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‘Aan het einde van een leven bemerkt de mens
dat hij vele jaren nodig heeft gehad
om over één enkele waarheid zekerheid te hebben.’
Albert Camus

Voor jou
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Inleiding
De tirannie van de verholen en onverholen waanzin teistert de mensheid momenteel
op een schaal als nooit tevoren. De symptomen van collectieve krankzinnigheid
hebben zelfs epidemische vormen aangenomen en religieuze en politieke
waandenkbeelden vertroebelen en vergiftigen de breinen van mensen op alle
continenten. De mensheid is zelfs dermate gestoord, dat er doodsgevaar bestaat voor
alle leven op aarde. De biochemicus Dr. Philip Handler, de scheidende voorzitter
van de National Academy of Sciences in Washington D.C. zei me dan ook toen hij
terugblikte op de periode dat hij leiding gaf aan Amerika's voornaamste denkfabriek:
‘Ik heb het onmiskenbare gevoel, dat de mensheid waanzinnig is geworden.’
De oorsprong van deze ‘razernij van de massa's’1. ligt in de psyche van de mens,
de psyche die de basis is van alle voelen, denken en handelen. Eeuwenlang is de
wetenschap teruggeschrokken voor de bestudering van dit innerlijke universum, maar
parallel aan de ontwikkeling van het elektronische brein is hierin verandering
gekomen. De antropologe Margaret Mead voorzag deze trend al in het begin van de
zeventiger jaren. Zij zei me: ‘Dit is het decennium van de hersens.’2.
De status-quo van het moderne verstand, het resultaat van een lange evolutie,
levert nog altijd een beeld op, dat vergelijkbaar is met dat van een verwilderde tuin.
Enerzijds is dat verstand verrijkt door de ervaringen van vele eeuwen en de daarmee
gepaard gaande cultuur-ontwikkeling, waaronder de explosie van wetenschap en
techniek van de laatste twee eeuwen. Anderzijds echter blijkt de psyche van de
moderne homo sapiëns overwoekerd door het onkruid van reeds lang achterhaalde
waandenkbeelden.
Misschien zijn de neuro-fysiologen er inderdaad in geslaagd het menselijk brein
en haar functies enigermate in kaart te brengen, maar de mentale handleidingen die
kinderen van hun ouders meekrijgen zijn vrijwel even fantastisch, onnauwkeurig,
vaag en irreëel gebleven als de informatie waarover Christoffel Columbus

1.
2.

‘Extraordinary popular dilusions and the madness of crowds’, by Charles Mackay, Ll.D.
Harmony Books, New York (1980).
‘Grenzen aan de Groei’, Willem Oltmans. Bruna (1973).
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beschikte toen hij in 1492 uitvoer om het Verre Oosten te ontdekken en tot eigen
verbazing in Amerika terechtkwam.
Een voorbeeld hiervan is de traditionele konings-Schwärmerei. Deze gaat terug
naar de Egyptische vorsten, die als rechtgeaarde schizofrenen meenden stemmen
van goden uit de hemel te beluisteren. Deze goddelijke voorzeggerij inspireerde hen
bij het te voeren beleid en leidde er tevens toe, dat hun onderdanen hen als iets heel
speciaals zagen. De gebalsemde farao's werden dan ook in piramides opgeborgen
ten koste van ontelbare dode werkslaven, hetgeen Friedrich Nietzsche tot de passende
uitspraak bracht, dat de oude Egyptenaren dermate onder de indruk van hun eigen
barbarisme moeten zijn gekomen, dat zij door excentriek gedrag uit de puzzle van
het mens-zijn probeerden te komen.
Ook de Griekse godenwereld was duidelijk een mythologische reflectie van
psychisch onvermogen. Apollo was niet alléén de god van de zon en het licht, maar
ook de god van het licht in de geest, het licht in de rede en het licht in het inzicht in
de wereld. Door de moderne christelijke wereld werd dit gecompliceerde godengedoe
aanzienlijk vereenvoudigd ná publikatie van het verhaal rond de kribbe van
Bethlehem. De westerse mens slaagde er zo in alle fantastische sprookjes over goden
terug te brengen tot één standaardfabel. Van toen af werd god gepresenteerd als
opperste alléénheerser en schepper, die waakte over alles wat leefde en bewoog en
op wie de mensheid zich van nu af met de ogen dicht zou kunnen verlaten: God den
Vader zou dienst gaan doen als mannelijke ouder in kosmische zin.
De grondlegger van de psycho-analyse, de Weense psychiater Sigmund Freud,
schreef over deze massale vlucht in schijnwerelden, symbolen en totemhelden het
volgende: ‘Het hele verschijnsel is zo overduidelijk infantiel en zodanig in strijd met
de werkelijkheid, dat eenieder die zich vriendelijk jegens de mensheid opstelt, het
als pijnlijk ervaart, dat de overgrote meerderheid van de stervelingen nooit in staat
zal zijn boven een dergelijke benadering van het leven uit te stijgen.’1.
Ook de Zwitserse psychiater Carl Jung meende, dat het menselijk bewustzijn, de
psyche, zich in de tweede helft van de twintigste eeuw nog altijd in een experimentele
staat van ontwikkeling bevindt. Hij benadrukte dat de meeste mensen het leven en
de wereld waren blijven beleven en interpreteren op een strikt naïeve wijze. Ook
Jung constateerde, dat men halsstarrig een bewuste en

1.

‘Civilization and its Discontents’, blz. 22, S. Freud. W.W. Norton, New York (1961).
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doorleefde evaluatie van de werkelijke inhoud van de existentie trachtte te vermijden.
Psychische ontsnappingsmechanismen en steeds maar blijven hopen op het eigenlijk
niet haalbare, zal tijdelijk verdovend werken. Jung sprak in dit verband over een
vorm van ‘psychische hygiëne’ en Freud zei hierover: ‘Wat karakteristiek is voor
illusies is, dat ze doorgaans voortkomen uit zéér menselijke wensen. Maar in dit
opzicht benaderen ze eerder psychiatrische waanbeelden.’
De vlucht in illusies, mythen en symbolen is van oudsher een beproefde
reddingsmethode om de wrede werkelijkheid van de wereld te verzachten of te
trachten deze te ontlopen. Leonardo da Vinci vergeleek de mens met een vlinder,
die hoop vergaarde bij het zien van licht.1. ‘Wat moeten de goden in hun vuistje
hebben gelachten,’ schreef Somerset Maugham in 1892 in zijn dagboek, ‘toen zij
Hoop toevoegden aan al het kwaad waarmee zij de doos van Pandora vulden. Want
zij begrepen donders goed, dat dit het wreedste kwaad van alles was, want het is
immers de Hoop, die de mensheid verleidt de ellende tot het einde toe uit te zitten.’2.
De ontsnappingsmechanismen worden gebruikt, omdat de problemen van het leven
en de menselijke misère te zwaar en te gecompliceerd zijn om met het blote oog
tegemoet te treden. De werkelijkheid wordt gefragmenteerd en vervalst, opdat de
overbelaste psyche in staat zal zijn de permanente ellende te verwerken. Hulpmiddelen
als politieke en religieuze sprookjes, die bovendien door elkaar lopen en met elkaar
worden vermengd, moeten de bittere pil van het leven helpen vergulden en verzachten.
God, Marx of Oranje moeten de mens bijstaan bij zijn worsteling om uit de
onontwarbare problemen van het ongrijpbare mysterie van het ‘er-zijn’ te komen,
een er-zijn, waar men in wezen onophoudelijk en massaal voor op de vlucht is.
Pausen, kardinalen, bisschoppen, predikers en goeroe's zijn de geesten-bezweerders
of medicijnmannen van weleer gaan vervangen en worden door honderden miljoenen
mensen in alle ernst beschouwd als de ambassadeurs, gezanten en consuls van een
Heer in de hoge hemel. Hen wordt de macht en de kracht toegekend om lichamelijk
en geestelijk lijden naar diens woord te verklaren en te rechtvaardigen. Geestelijke
leiders gaan zodoende dienst doen als mannelijke ouders in wereldlijke zin, terwijl
keizers, koningen en prinsen dienst gaan doen als de mannelijke ouders in politieke
zin.

1.
2.

‘Leonardo en Nietzsche,’ Karl Jaspers, Aula Reeks (1966), pag. 41.
‘A Writer's Notebook,’ William Heinemann Ltd. London (1949).
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Hoe zéér deze beelden van god en koning in de gedachtenwereld van de mensen zijn
blijven hangen, geven heden ten dage de diensten van Church of England aan, die
openen met de woorden: ‘Almighty and Everlasting God, King of Kings, Lord of
Lords, the only Ruler of Princes, Who dost from Thy Throne behold all the dwellers
upon Earth, most heartily we beseech Thee with Thy favor to behold our sovereign
Lady Elisabeth the Queen and all the royal family. Endue them plenteously with
heavenly gifts, health and wealth, long to live,’ enzovoorts. In werkelijkheid zijn
bovenstaande woorden, die jaar in jaar uit automatisch en traditioneel worden
uitgesproken slechts plechtig neurotisch gebral. Maar wie bekommert er zich om of
staat er nog bij stil?
Altijd hebben mensen mythen en sagen verzonnen om zich te beschermen tegen
de werkelijkheid. Mythen zijn religieuze verzinsels en sagen zijn politieke verzinsels.
Tezamen vormen ze de wortel van wat Freud noemde ‘de universele neurose’ om
het onbegrepene uit de natuur en het leven af te wentelen op collectief beleefde,
fantasierijke verklaringen, die geen enkel verband hebben met de werkelijkheid.
Nu wist Odysseus al, dat de wereld waarin hij leefde geen geprefabriceerd
kunstwerk was en dat de geschiedenis evenals de natuur voortdurend beweegt, schept
en herschept, vormt en hervormt. Een verstard vasthouden aan denkbeeldige
psychotherapeutische invloeden, zoals die van god, Marx en Oranje zouden uitgaan,
helpt de ‘razernij van de massa's’ niet kalmeren of de mens van psychotische
invloeden zuiveren. Integendeel: men raakt er slechts verder door van huis. De schaal
waarop deze politieke en religieuze zelf-verlakkerij steeds verder om zich heen grijpt,
is evenredig aan de groei van de waanzin in de wereld op alle niveaus.
Freud omschreef de psychische behoefte aan een totem als ‘erfelijk’. Hij
constateerde bij primitieve volkeren, dat ‘de gehechtheid aan een totem de basis was
van sociale verplichtingen’. Hij vervolgde: ‘Het totem diende om een veilige
vluchtplaats te verzekeren, waar de ziel kon worden gedeponeerd om de gevaren,
die hem bedreigen te ontlopen.’1.
De Duitse wetenschaps-psycholoog Wilhelm Wundt concludeerde in zijn
‘Völkerpsychologie’ (Deel II: Mythos und Religion) dat we ‘vandaag de dag
totemisme terugvinden in een veelvuldigheid van staten van verval en ontbinding’.
Hij vervolgde: ‘We constateren, dat fragmenten van het primitieve totemisme

1.

‘Totem and Taboo,’ A Vintage Book, New York (1946), pag. 151.
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zijn overgeslagen naar andere sociale (monarchie) en religieuze (Khomeini) instituten.’
Augustinus constateerde overigens al in de vierde eeuw na Christus, dat
godsdienstig geloven (in een totem) neerkwam op een blindelings accepteren van
wat als overtuiging gold. ‘Men gaat namelijk genieten van iets,’ aldus de bisschop,
‘dat men als vanzelfsprekend als werkelijkheid is gaan beschouwen.’ Dit soort
mystificatieprocessen werkt verdovend. De Amerikaanse psychiater Robert Jay
Lifton1. heeft herhaaldelijk, bijvoorbeeld in verband met het atoomgeweld van
Hiroshima of de oorlog in Vietnam, gewaarschuwd voor ‘een massaal
immunisatieproces’. Men gaat langzaamaan immers gewoon vinden wat in
werkelijkheid afschrikwekkend of onacceptabel zou moeten zijn.
De psychische oorsprong van religieuze en politieke fabels vertoont geen enkele
binding met moderne wetenschap of met moderne filosofie. Ze zijn overleveringen
van de oudste, krachtigste en dringendste wensdromen van mensen, die vele eeuwen
geleden leefden. Eigenlijk is het puur zelfbedrog, in flagrante strijd met de feiten.
Freud heeft in dit verband gesproken over de burgerjuffrouw, die leeft met de
illusie eens een heer van koninklijken bloede te zullen huwen. Hij geeft toe, dat een
morganatisch huwelijk in de verbeelding tot de mogelijkheden behoort. ‘Maar,’ voegt
hij er onmiddellijk aan toe, ‘dat de Messias zal terugkeren op aarde om een nieuwe
gouden eeuw te stichten is aanzienlijk minder waarschijnlijk.’2.
Ook na vierhonderd jaar vult het verhaal rond Oranje in Nederland nog altijd een
bijzondere leemte. Het is een rustgevend totem. Daar, in dat mooie, statige paleis,
bevindt zich de vader/moeder des vaderlands. Zijn/haar permanente aanwezigheid
biedt onbewust een gevoel van geborgenheid, want wanneer de nood het hoogst is,
is er altijd nog Oranje. Alhoewel, Oranje was er ook wel eens niet. Er zijn in onze
geschiedenis immers stadhouderloze tijdperken geweest. Lang duurden die echter
nooit. De drang naar Oranje zat te diep. Rap werden de vreugdevuren ontstoken,
wanneer een Oranje zich bereid verklaarde naar het brave vaderland terug te keren,
ook wanneer anderen (bijvoorbeeld na de Napoleontische oorlogen of na de Tweede
Wereldoorlog) het vaderland hadden bevrijd. Dan werd in naam van Oranje de poort
weer opengegooid.

1.
2.

Zie ook ‘Grenzen aan de Groei’, Willem Oltmans, Bruna (1973).
‘The Future of an Illusion,’ Hogarth Press, London (1962), pag. 27.
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Hoe diep deze mentale vertroebeling na vier eeuwen reeds zit, werd onlangs
bijvoorbeeld weer eens duidelijk bij de viering van de zeventigste verjaardag van de
toenmalige koningin Juliana. Duizend kinderen zongen de koningin ‘spontaan’ toe.
De vertoning werd uiteraard via de televisie uitgezonden. De tekst luidde onder meer:
‘Kinderen, slaapt zacht,
De Koningin waakt over jullie
Dag en nacht.’

De televisiecamera zoomde in op de ontstelde gezichten van de aanwezige Oranjes.
Men vraagt zich bij het opstellen van dergelijke onzinnige teksten namelijk nooit af
hoe ze bij de koninklijke familie zélf overkomen. Terwijl men over het indrammen
van dergelijke nonsens in kinderhoofdjes al helemaal niet nadenkt.
Een totem als Oranje wordt dan ook omringd door een scala van
begripsverwarringen en waandenkbeelden. Het begrip ‘koning’ werd vroeger met
de moedermelk mee ingegeven. Het was een neurotische illusie, die vanaf de wieg
werd ingeprogrammeerd. En sinds mensenheugenis is dus vrijwel iedereen welhaast
onbewust vervuld geraakt van aanhankelijkheidsgevoelens voor de Oranjes. Deze
illusie geldt voor álle Nederlanders, óók voor de landgenoten achter de hekken van
het statige paleis.
Het kan ook moeilijk anders. Al eeuwenlang zijn de Nederlandse hoofden van
kindsbeen af overvoerd met folkloristische ster-reclame over god en koning. En een
kind is zich er uiteraard niet van bewust, dat er sprake is van conditionering.
Rooms-Katholieke kinderen worden immers ook opgezadeld met Rome en de paus,
zonder dat er sprake is van een vrije keuze? Een kind wordt nu eenmaal niet geboren
met een IK, laat staan als Orangist! Het milieu, de buitenwacht is de voornaamste
architect van het EGO, van wat in het leven wordt geloofd en van wat wordt
afgewezen. Niemand ontkomt zodoende aan het mystificatieproces en de automatische
overdracht van plechtige symbolen: ze worden met de vlag en het volkslied in de
psyche meegebakken. Mensen lijken dan ook steeds meer op karikaturale robots dan
op kinderen van een eigen tijd.
Dit hele overdrachtsproces is praktisch onvermijdelijk, want bij de geboorte is het
brein van een kind, of het nu is geboren binnen de muren van een paleis of in een
huis in de Kinkerbuurt, een nagenoeg onbeschreven blad. Neuro-chemisch gezien,
zijn de breinen van alle pasgeboren kinderen kinderen zo goed als iden-
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tiek. Deze mentale motor van de mens ligt in een betrekkelijk verscholen ruimte
onder de hersenpan. Zij bestaat uit miljarden zenuwcellen of neuronen, die werken
als een gigantische computer. Tezamen bemiddelen de neuronen bij de besturing van
de psychische functies. Dit is het delicate instrumentarium (met handicaps) waar de
wereld in feite om draait. Vandaaruit worden inzichten over onszelf en anderen, over
wat we denken zeker te weten of wat we ons slechts verbeelden, zo goed en zo kwaad
mogelijk geconcipieerd, verwerkt en uitgedragen.
De hersens lijken op een roze brei en wegen slechts enkele ponden.1. In die massa
zenuwcellen schuilt het basispatroon voor het doen en laten, dat voornamelijk tussen
het eerste en het zesde levensjaar door ouders, opvoeders en directe omgeving in de
gecompliceerde hersenstructuur wordt uitgezet. Noties die eenmaal in de neuronen
zijn gecodeerd, zullen zich in het verdere leven manifesteren als nauwelijks meer
weg te branden overtuigingen.
De schone lei, die het ontluikende brein nu eenmaal is, wordt in de loop van de
eerste levensjaren volgekladderd door brave, goedbedoelende ouders en onderwijzers.
Opvoeders zijn in wezen amateuristische computerprogrammeurs, die op goed geluk
te werk gaan en totaal onbekend zijn met de wetmatigheden van de machinerie
waarmee ze werken. De mentale bagage uit vervlogen tijden wordt gedachteloos
doorgeprogrammeerd naar nieuwe generaties. Het kind leert lopen, eten en spreken,
het leert een taal en wat toegestaan en wat verboden is, wat waar is en wat onwaar.
In werkelijkheid echter wordt grotendeels gekopieerd wat eertijds gold als realiteit,
ongeacht of het ook in de verste verte nog iets met de gewijzigde omstandigheden
van de mens en de wereld te maken heeft.
Zonder blikken of blozen worden overleefde bakerpraatjes als hoogste waarheid
of wijsheid ingepompt in de nog groeiende breinen van het kroost. Gewoonten,
opvattingen en denkpatronen worden aan de zenuwcellen van volgende generaties
doorgepapagaaid als ging het om een estafette. Kinderen staan weerloos tegenover
de manier van ‘kennisoverdracht’, omdat ze die niet kunnen doorzien en een
grenzeloos vertrouwen stellen in hun zogenaamde ouderlijke therapeuten. Zijn het
immers niet pappie en mammie, die in de vreemde wereld aanvankelijk het meeste
worden vertrouwd? Die ouders zijn echter zelf de gevangenen

1.

‘The Brain: the last frontier,’ Richard M. Restak, Doubleday & Co. (1979), pag. 9.
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van de zich herhalende cirkel van waandenkbeelden, waar de ganse goegemeente
haar bijdrage aan levert.
De godsdienstige en wereldlijke sprookjes lopen bovendien voortdurend door
elkaar. Men vertelt peuters met even verbluffend gemak over de goede Jezus als over
de boze wolf, die grootmoeder met huid en haar opvreet. Uit deze ratjetoe van
waanbeelden moeten kinderen dan maar wijs zien te worden. (Welke traumatische
schade sommige van deze angstaanjagende verhalen en gruwelijkheden de psyche
van het kind berokkenen weet niemand.)
Twee specifieke totems, die Nederlandse kinderen op deze manier meekrijgen, zijn
die van de erfelijke monarchie en die van de onmisbaarheid van Oranje. Beide zijn
nogal eenvoudig te ontzenuwen.
- De erfelijkheid van de monarchie, in de zin van een aanwezig blijven van erfelijke
eigenschappen vanaf 1584 is sowieso op biologische gronden niet houdbaar. De
erfelijkheidsdragers van het menselijk lichaam zijn immers de genen, die bij iedere
bevruchting in een nieuwe combinatie tezamen komen. De sociobiologen Wilson en
Lumsden hebben hieromtrent een passende vergelijking gemaakt met het schudden
van een spel kaarten. Zij schreven: ‘We ontvangen de helft van onze genen van iedere
ouder; een vierde van iedere grootouder; een achtste van iedere overgrootouder en
zo zet dit wiskundig opklimmende cijfer zich voort. Een voorouder, die tegen het
einde van de achttiende eeuw heeft geleefd, laat ons in directe afstamming ongeveer
één procent van zijn genen na.’1. Daarom is de erfelijke monarchie op basis van het
vertelsel uit 1584 rond de vader des vaderlands Willem van Oranje alléén al op
biologische gronden onjuist.
Op grond van deze genen-goochelarij noemt Richard Dawkins, een leerling van
Nico Tinbergen, mensen dan ook overlevingsmachines, die ‘blindelings zijn
geprogrammeerd om de zelfzuchtige moleculen, die we kennen onder de naam genen,
in leven te houden en te bewaren’. Hij schreef verder: ‘Menselijke individuen zijn
geen stabiele gevallen. Ze zweven. Chromosomen worden naar de vergetelheid
weggeschud, zoals men groepen speelkaarten uitdeelt, die in hun samenstelling
verdwijnen als sneeuw voor de zon. De kaarten zelf overleven echter het uitdelen.
In dit opzicht zijn de genen als de kaarten in het kansspel.’2.

1.
2.

‘Promethean Fire,’ Reflections on the Origin of Mind,’ Harvard University Press (1983),
pag. 26.
‘The Selfish Gene,’ Paladine Book, London (1978), pag. 37.
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- De onmisbaarheid van Oranje is al even eenvoudig te bestrijden. Ik heb al gewezen
op de stadhouderloze tijdperken en het afwezig zijn van Oranjes tijdens de
Napoleontische tijd en de Tweede Wereldoorlog. Een ander sterk argument tegen
de onmisbaarheid van Oranje ligt in de sage over Willem van Oranje, die au fond
een onverholen verdichtsel is van halve waarheden, gekoppeld aan verholen
historische vervalsingen. Zelfs de verhalen rond de moord in Delft door Balthasar
Gerards zijn grotendeels uit de duim gezogen. Zo schreef bijvoorbeeld een toenmalige
geschiedschrijver aan de Staten van Holland: ‘Niemand zal loochenen dat geen vorst
onder de zon ooit vuriger bemind en hoger geacht mocht worden van zijn onderdanen,
dan Zijne Doorluchtigheid.’ In welk kader we die uitspraak moet plaatsen, schrijft
de filosoof Charles Vergeer. Hij herinnert ons aan het feit, dat de dood van Willem
van Oranje juist viel in een tumultueuze periode, waarin de prins trachtte de grafelijke
soeverein van de Heren Staten te worden. ‘Hoe weinig vurig bemind en hooggeacht
de prins toen door de Staten werd, moge blijken uit hun besluit aangaande zijn
begrafenis. De Staten van Holland verboden zelfs het wapen van Holland te gebruiken
bij de begrafenis.’1.
Is er ooit een serieuze poging ondernomen om de psychische averij onder de loep te
nemen, die aan de hand van het gokspel met de genen en het gesol met het menselijk
brein wordt veroorzaakt? Vindt de ‘razernij van de massa's’ immers niet hierin haar
oorsprong?
Werden de zeventiger jaren gekenmerkt door een accent op de studie van de
neurofysiologie van de hersenen,2. zo zien we in de tachtiger jaren de
‘gedachtenwereld’ centraal staan. In de V.S. heeft zich zelfs een nieuwe empirische
tak van wetenschap ontwikkeld, namelijk de ‘cognitive science’, een samengaan van
antropologie, neurologie, psychologie, kinder-psychologie, taalkunde, logica,
computerkunde en aanverwante terreinen van studie. Misschien een duizendtal
geleerden in de wereld houdt zich bezig met deze uitermate vitale onderwerpen, die
het brein beroeren en beïnvloeden.3.
Het was Gustave Le Bon, die in zijn baanbrekend werk ‘The Crowd: a study of
the popular mind’ reeds in 1895 constateerde,

1.
2.
3.

