dat betekende dat de fractieleiders niet hun gebruike-
lijke gang naar het paleis maakten. In plaats daarvan gingen ze nu de dag na de verkiezingen 
collectief naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Na twaalf formaties te hebben gedaan, 
waarbij in de loop der jaren tientallen volksvertegenwoordigers ten paleize waren verschenen, 
stond de koningin nu buitenspel.

Het betekende niet dat Beatrix helemaal niemand over de vloer kreeg. Op verzoek van 
Kamervoorzitter Van Miltenburg brachten de informateurs Henk Kamp (vvd) en Wouter Bos 
(pvda) een bezoek aan het staatshoofd om haar ‘op de hoogte te stellen van de werkwijze bij 
de kabinets(in)formatie’, zoals de formulering in het officiële bericht van 27 september 2012 
luidde.34 Dat bericht veroorzaakte onrust bij een aantal fractievoorzitters. Hoezo, de informa-
teurs naar de koningin laten gaan, dat was toch juist niet de bedoeling? Van Miltenburg riep 
de fractieleiders bij zich en legde uit dat zij het die ochtend tijdens een bezoek aan de koningin 
had geopperd. Het zou een ‘beleefdheidsbezoek’ worden. ‘Over inhoud noch tijdspad van de 
formatie zal worden gesproken.’35 Dat stelde het parlement gerust; het bezoek werd aldus een 
dag later afgelegd. 

Nadat Kamp en Bos hun eindverslag hadden opgesteld, en de Tweede Kamer Mark Rutte 
als formateur had aangewezen, ging de laatste op 31 oktober bij de koningin op bezoek. Hij zal, 
aldus het persbericht, ‘in het licht van de relevante bepalingen van de Grondwet Hare Majes-
teit de Koningin op de hoogte stellen van zijn werkwijze’. De relevante bepalingen werden 
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verder niet geconcretiseerd. Op 3 november ging Rutte weer, nu om de koningin op de hoogte 
te stellen van het eindverslag dat hij aan de Tweede Kamer had aangeboden. Op 5 november 
beëdigde de koningin het nieuwe kabinet. Die taak kon haar niet worden afgenomen, krach-
tens artikel 49 van de Grondwet. Zij wist toen al dat ze op 28 januari 2013 haar abdicatie zou 
aankondigen.36

Besluit

Arendo Joustra, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier, heeft over de inhuldiging van 
koning Willem-Alexander twee interessante observaties gedaan. Anders dan zijn voorgangers 
bleef koning Willem-Alexander staan toen de parlementariërs hun eed of belofte aflegden. 
Dat was mooi, want daarmee onderstreepte hij zijn respect voor de parlementaire democratie, 
waarmee hij zijn toespraak ook begon. Hij was als gast naar de Verenigde Vergadering in De 
Nieuwe Kerk gekomen en gedroeg zich ook zo, aldus Joustra.37 Wat Joustra ook in positieve 
zin opviel was dat de nieuwe koning (die geschiedenis had gestudeerd) naar het Plakkaat van 
Verlatinghe uit 1581 verwees. In dit document hadden de Staten-Generaal de dienende rol van 
de Koning reeds vastgelegd. De redenering destijds was dat een volk wel zonder Koning kon, 
maar een Koning niet zonder volk.38

Beide waarnemingen sluiten aan bij wat in het begin van dit artikel is vastgesteld. Koning 
Willem-Alexander is doordrongen van de constitutionele verhoudingen en laat tegelijkertijd blij-
ken waarde te hechten aan een werkzame, respectvolle relatie met volksvertegenwoordigers. Het 
verklaart mede waarom hij op de receptie na afloop van de inhuldiging volgens enkele aanwezi-
gen gepikeerd reageerde op de parlementariërs die wel in de kerk zaten maar niet de eed of belofte 
aflegden.39 In totaal waren er zestien weigeraars, maar slechts vier van hen bleven op 30 april 
daadwerkelijk weg uit de Nieuwe Kerk (in 1980 bleven alle eedweigeraars weg, net als Troelstra en 
enkele anderen deden in 1898). De twaalf overigen kwamen nu ostentatief wel. Senaatsvoorzit-
ter De Graaf had die houding ‘kwalijk’ en ‘ongemanierd’ genoemd. Maar: ‘Ik kan ze de toegang 
niet weigeren, ook al zou ik dat willen.’40 Kennelijk stelde koning Willem-Alexander zich in het 
verlengde hiervan op het standpunt dat als hij respect geeft, hij ook respect wil terugontvangen.

Tekenend voor de houding van de nieuwe koning tegenover de volksvertegenwoordiging is 
dat Willem-Alexander de nieuwe Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (vvd), nadat zij 
op 2 juli 2013 de strijd om de opvolging van Fred de Graaf in haar voordeel had beslecht, al bin-
nen twee weken voor een kennismakingsgesprek op Noordeinde ontving.41 Werkbare relaties met 
Kamerleden zijn voor de koning natuurlijk ook vanzelfsprekend, omdat hij gedurende zijn lange 
‘wachtjaren’ op allerlei terreinen contacten had met het parlement. Of het nu ging om het water-
dossier, de ruimtelijke ordening of zijn bestuurlijke activiteiten in de sportwereld, steeds stond hij 
in verbinding met Kamerleden. Zij behoorden als het ware tot zijn opleidings-dna. Ook tijdens 
diners op de Eikenhorst in Wassenaar had hij als kroonprins al vaak volksvertegenwoordigers 
ontvangen. Kortom, de door Fasseur geregistreerde afstand tussen staatshoofd en Staten-Gene-
raal is in de loop van de voorbije eeuw danig afgenomen. Maar het ongemak is gebleven, omdat 
de ministeriële verantwoordelijkheid openheid over de contacten in de weg staat.

Wel verdwenen zijn de contacten in de formatie, maar die komen misschien wel weer, 
opperde Willem-Alexander in het eerdergenoemde tv-interview van half april:
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Het belangrijkste is dat de Koning uiteindelijk een staatsrechtelijke rol heeft bij de beëdi-
ging en het benoemen van de ministers. Hoe dat tot stand komt, dat zal ook na de vorige 
formatie wel weer gaan veranderen. Daar ben ik van overtuigd. In de tijd dat ik koning ben 
van dit land zullen we terugkijken naar dit interview en zeggen: ja, toen dachten we dat 
het allemaal in beton gegoten was. Dat is het niet. Het gaat meebewegen. En dat is prima. 
Zolang het democratisch proces maar goed wordt gevolgd en de regels van de Grondwet 
gehandhaafd blijven.42
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