De Volkskrant, 21 juli 1984, door Charles Vergeer.
Zie ook ‘Over Intelligentie,’ Willem Oltmans, Bruna (1981), interview met de neurofysioloog
José M.R. Delgado.
‘The Universe Within,’ Morton Hunt, Simon & Schuster, New York (1982).
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dat ook in de industriële samenleving mensenkudden werden gekenmerkt door het
verzinken van de individuele persoonlijkheid in een vorm van onbewuste collectieve
activiteit. Ook Freud citeerde Le Bon: ‘Groepen mensen hebben nooit naar waarheid
gedorst. Ze vragen juist om illusies en ze schijnen niet zonder te kunnen leven. Zij
verlenen voortdurend voorrang aan wat onwerkelijk is boven wat werkelijk is. Kuddes
mensen worden bijna even sterk beïnvloed door wat onwaar is als door wat waar is.
Zij vertonen duidelijke tendensen de waarheid niet van de onwaarheid te kunnen
onderscheiden.’1.
Freud verbond hieraan de bemerking, dat onvervulde wensen, overstemd door
fantasie en illusie, worden tot een overheersende factor in de psychologie van
neurosen. Neurotici worden niet geleid door waarneming van de objectieve
werkelijkheid; neurotici leven bij een psychologische realiteit. Evenals de hysterie
is de neurose gebaseerd op fantasie en pure verzinsels in plaats van op een ervaren
van wat er is.
Het lag in de lijn van de ontwikkeling, dat een geïntensiveerde wetenschappelijke
belangstelling voor het brein onvermijdelijk was. Ook psycho-analytici en historici
zouden elkaar op den duur vinden. Zo kwam het tot een vrij recent opgekomen tak
van wetenschap, die zich richt op de historische motivatie van gebeurtenissen en
ontwikkelingen en die voornamelijk in de V.S. reeds ijverig wordt beoefend. Ze
draagt de naam psycho-historie.
Zoals de moderne neurofysiologie streeft naar het ontcijferen van de exacte
biologische functies van het brein, zo beijveren psycho-historici zich in het decoderen
van groepsfantasieën oftewel de groeps-dynamiek van landen en volken.
Lloyd de Mause, directeur van het Instituut voor Psycho-Historie in New York
zei me in dit verband: ‘Wij zien deze door grote groepen mensen gezamenlijk beleefde
fantasieën als massale verschuivingen van diepe gevoelens en verlangens om liefde
te ervaren naar het publieke forum. Het individuele gevoel om lief te hebben wordt
afgereageerd met een loze uitspraak als “onze geliefde vorstin”. Het Nederlandse
verhaal rond Oranje is geworteld in het gezamenlijk beleven van een stuk historie.
Het is een groepsverwarring. Het is een soort hypnotische droomtoestand. De
onwerkelijkheid lijkt door een langdurig gezamenlijk beleven werkelijkheid te zijn
geworden. Mentaal gezien een uitermate ongezonde situatie.’ Freud schreef in dit
verband: ‘Pathologie
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heeft ons vertrouwd gemaakt met een groot aantal situaties, waarin de grenslijnen
tussen ego en buitenwereld onzeker worden of waarin deze lijnen in feite abusievelijk
worden getrokken.’1.
De Mause2. koppelde het verschijnsel groepsfantasieën aan pausen, koningen,
kardinalen, goeroes, generalissimo's en Führers. Hij beschrijft hen als
‘fantasy-leaders’. Hij vervolgde: ‘De groeps-trance bevat als voornaamste attributen
in haar ontwikkeling het individuele en desillusionaire denken. Hierbij worden
mechanismen toegepast, die door Mélanie Klein reeds werden aangeduid met “de
paranoïde-schizofrene positie”. Hierbij wordt namelijk het verwarde en onlogische
denken nog verder bevestigd door de groepsinstemming. Vandaar dus ook, dat
groepswaanzin zoveel machtiger is - en zoveel minder bestudeerd - dan individuele
krankzinnigheid.’
Waarom nu lopen kuddes mensen achter hun ‘fantasy-leaders’ aan? Waar komt
de psychologische oorzaak voor de vader- (of moeder-) figuur aan de top vandaan?
Welke individuele emoties worden in de vader des vaderlands geprojecteerd? Welke
psycho-dynamische mechanismen zijn hier aan het werk?
- Psycho-historici, die de Europese Götterdämmerung uit de jaren veertig
bestuderen, richten zich allereerst op de wisselwerking tussen het grote publiek in
nazi-Duitsland en Adolf Hitler. - Wat precies gebeurde er in het brein van miljoenen
Iraniërs, die een paar jaar geleden van hun wereldlijke totem, de Shah der Shah's,
terugschakelden op het religieuze totem, de ayatollah Khomeini?
- Wat precies betekende voor de Japanners het psychische samenspel met de 125e
keizer, eens de onzichtbare afgezant van de goden in de hemel?
Aan die laatste begoocheling der zinnen maakte de Amerikaanse generaal Douglas
MacArthur in 1945 gedeeltelijk een einde. Hirohito verschijnt sindsdien als Beatrix,
Elisabeth en andere gekroonde hoofden op het balkon om vriendelijk naar zijn
onderdanen te buigen en te wuiven.
Erik Erikson schreef een eerste, prachtige psycho-analytische studie over Mahatma
Gandhi. Walter Langer deed dat over Adolf Hitler en Bruce Mazlish zowel over
Richard Nixon als over Henry Kissinger. En de psychiater Arnold Hutschnecker,
eens de

1.
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‘Civilization and its Discontents,’ W.W. Norton & Co. (1961).
‘Foundations of Psycho-History,’ Lloyd de Mause, Creative Roots Publishers (1982), pag.
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therapeut van Nixon, is zelfs voorstander van een diepgaande studie van het brein
van iedere kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Volgens hem is het
diagnostiseren van hun ‘gedachtenwereld’ onontbeerlijk bij de huidige gevaren en
machtsverhoudingen in de wereld. Toen Barry Goldwater, de conservatieve Senator
uit Arizona, zich kandidaat stelde voor het Witte Huis, adverteerden 1200
Amerikaanse psychiaters in de New York Times om het publiek af te raden op deze
politicus te stemmen, omdat zij hem mentaal niet in staat achtten dit ambt op
verantwoorde wijze te bekleden.
Sigmund Freud sprak reeds de hoop uit, dat ‘iemand het eens zou wagen om de
pathologie van culturele en ethnische groepen te onderzoeken’. De psycho-historici
passen inderdaad de psycho-analyse toe op de geschiedenis. Waar de orthodoxe leer
der geschiedenis naging hoe het publieke gebeuren de privé-levens van mensen,
volkeren en naties beïnvloedde, zo zal de studie der psycho-historie aan het licht
proberen te brengen hoe persoonlijke droomwerelden, die op het publieke podium
worden uitgeleefd, de geschiedenis van mensen en naties mede hebben beïnvloed.
Gegeven de arche-typische ‘love-affair’ tussen Oranje en Nederland gedurende
de achter ons liggende eeuwen, is het uitermate relevant op psycho-historische wijze
te analyseren welke interactie er bestaat tussen de psyche van de brede massa van
het Nederlandse volk en het symbool van de natie, het Huis van Oranje.
Cultuur-historisch beschouwd heeft er traditioneel tot 1945 rond het koningshuis een
taboe geheerst. De koning was een heilig huisje, waar men niet werkelijk over sprak,
laat staan dat men de koninklijke familie benaderde als mensen als alle andere of
waagde hen te psycho-analyseren. Ten aanzien van de koning behoorde men in die
tijd ontzag, nederigheid en onderdanigheid te betrachten. De koninklijke majesteit
was een uitverkorene, wat Nietzsche eens tot de gevleugelde uitspraak bracht, dat
de wereld meer idolen kende dan realiteiten.
Ná de Tweede Wereldoorlog zou de traditionele majesteitelijke afstand tussen
koning en volk geleidelijk aan vervlakken. Het niemandsland tussen vorst en natie
werd eerst schoorvoetend en later als de normaalste zaak van de wereld betreden.
De strakke geslotenheid van het regiem van Wilhelmina maakte onder het
koningsschap van Juliana plaats voor meer openheid. Koningin Beatrix kwam aan
de vooravond te staan van de verdere democratisering van het koningsschap.
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Claus en Beatrix waren reeds lang voor de troonsbestijging van 1980 van plan de
monarchie, waar enigszins mogelijk, met een modernere visie tegemoet te treden.
Het besluit om met de privé psychische moeilijkheden van prins Claus voor de draad
te komen, was dan ook in feite een demonstratie van historische openheid en
oprechtheid jegens de natie.
Zou het Nederlandse volk dit ontwapenende gebaar van de zijde van de koninklijke
familie ook waardig zijn? Of opende het Huis van Oranje door haar eerlijkheid een
doos van Pandora ten behoeve van de speculatieve roddelpers?
Ondenkbaar was dat immers helemaal niet en het gebeurde dan ook. Ongepaste
belangstelling en ongezonde nieuwsgierigheid naar het verbodene of almachtige
boeit en prikkelt nu eenmaal een groot deel van de mensen. En zo kon de elektronische
eeuw, met haar ultramoderne apparatuur en televisiecamera's, er toe leiden, dat de
onverzadigbare vraag naar steeds meer informatie over de handel en wandel van de
eens mysterieuze en onbereikbare koninklijke personages, zich tot een bloeiende
handel zou uitbreiden.
Maar zoals zo dikwijls in de pure commercie, wanneer tengevolge van het nog
sluimerende taboe slechts ten dele of in het geheel geen betrouwbare informatie
voorhanden is, bestaat de verleiding om de fantasie en soms het bedrog te hanteren
om tegen iedere prijs met een verhaal te komen, hoe onwaar ook.
Summa summarum: ook in de tachtiger jaren geldt nog altijd, dat het juiste
evenwicht tussen ‘de geheimen van Oranje’ en de stroom van relevante, concrete
informatie naar het brede publiek toe zich nog altijd niet heeft gestabiliseerd. Te
weinig waarheid is voorhanden om een werkelijk oordeel te vormen. Wat beschikbaar
is, vertoont nog teveel sporen van het aloude taboe.
Ook in donker Afrika is men geleidelijk aan de afstand tussen de royalistische
totems van weleer en het lompenproletariaat uit de ‘revolution of rising expectations’
met realistischer ogen gaan herbezien. De Kabaka van Boeganda, de Nwami van
Boeroendi, keizer Bokassa I van Centraal Afrika en, last but not least, de Leeuw van
Judah, keizer Haile Selassie van Ethiopië werden recentelijk gewipt, verbannen of
geëxecuteerd. Dit wil echter niet zeggen, dat het excentrieke majesteitsgedoe reeds
geheel en al uit Afrika is verdwenen. Toen Beatrix hier de troon besteeg, was de
81-jarige Sobhuza II van Swaziland haar oudste collega.
Toch zit er over de hele linie behoorlijk de klad in de monarchistische beweging.
Keizers en koningen zijn een uitstervend ras. Volgens de Monarchistische Liga in
Londen zijn er in de tachti-
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ger jaren nog drie of vier regerende koninginnen en een dertiental koningen in actieve
dienst overgebleven op een totaal aantal van zo'n 160 ‘fantasy-leaders’. Eindelijk is
bij de overgrote meerderheid van de mensen het element erfelijkheid uit de
groepsfantasieën verdwenen, maar de drang naar identificatie met een totem aan de
top is uiteraard gebleven. ‘De groep wil nog altijd worden voorgegaan door een
onbegrensde kracht,’ schreef Freud. ‘De groep kent nu eenmaal een uitzonderlijke
passie voor autoriteit. “De groep hongert naar gehoorzaamheid,” noemde Le Bon
dat. De oervader (oermoeder) is het ideaal van de groep. Het ideaal regeert het Ego,
in plaats van het Ego het ideaal.’1.
Nietzsche zou het instituut van een koningshuis, had hij geweten, dat het op de
drempel van de eenentwintigste eeuw op bepaalde plaatsen nog onbekommerd en
vrolijk voortbestond, hebben omschreven als een vorm van fraude. Na zoveel eeuwen
leven en overleven, struikelt men nog steeds op vrijwel dezelfde wijze over het IK
als destijds toen de Acropolis werd neergezet.
In wezen functioneert het brein na al die tijd, na al die levenservaring, voor
belangrijke groepen mensen nog op even primitieve, naïeve en onintelligente wijze
als ten tijde van de Bourgondische oorlogen. Veelal gaat men er van uit, dat men
wijzer is geworden sinds Homerus zijn gedichten schreef. Maar in werkelijkheid is
voor velen de kloof tussen een denkbeeldige wereld en de naakte realiteit wijder en
onoverbrugbaarder dan ooit. Een blijkbaar psychisch noodzakelijk gevoel van
onfeilbaarheid wordt nog steeds op paus of koning afgereageerd. Men blijft een
onschendbare voogd in een ideaalbeeld aan het hoofd van kerk of natie projecteren.
Deze psychische relatie tussen het volk en de vorst of regeerder als
identificatiemodel en de invloed die dit heeft op de mentale gezondheid van beide
partijen, is het eigenlijke onderwerp van dit boek. Ondanks het belang van de recente
tragische gebeurtenissen rond prins Claus voor hem en voor het Nederlandse volk
is het slechts een voorbeeld uit vele.
Sommige Amerikaanse gedragspsychologen spreken van ‘een collectieve
illusionaire vervalsing’, dus het zien van iets wat er in werkelijkheid niet is. Men
‘ziet’ op het bordes van het paleis een koningin, omringd door man en kinderen. In
werkelijkheid gaat het hier echter om een aardig Nederlands gezin als ieder ander.
Men ‘ziet’ dan ook niet werkelijk; men projecteert slechts een denkbeeldige versie
van wat de overlevering wil dat we ‘zien’.

1.
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De psychiater C.G. Jung zegt hierover in een studie over politieke en religieuze
symbolen,1. dat er louter wordt gekeken. Dat wil zeggen, dat het ‘zien’ dermate
oppervlakkig gebeurt, dat de actuele waarneming krachtig wordt overstemd door
van tevoren ingeprogrammeerde denkgewoonten, gebruiken en tradities, die mensen
al vanaf de geboorte in de roze en ook wel grijze brei van de psyche gedeponeerd
krijgen.
Enkele jaren geleden ‘zag’ ik koningin Juliana en prins Bernhard langs de
Komarijne-rivier in Suriname uit een helicopter stappen. Zij kwamen een
ontwikkelingsproject inspecteren. Tegen het decor van de jungle, waar apen naar
hartelust door de bomen zwierden, was het eigenlijk een potsierlijke vertoning. Maar
ja, Machiavelli adviseerde zijn prins reeds in de zestiende eeuw er zorgvuldig voor
te zorgen - wilde hij zijn monopoliepositie niet verliezen - bij de mensen steeds te
blijven inspelen op het aangeboren gevoel van behoudzucht, op de angst voor
verandering en op het gebrek aan moed om de bakens permanent te verzetten.
Machiavelli onderkende dus welke vitale factor het perfect uitvoeren van het
koninklijk theater vormt in het behoud van de monarchie. In ieder geval is het in
Nederland gelukt de monarchie sinds honderdzeventig jaar in stand te houden en het
Huis van Oranje zelfs al sinds vierhonderd jaar. Klaarblijkelijk bestaat er in Nederland
een grote binding met die monarchie, met het Huis van Oranje. Alles wat met Oranje
te maken heeft, officieel of privé, mag zich ‘verheugen’ in de belangstelling van een
groot deel van de Nederlanders.
Ik heb mij uiteraard bepaald tot het belichten van alléén die facetten, die niet
onmiddellijk tot de strikte privé-sfeer van het koninklijk huis kunnen worden
gerekend, maar die voor het grote publiek, de onderdanen van Hare Majesteit,
noodzakelijk zijn om zich een oordeel te kunnen vormen over de relatie volk-Koning,
een relatie waar de psychische problemen van prins Claus in de meest directe zin
mee verbonden zijn.
Veel van de recente tragiek rond Huis ten Bosch heeft ook met ons te maken, met
iedere Nederlander persoonlijk. Daarom is deze reportage, mede gebaseerd op de
psycho-historische benadering, allereerst, en misschien wel voornamelijk, bedoeld
om aan de basis van de samenleving meer inzicht in de Oranje-problematiek te
verschaffen. Wanneer men zich er nog bewuster van zou worden welk in wezen
loodzwaar offer de leden van onze erfelijke monarchie voor ons brengen, zal er
wellicht in veel ge-
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vallen een verandering in gedrag ten aanzien van de koninklijke familie tot stand
komen. Misschien zal dan ook de welhaast neurotische behoefte aan roddelverhalen
of opgeklopte sensatie rond de koninklijke familie afnemen, zodat de eerste familie
van het land voortaan met aanzienlijk minder ellende zal worden geconfronteerd dan
tot nu toe het geval was.
Een ander deel van de tragiek rond de moderne Oranjes hangt niet samen met het
brede publiek, maar met de volksvertegenwoordigers, die langzamerhand rond het
Binnenhof een gezapige kaste zijn gaan vormen, die reeds lang is opgehouden het
volk werkelijk te vertegenwoordigen. Wie met een Rotterdamse havenarbeider
spreekt, wordt dit in vijf minuten duidelijk. Niet alleen verhogen deze heren en dames
in tijden van crisis hun eigen inkomen, maar ze stellen zonder blikken of blozen vast
- geheel in de lijn van een door PvdA en VVD in 1972 ondersteund besluit - dat de
kroonprins van 18 jaar één miljoentje behoort te krijgen uitbetaald.
Deze absurditeit vindt plaats alsof de parlementariërs zich niet hoeven te
bekommeren om de dwingende, eveneens psychologische, belangen van
honderdduizenden Nederlandse gezinnen met kinderen rond de 18 jaar, die werkloos
zijn en die dus nagenoeg geen inkomen hebben. Marie Antoinette zei reeds, dat ‘de
armen maar koekjes moesten eten als ze geen brood hadden’, maar die dame eindigde
dan ook op de guillotine.
De koningin (over Claus spreekt premier Lubbers ook in dit verband dus niet), is
er zelf tegen, dat een kind van 18 jaar koning kan worden en dan de troonrede moet
voorlezen, als een geoefend hondje van Pavlov, maar ook dáár trekt dit curieuze
Haagse gezelschap zich weinig van aan. Men reduceert de leden van de koninklijke
familie tot de Jan Klaassen en Katrijn in de poppenkast op de Dam, alsof Willem
Alexander geen recht zou hebben op een pedagogische begeleiding door zijn eigen
ouders. Een bedrag van 1,2 miljoen in 1985 is dan ook een deel van de collectieve
waanzin waarin Nederland en Oranje zich bevinden en waaraan Claus zich met alle
mogelijke moeite probeert aan te passen.
Willem Oltmans
oktober 1984
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I
Dit is de geschiedenis van een ‘prins’, die zelf niet echt in het koningssprookje
geloofde en er uiteindelijk zelf ziek van werd.
De Duitser Claus von Amsberg was al 38 jaar oud toen hij een totale omwenteling
in zijn leven moest verwerken. Tot 1965 leefde hij als een rustige burger in Bonn en
was daar als diplomaat verbonden aan het Westduitse ministerie van Buitenlandse
Zaken. Deze anonieme burger werd plotseling met één pennestreek van zijn
aanstaande schoonmoeder gebombardeerd tot prins van het Huis van Oranje. Dertien
miljoen mensen uit de lage landen langs de Noordzee lijfden hem psychologisch in
als een stuk nationaal bezit. En dat alles, omdat hij een jonge vrouw had ontmoet,
die hij liefhad, maar die bovendien kroonprinses van Nederland was.
Na 1965 kon Claus geen pas meer verzetten zonder te worden aangestaard, zonder
door velen te worden verafgood, zonder heuse en onheuse, oprechte en valse
complimenten en strijkages in ontvangst te moeten nemen of te worden opgezadeld
met duizendenéén taken en verplichtingen, die misschien wonderwel pasten in aloude
Nederlandse cultuurpatronen en tradities, maar die hem, Claus, in wezen weinig of
niets zeiden en die dus ook niet wérkelijk iets voor hem konden betekenen. Je kunt
iemand leren om in de Gouden Koets te zitten, maar dat wil allerminst zeggen, dat
een burger, die al 38 jaar als normaal mens heeft geleefd, van de ene op de andere
dag de met vlaggetjes zwaaiende menigte ook werkelijk als onderdanen beschouwt
en dus echt in het opvoeren van het koningssprookje gelooft.
De eerste twintig jaar van Claus aan het Nederlandse hof vormen dus het verhaal
van een man die als niet-gelovige tussen de gelovigen terechtkomt, oftewel van een
man die is geprogrammeerd als onderdaan en dan in tweede helft van zijn leven
plotseling als ‘bovendaan’ moet gaan functioneren.
Zijn oprechte liefde voor Beatrix stond vanaf hun eerste ontmoeting als een paal
boven water. Hij hield van haar. De metamorfose van anoniem burger tot
sprookjesprins zou met glans en glorie kunnen worden volbracht, want de liefde zou
alles overwinnen. En waren er immers ook niet aspecten aan de taken van het moderne
koningshuis, die verder ontwikkeld en uitgebouwd konden worden?
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Claus was opgeleid als diplomaat. Zijn taak aan het Nederlandse hof zou in die
richting gezocht kunnen worden. Misschien niet als koopman-prins, zoals zijn
schoonvader zich had ontpopt, maar meer als deskundige op het gebied van
ontwikkelingshulp ten behoeve van landen in de Derde Wereld. Nee, het vak van
prinsgemaal naast een koningin was zeker niet onverenigbaar met het métier van de
diplomatie. Zo zag het Nederlands koningsspektakel er vanuit Bonn misschien wel
uit als een wat wonderlijke affaire, maar met moed, beleid en trouw viel er wellicht
iets te maken van de toekomstige taak van de Prins der Nederlanden naast zijn
regerende gemalin.
In 1965 werd aanvankelijk zijn hoop in deze richting gewekt. Het zou echter
allemaal anders verlopen. Er zouden factoren gaan meespelen en internationale
intriges in het geding komen, waar niemand op had gerekend en die ook nooit hadden
kunnen worden voorzien, al het minste door Claus zelf. Zijn persoonlijke wensen en
verlangens zouden steeds minder in vervulling gaan. Geleidelijk zou hij ervaren, dat
het Nederlandse koningshuis krachten en invloeden meespelen, die noch hij, noch
zijn vrouw in de hand konden houden, maar die het leven van de koninklijke familie
vrij regelmatig tot een hel zouden maken. Claus zou leren inzien dat hij, hoe hij zich
ook inspande, wendde of keerde, steeds weer nieuwe onoverkomelijke barrières op
zijn weg zou vinden, die zijn pogingen om zin te verlenen aan zijn bestaan als een
Nederlandse prins frustreerden en soms onmogelijk maakten. Na twintig jaar vechten
tegen de bierkaai werd het hem teveel. Zijn verwrongen, geforceerde prinselijke
bestaan had teveel van zijn psychische krachten gevergd. Hij stortte in en wendde
zich tot een psychiater.
Deze handelwijze was op zich een moedige daad, een daad van iemand die
fundamenteel geestelijk gezond is. Geen lapmiddelen aangewend, geen poging
waarheid of werkelijkheid te verdoezelen, maar een rechtstreekse confrontatie met
zijn eigenlijke situatie: er zijn psychische problemen, prins of niet, voor de draad
ermee, ik pak ze met behulp van de moderne wetenschap aan.
Om hier in het openbaar, voor het oog van de natie, toe over te gaan, was in Claus'
situatie, ik schreef dat al eerder, een moedige daad. We weten immers allemaal uit
onze omgeving, dat er met schroom en schaamte wordt gesproken over situaties in
gezins-en familieleven, waarbij een psychotherapeut of gedragspsycholoog moet
worden ingeschakeld om een gezins- of familielid geestelijk op de been te houden.
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Claus geneerde zich terecht niet voor zijn daad. Hij stelde zich onder behandeling
en in één jaar tijd zou hij (zo liet het zich half 1984 aanzien) een succesvolle reclame
voor de moderne psychiatrie worden. En dat terwijl er in 1983 momenten waren, dat
zelfs de Rijksvoorlichtingsdienst vertwijfeld liet doorschemeren te verwachten, dat
prins Claus pas na lange tijd en misschien wel nooit meer in de schoot van het Huis
van Oranje zou terugkeren. Eén jaar na zijn instorting wijdt prins Claus zich weer
volledig aan zijn taak. Iedereen kan het zien. Hij heeft weer plezier in het leven en
ook koningin Beatrix begint haar oorspronkelijke spontane uitstraling te herwinnen.
Het koningshuis schijnt ook dit dieptepunt te hebben overwonnen.
De vraag is echter hoe deze psychische crisis bij de echtgenoot van de koningin
tot stand is gekomen. Welke rol hebben de burgers van Nederland, en ook de media,
gespeeld in het koningsdrama van 1982? Zijn misschien alle Nederlanders in zekere
zin medeschuldig aan het ontstaan van psychische problemen bij de Oranjes? Wat
moet er veranderen in het gedrag, maar vooral in het gevoel en het denken van de
natie om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen? Waarom zouden juist
díe mensen, die wij Nederlanders zeggen lief te hebben, geestelijk moeten lijden bij
het ten onzen behoeve opvoeren van het koningsspektakel?
Eén van de verdiensten van de Weense psychiater Sigmund Freud is geweest, dat
hij ontdekte, dat bij mensen andere processen ten grondslag liggen aan de onbewuste
psychische processen dan de alledaagse ervaringen van voelen, denken en handelen.
De psycho-analytische methode richt zich dan ook op het bestuderen van bewuste
en onbewuste roerselen in de psyche. Er wordt een dynamisch onderzoek verricht
naar de krachten, die in de wereld van de patiënt met elkaar in conflict zijn gekomen.
Bij het psychiatrisch gesprek zullen de mentale processen, die tot de crisis in het
zelfbeeld hebben geleid, moeten worden herontdekt. De onder behandeling zijnde
persoon herbeleeft zijn verleden en het is de bedoeling, dat hij het inzicht in zijn
leven en zijn levenssituatie herwint. Samen met de psychotherapeut wordt gewerkt
aan een nieuwe handleiding, een aangepast psychisch fundament, om daarna met
hernieuwd zelfvertrouwen en herwonnen zelfrespect het levenspad met een positieve
instelling te kunnen vervolgen. In 1982 ging het er dus om na te gaan welke krachten
in de gedachten- en gevoelswereld van prins Claus een rol speelden. Hiertoe werden
met hem gesprekken gevoerd, die teruggrepen op
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de levensperioden van vóór en ná het cruciale jaar 1965. Voor Claus was dit op
middelbare leeftijd zelfs een absolute voorwaarde om nog verder te kunnen gaan.
In zijn behandeling heeft dus het psycho-therapeutische gesprek centraal gestaan.
Dergelijke klinische gesprekken moeten zich als vanzelfsprekend wel mede richten
op het maatschappelijke, of zo men wil cultuur-historische verleden van de patiënt.
Er wordt ‘diepte-psychologisch’ nagegaan langs welke lijnen zich obstakels zijn
gaan vormen, die hebben geleid tot een psychisch probleem of tot een regelrechte
identiteitscrisis.
Met andere woorden: Wat gebeurde er in het leven van prins Claus, dat hij zich,
na 56 jaar normaal te hebben geleefd, gedwongen zag zich tot een psychiater te
wenden? Waar kwam hij vandaan? Door welke omstandigheden kwam hij in contact
met Beatrix? Waarom ging hij een morganatisch huwelijk aan met een Nederlandse
prinses? Welke illusies koesterde hij omtrent zijn toekomstige leven aan het
Nederlandse hof? Welke verwachtingen had hij ten aanzien van vrouw en kinderen?
Op welk moment in zijn leven kwam het voor het eerst tot een verlies van zelfrespect?
Dus: hoe kwam prins Claus uiteindelijk in een kliniek in Bazel terecht?
Over deze vragen gaat deze reportage in vier hoofdstukken. Het is een reconstructie
van een drama waar, behalve de koninklijke familie zelf, in feite iedere Nederlander
bij betrokken is geweest. Men vergeet in dit land maar al te gemakkelijk, dat de
dienstbaarheid van de Oranjes aan land en volk allereerst het gevolg is van het vrijwel
unanieme verlangen van de natie, dat deze uitverkoren familie haar taak als
beschermengelen van Nederland onveranderlijk voortzet. Zij zijn er op de eerste
plaats voor ons.
Het is voor de toekomstige psychische gezondheid van alle Oranjes een absolute
noodzakelijkheid, dat álle Nederlanders zich mét Claus terdege bezinnen op de
werkelijke betekenis van het Oranje-symbool als bindend element voor de natie in
dit atoomtijdperk. Tradities zijn immers onontkoombaar, misschien zelfs wel
onontbeerlijk.
Daar staat tegenover, dat de psycho-analyticus Alexander Mitscherlich in zijn
werk ‘Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft’ omstandig heeft benadrukt, dat
tradities hun psycho-dynamische zin alléén dan niet verliezen, wanneer zij voortdurend
worden getoetst aan de zich steeds wijzigende omstandigheden en werkelijkheden
in de maatschappij. Culturele fenomenen behouden alléén dan hun praktische
betekenis wanneer zij kunnen worden
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ingepast in het kader van de realiteit. Zo niet, verliezen zij hun geldigheid.
Het kan niet worden gezegd, dat niemand zich bezighoudt met een heroverweging
van de betekenis van het moderne koningsschap. Er is een (kleine) minderheid van
landgenoten, die zich mogen rekenen tot een groep van pioniers, die zich, nu we
bijna de eenentwintigste eeuw ingaan, bezighoudt met een realistische afweging van
de werkelijke betekenis van de eeuwenoude koningstraditie. Misschien zou men ook
Claus zelf, gezien zijn ideeën, die ik in het begin van dit hoofdstuk beschreef, tot
deze groep moeten rekenen. Intussen heeft zijn moderne kijk op het koningsschap
en zijn toetsen van zijn uitzonderlijke situatie aan de werkelijkheid niet kunnen
voorkomen, dat hij psychiatrische hulp moest zoeken.
+++
Claus stamt, zoals de officiële biografie vermeldt, af van een meesterbakker, die zich
in 1709 te Demin in Voor-Pommeren vestigde. Zijn verre voorouder huwde met de
dochter van een meelfabrikant. Dat was een belangrijke sprong naar boven, die ruim
tweehonderdvijftig jaar later zou resulteren in een huwelijk met de Nederlandse
kroonprinses. Een Von Amsberg zou op de hoogst denkbare trede van de Nederlandse
maatschappelijke ladder komen te zitten.
Terecht had Beatrix zich bij haar keuze van een echtgenoot niet gestoord aan de
traditionele, folkloristische stamboomfabels. De moderne biologie bewijst immers
duidelijk genoeg, dat de goochelarij met genen niet relevant is. Sterker nog: het
verwijzen naar Willem van Oranje bij het legitimeren van de erfelijke monarchie is
misschien wel de zwakste schakel bij het beargumenteren van de noodzaak het
koningshuis te handhaven. Zoals reeds in de inleiding beschreven, heeft iedere burger
van Nederland, inbegrepen Beatrix en Claus, in 1984 nog minder dan één procent
van de genetische bouwstenen van zijn voorouders uit de achttiende eeuw. De
meesterbakker in Claus' afstamming, of Juliana van Stolberg bij Beatrix, hebben in
wezen niets meer te maken met de Oranjes van nu. Willem van Oranje blijft een
historisch gegeven in het Nederlandse deel van het verhaal over de wereld, maar qua
erfelijkheid is hij voor de Oranjes van nu niet meer relevant.
Zoals gezegd tovert iedere nieuwe combinatie van genen een nieuw, maar ook een
ander mens uit de doos. Mensen, ook konin-
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gen en prinsen, ontstaan als bij toeval. De genen worden door elkaar geschud, zoals
de kaarten in een kaartspel, maar ze blijven bestaan. Ze zijn de kopieermachines, de
programmeurs van onze lichamen, die fungeren als doorgeefluiken van biologische
informatie. Genen veranderen slechts van partner, maar de instructies blijven in
wezen hetzelfde.
Of Claus dus afstamt van een bakker in Voor-Pommeren is dus een weinig ter
zake doende anekdote. Veel interessanter is het gegeven, dat zijn vader houtvester
was van Duitse vorsten en dat zijn vader zich als planter in Tanganyika (nu Tanzania)
vestigde. Zijn moeder was Gosta baronesse von dem Bussche-Haddenhausen. Hij
heeft twee zusters en Claus, die in 1926 werd geboren, is de enige zoon. Dat is
steekhoudende genetische informatie omtrent de oorsprong van Willem-Alexander,
die eens koning van Nederland moet worden.
Tot het turbulente jaar 1965 is het leven van Claus slechts summier
gedocumenteerd, onder meer door drs. M.G. Schenk. De journalisten Pim Christiaans
en Henk Hanssen zijn in een boekje over de eerste levensjaren van Claus aanzienlijk
uitvoeriger. Zij schreven over een driejarig jongetje, dat wordt meegenomen naar
Afrika en daar op zijn tiende jaar lid wordt van een buitenlandafdeling van de
Hilter-Jugend. Op zijn twaalfde jaar wordt Claus dan naar een internaat in Duitsland
gezonden. In de oorlog draagt hij eerst het uniform van Hitlers luchtafweerdienst en
daarna het bruine tenue van de ‘Reichsarbeitsdienst’. Op het eind van de oorlog wordt
hij in de zwarte uniform van de ‘Totenkopf’ -pantserafdeling gestoken en als
‘Fahnenjunker-Unteroffizier’ in maart 1945 naar Italië gezonden. Bij Vicenza staart
hij in de lopen van Amerikaanse mitrailleurs, waarna voor hem de Tweede
Wereldoorlog voorbij is. Claus is een van de 145.000 Duitse krijgsgevangenen in
Italië. In 1949 gaat hij rechten studeren aan de Universiteit van Hamburg. In 1956
voltooit hij het tweede deel van zijn theoretische studie en werkt enige tijd op een
advocatenkantoor. Op 1 april 1958 treedt hij in dienst van het Westduitse ministerie
van Buitenlandse Zaken. In 1961 bevint hij zich reeds in Ivoorkust als tweede
ambassadesecretaris. In 1963 is hij weer terug in Bonn, nu als plaatsvervangend chef
van de afdeling Economische Betrekkingen met Afrika bezuiden de Sahara. Het was
in die functie, dat hij tijdens een huwelijk van vrienden voor de tweede maal Beatrix
ontmoette en zij besloten elkaar weer te zien. Dat was in juni 1964.
Wanneer prinsessen van koninklijken bloede, en zeker de oudste dochter van een
regerende koningin, een kennismakingsprocedure met een mogelijke
huwelijkskandidaat beginnen, eist dat
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speciale voorzorgsmaatregelen. Stel dat bij een nader onderzoek naar de antecedenten
van de toekomstige prins der Nederlanden onacceptabele feiten zouden worden
geconstateerd. De regie van het koningssprookje staat dit niet toe. Het blazoen van
het koningshuis dient onbesmet te blijven.
Terwijl zich dus, onttrokken aan het oog van het Nederlandse publiek, in het
geheim een romance ontspon op kasteel ‘Drakensteyn’, werd door Claus en Beatrix
de grootst mogelijke discretie in acht genomen. De Duitse diplomaat begreep de
noodzaak hiertoe en speelde het spel perfect mee.
Dat de koninklijke vrijage toch tot een rel zou leiden heeft niet aan Claus gelegen.
Rond die tijd lag namelijk de roddelpers al maanden op de loer. Er was uitgerekend,
dat in Duitsland alleen al 19 prinsen, 2 kroonprinsen, 3 erfprinsen, 4 hertogen en
minstens één graaf beschikbaar waren voor een huwelijk met Beatrix. Insgelijks
maakten minstens twintig telgen uit Britse adellijke geslachten redelijke kansen op
een huwelijk, waarmee de kroonprinses voor de dag kon komen zonder brokken te
maken.
Beatrix was in 1965 zevenentwintig jaar oud. Dat is een leeftijd, waarop de meeste
jonge vrouwen al enkele emotionele of zelfs serieuze seksuele contacten met mannen
achter zich hebben liggen. Beatrix woonde echter in een voor de ogen van alle
Nederlanders uitermate doorzichtig glazen huis. Eigenlijk kon zij zich op dit zo vitale
gebied van het leven niets permitteren.
De redacteuren van de roddelrubrieken en ook journalisten van media, die zich
op verantwoorde berichtgeving richtten, konden op de vingers natellen, dat er in het
leven van de spontane, bruisende Beatrix weldra enige gezonde activiteit te
verwachten was. Dus werd het jachtseisoen met behulp van genadeloze moderne
apparatuur en telelenzen geopend. Binnen niet al te lange tijd werd het plaatje van
de eeuw voor het Huis van Oranje geknipt. De techniek had feilloos en onverbiddelijk
vastgelegd wat voorlopig nog geheim had moeten blijven.
En het had geheim moeten blijven, omdat niet alleen de regering niet op de hoogte
was van het feit, dat zich in de coulissen van het paleis een Duitser bevond, die
mogelijk in aanmerking kwam om naast de troon plaats te nemen, maar ook omdat
de geliefden zelf nog aarzelden. De foto was dan ook in alle opzichten prematuur.
Behalve dat fotograaf John de Rooy het ‘geheim van Drakensteyn’ onthulde, haalde
hij ook de in Nederland blijkbaar altijd noodzakelijke truc uit om het ‘schandaal’
eerst in het buitenland te plaatsen. De Londense ‘Daily Express’ bracht de opname
op 6 mei 1965 op de voorpagina. 's Middags volgde de ‘Courant
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Nieuws van de Dag’. Een geschokte premier Cals belde koningin Juliana. De vorstin
weigerde commentaar. Alle partijen waren door de publikatie overvallen. De prinses
en haar aanbidder arm in arm, dwars door de bladeren en het geboomte van
‘Drakensteyn’, vereeuwigd voor het oog van de wereld. Wat een moment van
privé-geluk had moeten zijn, beleefd door twee zéér kwetsbare mensen, werd publiek
bezit.
Het materiële gewin voor de sensatiepers was enorm. Er werd champagne op
gedronken. Er werden extra edities gedrukt en de krantenstallen raakten uitverkocht.
Maar welke was de prijs, die Claus en Beatrix betaalden voor hun onschuldige
boswandeling? Hoe moeilijk hadden zij het gekregen ten aanzien van hun ouders en
familie of ten aanzien van de verplichtingen van Beatrix als kroonprinses tegenover
de premier, het kabinet en het Nederlandse volk? Wie dacht dáár over na?
Claus kon het incident moeilijk verwerken. Hij was nog altijd werkzaam bij het
Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken. In Bonn zou worden gezegd dat hij
de Nederlandse kroonprinses had gecompromitteerd door zijn optreden in Lage
Vuursche. Wat zouden de gevolgen zijn voor zijn diplomatieke carrière? En bovendien
wilde hij zijn werkgever niet in een rellerige sfeer verlaten indien hij met Beatrix in
het huwelijk zou treden.
Wat hem veel dieper beroerde, was de overtuiging, dat Beatrix hem lief had. Hij
hield ook van haar. Beatrix was echter nauwelijks een vrouw als alle andere. Zij was
voorbestemd om eens koningin van Nederland te worden. Het was hem duidelijk,
dat zij beslist niet de instelling had van een Edward VIII, die de Britse troon opgaf
voor een Amerikaanse vrouw. Beatrix had haar koers voor het leven bepaald. Zij
wilde à tout prix koningin worden.
De kroonprinses besefte, dat haar keuze van een voormalige Duitse militair, die
actief aan de zijde van Hitler had gestreden, zó kort na de Tweede Wereldoorlog
voor vele, vele Nederlanders een onverteerbare zaak zou zijn. Beatrix en Claus hadden
hier samen ook herhaaldelijk over gesproken. Dit aspect was één van de belangrijkste
vraagtekens, die Claus bij een eventueel huwelijk met Beatrix bleef plaatsen. Hij
vreesde voor ernstige en niet te overziene gevolgen voor het koningshuis, indien de
prinses haar wil zou proberen door te drijven. Hij wilde op geen enkele manier het
middelpunt zijn van een conflict tussen monarchie en politiek of Oranje en het
Nederlandse volk.
Daarnaast kende Claus zichzelf maar al te goed als een behoedzame, ingetogen
en in zijn werk geïnteresseerde man, die bovendien uitermate gesteld was op een
rustig privé-leven. En nu was
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plotseling zijn naam in vette letters en grote koppen in de wereldpers verschenen.
Dat was helemaal niet in overeenstemming met zijn aanleg en karakter. De duik in
het diepe van het Nederlandse hof werkte dan ook ten zeerste op zijn emoties.
Bovendien ontwikkelde hij een zeker schuldgevoel over de naïeviteit en argeloosheid,
waarmee hij buiten de poorten van het huis van Beatrix blijk had gegeven van
ontluikende liefde. Wanneer zij voorzichtiger waren geweest, bijvoorbeeld door niet
gearmd te lopen, zou de foto een geheel andere waarde en betekenis hebben gekregen.
Wat hem verder beklemde was, dat Beatrix hem duidelijk had gemaakt, dat het
koningshuis er op de eerste plaats was voor het volk, om land en volk van Nederland
te dienen. Het had hem bevreemd, dat de Nederlanders schijnbaar gedachtenloos
spraken over ‘onze Juul’ en ‘onze Trix’. Hij realiseerde zich, dat het Huis van Oranje
fungeerde als een psychische bliksemafleider voor de mensen in het land. Hij ontdekte,
dat het volk zich blijkbaar psychisch verenigde rond de koningin. Was er door de
eeuwen heen immers niet altijd een Oranje geweest, die de nationale gevoelens had
gesymboliseerd? Ook zijn toekomstige vrouw zou in de psyche van de Nederlanders
een verbindend en verenigend element gaan vertegenwoordigen. Indien Beatrix zijn
vrouw werd, zou zij in feite tezelfdertijd het collectieve bezit van de Nederlandse
natie blijven. Hij vroeg zich in gemoede af of hij een dergelijke situatie voor zichzelf
wilde en aan kon, en in hoeverre zijn toekomstige huwelijk - en de kinderen, die er
eventueel uit zouden voortkomen - onder deze romantische opstelling zouden gaan
lijden.
Als burger van een land waar de laatste keizer zich vlak na de Eerste Wereldoorlog
al uit het ambt had teruggetrokken, kwam de Nederlandse koningstraditie
anachronistisch over bij de pragmatisch ingestelde Claus. Zijn geestelijke instelling
paste niet bij een dergelijke traditie. Trouwens, tradities leken voor hem inderdaad
alléén dan hun waarde en betekenis te behouden wanneer ze voortdurend werden
getoetst aan de gewijzigde werkelijkheid van de samenleving.
Aan de andere kant was Claus vertrouwd met de stelling, dat illusies onontbeerlijk
zijn voor de geestelijke gezondheid van de massa. Dat is ook niet erg, zolang het
Ego zijn twee voornaamste functies, waarop reeds Friedrich Nietzsche had gewezen,
maar naar behoren kan uitvoeren. In de eerste plaats dient het IK voortdurend de
realiteit te toetsen aan de veranderende omstandigheden. Daarnaast moet het IK,
mede in het belang van het zelfrespect en het behoud van het sociale prestige, erop
toezien dat het
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individu wordt beschermd tegen de neiging om de werkelijkheid te vervalsen aan de
hand van privé-illusies. Er kan echter een moment komen, dat het niet meer lukt.
Dan wordt in de psyche van de mens het evenwicht tussen droomwereld en
werkelijkheid zodanig verstoord, dat er sprake is van een afwijking. Bij zijn komst
in Nederland worstelde Claus aanvankelijk met deze fundamentele vragen bij zijn
beschouwing van de functie van een modern koningshuis in het atoomtijdperk. Hij
kreeg de indruk, dat de meeste Nederlanders het Huis van Oranje klakkeloos als
werkelijkheid aanvaardden. Hij had zelfs ergens gelezen, dat het Oranje-totem in de
Nederlandse psyche een vorm van collectieve waanvoorstelling vertegenwoordigde.
Claus was zich dus terdege bewust van de veranderingen die een eventuele
verbintenis met Beatrix in zijn leven teweeg zou brengen. De eerste 38 jaar van zijn
leven was hij een vrij man geweest, die onbespied en onbegluurd zijn gang had
kunnen gaan. Hij hoefde niemand te vragen, laat staan zijn toekomstige vrouw, wat
hij wel en niet mocht doen. Hij was behalve voor zijn familie, vrienden en werkgevers
voor niemand in de wereld ooit interessant geweest. Nu had het schandaal met de
foto hem in één slag verheven tot een internationale persoonlijkheid, waar miljoenen
mensen nieuwsgierig naar waren, terwijl anderen hem vervloekten of beschimpten
vanwege zijn Duitse afkomst. Alléén de liaison met Beatrix had zijn profiel voor de
heren met de telelenzen in puur goud doen veranderen. Voor Claus was dit een weinig
eervolle, een onjuiste en eigenlijk minderwaardige wijze van bekend worden.
De oprechte gevoelens van liefde, die hij voor Beatrix koesterde, werden door
deze sombere gedachten meteen al dikwijls overschaduwd. Geleidelijk aan begon
hij zich te realiseren, dat lid worden van het Nederlandse koningshuis automatisch
betekende, dat hij vrijwillig een vrijwel hermetisch van de buitenwereld afgesloten
kooi betrad. De geringste misstap zou binnen de kortste keren leiden tot het in werking
stellen van uitgebreide alarmsystemen, van de altijd waakzame Rijks Voorlichtings
Dienst tot de immer in de startblokken staande persmuskieten.
Gedurende die eerste maanden van kennismaking met Nederland gridezelde Claus
bij de gedachte om voortaan permanent in koninklijke quarantaine te moeten leven.
De weken die volgden op die catastrofale zesde mei 1965 waren dan ook traumatisch
voor hem. De uiteindelijke beslissing om met Beatrix in het huwelijk te treden zou
bovendien in minder dan acht weken worden genomen.
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Zowel voor hem als voor haar was het een zenuwslopende tijd. Het waren weken,
die mentaal veel van hun krachten eisten. Er werd dikwijls tot diep in de nacht gepraat.
Claus voelde zich bovendien buitengewoon eenzaam, ondanks de genegenheid,
die de koninklijke familie hem in alle toonaarden betuigde. Hij ontdekte, dat hij in
zijn nieuwe situatie buiten misschien zijn eigen Duitse familie en enkele vrienden,
geen mogelijkheden bezat om zijn dilemma aan andere meningen te toetsen. Hij
voelde zich reeds gevangen in de Oranje-fuik. Zich terugtrekken uit de romance met
Beatrix was geen optie. Zij hielden immers oprecht van elkaar. Bovendien zou zijn
desertie uit de romance met Beatrix ertoe kunnen leiden, dat Beatrix werd blootgesteld
aan de roddels, dat ze op een avontuurtje uit was geweest. Ook al was dat onwaar,
de roddelpers zou haar toch verwijten, dat ze een blauwtje had gelopen. Een scala
van twijfels en vraagtekens hield Claus nacht na nacht wakker. Hij voelde zich in
het nauw gedreven en gevangen in vicieuze cirkels van gedachten.
Bovendien leerde hij Beatrix in die spannende dagen van mei en juni 1965 van
een geheel andere kant kennen. Zij ontpopte zich in haar reactie op het foto-incident
als een buitengewoon gedecideerde en wilskrachtige vrouw, die volmaakt zeker
scheen van haar standpunt. Die kant van haar karakter was tot dusverre versluierd
gebleven. Beatrix was woedend over wat zij als een buitengewoon oneerlijke wijze
van nieuwsgaring beschouwde. De impertinentie van de fotograaf, die haar in haar
eigen tuin had beslopen en toen ook nog goede sier had gemaakt met de foto en in
het wereldnieuws was terecht gekomen, wond haar zéér op.
Claus constateerde, dat zijn aanstaande in reactie op de publicitaire coup van de
fotograaf eerder dubbel zo vastbesloten was om eens het koningsschap met overgave
en plichtsbetrachting te gaan vervullen. Zij was er de vrouw niet naar om zich door
dit soort ergernissen van haar stuk te laten brengen. Integendeel: regeren was volgens
de kroonprinses een door God opgelegde en gesanctioneerde taak. ‘Wanneer ik daar
niet in geloofde,’ zei ze hem eens, ‘dan was ik niet hier.’
Beatrix was er diep van overtuigd, dat de constitutionele monarchie, gebaseerd
op vierhonderd jaar historische verbondenheid tussen Nederland en Oranje, de meest
passende en opportune regeringsvorm was en dat dit zo moest blijven. De Oranjes
garandeerden stabiliteit en rust. Het koningsschap belichaamde een ijzersterk
psychologisch en ook staatkundig fundament voor de natie, in de eerste plaats ten
behoeve van het Nederlandse volk.
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Zeker, de voortzetting van de koningshuistraditie betekende een offer van de zijde
van de Oranjes, maar dat was nu eenmaal het historische lot van de familie. De wieg
van de prinses had nu eenmaal op Soestdijk en niet in de Amsterdamse Kinkerbuurt
gestaan.
Claus behield ten aanzien van de erfelijke monarchie zijn twijfels. Hij was
democratisch ingesteld. Hij begreep niet hoe aan het eind van de twintigste eeuw
quasi-hereditaire argumenten een zo overheersende rol konden spelen bij het
halsstarrig vasthouden aan het erfelijk koningsschap. Hij luisterde naar Beatrix
argumenten, leefde zich in haar standpunt in als de diplomaat die hij was en
bediscussieerde het onderwerp met haar. Haar standpunt lag echter onwrikbaar vast.
Wat hem verder met haast onoverkomelijke zorgen vervulde, was de beangstigende
gedachte vader van koningskinderen te worden. Hoe zouden zij opgroeien? Zij zouden
immers deels in de schoot van het gezin leven en deels publiek bezit van de natie
zijn. Het scheen hem een absurde situatie toe. Hij kon zich niet voorstellen, dat men
bewust kinderen aan een dergelijk dualistisch rollenspel zou kunnen overleveren.
En hij kon zich al evenmin voorstellen hoe kinderen in een soort koninklijke kooi
normaal zouden kunnen opgroeien.
Ook de overige Oranjes waren een factor in de vuurproef van Claus als aanstaande
prins-gemaal. Hij was zeker van de ongeveinsde sympathie van zijn schoonmoeder,
koningin Juliana. Hij voelde een zekere verwantschap met haar. Het was duidelijk,
dat zij in de praktijk had geleerd, dat veel tradities hun betekenis en waarde verliezen,
wanneer zij geen werkelijke relatie meer hebben met de bestaande maatschappelijke
omstandigheden. Daarom konden ze, wat haar betrof, in veel gevallen ook maar beter
van het koninklijk repertoire worden geschrapt. Koningin Juliana was ook voortdurend
bezig het decorum en het ceremonieel, waar dat maar enigszins mogelijk was, te
vereenvoudigen of af te schaffen.
Ook het zogenaamde hof-protocol was voor Juliana een constante bron van ergernis.
Dikwijls was zij er niet van op de hoogte, dat er in haar naam besluiten werden
genomen, die zij niet kende. Ook ging zij graag informeel met mensen om. Zij woonde
tenslotte al lange tijd op Soestdijk en kende in Baam een aantal mensen. Menigeen
kreeg dikwijls het gevoel, dat Hare Majesteit, wanneer zij op zondagmorgen uit de
kerk kwam en bij de hofauto nog met deze of gene stond na te praten, het liefst zou
hebben
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gezegd: ‘Ik ga met u mee om thuis een kopje koffie te drinken.’ Een dergelijke
informaliteit stond het hof-protocol dan niet toe. In tegenstelling tot haar dochter
Beatrix, die wat meer in rangen en standen denkt, ervoer koningin Juliana de
protocollaire barrière dikwijls als een noodzakelijk kwaad.
De bescheidenheid en de eenvoud van koningin Juliana, ook naar buiten toe,
spraken Claus bijzonder aan. Hij zag een opmerkelijke verwantschap met zijn eigen
moeder. In tegenstelling tot de relatie met zijn schoonvader voelde hij, dat koningin
Juliana er oprecht niet de minste moeite mee had, dat hij geen prins van koninklijken
bloede was.
Prins Bernhard trad hem weliswaar op de hem eigen informele, ontwapenende en
vlotte wijze tegemoet, maar hij kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat zijn
aanstaande schoonvader zich een andere echtgenoot voor zijn dochter had gewenst.
Niet dat Claus nu per se een prins had behoren te zijn, maar hij kreeg niet het gevoel,
dat zijn schoonvader hem au sérieux nam.
Met de prinsessen Irene, Margriet en Christina had hij nog niet veel contact. Het
scheen hem trouwens toe, dat er een zekere afstand bestond tussen de kroonprinses
en haar zusters. Beatrix scheen zich duidelijk op te stellen als de prima inter pares
ten aanzien van haar jongere zusters.
Het moment van de beslissing kwam toch nog angstvallig snel. Claus, een man, die
in zijn leven juist altijd rustig de tijd had genomen voor hij een beslissing nam, voelde
zich opgejaagd. Voor zijn aanleg en natuur kwam hij onder een ongebruikelijke druk
te staan. Dit was de eerste keer, dat hij zijn mentale reserves aansprak om vanuit
eigen kracht en overtuiging deze precaire situatie het hoofd te bieden.
Op 28 juni 1965 maakte koningin Juliana bekend, dat Beatrix en Claus zouden
trouwen. Het prinselijk paar zou die ochtend op paleis Soestdijk een ontmoeting met
de pers hebben. Ik heb die eerste confrontatie van Claus met de pers voor het voetlicht
van de camera's bijgewoond. De koninklijke verloofden straalden, maar zeer weinigen
waren zich bewust van wat zich in de afgelopen weken in vooral het brein van Claus
had afgespeeld. Het publiek was volkomen onkundig van het feit, dat de Duitse
diplomaat, die uitermate consciëntieus van aard was, een intense innerlijke strijd had
gevoerd om tot een eerlijk en verantwoord besluit te komen; vooral en op de eerste
plaats tegenover Beatrix. De prinses liet tijdens de persconferentie van die ochtend
onverbloemd blijken, dat de foto uit de tuin haar verloving zonder meer
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had bespoedigd. Op de vraag of het foto-incident haar had geërgerd, antwoordde zij
in het Engels: ‘Ja, to put it mildly’. Ze sprak verder over een oneerlijke wijze van
fotograferen en voegde er met wrange humor aan toe: ‘We zullen de tuin beter laten
beplanten’.
Claus, die overigens reeds Nederlands bleek te hebben geleerd, observeerde de
show gereserveerd. Hij vond het maar een curieuze vertoning. Hij was wel enigszins
gewend aan persconferenties, maar dan ging het meestal over handelsakkoorden of
diplomatieke betrekkingen. Een persconferentie over zijn verloving kwam op hem
lichtelijk overdreven en absurd over.
De zaal rondkijkend, realiseerde hij zich, dat de meesten van de aanwezige
journalisten niet behoorden tot de roddelpers, die Beatrix en hem de notoire poets
had gebakken. Terwijl hij de persconferentie rustig op zich liet inwerken, vroeg hij
zich af of hij ooit in staat zou zijn het kaf van het koren te scheiden.
Hij bewonderde de wijze waarop zijn verloofde zich door de ontmoeting met de
pers heensloeg, omdat hij haar persoonlijke gevoelens ten aanzien van verscheidene
aanwezigen kende. Zijn eigen gevoelens over deze persconferentie waren verdeeld.
Enerzijds voelde hij zich enigszins geamuseerd over deze ongewone vertoning,
waarbij zaken die tot dusverre voor hem steeds zuivere privé-aangelegenheden waren
geweest, nu in het openbaar werden besproken door volslagen buitenstaanders.
Anderzijds bemerkte hij opnieuw opkomende gevoelens van beklemming bij de
gedachte, dat hij nu voor de rest van zijn leven in dit soort massale belangstelling
zou staan en dikwijls ongegeneerde ondervragingen zou moeten ondergaan over
zaken, waar in feite niemand iets mee te maken had. Maar nu hij een Nederlandse
prins was geworden, zou hij zich dus hier bij moeten neerleggen en moeten trachten
zich aan te passen. Het leek Claus op die achtentwintigste juni 1965 nog steeds een
nauwelijks te volbrengen opgave.
Het deed hem denken aan een gedachte van Bertrand Russell en hij vroeg zich af
of ook hij nu was veroordeeld tot kosmische eenzaamheid. Waarom raakten mensen
schijnbaar gebiologeerd door een koninklijk liefdessprookje van de prins en de
prinses, die nog lang en gelukkig zouden leven? Waar kwam die drang van het brede
publiek naar romantische droomwerelden toch vandaan? Zouden Beatrix en hij voor
velen dan toch, hetzij bewust hetzij onbewust, een soort jeugddroom verwerkelijken?
Zouden de kinderen uit hun huwelijk moeten worden opgeofferd om via een al lang
achterhaald volksvermaak te voldoen aan de kinderlijke behoeften van een deel van
het volk?
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Beatrix legde haar hand op de zijne. Zij had aangevoeld, dat Claus in gedachten was
verzonken. Zij wilde hem terugleiden naar het gesprek met de journalisten. Zij kende
reeds zijn neiging om zich soms in zorgelijke overpeinzingen te verliezen. Zij vreesde
dat zijn innerlijke stem hem zou blijven influisteren, dat hij op 28 juni 1965 een
fataal, niet meer terug te draaien besluit had genomen. Een besluit, dat voor zijn
gevoel betekende, dat hij een soort doodvonnis had uitgesproken over de Claus von
Amsberg, zoals die tot 1965 als betrekkelijk vrije Duitse burger had geleefd. Nu was
hij gelanceerd als prins der Nederlanden. Er was geen weg terug meer.
Vanaf 1965 stond Claus permanent op de rol bij de koninklijke taakverdeling van
de Oranjes. Hij was inderdaad een niet meer los te koppelen stuk van het nationale
bezit geworden; hij was nu een onafscheidelijk deel van de collectieve ideologie van
de Nederlandse gemeenschap, met haar schijnbaar onberedeneerde liefde voor het
Huis van Oranje. De psycho-historie spreekt in dit verband van de prinselijke
deelwording van Claus aan de historische groeps-fantasie, zoals belichaamd in de
monarchie.
Claus had leren begrijpen, dat een koning, een generalissimo, een Führer, een paus
of een ‘sterke man’ als Fidel Castro, voor de massa een symbool zijn van een veilige
vader, evenals de vrouw op de troon, de moeder des vaderlands, almachtigheid en
bescherming belichaamt. In het instituut van leiderschap of monarchie worden
privé-emoties uitgeleefd, al wordt dit bijna nooit bewust beseft, laat staan
geaccepteerd. Voor de massa is de koning de nummer één in de groep, de
uitverkorene; en voor velen een soort halfgod. Het portret van de vorst hangt dan
ook in alle rechtszalen, in openbare gebouwen als ministeries, gemeentehuizen of
postkantoren en in banken.
De psycho-historie wijst erop hoe ver dit proces kan worden doorgevoerd en in
welke mate men hierbij de realiteit uit het oog verliest. Zelfs wanneer keizers of
presidenten - we kunnen hierbij denken aan Haile Selassie, Franco of Leonid Brezhnev
- reeds verkeren in een vergevorderd stadium van lichamelijke aftakeling of seniliteit,
zal men van alles proberen om het geliefde vaderbeeld in de ogen van de massa tot
de laatste snik tegen beschadiging te beschermen.
Prins Claus vroeg zich af of het juist was, zoals de psycho-historie ook stelt, dat
volkeren niet ongestoord kunnen functioneren zonder een almachtige vader- of
moederfiguur. Nederlanders weten, dat de moeder des vaderlands woont achter de
hekken van
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het paleis, vroeger paleis Soestdijk en tegenwoordig paleis Huis ten Bosch.
Een illustratie van deze toegekende almacht is een gebeurtenis, die ik reeds in de
inleiding aanstipte. Bij de viering van de zeventigste verjaardag van koningin Juliana
zongen kinderen haar toe met een tekst, die aldus eindigde: ‘Kinderen, slaap zacht,
de koningin waakt over jullie dag en nacht.’ Op dat hoogtepunt in de tekst zoomden
de camera's van de NOS in op het ontstelde gezicht van Hare Majesteit en niemand,
ook Mies Bouwman niet, heeft ooit de euvele moed gehad koningin Juliana te vragen
naar haar mening over deze bespottelijke tekst. De woorden suggereren in ieder geval
een bijna goddelijke macht van de koningin over de gemoedsrust van alle kinderen
in het land. Door deze identificatie van het kind met de almachtige ‘moeder’, in dit
geval dus van de onderdaan met de vorstin, zou het beter zijn opgewassen tegen de
naakte realiteit van het leven.
Sommige psycho-historici zijn van mening, dat groeps-fantasieën, als het ten koste
van alles vasthouden aan het sprookje van het koningshuis, het leven leefbaarder
maken. Men projecteert in de koningin een surrogaat-moeder. Hoeveel landgenoten
putten immers tijdens de Tweede Wereldoorlog geen hoop en kracht uit de van
emoties vibrerende stem van koningin Wilhelmina via een krakende Radio Oranje?
Zij spoorde haar landgenoten overzee vurig aan de strijd tegen de nazi's voort te
zetten. En het volk volgde haar aanwijzingen met liefde en overtuiging, want
Wilhelmina had gesproken. En nu zou haar kleindochter, de troonopvolgster, één
van die Duitse militairen waar de Orangisten tegen hadden gestreden, naast zich op
de troon zetten. Ook dat aspect van de zaak was voor Claus een groot probleem.
Reeds in 1965 verschenen dan ook de hakenkruizen en de leuzen met ‘Claus d'r aus’
op muren en schuttingen. De vandalen, die zich op deze primitieve manier misdroegen,
hadden dus blijkbaar kennis genomen van het feit, dat de toekomstige prins-gemaal
verscheidene Duitse uniformen had gedragen. Maar wat had hij dan moeten doen
toen hij als iedere Duitse jongen, die recht van lijf en leden was, werd opgeroepen
voor de militaire dienst? Hij had immers niet de gelegenheid om, zoals de Nederlandse
koninklijke familie, per torpedobootjager naar Engeland te ontsnappen en, als in het
geval van Beatrix, in Canada de afloop van de oorlog af te wachten.
In 1965 had de Rijks Voorlichtings Dienst nog minder benul van het bedrijven
van public relations dan tegenwoordig en dus kwam
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niemand op het idee om Claus desnoods zelf het verhaal over zijn oorlogsverleden
op efficiënte wijze onder de aandacht van het publiek te laten brengen. Hij had
inderdaad als soldaat dienst gedaan bij het zesde pantserregiment in Neuruppin, onder
legernummer 13090 PZ ERS ‘Abteilung 5’, naam: Claus von Amsberg. Hij had
inderdaad in april 1945 deelgenomen aan een tankslag in de Po-vlakte tussen de
90ste Panzer Grenadier Division van de Wehrmacht en de First Armored Division
van de geallieerden. Claus was achttien toen hij krijgsgevangen werd gemaakt. Hij
heeft de oorlog als een gruwel beleefd, zoals we ook later nog zullen lezen. Waarom,
zo kan men zich afvragen, heeft niemand bij het verschijnen van de eerste leuzen
‘Claus d'r aus’ besloten hem open en bloot zijn eigen verhaal te laten vertellen, zodat
tenminste die tegenstand tegen Claus en Oranje de kop kon worden ingedrukt?
Er werd echter ook door de RVD weinig directe actie ondernomen tegen het geklets
en gefantaseer over de rol van Claus in de oorlog. Het gevolg was, dat de roddel over
een zogenaamd naziverleden gestadig toenam en het brede publiek nooit toekwam
aan een realistische analyse van Claus' daden in dienst van het Hitler-regiem. Ook
in de 290 pagina's tellende officiële biografie, samengesteld door drs. Schenk met
medewerking van de RVD en de koninklijke familie, wordt de militaire oorlogsepisode
van Claus in minder dan één pagina weggemoffeld. Dommer kon het niet. Wanneer
men onomwonden met de feiten voor de dag was gekomen, zou de kans op het
vergallen van de huwelijksdag, 10 maart 1966, aanzienlijk zijn verkleind.
Want toen de Gouden Koets die dag door Amsterdam reed werden, voornamelijk
ook om die reden, rookbommen naar het prinselijk paar gegooid. Claus ervoer deze
uitingen van afkeuring en haat als diep beledigend. Hij kon immers op geen enkele
wijze geïdentificeerd worden met oorlogsmisdaden of met de gaskamers van
Auschwitz. Hij voelde zich óók verschrikkelijk verantwoordelijk voor wat Beatrix
- om hèm - op haar huwelijksdag werd aangedaan. Hun relatie werd door dit soort
incidenten, althans naar zijn gevoel, steeds meer beschadigd, terwijl hij niet bij machte
was om tegen zoveel onredelijkheid iets te ondernemen.
Claus bedwong zijn tranen. Maar hij was woedend. Hij realiseerde zich bovendien,
dat de televisiebeelden van het rookbomincident in miljoenen huiskamers zouden
worden gezien, ook in Duitsland, waar tenslotte zijn familie en de meeste van zijn
vrienden woonden.
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De psychische afwijking ontstaat wanneer men zich een vervalste opvatting van de
werkelijkheid vormt en men die vervalsing niet meer als zodanig herkent. Prins Claus
raakte tijdens zijn eerste jaar in Nederland reeds geleidelijk vervuld van
schuldgevoelens ten opzichte van zijn vrouw. Wanneer niet hij, maar bijvoorbeeld
een Zweedse prins in haar leven was gekomen, zouden haar dan niet al deze
moeilijkheden bespaard zijn gebleven? Hij dacht opnieuw: ik kan dit niet; eigenlijk
ben ik geen prins; hoe moet ik verder met dit volk, dat mij haat vanwege mijn Duitse
afkomst? Was dit dan de prijs, die hij voor zijn liefde voor Beatrix moest betalen?
Hij observeerde zijn vrouw, die met stoïcijnse gelatenheid het pijnlijke
rookbomincident had genegeerd. Beatrix wilde voor Claus niet weten hoeveel pijn
het ook haar deed om in de straten van Amsterdam een dergelijke belediging te
moeten ondergaan.
Beatrix had zich in haar adolescentiejaren aangewend permanent een psychisch
harnas te dragen. Aanvankelijk was zij (en soms is zij dat nog) wel gevoelig geweest
voor reacties van de zijde van het Nederlandse publiek, die haar absoluut niet
aanstonden en die zij, vooral in haar jeugd, ook niet begreep.
Zo was zij eens in Amsterdam om boodschappen te doen in de ‘Bonneterie’. Al
gauw was bekend geworden, dat de prinses in de winkel was en bij de uitgang ontstond
dus prompt een oploopje. Toen Beatrix naar buiten kwam en de mensen zag staan,
liep ze op hen af en zei: ‘Zó zie ik er van voren uit, en zó zie ik er van achteren uit.’
Daarop stapte ze woedend in de hofauto. De haar begeleidende dame heeft haar toen
tijdens de rit naar Soestdijk duidelijk moeten maken welke de positie van de
koninklijke familie ten opzichte van het Nederlandse volk was; welke haar plaats als
kroonprinses in dit samenspel van krachten (Nederland en Oranje) precies was; en
welke houding zij als gevolg daarvan in het directe contact met het publiek moest
aannemen. Ook dit was weer een deel van de jarenlange, uitzonderlijk intensieve
voorbereiding op haar toekomstige, uiterst moeilijke en gecompliceerde taak.
Claus is pas véél en véél later in zijn leven in aanraking gekomen met het fantasierijke
sprookje van een koningshuis. Zijn kindermeisje in Hitzacker, juffrouw Eva, en zijn
schooljuffrouw in Bad Doberan, juffrouw Boldt, hadden zich bij het voorbereiden
van het jongetje Claus von Amsberg op het leven met veel onderwerpen
beziggehouden, maar hem niet duidelijk gemaakt, dat het de
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gewoonste zaak van de wereld was om plaats te nemen in een Gouden Koets en dan
buigend en wuivend naar de menigte een rijtoer te beginnen.
Toch werd hij beïnvloed door de trotse houding van Beatrix op hun huwelijksdag
in de tumultueuze straten van Amsterdam. Moest hij haar voorbeeld volgen?
Misschien had zij gelijk, want er waren tenslotte ook die duizenden andere mensen,
die zich wél in hun huwelijksdag verheugden. Claus probeerde uit alle macht zijn
sombere gedachten te verdringen en te overwinnen. Hij besloot althans te proberen
het van hem verlangde theater die dag zo perfect mogelijk op te voeren.
Op 10 maart 1966 werden aldus de persoonlijke, de politieke en de staatkundige
positie van prins Claus en zijn functie binnen het Huis van Oranje formeel bezegeld.
Naar de geldende maatstaven van de maatschappelijke orde en de burgerlijke stand
werd de romance van Drakensteyn officieel bekrachtigd. Vooral ook had Beatrix
haar wil doorgedreven en haar zin gekregen.
De plechtigheid in de Nieuwe Kerk bekroonde voor Claus von Amsberg een
gedenkwaardige en zijn lot bepalende dag in zijn leven. Het fait accompli van de
foto in de paleistuin had hij als gentleman verwerkt, althans zo leek het in die dagen.

Willem Oltmans, Prins Claus (1965-1985)

40

II
Beatrix' voorstelling van een ideale, plichtsgetrouwe, voorbeeldige en liefhebbende
man was steeds haar vader, prins Bernhard geweest. Dat het tussen haar ouders niet
altijd boterde, lag volgens haar voornamelijk aan haar moeder. Haar relatie met
koningin Juliana was niet altijd even gemakkelijk geweest, vooral niet tijdens haar
schooljaren.
Sinds Sigmund Freud weten we, dat het voor een vrouw niet ongewoon is wanneer
ze in de zogenaamde oedipale fase een speciale benadering van de seksualiteit
opbouwt. Bij veel meisjes wordt de band met de moeder geleidelijk losser en gaat
zij zich meer op de vader richten. Hierdoor kán een subtiele vorm van rivaliteit
ontstaan, die eigenlijk teruggrijpt op de specifieke oedipale driehoek
vader-moeder-dochter.
Wanneer dan later de uitverkoren man zijn positie in dit krachtenveld wil innemen,
ziet men dikwijls, dat de dochter toch niet haar voorkeurspositie bij haar vader wil
verliezen, hoewel zij oprecht en met overgave van haar man houdt. Veel vrouwen
hebben moeite met het ontkoppelen van gevoelens van bewondering voor de vader
en gevoelens van liefde voor de man. Het is de kunst beide gevoelens een eigen
autonomie te leren toekennen.
Het verschil in opvatting over het koningsschap verhaastte de verwijdering van
haar moeder. Beatrix neigde veel meer naar de benadering van haar vader, de Duitse
aristocraat, die perfect in staat bleek de van hem verlangde prinselijke taken naar de
letter uit te voeren. In dit opzicht was Bernhard een geboren acteur, evenals zijn
dochter Beatrix. Juliana had er echter de grootste moeite mee en ook prins Claus
mist de aanleg en de belangstelling om een rol te spelen, die niet werkelijk de zijne
is.
Juliana kon het absoluut geen zier schelen of haar dochters vanaf hun achttiende
jaar binnen of buiten het koninklijk paleis zouden worden aangesproken met
‘koninklijke hoogheid’. De vier kinderen waren nu eenmaal prinsessen en daarmee
was voor haar de kous af. Prins Bernhard dacht hier anders over. Hij zou deze regel
invoeren en er op toezien, dat zij stipt in acht werd genomen. Beatrix was het hiermee
eens. Irene aanvankelijk ook, maar op rijpere leeftijd leerde ook zij de betrekkelijkheid
van dit soort zaken doorzien. Margriet geeft er niets om en Christina is altijd
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het buitenbeentje geweest. Eén van haar verzorgsters voorspelde indertijd, dat
‘Marijke’, zoals zij toen nog heette, ‘in staat was met een stalknecht te trouwen’. Dit
is dus anders uitgekomen, maar door haar huwelijk met een Cubaan, die thans voor
een hotelconcern werkt, vraagt niemand zich meer af of zij met koninklijke hoogheid
moet worden aangesproken.
Beatrix is echter steeds strikt op deze koninklijke etiquette blijven staan. Het is
voor haar een duidelijke en simpele aangelegenheid: zij is een prinses van Oranje.
(Waar echter over te discussiëren valt. Haar vader heette immers von Lippe-Biesterfeld
en haar grootvader Von Mecklenburg-Schwerin. Zonder het koninklijk prerogatief
om de annalen van de burgerlijke stand te mogen vervalsen - d.w.z. het opnemen
van aangetrouwde familieleden in het Huis van Oranje - zou zij geen Oranje meer
zijn.) Maar nu zij koningin is, wil zij uitdrukkelijk worden aangesproken met
majesteit. Het kan dus tegenwoordig gebeuren, dat zij bijvoorbeeld de viering van
het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Journalistenvereniging bijwoont en
haar begeleiders de opdracht geeft de feestvierenden op het hart te drukken haar met
haar titel aan te spreken.
Anderzijds moet hier echter onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat koningin
Beatrix, wanneer zij incognito ontvangt of incognito op pad is, door haar eenvoud
velen charmeert. Maar zéér weinig Nederlanders hebben het voorrecht Beatrix van
die informele kant te zien of te leren kennen. Het is de ‘officiële’ Beatrix, die dikwijls
vanuit de hoogte overkomt. Daarentegen kan zij bijvoorbeeld wel degelijk
ongedwongen en informeel een beeldententoonstelling in het Amstelpark bezoeken.
Het is nu eenmaal een feit, dat Beatrix zelf verdienstelijk boetseert en deze kunst
haar volle aandacht heeft. Nu gaat er bij zo'n bezoek wel een hofdame mee, maar
beeldhouwer Hans Leutscher en secretaris Ruud Peters ervoeren tijdens zo'n rondgang
de eigenlijke, werkelijke Beatrix, zoals bijna niemand in Nederland haar kent. Zij is
dan evenals prinses Juliana volkomen ontspannen en eenvoudig.
Koningin Juliana was met ‘mevrouw’ al lang tevreden en vond de gewone
aanspreektaal bovendien prettiger. De voormalige vorstin worstelde niet met een
innerlijke drang, die van haar eiste, dat de koninklijke waardigheid in al haar
uiterlijkheden en vormen vierentwintig uur per dag werd bewaakt en gegarandeerd.
Juliana kende de realiteit. Zij wist dat zij koningin was en indien nodig was zij de
laatste om met het koningsschap te laten sollen, maar daarnaast voelde zij zich een
Nederlandse moeder als alle
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andere. Bij Beatrix ligt het anders. Zij is de koningin en dan komt er even niets en
dan volgt de natie. Beatrix schijnt het doorgaans nodig te hebben de illusies, die
horen bij de positie van prinses van Oranje, voortdurend van nieuwe impulsen te
voorzien, misschien wel om te voorkomen, dat zij haar eigen werkelijkheid zou
ervaren als ontgoochelend of te vermijden, dat zij die op een of andere wijze, hoe
gering ook, zou moeten relativeren. Beatrix ziet Huis ten Bosch dan ook in de verste
verte niet als een gouden kooi, maar als een recht toe recht aan koninklijk paleis en
niets minder, waar zij, terecht, als koningin in woont. Tenslotte is zij immers ook de
majesteit, niet alléén volgens de Grondwet en de staatkunde van het koninkrijk, maar
ook in de ogen en de verbeelding van een overgrote meerderheid van het Nederlandse
volk. Claus benauwt dit koninklijk op de strepen staan nog altijd. Hij is er de man
niet naar om de strikt protocollaire benadering van het hofceremonieel van harte te
delen. Het komt hem ook dikwijls voor als overbodig en in strijd met de menselijke
waardigheid. Het buigen en flikflooien van jan en alleman in het aanschijn des konings
- in dit geval zijn eigen vrouw - maakt hem meer dan eens misselijk.
De prins vermoedde reeds ten tijde van zijn huwelijk in 1966 met Beatrix, dat zij,
na het bestijgen van de troon, zou streven naar het predikaat ‘every inch a queen’.
Hij wist vanaf het begin, dat de prinses zich buitengewoon sterk aangetrokken voelde
tot het model van haar grootmoeder, koningin Wilhelmina. Zijn indruk was, dat er
in Wilhelmina's dagen een benauwende afstand had bestaan tussen volk en vorstin.
Hij kon zich niet voorstellen, dat zijn vrouw zou ambiëren ook dit aspect van het
model te handhaven, want dan voorzag hij na de regeerperiode van Juliana een
terugval in populariteit van het koningshuis.
Gedurende de eerste tien jaren aan het Nederlandse hof (1965-1975) spraken Claus
en Beatrix dikwijls over de vraag waar de grens te leggen tussen koningin en mensen.
Afgezien van dit probleem, zouden de hekken van Drakensteyn toch dikwijls opengaan
voor persoonlijke contacten met Nederlanders van verschillende rangen en standen.
Politici, journalisten, kunstenaars, de meest uiteenlopende mensen werden ook voor
de lunch of zelfs voor het diner gevraagd. Eigenlijk was het leven van het prinselijk
paar toen niet eens onprettig. Er waren in die dagen dan ook weinig indicaties naar
buiten toe, dat er ernstige moeilijkheden op til waren.
Beatrix bleef die eerste jaren proberen haar man ervan te overtuigen, dat zijn
koninklijke baan er in wezen een was als alle andere.
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Bovendien was het een bezigheid, die vorstelijk werd gehonoreerd en waaraan tal
van privileges en faciliteiten waren verbonden. Ook het wonen op kasteel Drakensteyn
was nauwelijks een straf, al stonden er dag en nacht gewapende marechaussees bij
de oprijlaan. Zij verzekerde hem, dat hij op den duur zou wennen aan het
noodzakelijke decorum rond het koningshuis. Zij zou zich bovendien inzetten om
het aantal erefuncties en representatieve verplichtingen, die hoorden bij het
routine-leven van een lid van het Huis van Oranje, voor hem tot een minimum beperkt
te krijgen.
Toch zou de agenda van prins Claus in de jaren tussen 1965 en 1975 geleidelijk
aan steeds meer bezet raken met lintenknipperij en andere, voor hem weinig ter zake
doende bezigheden. Hij realiseerde zich steeds meer hoe uiterst moeilijk het was om
een oprechte levenshouding te handhaven in de constante theatersfeer rond het
koninklijk huis, waarin bijna iedereen zich permanent anders voordeed dan hij of zij
in werkelijkheid was. Had Stendhal niet eens geschreven. ‘Hoe talrijk zijn de
voorzorgen, die men moet nemen om niet te hoeven liegen!’ Het métier van
prinsgemaal was er vooral ook een van bijna nooit in de gelegenheid zijn om tot
uitdrukking te brengen wat werkelijk werd gevoeld of gedacht. Het permanente op
zijn qui vive zijn om juist niet te zeggen wat hem beroerde, maakte hem soms
wanhopig.
Aanvankelijk besprak hij zijn twijfels met zijn vrouw, maar het werd hem duidelijk,
dat Beatrix, als gestuurd door een automatische piloot, permanent op de koers van
een prinses van Oranje bleef. In sommige opzichten bleek het onmogelijk in haar
wereld binnen te dringen. Voor zijn vrouw lag de troon zo vast als een rots in de
branding. Wat de monarchie betrof hadden aanvullende denkbeelden geen kans om
in haar gedachtenwereld te worden opgenomen. Ieder gesprek over het koningsschap
eindigde als het ware met een wakker worden uit de ene droom en het overgaan in
een volgende. Beatrix beschouwde haar leven en de wereld geheel vanuit een zichzelf
bevestigend perspectief. Sommige psycho-historici zouden in dit verband spreken
van een vorm van persoonlijke extase ten aanzien van het Oranje-symbool. In ieder
geval bereikte Claus haar in dit opzicht gewoon niet.
Claus vroeg zich af of de houding van zijn vrouw, afgezien van de invloed van
prins Bernhard, te maken zou kunnen hebben met een zich afzetten tegen de openlijke
rebellie van haar moeder tegen overdreven majesteits-tendensen. Wuifde Juliana
immers niet waar zij maar kon uitgesproken koninklijke plichtplegingen
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weg, ook al omdat zij deze lichtelijk belachelijk vond? Dit gebeurde maar al te
dikwijls tot ergernis van haar man en haar oudste dochter.
Een voorbeeld hiervan: Koningin Juliana liet zich bij het bekend worden van het
rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome door een functionaris in dit
verband voorlichten. Het was een stralende herfstdag en de haar bezoekende professor
werd ontvangen in de tuin. Er werd thee geschonken. Tijdens het gesprek stak een
briesje op. Een tak van een oude boom wiegde zachtjes tussen de vorstin en de
professor op en neer. Deze opperde toen: ‘Mevrouw, indien die tak u hindert, wilt u
dan misschien dat ik die afbreek?’ Voor hij het wist, was hare majesteit zelf opgestaan
en hing zij een moment met haar hele gewicht aan de tak, zo dicht mogelijk bij de
boom. Met veel lawaai kwam het hout naar beneden.
Juliana's voornaamste charme - door de mensen van Nederland feilloos en
instinctief aangevoeld - is altijd geweest, dat zij niet alleen gewoon wilde dóen, maar
zich in wezen ook een vrouw als alle andere voelde. Zij bezat gedurende haar hele
regeerperiode op natuurlijke wijze het kenmerk van de ware adel. Zelfs al leek het
wel eens of zij een jurkje van C&A aanhad, ze bleef toch altijd hare majesteit,
misschien wel juist omdat zij aan het koninginzijn geen werkelijke aandacht besteedde.
Juliana was als koningin altijd zichzelf. Het op haar Oranje-ponteneur staan was haar
vreemd.
Koningin Juliana kon zich over futiliteiten - of zij met mevrouw of met majesteit
zou worden aangesproken - absoluut niet opwinden. Zij was eens op weg naar Den
Haag voor een officieel diner ter ere van een Afrikaans staatshoofd. Zij was in vol
ornaat, compleet met diadeem en alle denkbare tekenen van koninklijke waardigheid
links en rechts op haar avondtoilet gespeld. Op weg naar Huis ten Bosch ontdekte
zij, dat er nog tijd was voor een bezoek aan een zieke vriendin, een hofdame. Zij
betrad de slaapkamer met de woorden: ‘Sorry, dat ik mijn werkpak aan heb.’
Claus was vanaf den beginne door deze julianesque, zelf-relativerende benadering
van het koningsschap volledig gecharmeerd. De wijze waarop zijn vrouw haar taken
benaderde, drong hem echter dikwijls in het defensief. Wie was hij tenslotte, de
voormalige ‘Fahnen-Junker’ uit de 90e pantserdivisie, om een prinses van Oranje
voor ogen te houden, dat naar zijn mening werkelijke adel juist in het openbaar tot
uiterste eenvoud en bescheidenheid verplichtte, zoals haar moeder altijd weer
overduidelijk en in alle
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toonaarden had gedemonstreerd als enig juiste houding voor een vrouw van
‘koninklijken bloede’.
Wat dikwijls wordt vergeten is dat Claus, toen hij in 1965 aan zijn prinselijke taak
begon, plompverloren terechtkwam in een gesmeerd lopende koninklijke machinerie.
De verschillende operationele mogelijkheden en invloedssferen van de diverse leden
van het koninklijke huis waren sedert jaar en dag nauwkeurig bepaald en afgebakend.
Claus moest zich temidden van het drukke va-et-vient van de verschillende Oranjes
een eigen plaats, zelfs een eigen bureau zien te veroveren.
Claus bevond zich in een aantal opzichten in een nadelige positie ten opzichte van
zijn schoonvader. Prins Bernhard had tijdens de Tweede Wereldoorlog aan geallieerde
zijde gestaan. Hij zou zelfs in de befaamde Spitfire-jachtvliegtuigen hebben gevlogen.
Claus daarentegen zat in 1943 achter een batterij luchtafweergeschut in
Noord-Duitsland en schoot op de vliegende forten, die zijn land kwamen vernietigen
om Hitler tot overgave te dwingen. Prins Bernhard had ten opzichte van Claus
bovendien de meevaller gehad, dat hij ruimschoots vóór de Duitse invasie als Duitse
prins in het koningshuis belandde. Hij had tijdens de oorlog volop de gelegenheid
gekregen zich voor de Nederlandse zaak in te zetten.
Claus arriveerde twintig jaar ná de Tweede Wereldoorlog. Voor vele Nederlanders
was het een nare en ontaktische keuze, dat notabene de kroonprinses met een meneer
uit Duitsland kwam aanzetten. Ook vóór haar verloving had Beatrix al enige
bekendheid gekregen als een soms stampvoetend meisje, dat gewend was haar wil
door te drijven en haar zin te krijgen. De vele waarschuwingen, die zij in 1965 ontving
om haar kennismaking met Claus niet voort te zetten, legde zij dan ook naast zich
neer.
En waarom ook niet? Beatrix was voortreffelijk op haar koninklijke taak voorbereid.
Zij was de eerste Oranje in de geschiedenis, die de studie rechtswetenschappen in
Leiden met vlag en wimpel had afgesloten. Waarom zouden er dan geen privileges
afkunnen ten aanzien van haar keuze van een man?
Daarbij komt nog, dat prins Claus de oorlog als een mensonterende monsterlijkheid
had ervaren. Een voorval uit 1973 illustreert zijn gevoelens in dit opzicht.
In 1973 brachten Claus en Beatrix een officieel bezoek aan de Sovjet-Unie. In
Leningrad werd de documentaire getoond over het Duitse beleg van de stad in de
Tweede Wereldoorlog, een beleg dat negenhonderd dagen had geduurd. Ik heb die
film zelf in Leningrad gezien, dus ik weet om welke horreur het hier gaat.
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Op de terugweg van de filmvoorstelling naar het gastenverblijf van de koninklijke
bezoekers reed Beatrix in de eerste auto, vergezeld door de burgemeester. Claus
bevond zich in de tweede auto, begeleid door Alexandr Romanov, de
Sovjet-ambassadeur in Den Haag. De prins staarde aanvankelijk in gedachten
verzonken voor zich uit. Romanov wilde hem niet storen en zweeg. Toen kreeg Claus
tranen in de ogen.
Ambassadeur Romanov raakte hier zelf door geroerd. Russen zijn bijzonder
gevoelig voor oprecht medeleven van de zijde van buitenlanders met de
verschrikkingen die de Sovjet-Unie in de jaren 1941-1944 heeft moeten ondergaan.
De Rus probeerde Claus gerust te stellen. De prins zei: ‘Ik dank de hemel, dat ik als
Duitser niet medeverantwoordelijk ben voor het leed, dat Leningrad is aangedaan.’
De volgende dag zei de prins geheel onverwacht tegen ambassadeur Romanov:
‘We reizen nu al vele dagen samen. Laten wij elkaar maar liever tutoyeren.’
‘Sorry, koninklijke hoogheid,’ antwoordde de diplomaat protocollair, ‘ik ben
helaas niet in de positie om op uw warme en genereuze geste in te gaan.’
Dit was prins Claus ten voeten uit. Wie in Nederland kende hem van deze zijde?
Hij had er veel voor over om de afstand tussen zichzelf als man van de kroonprinses
en zijn omgeving, in dit geval de Sovjet-ambassadeur, tot zuiver menselijke
verhoudingen terug te brengen. Bovendien kan men zich afvragen, hoe
gerechtvaardigd zou kunnen worden om tegen iemand, die vervuld is van dergelijke
gevoelens, leuzen op muren te schrijven met ‘Claus d'r aus’. De man heeft de oorlog
waarschijnlijk om zéér moverende redenen meer vervloekt dan de jeugdige vandalen,
die van de oorlog niets weten of begrijpen en desalniettemin het recht menen te
hebben om met verfpot en kwast tegen Claus gericht de hort op te gaan.
Bovendien zou het niet blijven bij dit soort onintelligente antinazi demonstraties
tegen iemand, die nooit iets met de nazi's van doen heeft gehad. De bloedhonden
van de roddelpers zouden zichzelf carte blanche geven om nog veel ernstiger
leugenverhalen te verspreiden, ditmaal in verband met het tiendaagse bezoek van
Claus en Beatrix aan de Sovjet-Unie. Zoals gezegd begeleidden de heer en mevrouw
Romanov het prinselijk paar op de reis door hun land. Er zou een warme genegenheid
tussen hen groeien, niet zozeer als burgers van twee landen met aan elkaar
tegengestelde politieke systemen, maar als tussen vier mensen, behorend tot hetzelfde
Europese continent. De ellendelingen van

Willem Oltmans, Prins Claus (1965-1985)

47
‘De Telegraaf’ en de TROS-televisie zouden hierin later aanleiding vinden om Claus
en Beatrix ten overstaan van een wereldpubliek in het Amerikaanse weekblad ‘Time’
te schande te maken als met Moskou sympathiserende koninklijke hoogheden.
Prins Bernhard en prinses Beatrix hadden in meer dan één opzicht een
‘Seelenverwantschaft’. Ze waren altijd al samen op reis gegaan, eerst naar de door
de prins in samenwerking met Generaal Walter Bedell Smith van de CIA opgerichte
zogenaamde ‘Bilderberg-Conferenties’ en later naar vergaderingen van het World
Wildlife Fund.
Ook ná de kennismaking en het huwelijk met Claus zette Beatrix de traditie van
reizen met haar vader naar de door hem voorgezeten vergaderingen en organisaties
voort. Claus bleef dan alleen thuis. Voor Beatrix was dat geen enkel punt. Voor haar
gevoel betekende het samenzijn met haar vader niet meer of minder dan wat het altijd
was geweest, namelijk een uitstekende vader-dochter relatie. Bovendien leerde zij
veel van de bijeenkomsten en ontmoette zij op internationaal niveau tal van
vooraanstaande en interessante persoonlijkheden.
Voor Claus lag dit op reis gaan met zijn schoonvader echter moeilijker en
gecompliceerder. De prins voelde vanaf het begin, dat hij op een andere golflengte
opereerde dan zijn schoonvader. Waar zijn schoonvader bij voorkeur ‘De Telegraaf’
las, verdiepte Claus zich liever in ‘De Volkskrant’ of het ‘NRC-Handelsblad’. Zijn
schoonvader ging dagelijks op pad met een witte anjer in het knoopsgat. Dit was niet
Claus' stijl. Hij wilde en kon ook niet een doublure worden van prins Bernhard, want
hij miste diens aristocratische flair en misschien ook diens uitgesproken gevoel voor
humor en savoir-vivre. Claus was altijd enigermate stijfjes gebleven, waarvan de
oorzaak misschien mede moet worden gezocht in het feit, dat hij in zijn prille jeugd
voornamelijk door vrouwen werd omgeven. Later werd de jongen op de verschillende
kostscholen dikwijls in elkaar getimmerd. Hij had nu eenmaal een zachte natuur.
In tegenstelling tot zijn schoonvader koesterde hij geen enkele belangstelling voor
militaire zaken. Nog minder had Claus behoefte aan een complete garderobe van
gala-uniformen en regimentskledij, gepluimde steken of rinkelende sabels. De man
van Beatrix was wars van ieder militair vertoon. Hij had wel begrip voor de neiging
van zijn schoonvader, die uit het soldateske vorstendommetje Lippe-Biesterfeld
stamde en zijn jeugd op kasteel ‘Reckenwalde’ had doorgebracht. Claus had nu
eenmaal zijn jeugd op een sisalplantage in Afrika doorgebracht. Hier werd de
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kiem gelegd voor zijn belangstelling voor de ontwikkelingsproblematiek en het meer
dan miserabele lot van het overgrote deel van de Afrikaanse plattelandsbevolking.
Prins Bernhard was zich op latere leeftijd meer gaan inzetten voor het behoud van
het rijk der dieren.
De beide prinsen waren dus niet alleen in zeker opzicht rivalen waar het Beatrix
betrof, maar ze waren bovendien tegenpolen in hun benadering van het leven en de
wereld.
Claus had daarenboven de uitgesproken handicap, dat hij zijn nieuwe prinselijke
identiteit nog moest bepalen. Bernhard was als prins geboren, maar Claus was een
papieren prins en dat besefte hij terdege. Hij benijdde Pieter wel eens, omdat deze
ondanks zijn huwelijk met prinses Margriet meneer Van Vollenhoven had kunnen
blijven.
Claus kwam uit een milieu waar status meer werd bepaald door capaciteiten en
verdienste. Hij werkte dan ook ijverig aan een diplomatieke carrière, waaraan hij te
zijner tijd een hoge status zou kunnen ontlenen. Drijven op een eigen identiteit zoals
prins Bernhard altijd heeft gedaan, was voor Claus nog een onmogelijkheid. Een
zwak ontwikkeld gevoel voor zelfwaardering kan in een onvoorziene ‘stress’-situatie
inderdaad leiden tot het soort rampen als waarvan Claus en Beatrix het slachtoffer
zouden worden.
Beatrix bezit daarentegen een glasheldere identiteit, een identiteit, die misschien
zelfs enigermate wordt belast door overcompensatie. Met haar buitengewoon krachtige
persoonlijkheid zal zij dan ook heel anders reageren op moeilijkheden die op haar
weg komen. Zij zoekt haar eigen oplossingen en zal zich alleen in extreme
omstandigheden wenden tot een uitverkoren vertrouwelinge (daarover kom ik nog
te spreken). Zij is in dit opzicht inderdaad als Wilhelmina, die door haar dominerende
optreden en overdreven gevoel van zelfverzekerdheid haar man, prins Hendrik,
verpletterde en eigenlijk dikwijls het huis uit joeg.
Koningin Juliana respecteerde de stelling van prins Bernhard, dat de koningin
mogelijk de baas was in het koninkrijk, maar dat híj op paleis Soestdijk de lakens
uitdeelde. Terwijl Juliana bijvoorbeeld altijd aardig was voor het hofpersoneel en
belangstellend naar hun gezinsomstandigheden informeerde - zij ging er van uit, dat
deze mensen er waren om het leven van de familie te helpen veraangenamen - meende
prins Bernhard juist, dat het zijn taak was om erop toe te zien, dat de dagelijkse gang
van zaken op Soestdijk als gevolg van het lieve karakter van zijn vrouw niet falikant
derailleerde. Het uitkafferen van lakeien en kamermeisjes lag meer in zijn lijn van
optreden.
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Op Huis ten Bosch maakt Beatrix in alle opzichten de dienst uit. Claus zit daarom
in een situatie, dat hij noch de baas is in het koninkrijk, noch de dienst kan uitmaken
binnen de muren van het paleis waar hij woont. Deze voor hem diep onbevredigende
situatie heeft er mede toe bijgedragen, dat er een moment in zijn leven kwam, dat
hij het allemaal niet meer aankon.
Bij het verwerven van een eigen plaats binnen de Oranje-clan werd prins Claus
voortdurend geconfronteerd met het naar hem toe stralende superioriteitsgevoel van
zijn schoonvader en de uiteindelijke geslotenheid van zijn vrouw. Wanneer de
problemen thuis zich werkelijk opstapelden, loste Beatrix deze of zélf op of zij
wendde zich tot een zeer persoonlijke vriendin. Soms ook raadpleegde zij haar
bijzondere vertrouwelinge, mejuffrouw Geertruida Buring Boekhoudt, een voormalig
lerares aan het Baarns Lyceum en enige tijd directrice van de speciale klas voor de
prinsessen.
‘Miss B.B.’ was de dochter van een vooraanstaand psychiater uit Groningen en
indertijd door de rector van het Baarns Lyceum, dr. J.A. Vor der Hake, in overleg
met koningin Juliana naar voren geschoven als pedagoge om Beatrix te begeleiden.
Er groeide een buitengewoon liefdevolle en hechte band tussen haar en de prinses.
Zij onderhielden dan ook tot aan haar dood in 1982 een regelmatig contact.
Ook ná haar echtverbintenis met Claus bleef Beatrix haar voormalige leermeesteres
trouw. Om te beginnen zond zij tijdens haar huwelijksreis in maart 1966 vanuit
Mexico een telegram voor haar 73e verjaardag. Gedurende vele jaren reed deze dame
in haar Austin van tijd tot tijd naar ‘Drakensteyn’ om met het prinselijk paar de lunch
te gebruiken. Dit waren hoogtepunten in het leven van de bejaarde gouvernante, die
van Beatrix was gaan houden als van een eigen kind. Jarenlang had zij dan ook een
kamer op Soestdijk gehad en jarenlang had zij haar lievelingsleerling met raad en
daad bijgestaan.
Ook voor prins Claus vatte ‘Miss B.B.’ diepe genegenheid op. Ik weet dit, omdat
ik zelf vrijwel vanaf mijn komst op het Baarns Lyceum in 1937, eveneens op advies
van dr. J.A. Vor der Hake aan mijn ouders, onder haar persoonlijke hoede heb gestaan.
Ook mijn vriendschap met ‘Aunty’, zoals ik haar noemde, duurde tot haar dood in
1982.
Reeds in 1972 tekende ik in mijn dagboek aan, dat mejuffrouw Buring Boekhoudt
na een bezoek aan ‘Drakensteyn’ tegen me zei: ‘Prins Claus is een bijzondere en
zéér gevoelige man. Wanneer hij geen betekenisvol werk te doen zou krijgen, dan
voorzie
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ik de grootste problemen.’
Ook zij signaleerde problemen rond Claus' gevecht om het behoud van zijn
identiteit. Zij vreesde toen al, dat een identiteitscrisis vroeg of laat onvermijdelijk
zou zijn indien Claus zich geen fundamenteel vertrouwen in de echtheid van zijn
Oranje-rol eigen zou kunnen maken. Wordt immers niet in de psycho-analyse het
eigen geloof in een zaak, hier dus het prins-gemaalschap, omschreven als een conditio
sine qua non voor een levensvatbare identiteit?
Ieder mens draagt het stempel van prille jeugd, van zijn toenmalige
maatschappelijke omstandigheden, dus van het persoonlijk noodlot. Uit dit
oorspronkelijk pakket van levenservaringen wordt het Ego geboren. Het IK is dus
een specifieke set van waarden, die de privé-wereld van het individu mee helpt
bepalen. Het IK moet een gevoel van veiligheid geven in een onrustige en soms
dreigende wereld. De psycho-analyticus Erik Erikson noemde de glorie en de macht
van een bloeiend Ego de synthese. Hij schreef, dat wat Hegels dialectiek voor het
‘verstand’ moest doen, het IK zou moeten doen voor het ZELF van de mens. ‘Er is
zodoende een diepe kern in ieder individu,’ schreef Erikson, ‘die zelfs boven de
psycho-sociale identiteit van ieder mens uitgaat.’
Claus knokte vanaf het moment, dat hij ‘full-time’ toetrad tot het Huis van Oranje
voor zijn ZELF. Dit geschiedde geheel onttrokken aan de opmerkzaamheid van het
publiek. Slechts weinigen in zijn onmiddellijke omgeving namen soms tekenen waar,
dat er mogelijk iets mis is. Hij spande zich tot het uiterste in om meer inzicht te
verkrijgen in zijn Ego-situatie. Het lukte maar niet. Het leek wel of juist steeds meer
stoppen in zijn innerlijke controlekamer doorsloegen.
Het blijft natuurlijk een droevig feit, dat zelfs mensen, die het intieme vertrouwen
van leden van de koninklijke familie genieten, geneigd zijn de opperste
terughoudendheid en discretie in acht te nemen wanneer de privé-sfeer van het Huis
in het geding is. Zelfs zij, die weten dat er moeilijkheden zijn of zij die dolgraag
zouden willen helpen, zullen een afwachtende houding aannemen. Iedere poging tot
hulp of advies in de richting van de Oranjes loopt het risico te worden geïnterpreteerd
als Streberei, wat het in vele gevallen absoluut niet is. De achterdocht van de zijde
van Huis ten Bosch over de ware bedoelingen van buitenstaanders kent helaas geen
grenzen. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat er sprake is van een pathologische
ondertoon.
Mejuffrouw Buring Boekhoudt was misschien één der eersten in de koninklijke
entourage, die verband legde tussen een zeer
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noodzakelijke en gewenste groei in het zelfvertrouwen en het gevoel van
zelfwaardering van prins Claus en het zoeken naar een passende werkkring.
Werkloosheid is lang niet altijd een financieel vraagstuk, maar vaak een probleem
van zelfrespect.
Bij het samenstellen van een pakket van voor hem zinvolle taken ondervond Claus
opnieuw enige hinder van zijn voorganger, prins Bernhard, die zich een kwart eeuw
eerder in het Nederlandse maatschappelijke leven had kunnen inwerken. Voor prins
Claus waren de keuzemogelijkheden aanzienlijk beperkter. Toch kwam geleidelijk
aan een aantal adviseurschappen, voorzitterszetels en andere erefuncties beschikbaar.
Hij werd bijvoorbeeld benoemd tot voorzitter van de Nationale Commissie
Ontwikkelingsstrategie (NCO), een instituut dat de bijnaam Commissie Claus zou
krijgen. De voornaamste taak van de NCO was om het publiek nader te informeren
over de problematiek van de Derde Wereld Landen. De ‘job’ was op zijn lijf
geschreven. De prins beschikte over ruime ervaring in Afrika en Latijns Amerika en
kon dus zinvol in deze richting bezig zijn. Na enige tijd moest hij deze werkkring
echter weer opgeven, omdat politiek Den Haag van mening was, dat aan het prinselijke
voorzitterschap op een onder de omstandigheden vrij delicate post op den duur teveel
haken en ogen zaten.
Vervolgens werd Claus benoemd tot voorzitter van de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers (SNV). Deze organisatie hield zich bezig met de uitzending van
specialisten en adviseurs op het gebied van ontwikkelingshulp naar arme landen.
Ook die bezigheid moest hij reeds vóór de ambtsaanvaarding van Beatrix laten varen.
Ook deze functie werd door politiek Den Haag onverenigbaar geacht met de taken
van een prins-gemaal.
De journalist Arie Kuiper heeft eens een overzicht samengesteld van de interessante,
weloverwogen en nogal specialistische redevoeringen, die prins Claus tijdens deze
voorzitterschappen heeft gehouden. Kuiper constateerde terecht, dat uit die toespraken
in de zeventiger jaren bleek, dat Claus kon worden omschreven als ‘een modern
ingestelde, redelijk progressief denkende man, die een duidelijk inzicht heeft in de
oorzaken van de schreeuwende onrechtvaardigheid in de wereld’. Kuiper vervolgde:
‘Uit die redevoeringen blijkt ook, dat hij radicale uitspraken bepaald niet uit de weg
is gegaan. Hij weet, dat de rijke landen zich in de mondiale handelsverhoudingen
maar al te dikwijls onredelijk en egoïstisch gedragen. Hij vindt dat de rijken een
verkeerde mentaliteit hebben, dat zij dat moeten veranderen, en dat heeft hij vele
malen openlijk uitgesproken.’
Kuipers analyse is een weloverwogen commentaar op de uitlatin-
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gen van prins Claus. Hoe kwetsbaar de prins echter was bij het doen van
semi-politieke uitspraken bleek bij herhaling uit de meest uiteenlopende reacties in
de pers. Jan Eter, alias Stoker, alias Hugo Brandt Cortius, schroomde niet Claus als
een ‘prins onbenul’ te kenmerken. Die schrijver heeft zich echter een brede reputatie
verworven door de meest onbedaarlijke onzin die hij debiteert en hoeft dus niet
serieus te worden genomen. Martin van Amerongen, schrijvend in hetzelfde weekblad
‘Vrij Nederland’, had een andere formule voor Claus uitgedokterd. Hij schreef, dat
de monarchie nooit kon deugen, ‘want dan heb je eindelijk eens een prins, die wat
zinnigs heeft te zeggen en dan moet hij zijn mond houden’.
Het bleef dus door de zeventiger jaren heen een vallen en opstaan voor de prins.
Er ontstond bijvoorbeeld in Den Haag politieke opwinding over een uitspraak van
Claus. Deze had zich onder aandringen van een hem ondervragende journalist laten
ontvallen, de voorkeur te geven aan een ontwikkelingsmodel als dat van Tanzania,
het land waar hij in zijn jeugd had gewoond. Op dat moment had hij zich, althans
volgens de rechtse media, begeven in gevaarlijk rose of links vaarwater, omdat
iedereen wist dat Tanzania een socialistische koers was ingeslagen, waarbij
economische groei zoveel mogelijk vanuit de basis van de samenleving werd
gestimuleerd.
Wat prins Claus vooral waardeerde in het beleid van president Julius Nyerere was,
dat Tanzania bewust streefde naar sociale rechtvaardigheid voor een zo groot mogelijk
aantal mensen. Men behoeft waarlijk niet van het etiket ‘links’ te worden voorzien
- laat staan door de heren commentatoren in Den Haag - om te weten, dat de hele
Noord-Zuid problematiek in de moderne wereld juist draait om het intelligente streven
om de ontwikkelingsgelden uit de rijke landen zoveel mogelijk ten goede te laten
komen aan de basis van de gemeenschap in de arme landen.
Claus en Beatrix waren beiden ook levendig geïnteresseerd in het werk van de
Club van Rome, volgend op de publikatie van het MIT-computerrapport ‘Grenzen
aan de Groei’. In oktober 1974 woonden zij bijvoorbeeld op uitnodiging van voorzitter
Aurelio Peccei de vergadering van de Club van Rome in het Westberlijnse Hilton-hotel
bij. Urenlang luisterden ze samen naar voordrachten van gedelegeerden uit alle delen
van de wereld. In de pauzes sprak het prinselijk paar informeel met specialisten en
afgevaardigden uit vele landen. Ze genoten duidelijk van dit semi-incognito
werkbezoek aan een congres, dat hun volle belangstelling had.
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Het is opmerkelijk, dat van de drie Duitse heren, die onze drie koninginnen op hun
levenspad vergezelden - prins Hendrik, prins Bernhard en prins Claus - het juist deze
laatste prins is, die wat politieke en maatschappelijke visie betreft eigenlijk het dichtst
bij de regerende vorstin staat.
In de tijd, dat de hertog Von Mecklenburg-Schwerin in Den Haag arriveerde,
bestond er niet alleen een verhouding tussen koning en volk, die dateerde uit het
tijdperk van de hunnebedbouwers, maar ook was ‘het geheim van Oranje’ toen nog
nauwelijks doordringbaar. Wilhelmina regeerde als een feodale vorstin en liet haar
man enkele kruimels, zoals het voorzitterschap van het Rode Kruis of het leiderschap
van de padvinders van Lord Baden Powell.
Brave Hendrik werd totaal buiten de leiding van de staat gehouden. Claus leerde
hem uit de verhalen kennen als een goedgemutste Duitse landjonker, die onder het
genot van een stevige borrel zijn vertier elders was gaan zoeken. Ook zijn jachtpartijen
verwierven enige faam. In die dagen bestonden er nog geen massaedities van
roddelbladen en dus zijn veel van de saillante details van het privé-leven van prins
Hendrik gelukkig in de vergetelheid geraakt.
Prins Bernhard debuteerde op aanzienlijk minder formele wijze bij de Oranjes.
Hij arriveerde op een zonnige herfstdag met zijn aanstaande bruid, Juliana, in een
tweezitter Ford cabriolet voor de trappen van paleis Noordeinde.
Ook voor prinses Juliana waren door het hof indertijd lange lijsten aangelegd van
aanvaardbare huwelijkskandidaten in de kringen rond de Europese hoven. Wilhelmina
had vooral op paleis Het Loo steeds vrij intensieve contacten onderhouden met Duitse
familieleden. Groothertogin Marie von Mecklenburg, de moeder van prins Hendrik,
bracht er dikwijls de zomers door. Ook de toenmalige Duitse keizerin en andere
vorstelijke families als Von Bentheim, Von Wied, Von Teck of de half-broer van
Hendrik, hertog Johan Albrecht von Mecklenburg, de regent van Brunswijk, verbleven
dikwijls op het oorspronkelijk door stadhouder Willem III gebouwde jachtslot.
Minder bekend is hoe prins Bernhard indertijd onverwacht naar voren is geschoven.
Reeds in de dagen voor de Eerste Wereldoorlog behoorden de vorst en vorstin van
Lippe-Detmold tot de intieme vriendenkring van Hendrik en Wilhelmina. Zij
verbleven dan ook regelmatig op Het Loo. Leopold I van Lippe-Detmold was in die
dagen de regerende vorst in zijn ministaatje. De vader van prins Bernhard was een
jongere broer van Leopold I. De
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Oranjes waren dus uitstekend geïnformeerd over de beide prinsen Bernhard en
Aschwin. Wilhelmina besloot dan ook in 1936 een gok in die richting te wagen.
Mijn ouders, mijn twee broers en ikzelf waren die zomer op een autoreis. We
logeerden in het Grand Hotel in Le Hohwald in de Franse Vogezen. Op een ochtend
richtte een geagiteerde directeur zich tot mijn vader met het verzoek of we onze
appartementen wilden ontruimen, omdat geheel onverwacht koningin Wilhelmina
en prinses Juliana, met een gevolg hofdignitarissen zouden arriveren. Het gezelschap
was op weg naar de kennismaking met Bernhard. Wij verhuisden dus naar de
dépendence.
Inderdaad reed in de late middag een Packard-auto met achterin een open schuifdak
voor de trappen van het hotel, waaruit koningin Wilhelmina en haar dochter stapten.
Ze waren vergezeld van de adjudant van H.M. de Koningin, generaal-majoor D.Q.C.F.
de Jonge van der Halen, de ordonnans-officier van Wilhelmina, jonkheer D.J.A.A.
van Lawick Pabst, de hofdame van Wilhelmina, C.M. baronesse van Asbeck, en de
hofdame van Juliana, M.J. baronesse van Heemstra, alsmede de Nederlandse gezant
te Bern, mr. C. ridder van Rappard. Het viel mijn moeder toen al op, dat alle dames
een hoed droegen, behalve Juliana. (Beatrix daarentegen, houdt weer vast aan hoedjes
dragen.)
Eind juli 1936 vond toen in het Zwitserse Grindelwald het sprookje plaats waarbij
Bernhard en Juliana elkaar leerden kennen. De door Wilhelmina geïnspireerde
‘koppeling’ zou perfect slagen. Ook toen publiceerde ‘De Telegraaf’ als eerste een
foto van de aanstaande man van de kroonprinses. Alleen was de redactie van ‘De
Telegraaf’ zich, in tegenstelling tot de opname van ‘Drakensteyn’, niet bewust van
het feit, dat prins Bernhard op de door R. Schudel gemaakte foto stond. Schudel was
een lokale verslaggever. Hij fotografeerde prinses Juliana, die op het Jungfraujoch
haar vrienden in de sneeuw fotografeerde. Eén van die vrienden was prins Bernhard
von Lippe-Biesterfeld.
Prins Bernhard had voor zijn persoonlijke ontplooiing, zeker gezien het strenge
protocollaire regiem onder Wilhelmina, de wind mee. Als gevolg van de Duitse
invasie verhuisde hij reeds na vier jaar naar Londen, terwijl zijn vrouw en kinderen
zich vestigden in het verre en veilige Canada. In Engeland beschikte Bernhard vrijwel
meteen over aanzienlijk meer persoonlijke bewegingsvrijheid dan op Soestdijk of
het paleis Noordeinde. Misschien is deze vijfjarige oorlogsperiode indirect de
aanleiding geworden tot het web van sommige onacceptabele persoonlijke relaties,
waarin hij
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later verstrikt zou raken. In Londen bouwde hij een al te informele en oncontroleerbare
levenswijze op, die weinig meer van doen had met de selectieve voorzichtigheid en
geregelde hofhouding, zoals hij die op Soestdijk had gekend.
Prins Hendrik was dus overal buiten gehouden. Prins Bernhard bemoeide zich ook
nauwelijks met staatszaken - een uitzondering is misschien zijn vrij intensieve
bemoeienis met de kwestie Nieuw Guinea geweest -, maar hem werden toch dikwijls
andere belangrijke missies naar het buitenland toevertrouwd, voornamelijk in de
financiële en economische sector.
In dit verband doet het enigermate suspect aan wanneer prins Bernhard op latere
leeftijd zijn dochter de koningin op de vingers tikt, zoals hij onlangs in een gesprek
met een medewerkster van ‘Elseviers Magazine’ heeft gedaan.
‘Bij mijn dochter Beatrix bespeur ik wel eens, dat zij graag zou willen, dat een
minister een andere beslissing neemt. Natuurlijk kan dat niet. Zij heeft daarover
immers niets te zeggen,’ zei de prins tegen Mariëtte Daniëls, die naar Soestdijk was
gekomen om te spreken over het ‘England-Spiel’. ‘Ze wil het wel graag,’ vervolgde
de prins. ‘Dat is mijn vrouw nimmer gebeurd. Zij stelde zich altijd uiterst bescheiden
op en heeft zich toegelegd op het helpen.’1.
Het bevreemdt natuurlijk de vader thans publiekelijk op zijn koninklijke dochter
te horen mopperen, temeer daar hij zichzelf meer dan eens heeft beijverd om
regeringsbesluiten naar zijn hand te zetten. Bernhard heeft zich indertijd nauw
geassocieerd met de buitenparlementaire oppositie tegen het beleid van minister Luns
en consorten. Zijn persoonlijke vriend uit Londen, oud-Unilever topman Paul Rijkens,
leidde zelfs het verzet tegen de regeringspolitiek. De rol van prins Bernhard in deze,
ook vis à vis president Soekarno persoonlijk, is tot dusverre nooit uit de verf gekomen.
Mij lijkt de prins de laatste persoon in het koninkrijk om thans zijn dochter op dit
punt te kapittelen. Trouwens, hierbij zij ter zake opgemerkt, dat het ondenkbaar zou
zijn, dat prins Claus zich achter de schermen zou verzetten tegen een politiek, die
wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van zijn vrouw, de koningin.
Bernhard en Juliana hielden er echter zeer verschillende wereldbeschouwingen
op na. Prins Bernhard was op de eerste plaats een

1.

Blijkbaar wilde ‘Elseviers Magazine’ de opmerking van prins Bernhard niet publiceren,
zodat interviewster Daniëls de passage in ‘Privé’ moest ventileren.
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‘homo atlanticus’. Hij was volledig georiënteerd op het westelijk halfrond, op
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hij was een exponent van het Atlantisch
Bondgenootschap. Deels kwam deze verwantschap met een militaire benadering van
de wereldproblematiek voort uit zijn oorlogsverleden en zijn nauwe bindingen met
Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Hij had dus een duidelijke pro-NAVO
instelling.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij, ondanks diverse uitnodigingen, nog nooit
een bezoek heeft gebracht aan de Sovjet-Unie. Wordt immers ook in de Sovjet-Unie
niet veel aan natuurbescherming gedaan? Bovendien heeft koningin Juliana, ook al
omdat haar voorouder prinses Anna Paulowna een Russische prinses was, juist altijd
de wens gehad eens de Sovjet-Unie te bezoeken. In tegenstelling tot prins Bernhard
is koningin Juliana pacifistisch ingesteld. Deze levenshouding paste ook meer bij
haar persoonlijkheid als gelovig mens. Zij beziet de wereld altijd in termen van
verzoening en niet in termen van confrontatie.
Juliana is een vrouw die altijd de dialoog heeft gezocht, waardoor zij wel eens als
dromerig en zweverig is beschouwd, wat in hoge mate unfair is.
Haar pacifistische instelling zou Juliana de nodige moeilijkheden bezorgen. Zo is
de Greet Hofmans-affaire van 1956 in wezen een regelrechte politieke confrontatie
tussen koningin Juliana en prins Bernhard geweest, waarbij mevrouw Hofmans
slechts de druppel was die de emmer deed overlopen. Bovendien was het
Hofmansschandaal in oorsprong geïnitieerd door prins Bernhard, die zelf gelooft in
paranormale begaafdheden. (Ook voor zijn moeder, prinses Armgard, heeft hij in de
persoon van Gerard Croiset paranormale hulp ingeroepen toen zij in de jaren zeventig
aan kanker leed en stervende was. Croiset heeft met wonderlijk goede resultaten de
moeder van de prins tot haar laatste uur pijnvrij gehouden.)
Toen koningin Juliana zich in de vijftiger jaren ernstige zorgen maakte over de
oogziekte van prinses Christina, schakelde prins Bernhard mevrouw Hofmans in.
Van kennissen had hij gehoord over de ‘sensationele’ resultaten van haar werk. Zo
wilde hij zijn vrouw nieuwe hoop geven.
Mevrouw Hofmans was echter ook een pacifiste van formaat en zij scheen een
steeds grotere invloed op de koningin te krijgen. Daar kwam nog bij, dat de
Amerikanen zich ernstig zorgen maakten over Juliana, die zij beschouwden als een
gevaarlijke dissidente, die een negatieve invloed had op de Nederlandse bevolking
en dus op het Atlantisch Bondgenootschap.
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Zodoende lagen er twee kiemen voor een hof-conflict. Ten eerste was daar het
optreden van mevrouw Hofmans. Dat zich in dit verband op paleis Soestdijk vreemde
toestanden voordeden, begreep ik uit een gesprek, dat ik in die dagen voerde met de
weduwe van de Amerikaanse president, mevrouw Eleanor Roosevelt. Deze was
tijdens de oorlog, wanneer Juliana het Witte Huis bezocht, zéér op haar gesteld
geraakt. Door haar meditatieve uitspraken en rituelen - tot aan de ontbijttafel toe bracht Greet Hofmans mevrouw Roosevelt ertoe een logeerpartij bij de koningin
voortijdig af te breken. Ten tweede was daar de politieke, pacifistische invloed, die
mevrouw Hofmans op de koningin had, zeer tot ongenoegen van prins Bernhard.
Voor prins Bernhard was op een dag de maat vol. Onlangs openbaarde hij, dat hij
op het punt heeft gestaan zijn koffers te pakken en de prinsessen mee te nemen. In
ieder geval wil het verhaal, dat hij mevrouw Hofmans met haar koffertje in de meest
letterlijke zin des woords buiten de deur heeft laten zetten. In 1956 leidde dit tot een
verscherping van het reeds lang sluimerende politieke hofconflict. Het Westduitse
serieuze weekblad ‘Der Spiegel’ bracht het schandaal als primeur op de omslag. De
teneur van het stuk was, dat koningin Juliana onder invloed van haar vriendin Greet
Hofmans min of meer gaga was geworden. Dat dit absoluut onwaar was, kwam
tijdens de perscampagnes die volgden nauwelijks uit de verf.
(Overigens was er in die tijd in de kringen rond het hof een strijd tussen twee
kampen aan de gang: de pro-NAVO-lobby rond prins Bernhard en de Juliana-gezinde
lobby, die de wereld in minder oorlogszuchtige termen beschouwde. Ik sprak in die
dagen uitvoerig met de kamerheer van de koningin, mr. dr. I.G. van Maasdijk, en
begreep, dat er voornamelijk vanuit Washington een vorm van guerrilla tegen de
‘pacifistische koningin van Nederland’ was georganiseerd.)
Er deed zelfs een versie de ronde, dat prins Bernhard de man achter het lek naar
‘Der Spiegel’ was geweest. Dit soort verhalen, waar of onwaar, bezorgde prins Claus,
de nieuw tot het Huis van Oranje toegetreden prins, koude rillingen. Hij probeerde
zich in te denken hoe hij zelf zou reageren indien zich in zijn leven ooit dergelijke
schandalen zouden afspelen.
Het stelde hem overigens gerust dat, waar Bernhard en Juliana in politiek opzicht
- en zeker wat Oost-West verhoudingen betrof - lijnrecht tegenover elkaar hadden
gestaan, Beatrix en hij prima op één lijn zaten wat de benadering van de wereldpolitiek
betrof. Was prins Bernhard een ‘homo atlanticus’, hij, prins Claus, was
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juist een ‘homo europeus’. Beatrix was aanvankelijk, mede als gevolg van de invloed
van de Bilderberg Conferenties, geneigd de wereld door de ogen van haar vader te
beschouwen. Maar vooral ook volgend op de reis, die zij samen met Claus naar de
Sovjet-Unie had gemaakt, was zij tot andere, meer Europees gerichte inzichten
gekomen. Zij deelde bijvoorbeeld de analyse van Claus, dat de Sovjet-Unie historisch
en cultureel gezien onafscheidelijk tot Europa behoorde, zeker wat het Europese deel
van het wereldrijk betrof.
Claus leerde Beatrix in de zeventiger jaren steeds beter kennen, en vice versa. Het
leek er in die jaren op, dat de prinses een scherp inzicht had in de absolute
noodzakelijkheid om Claus te helpen zijn zelfrespect onder alle omstandigheden
overeind te houden. Zij was vooral in die eerste jaren nog altijd zijn enige steun en
toeverlaat.
Uit de psycho-analyse is bekend, dat de vrouw, die de rol van de moeder in het
gezin heeft ervaren als een zich onderwerpen aan de vader, zich mogelijk diametraal
tegengesteld aan de moeder zal gaan gedragen. Zulke vrouwen zullen dikwijls een
manipuleerbare man zoeken, een man, die van nature confrontaties vermijdt en in
de huwelijksrelatie aanstuurt op aanpassing en toegeven. Deze man zal geneigd zijn
zichzelf weg te cijferen om aan de diepste wensen van de vrouw tegemoet te komen.
Het blijft echter een kwestie van hoe lang deze kruik weerstand kan bieden voor ze
barst.
Claus verafschuwde juist het model van Wilhelmina, waarbij de vrouw de broek
aan had. Hij had in zijn prille jeugd grotendeels onder vrouwen verkeerd, die dikwijls
de baas over hem wilden spelen. Hij zocht het eeuwig ‘weibliche’ in de vrouw, terwijl
Beatrix juist was voorbestemd de rol van de koning te gaan overnemen. Een voorval,
eveneens uit de reis naar de Sovjet-Unie, licht het tipje van de sluier in dit opzicht
bij prins Claus verder op. In Moskou werd een bezoek gebracht aan het Sovjet
Vrouwencomité. Gezeten aan een conferentietafel voerden Claus en Beatrix enkele
uren een gesprek met de dames, onder wie de voorzitster, Valentina Tereshkova.
Prins Claus bracht op een gegeven moment naar voren, dat hij vraagtekens plaatste
bij de zijns inziens steeds meer op mannentaken gerichte werkzaamheden van moderne
vrouwen. Hij zei te vinden, dat vrouwen primair hun aandacht en energie op het
gezin moesten richten. Dit amuseerde de Sovjet-dames, temeer daar in de Sovjet-Unie
zelfs meer vrouwen dan mannen in het
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arbeidsproces meedraaien. In de Sovjet-Unie worden de meeste kinderen in crèches
opgevoed, juist omdat de moeders werken in fabrieken of zelfs als bouwvakkers,
een traditie die uit de Tweede Wereldoorlog werd overgehouden. De dames keken
naar H.K.H. prinses Beatrix, maar zij zweeg.
Valentina Tereshkova stelde daarop prins Claus de directe vraag, waarom hij met
genoemde opvattingen dan toch had besloten een kroonprinses te trouwen, die
koningin zou worden, waardoor hij toch als prins-gemaal de tweede viool zou gaan
spelen. Claus realiseerde zich ogenblikkelijk, dat hij zich in een precaire situatie had
gemanoeuvreerd, maar hij gaf een eerlijk antwoord. Hij zei: ‘Omdat ik een gezin
wilde stichten en kinderen wilde krijgen.’
De Sovjet-dames begrepen, dat het nodig was het gesprek een andere wending te
geven. Toch illustreert het voorval welke de gevoelens van de prins waren ten aanzien
van wat zich om hem heen afspeelde. Prins Claus realiseerde zich in 1973, dat Beatrix
er niet de vrouw naar was om, zoals de psychiatrie dat omschrijft, ‘via de man te
gaan leven’.
Uit de psychotherapeutische literatuur is bekend, dat een jongen, die voornamelijk
wordt opgevoed door een moeder, die geen inzicht heeft in de geslachtsgebonden en
narcistische behoeften van haar zoon - laat staan dat de ruimte wordt gelaten om
natuurlijke behoeften te compenseren - vaak een vrouw zal zoeken, die is opgegroeid
in en verkeert in geheel andere sociale omstandigheden. De psychotherapie vraagt
zich dan af of de man in kwestie zich toevallig in een dergelijke verbinding met een
vrouw uit een ander, soms hoger, milieu stort of dat er een instinct in het geding is,
dat hem in de richting trekt van een vrouw, die eigenlijk op subtiele manieren
superieur is aan hem. Men ziet dan, dat de man noch de kracht kan opbrengen om
haar te weerstreven (al zal hij dit soms wel proberen) noch de werkelijke kracht bezit
om haar te verlaten.
Therapeuten duiden een dergelijk huwelijk aan als een opzettelijk zoeken van een
enigszins onderdanige positie. Er wordt een bewuste poging gedaan om los te breken
uit een dergelijke situatie in het sociale milieu van de jeugd en de ouders, om die te
verwisselen met een soortgelijke situatie in een ander sociaal milieu, meestal van
een hogere rang en stand.
In een dergelijk in de literatuur omschreven geval ging de man tenslotte in analyse
om zich, geleid door de psycholoog, bewust te kunnen worden waar de oorspronkelijke
ambivalentie vandaan kwam. De Zwitserse therapeute Alice Miller wijst erop dat de
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hier beschreven jongeman zich weliswaar had weten te bevrijden van zijn moeder
en los was gekomen uit zijn adolescentie, maar dat hij desalniettemin emotioneel
was blijven steken en had vastgehouden aan zijn oedipale en pre-oedipale moeder,
wier rol in feite was overgenomen door zijn vrouw.
Pas toen de analyse hem bewust had gemaakt van zijn gevoelens ten aanzien van
die vroege periode, waarin hij overmatig op zijn moeder was aangewezen, had hij
de feitelijke overheersing door zijn vrouw niet meer nodig en kon hij haar in alle rust
verlaten. In het genoemde geval kon de psycho-analyse zelfs bereiken, dat de patiënt
zijn ex-vrouw niet alleen veel realistischer zag, maar dat hij haar achteraf zelfs kon
waarderen.
Al met al legde de sprong omhoog naar het niveau van de Nederlandse kroonprinses
in het leven van Claus tegelijk de kiem voor de crisis, die in 1982 haar hoogtepunt
zou bereiken. Het startpunt voor de geleidelijke escalatie op weg naar die diepe
depressie lag al bij de foto, die was genomen tussen de bomen van ‘Drakensteyn’
door. Claus voelde zich betrapt. Zijn façade, zijn psychische garderobe was bevuild
en besmeurd. Zijn persona, of dat gedeelte van zijn IK, dat zich bezig houdt met de
presentatie van de persoon Claus von Amsberg naar de buitenwereld toe, raakte door
die eerste schokkende gebeurtenis reeds beschadigd.
De meeste mensen taxeren zichzelf hoger of schrijven zichzelf een mooiere rol in
het leven toe dan de werkelijkheid toelaat, met uitzondering van mensen met een
depressieve aanleg. Aanvankelijk zag het ernaar uit alsof Claus, als uiterlijk extrovert
mens, zich vrij gemakkelijk vereenzelvigde met zijn nieuwe, koninklijke omgeving,
ja zich zelfs op vrij natuurlijke wijze integreerde in de gedragspatronen van de
Oranjes.
Een extrovert zal zijn leven zonder al te veel moeite afstemmen op de wetten en
gewoontes, die in zijn onmiddellijke omgeving gelden. Voor Claus was dat in 1965
dus de overgang van de Max Planckstrasse 211 in Bad Godesberg, een vrijgezellenflat,
naar ‘Drakensteyn’. Een extroverte persoonlijkheid zal zich dikwijls minder door
morele of intellectuele maatstaven laten leiden en is vrij plooibaar ten opzichte van
de eisen, die door nieuwe en gewijzigde sociale omstandigheden zouden kunnen
worden gesteld.
Daar staat echter tegenover, zoals de Zwitserse psychiater Carl C. Jung al
waarschuwde, dat de extrovert in gestelde persoonlijkheid dikwijls een introvert
onderbewustzijn zal hebben, waardoor conflicten kunnen ontstaan tussen het bewuste
en het onbewuste deel van de geest. Die introverte kant van de psyche, van
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Claus bijvoorbeeld, zal veel minder hechten aan contacten of relaties met
buitenstaanders of groepen van andere mensen. Ondanks de stroom van problemen
en soms psychische schokken, die de nieuwe prins der Nederlanden aan de zijde van
Beatrix meteen al vanaf 1965 ondervond, voelde hij zich volledig betrokken bij haar
positie als kroonprinses - en later als koningin. Hij raakte door de constellatie van
zijn denk- en gevoelswereld niet alleen betrokken bij het leven van Beatrix, hij raakte
misschien zelfs over-betrokken bij het leven van zijn vrouw.
Beatrix, die zich met uitzonderlijk hoge opvattingen wijdde aan haar taken en aan
wat zij meende, dat van haar werd verlangd, en die bovendien over een krachtig
persoonlijkheidsmodel beschikte, dat - als eerder aangegeven - voor een belangrijk
gedeelte nog op haar vader was gericht, begreep misschien toch niet helemaal wat
het in de jaren zeventig voor Claus betekende om zich een eigen plaats te moeten
verwerven in de context van Oranje. Dit mogelijk gebrek aan inzicht beperkte de
ontplooiingskansen van Claus. Zijn toen groeiende depressiviteit leidde tot de
crisissituatie, zoals die zich in 1982 manifesteerde.
Beatrix reageerde geheel op de haar eigen wijze toen haar relatie met Claus tot
ernstige problemen leidde. Als gewoonlijk zocht zij haar toevlucht bij vertrouwde,
persoonlijke vriendinnen, bijvoorbeeld mejuffrouw Buring Boekhoudt, om zich uit
te spreken en zichzelf te hervinden. Pas later, wanneer zij voor haar gevoel de zaak
weer in de hand had, kon zij zich bij Claus uitspreken, als om na te gaan of zij de
problemen op de juiste manier zag.
Een voorbeeld hiervan is te vinden in een gebeurtenis die plaatsvond niet lang
voor de kroning. Zij moest toen in Hamburg een rede houden. Als gewoonlijk wilde
zij, dat dit perfect zou verlopen, ook omdat zij wist dat verscheidene vrienden van
haar man aanwezig zouden zijn. Omdat Duits voor haar niet de gemakkelijkste taal
was - Engels lag haar beter - nam zij haar toespraak eerst door met prins Claus, die
echter veel kritiek had.
Daarop belde Beatrix haar vertrouwelinge, ‘Miss B.B.’ in Baarn, en riep haar hulp
in. ‘Claus is nogal kritisch en streng,’ zei ze. De prinses arriveerde precies om half
elf 's morgens, zonder chauffeur of rechercheur bij haar vertrouwelinge. Samen
namen zij de redevoering door, net als vroeger het schoolwerk. Mejuffrouw Buring
Boekhoudt haalde eerst nog enige fouten uit de tekst en daarop begon het samen
instuderen. Aan het einde gekomen aarzelde de prinses even, maar vroeg haar toen
reeds 85-jarige vriendin het nog één keer samen te doen. Zij wilde absoluut foutloos
voor de dag komen in Hamburg. Daarop volgde een lang gesprek
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tussen de kroonprinses en de voornaamste begeleidster uit haar leven, een gesprek,
waar Beatrix, als zij ooit nog eens haar memoires zal schrijven, misschien zelf op
terug zal komen.
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III
De Amerikaanse historicus Robert Darnton wees er in zijn Huizinga-lezing in de
Pieterskerk in Leiden op, dat de wetenschapper wijs kan worden uit de wereld door
zich bijvoorbeeld te verdiepen in twee disciplines: antropologie en folklore. ‘Dit
pad,’ aldus Darnton, ‘loopt via de psycho-analyse. De analytici hebben
volksvertellingen grondig doorgenomen, waarbij ze er verborgen symbolen, onbewuste
en psychische motieven uitpikten. In feite echter zijn volksvertellingen historische
documenten. Ze hebben zich gedurende vele eeuwen ontwikkeld en zijn in
verschillende culturele tradities verschillende richtingen ingeslagen.’
De metamorfose van Claus van Duits burger-diplomaat naar volwaardige figurant
in de Nederlandse volksvertelling rond het symbool van Oranje, zou voor hem gepaard
gaan met een aantal psychische schokken. Hij voelde zich vanaf zijn intrede op
‘Drakensteyn’ een kunstmatige beroemdheid, een soort bijprodukt van de specifiek
Nederlandse groepsfantasie, het Huis van Oranje. Hij vroeg zich wel eens af of hij
nu warempel de personificatie aan het worden was van de onwerkelijke dromen van
het Nederlandse publiek. Waar kwam deze behoefte vandaan om bij het wegvallen
van het ouderlijk gezag zich coûte que coûte te blijven vasthouden aan een leidende
figuur met een vermeend bijna goddelijk gezag? Waren de Nederlanders werkelijk
de gevangenen van de Oranjefabel? De kinder-psycholoog Bruno Bettelheim heeft
eens geschreven, dat sprookjes belangrijke boodschappen kunnen uitdragen naar de
bewuste, voorbewuste en onbewuste ‘geest’, wanneer men het psycho-analytische
model zou toepassen op de menselijke persoonlijkheid. Volgens Bettelheim voelt
het kind intuïtief aan, dat al zijn de sprookjes dan niet echt of werkelijk, ze ook weer
niet helemaal onwaar zijn. De wolf zal de grootmoeder niet met huid en haar hebben
opgegeten, maar wat het sprookje beoogt is om in beeldspraak en in symbolische
vorm de essentiële stappen uit te beelden, die nodig zijn voor het proces van groei
naar volwassenheid en naar het bereiken van een onafhankelijk bestaan. De betekenis
van sprookjes is duidelijk gericht op innerlijke ervaring en persoonlijke ontwikkeling.
Voor Claus was in de jaren zeventig het sprookje van Oranje een omgekeerde
fabel: misschien werkelijkheid, maar tegelijkertijd

Willem Oltmans, Prins Claus (1965-1985)

64
toch niet echt waar. Hij verdiepte zich wel eens in de vraag op welk moment illusies
werkelijkheid worden en andersom. Zou het waar zijn, dat men na driehonderd jaar
zwaaien met Oranjevlaggetjes de illusie als werkelijkheid gaat zien? Sigmund Freud
heeft religieuze fabels eens omschreven als ‘de universele neurose, waar de mensheid
van was bezeten’. Freud had echter met zekerheid aangenomen, dat de mensheid op
den duur infantilismen en godenverering te boven zou komen. Eens zou men inzien,
dat in contact komen met de werkelijkheid voorrang verdiende boven het zich
verliezen in zelf-verlakkerij en steeds opnieuw herhaalde automatismen rond
gepopulariseerde waanvoorstellingen. Zou Freuds stelling op den duur ook opgaan
voor Oranje? Claus was niet slechts gehuwd met Beatrix. Hij woonde en leefde dag
in dag uit naast een vrouw, die niet alleen heilig in het sprookje geloofde, maar
bovendien de vleselijke personificatie van de collectieve Oranje-fabel was. Wanneer
Freud gelijk zou krijgen en ook het Nederlandse publiek eens zou ontwaken uit het
fata morgana van Oranje, zou dit wat Claus betrof beter vandaag dan morgen kunnen
gebeuren. Hij antwoordde dan ook eens op de vraag van een journalist, dat indien
het Nederlandse volk zou besluiten om het vorstenhuis af te schaffen, men ‘de Oranjes
niet op de barricaden zou aantreffen voor het behoud van het geliefde symbool’.
Claus begon in de jaren zeventig steeds meer aan periodieke somberheid te lijden.
Hij sprak een steeds groter deel van zijn psychische reserves aan bij het hanteren van
wat hij in de grond van de zaak als een vrij onmogelijke positie beschouwde. Hij
pleegde steeds meer roofbouw op zijn psyche.
Voor zijn gevoel werd doorlopend van hem verlangd, dat hij met overtuiging
meedeed aan het opvoeren van een koningsspel, dat was gebaseerd op een neurotisch
verhaal; een koningsverering, die een gezonde samenleving reeds jaren geleden te
boven had moeten komen en die niet echt waar was, maar in ieder geval echt of waar
moest lijken. Het was dus blijkbaar niet belangrijk of het om een vertoning ging. Het
idool diende gewoon door dik en dun voor het volk gehandhaafd te blijven.
Wat echter in werkelijkheid in de jaren tussen 1965 en 1975 met prins Claus
gebeurde was, dat hij ging lijden aan wat de psychiatrie een groeiende
identiteitsverwarring noemt. Soms had hij last van slapeloosheid. Maar dan waren
er ook weer langdurige perioden van betrekkelijke opgewektheid en zelfs levenslust.
Het centrale probleem was en bleef het met overtuiging vaststellen van een eigen
plaats temidden van het Oranje-gebeuren. Tot
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dusverre had zelfs de dijk van toegeschoven functies hem voor zijn gevoel eerder
onmondig gemaakt. Claus voelde zich als een konings-marionet. Hij was immers
opgegroeid als een man, die zijn eigen richting kon bepalen en, vooral, in zijn eigen
onderhoud kon voorzien. Hij voelde zich na zijn toetreden tot het Nederlandse
koningshuis onder een zekere vorm van curatele geplaatst. Voor privé-initiatieven
en persoonlijke groei was nauwelijks meer ruimte. Hij diende zich op benauwende,
welhaast verstikkende wijze te conformeren aan de bestaande blauwdrukken van
‘Drakensteyn’. Deze Oranje-handleidingen bezorgden hem niet alleen een gevoel
van onmacht, maar zelfs een gevoel van ontmand te zijn. Niets van waar hij zich
mee bezig hield woog op tegen één volwaardige, bij hem passende, op zijn
bekwaamheden gebaseerde, volledige dagtaak.
Ook andere Europese koningshuizen kampen met dit soort problemen. De echtgenoot
van koningin Margarethe van Denemarken, van huis uit een Franse graaf en nu
genoemd prins Henrik, zit in een soortgelijk parket als Claus. Ook in het Deense
vorstenhuwelijk doen zich spanningen voor. De nu 49-jarige Henrik liet zijn
rooms-katholiek geloof schieten om de protestantse Margarethe te kunnen huwen.
Prompt weigerde zijne heiligheid de paus hem in audiëntie te ontvangen. Deze
commotie is vergelijkbaar met die aan het Nederlandse hof toen de protestantse Irene
met de rooms-katholieke prins Hugo Carlos van Bourbon Parma in het huwelijk trad.
Al deze ongeloofwaardige perikelen zijn uiteindelijk zonderlinge uitspattingen als
gevolg van wat Freud ook reeds omschreef als ‘universele neurose’.
Maar voor prins Henrik van Denemarken was in 1983 eveneens de maat vol. Hij
sprak zich toen openlijk uit ten aanzien van een van de grondoorzaken van zijn
problemen. Tegen een journalist van een krant in Kopenhagen zei hij: ‘Ook al ontvang
ik van mijn vrouw geld wanneer ik dat nodig heb, toch ervaar ik het als buitengewoon
frustrerend, dat ik iemand ben zonder een onafhankelijk economisch bestaan.’
Prins Claus ontvangt tenminste uit de Nederlandse schatkist één miljoen per jaar.
Prins Henrik van Denemarken krijgt officieel geen cent. Inmiddels heeft de Deense
Raad voor de Industrie een fonds opgericht, dat de man van de koningin voortaan
jaarlijks eveneens één miljoen belastingvrij zal bezorgen. Maar deze stroom van geld
zal de wezenlijke problemen van prins Henrik niet werkelijk oplossen. Ook de Deense
prins-gemaal ploetert
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met het vestigen van een eigen identiteit als man naast de vrouw op de troon, precies
als Claus.
Ook Claus jioe-jitzoede op zijn manier met de notie naast een vrouw te leven, die
een mannentaak vervulde. De directe consequentie van de koninklijke positie van
Beatrix was dan ook, dat zijn leven en zijn gedrag permanent op haar functie dienden
te worden afgestemd. Voor prinsen als Claus en Henrik leverde dit psychische
conflictmaterie op. Beiden waren zij op latere leeftijd in hoven van later regerende
vorstinnen terecht gekomen. Of, zoals de Amerikanen het zeggen: ‘It is difficult to
teach an old dog new tricks.’ Het zich aanpassen aan een situatie, die voor beide
prinsen feitelijk de omgekeerde wereld betekende, eiste van beide heren een
psychische salto mortale, waarvoor zij blijkbaar niet de geestelijke lenigheid bezaten.
Terwijl prins Claus er nog altijd niet in was geslaagd nauwkeurig vast te stellen waar
het sprookje van Oranje eindigde en waar de dagelijkse werkelijkheid voor hem
aanving, werd hij in het twaalfde jaar van zijn aanwezigheid in het koninkrijk
overvallen door nieuwe, zijn psyche belastende, pijnlijke gebeurtenissen. In februari
1976 woedde het zogenaamde Lockheed-schandaal boven de hoofden van de
koninklijke familie - en het gehele Nederlandse volk met hen. De consequentie
hiervan was, dat het nationale symbool althans voorlopig ernstige averij opliep.
Z.K.H. prins Bernhard had steekpenningen aangenomen van de Amerikaanse
oorlogsindustrie. Dit was enerzijds ten ene male onverenigbaar met zijn positie als
echtgenoot van het staatshoofd (waaraan een royaal persoonlijk inkomen was
verbonden) en anderzijds strookte dit optreden niet met zijn positie als
inspecteur-generaal van de strijdkrachten. De man van Juliana, die eens had willen
weglopen, was thans zelf ernstig in de knoei geraakt. Hij zou echter zowel de koningin
als de kroonprinses pal achter zich weten te staan. De Oranjes trokken bij de
Lockheed-affaire meer dan ooit één lijn.
Bernhard viel van zijn prinselijke piedestal, maar de zogenaamd wat zweverige,
onduidelijke Juliana ontpopte zich als een brok graniet. Zij was in dit uur van nood
meer ‘to the point’ dan ooit, onvermurwbaar en totaal aan de zijde van haar man, die
meer door nonchalance dan door vooropgezette kwaadaardigheid in ernstige
moeilijkheden was gekomen.
Op Beatrix had de Lockheed-affaire eveneens een desastreus ef-
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fect, met alle onmiddellijke ‘feedback’ ervan in de richting van prins Claus. Zoals
gezegd, prins Bernhard was voor Beatrix altijd haar model, haar ideaalbeeld geweest.
Wat nu gebeurde ervoer zij als een meer dan genante affaire voor alle Oranjes. Evenals
bij het schandaal rond Greet Hofmans prijkte ook nu weer op nagenoeg alle
prominente weekbladen in de wereld (de Duitse ‘Der Spiegel’ opnieuw voorop,
onmiddellijk gevolgd door ‘Der Stern’, het Amerikaanse ‘Newsweek’, de Britse
‘Economist’ etc.) het portret van óf haar vader alleen óf van haar beide ouders.
Volmaakt buiten zijn toedoen raakte Claus verwikkeld in een nieuw familiedrama,
waarbij ditmaal vooral ook zijn vrouw emotioneel ten diepste was betrokken. Nu
was het zijn beurt om te proberen haar op te vangen, wat veel van zijn krachten
vergde. De spanningen binnen het Huis liepen zó hoog op, dat er tijden waren, dat
de prinsessen elkaar aflosten, zodat er tenminste altijd één kind op Soestdijk was om
de emoties aldaar te helpen opvangen. De psycho-sociale identiteit van prinses Beatrix
leed zéér onder de Lockheed-affaire, met alle directe gevolgen daarvan voor de
mentale stabiliteit van prins Claus.
De val van prins Bernhard, die al zijn militaire functies moest opgeven en zelfs
een verbod kreeg opgelegd om nog uniformen te dragen, beschadigde in meer dan
één opzicht, dat wat met een psychiatrische term wordt aangeduid als de ‘familie
romance’ van de Oranjes. Sociale verplichtingen, ook tegenover andere koningshuizen,
werden voorlopig verschoven.
In politiek Den Haag veroorzaakte Lockheed verontwaardiging en onrust. Juliana
en Beatrix gaven de premier en bloc te kennen, dat koningin Juliana onmiddellijk
zou aftreden indien er rond prins Bernhard justitiële problemen zouden rijzen en dat
prinses Beatrix niet van plan was de troon te bestijgen wanneer haar vader eerst aan
de schandpaal zou zijn genageld aan de hand van uit alle proporties getrokken
informatie.
Joop den Uyl, ruimschoots gesouffleerd door de koningin en haar dochter, zou op
behendige wijze een voor alle partijen acceptabele punt achter het incident gezet
weten te krijgen. Dit uiteraard onder protest van linkse politieke kringen, die zich
op ideologische gronden tegen de monarchie verzetten en nu hun kans schoon zagen
het heengaan van het vorstenhuis te bespoedigen. Overigens speelde een deel van
de pers in die dagen dikwijls een twijfelachtige rol. Iedere Nederlander weet, dat
prins Bernhard zich vrijwel direct na zijn komst naar Nederland in 1936 met élan in
het zakenleven had ingewerkt. In de veertig jaar, dat hij zich met de promotie van
handel en industrie in het buitenland had
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beziggehouden, had hij honderden miljoenen aan orders voor het Nederlandse
bedrijfsleven in de wacht gesleept. De verontwaardiging over de Lockheed-zaak
kende bij sommige media geen grenzen, terwijl toch iedereen ervan op de hoogte
was welke vérstrekkende zaken prins Bernhard voor het koninkrijk heeft bevorderd
of gesloten.
Ook díe kranten en tijdschriften, die prins Bernhard en zijn Atlantische benadering
van de wereld in het verleden steeds hadden geroemd en opgehemeld, lieten hem nu
plotseling vallen als een baksteen. Opeens werd de prins afgeschilderd als een willig
werktuig van de Amerikaanse wapenindustrie.
In wezen is het echter absoluut niet ongebruikelijk, dat in de internationale
zakenwereld commissies worden betaald voor het leggen van zakelijke contacten.
Prins Bernhard probeerde eens een extra graantje mee te pikken, nadat hij zich
jarenlang pro deo voor het bedrijfsleven had ingezet. Misschien was dat onvoorzichtig.
En misschien zelfs onverstandig. Maar was het de gigantische rel waard, die er in
politiek Den Haag over werd geschopt? Het was een feit, dat Hollandse zuinigheid
een handelsmerk was van het Huis van Oranje. Wilhelmina was er berucht om, al
moet worden gezegd, dat zij zich dermate verheugde over de komst van ‘Benno’ in
1936, dat zij voor haar aanstaande schoonzoon een Maybach sportauto aanschafte,
oftewel de duurste wagen, die er op dit gebied in die dagen in de wereld te koop was.
Ook Juliana verwierf geen bekendheid door het op extravagante wijze in de
portemonnee tasten. Om een voorbeeld te noemen: Er was voor het besproeien van
de gazons van Soestdijk een extra stuk tuinslang nodig. De koningin besloot de
aankoop zelf te gaan regelen. Zij nam de fiets en reed naar een bekend tuincentrum
in de omgeving. Vervolgens werd geruime tijd gehakketakt over de prijs van een
aan te schaffen stuk tuinslang.
Aan de andere kant is het bespottelijk om de Oranjes af te schilderen als één der
gefortuneerdste families van de wereld. Het is waarschijnlijk dan ook waar, zoals
prins Bernhard de pers bij herhaling verzekerde, dat er in Nederland gezinnen zijn,
die een groter fortuin bezitten dan zijn vrouw en hij. Iets anders is of hij een dergelijk
onderwerp überhaupt met de buitenwacht had behoren te bespreken.
In ieder geval staat vast, dat koningin Juliana niet de rijkste vrouw van de wereld
is, zoals de titel luidt van een biografie, die William Hoffman over haar schreef en
die in 1979 in de Verenigde Staten is verschenen. Hoffmans voorstelling van zaken
in dezen raakte kant noch wal.
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Een andere vraag, die niemand zich in die tumultueuze dagen in 1976 scheen te
stellen, was waarom plotseling een aantal invloedrijke en vooraanstaande kopstukken
in de westerse wereld (niet alléén in de VS, maar ook in Italië, Japan en Nederland)
in discrediet werd gebracht. Bij ons viel prins Bernhard, maar in Japan verdween
bijvoorbeeld premier Tanaka, die later werd opgevolgd door zijn minister van
Defensie, Nakasone. Nakasone zou de eerste Japanse premier worden, die wél
tegemoet wilde komen aan de wensen van Washington en de Amerikaanse
oorlogsindustrie en bereid was de Japanse oorlogsinspanning snel op te voeren.
Lockheed volgde in de voetsporen van Watergate. Was het mogelijk, dat het hier
niet ging om toevallige ontdekkingen, maar evenals toen om opzettelijke lekken?
Iedereen wist immers toch, dat James McCord, die voor Nixon ging inbreken bij de
Democraten in Watergate en die meer dan twintig jaar ervaring in de CIA had, alléén
is gesnapt omdat het snode plan van binnenuit is verraden. Nixon zelf geeft trouwens
steeds duidelijker te kennen, dat zijn val het gevolg is geweest van verraad. Zou iets
dergelijks hebben gespeeld rond de Lockheed-miljoenen? Waren er machten aan het
werk, die er op uit waren met Lockheed gelieerde personen, zoals prins Bernhard,
ten val te brengen?
Terwijl het Lockheed-schandaal in februari 1976 nog het gesprek van de dag was,
kwam ‘De Telegraaf’ met een nieuwe opzienbarende onthulling, die de Oranjes over
de hele linie nog verder in verlegenheid bracht. In een exclusief bericht maakte het
dagblad bekend, dat prins Bernhard in Parijs een vriendin had, Poupette (Pussy)
Grinda, de dochter van een vooraanstaande chirurg uit Nice. Uit die vriendschap zou
een dochter zijn geboren, Aleksei Le Jeune, die de naam had gekregen van Baron
Le Jeune, met wie Pussy later zou zijn getrouwd.
Op zich is dit geen al te schokkend bericht en slechts een scabreus verhaal. Het is
eerder een voortzetting van een traditie, waarin ook prins Hendrik hier en daar wel
eens een steekje liet vallen. Men kan rustig stellen, dat in alle Europese families van
goede naam en faam het verwekken van buitenechtelijke kinderen weinig andere
reactie opwekt dan hier en daar het fronsen van een wenkbrauw.
Ik wist overigens reeds in 1970, dat Aleksei daadwerkelijk bestond, omdat zij op
‘Villa Rajada’ in het Zwitserse Gland aan het meer van Genève, speelde met Kartika,
het dochtertje van de Indonesische president Sukarno uit het huwelijk met de Japanse
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Dewi Sukarno. Ik wist ook, dat - bijvoorbeeld bij een picnic bij Baron Edmond de
Rothschild - het meisje prins Bernhard in het openbaar aansprak met ‘papa’. Daarover
verwonderde de Parijse society zich nauwelijks, omdat de liaison van de prins daar
in brede kring bekend was en praktisch niet meer interessant werd gevonden.
Aleksei en Kartika zaten in Parijs lange tijd steeds in dezelfde klas, tot Dewi mij
een keer niet zonder trots meedeelde, dat haar dochter was overgegaan en Aleksei
was blijven zitten.
Toen echter dit geheim over Pussy Grinda via de berichtgeving van ‘De Telegraaf’
op straat was komen te liggen, was de chaos binnen de muren van ‘Soestdijk’ en
‘Drakensteyn’ compleet. Naar buiten toe had Joop den Uyl in de Lockheed-affaire
het gezicht van de eerste familie van het land zoveel mogelijk gered, maar intern zat
Oranje bepaald met nog meer brokken.
Terwijl men nog bezig was om op adem te komen, kondigde zich nog geen vier
weken later een nieuwe, uitermate onverhoedse aanval op het Huis van Oranje aan,
deze keer in nauwe samenwerking tussen ‘De Telegraaf’ en het Amerikaanse
weekblad ‘Time’. Ditmaal waren Claus en Beatrix het mikpunt van het smijten met
modder naar de koninklijke familie, die zich nauwelijks tegen dit soort
roddelcampagnes kan verweren.
Nadat met de Lockheed-publikaties de indruk was gewekt, dat de Oranjes corrupt
zouden zijn, werd nu op een gemene wijze geïnsinueerd, dat althans de kroonprinses
van Nederland en haar echtgenoot communistische en Sovjet-sympathieën koesterden.
De kop boven het in vele miljoenen exemplaren van het weekblad ‘Time’ over de
hele wereld circulerende artikel luidde: ‘Het rose Huis van Oranje.’
In de tekst stond onder meer, dat Claus en Beatrix hartelijke betrekkingen
onderhielden met de Sovjet-ambassadeur in Den Haag, Alexandr Romanov, en diens
vrouw. Beatrix zou zich recentelijk op een officieel diner hebben laten ontvallen, dat
zij niet begreep, waarom de berichtgeving over de USSR steeds de negatieve kanten
van dat land belichtte. Claus werd verder afgeschilderd als een ‘rode Feldwebel’ en
als om in te spelen op de toch al niet al te hartelijke betrekkingen tussen prins
Bernhard en zijn schoonzoon, werd er aan toegevoegd, dat de Duitse vrienden van
prins Bernhard deze beledigende en bovendien zéér ontoepasselijke bijnaam voor
prins Claus hadden bedacht.
Claus en Beatrix waren niet alleen met stomheid geslagen, maar ook zéér pijnlijk
getroffen. Zij lieten zich overigens niets aan de
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smerige intriges van ‘De Telegraaf’ en ‘Time’ gelegen liggen en zouden hun hartelijke
en vriendschappelijke betrekkingen met de Romanov's handhaven tot en met hun
vertrek uit Nederland op 26 januari 1979. En terecht! Hetzelfde deden trouwens
koningin Juliana en prins Bernhard.
Omdat zowel in ‘De Telegraaf’ als in ‘Time’ werd geschreven, dat ik als journalist,
vermoedelijk in samenwerking met de Russische geheime dienst, de KGB, mij zou
hebben ingespannen om ten koste van koningin Juliana prinses Beatrix op de troon
te krijgen, had ik geen andere keuze dan om van ‘De Telegraaf’ een rectificatie te
eisen - die onmiddellijk werd geplaatst - en van het weekblad ‘Time’ eveneens een
genoegdoening te verlangen. Mijn advocaat diende om die reden in 1977 een klacht
tegen ‘Time’ in bij het federale gerechtshof in Dallas, Texas.
Na vijf jaar procederen kon eindelijk de herkomst van het gewraakte artikel worden
vastgesteld. De samenstellers waren nota bene twee bloedeigen Nederlandse
journalisten, te weten Wibo van der Linde, toen van TROS Aktua TV en medewerker
van ‘Time’ in Nederland, en de correspondent van ‘De Telegraaf’ in Genève, Robert
Kroon, die eveneens voor ‘Time’ werkt. Kroon bleek de eigenlijke schrijver te zijn,
terwijl Van de Linde het stuk had onderschreven en gesanctioneerd. Op 24 april 1981
werd een en ander onder ede voor het Amsterdamse gerechtshof vastgesteld. Ik
stuurde de betrokken stukken ter inzage toe aan prins Claus, die mij op 10 juni 1981
hiervoor bedankte.
Ik had nu reeds vijf jaar vanuit privé-fondsen tegen ‘Time’ geprocedeerd. Van het
proces bestonden al een duizend pagina's getuigenverklaringen en er waren disposities
voor opgenomen. ‘Time’ had zelfs advocaten naar Amsterdam gestuurd om in mijn
persoonlijke notities te snuffelen om na te gaan of ik betrekkingen onderhield met
de KGB, die zogenaamd waren gericht tégen koningin Juliana en vóór prinses Beatrix.
Nu moest ik tenslotte mijn poging opgeven om ‘Time’ tot een rectificatie te dwingen.
Het Amerikaanse weekblad, dat ieder jaar honderden miljoenen guldens winst maakt,
beschikt over een batterij advocaten, die niets anders doen dan het blad voortdurend
beschermen tegen verontwaardigde mensen uit binnen- of buitenland, die op een of
andere manier door onjuiste berichtgeving zijn gegriefd. Daar kon ik op den duur
financieel niet meer tegen op.
Kroon en Van de Linde hadden zowel Claus en Beatrix als mij zonder meer
belasterd. De koninklijke familie voelde zich door het TROS-Telegraaf team als
gezegd beridiculiseerd en beledigd. Ze waren door twee landgenoten uit de pers voor
het miljoenen-
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forum van ‘Time’-lezers geïntroduceerd als crypto-communisten. En passant werd
ook de Sovjet-ambassadeur in Den Haag voorgesteld als een soort superspion, die
zich bezig zou houden met stoken in het Nederlandse koningshuis. Tot op heden
heeft niemand iets ondernomen om dit pakket leugens te rectificeren, ook de RVD
niet.
De jaren tussen 1976 en 1981 zouden kunnen worden omschreven als de tweede en
beslissende fase in het verblijf van Claus in Nederland. Hij had zich zo goed en zo
kwaad als het ging door een nieuwe reeks ‘stress’-situaties heengewerkt. Zijn gevoel
voor zelf-waardering was er echter, mede als gevolg van deze serie hoogst
onaangename affaires, nauwelijks sterker door geworden. Het was dus te verwachten,
dat er een moment van crisis op komst was.
De geestelijke vader van het stress-onderzoek, de Oostenrijker dr. Hans Selye,
waarschuwde dat de mate waarin de geest en het lichaam van een patiënt uitgeput
raken, in direct verband staat met het wegzinken in een depressie. Psychologische
spanningen kunnen bovendien hormonale veranderingen teweeg brengen, waardoor
‘stress’ lichamelijke symptomen zou kunnen veroorzaken. Selye heeft het ontstaan
en de ontwikkeling van het zogenaamde vechten-of-vluchten syndroom uitvoerig
bestudeerd en beschreven.
Prins Claus bevond zich in de jaren 1976-1981 in een psychisch precaire situatie.
Hij vocht nog steeds, alvorens uiteindelijk te vluchten. Hij knokte uit alle macht
tegen soms sombere stemmingen en gevoelens van twijfel en wanhoop met betrekking
tot de taken en plichten, die van hem werden verlangd. Ook binnen de familie werd
er meer en meer gediscussieerd over de positie van het moderne koningshuis in
Europa, Azië en Afrika. In Japan regeerde weliswaar de 125e keizer, maar aan de
andere kant waren er in de wereld misschien nog slechts drie regerende koninginnen
en negen koningen overgebleven. Was de monarchie, en de West-Europese
constitutionele monarchie, een aflopende zaak? Ook toen het Zweedse parlement de
plichten en taken van de koning tot louter representatieve functies terugbracht, werd
hierover binnen het Huis van Oranje levendig van gedachten gewisseld.
De vraag die aan de orde kwam was: Wanneer het Nederlandse parlement een
dergelijk besluit zou nemen, zou het dan nog zin hebben om met het opvoeren van
de show door te gaan?
Een andere kwestie waar Claus zich mee bezig hield, was de vraag wanneer zijn
vrouw de troon zou bestijgen. Wat zouden voor hem
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dan de consequenties zijn? Tot 1980 had hij ondanks alles gefungeerd als Beatrix'
voornaamste gesprekspartner. Hij deelde steeds actief in haar werk en zij bespraken
hun werkzaamheden open en gedetailleerd met elkaar. Hij besefte terdege, dat zijn
mogelijkheden om in haar arbeid te participeren tot een minimum zouden worden
teruggebracht wanneer zijn vrouw eenmaal zou gaan regeren.
De koningin wordt nu eenmaal zorgvuldig afgeschermd door haar vaste ambtelijke
raadgevers. Hare majesteit ligt feitelijk traditioneel onder een staatsrechtelijk cordon
sanitaire, dat véél en véél moeilijker toegankelijk is voor de prins-gemaal dan men
zich kan indenken of dan men misschien zou verwachten. Voor prins Bernhard was
dat nooit een punt. Met zijn savoir-vivre en daarnaast zijn krachtige identiteit omzeilde
hij als een psychische atleet alle mogelijke en onmogelijke klippen op zijn weg. Het
was hem allang goed, dat hij zich niet met een kabinetscrisis hoefde te bemoeien of
aanwezig moest zijn als drommen kamerleden de koningin adviezen kwamen brengen.
Claus daarentegen, die zich nauw betrokken voelde bij alles wat zijn vrouw aanging,
voorzag dat hij, wanneer zij eenmaal koningin zou zijn geworden, gerede kans liep
op een pijnlijke wijze buitengesloten te zullen worden bij het merendeel van haar
werkzaamheden. Hij vreesde een verwijdering, die hem al tevoren verontrustte en
die hij niet wenste en misschien ook niet aankon. Hij begreep dat het rijk volgens de
letter van de wet door de koningin werd bestuurd, maar dat in de praktijk het meeste
werk van de vorstin niet alleen door het ambtenarenkorps werd beslist, maar óók
uitgevoerd. Desondanks bleven er enkele belangrijke taken over. Hare majesteit
voerde nog één wezenlijke bestuursdaad uit, namelijk het aanwijzen van een formateur
of een informateur bij het tot stand komen van een kabinet. Bij deze benoemingen
beslist de vorstin alléén. Weliswaar ontvangt zij uitgebreid adviezen, maar de
uiteindelijke beslissing is toch de hare. Koningin Wilhelmina was waarschijnlijk de
laatste Oranje, die zich als puntje bij paaltje kwam, weinig aantrok van ministeriële
adviezen. Zij deed een persoonlijke keuze en liet de galerij van adviseurs gewoon
voor wat zij was.
Koningin Juliana ging bij kabinetsformaties uiterst zorgvuldig en strikt
constitutioneel te werk. Zij heeft zelfs eens gezegd, zich bij het benoemen van een
formateur of informateur te voelen als een onpartijdige trechter, waar alle
raadgevingen invloeiden, waarna zij zich bij de uiteindelijke besluitvorming nimmer
door persoonlijke voorkeuren of sympathieën liet leiden.
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Later zou Claus van mening zijn, dat koningin Beatrix haar eerste twee kabinetten
tot in de perfectie tot stand bracht, namelijk het tweede kabinet Van Agt en het eerste
kabinet Lubbers. Hare majesteit legde het advies van de demissionaire premier Van
Agt om professor Piet Steenkamp tot formateur te benoemen evenwel naast zich
neer. In plaats daarvan vertrouwde zij de opdracht toe aan professor De Gaay Fortman
senior. Ook politiek Den Haag is het erover eens, dat koningin Beatrix met veel verve
en energie haar eerste twee kabinetten tot stand had gebracht en ook dat zij zich had
opgesteld naar de letter van de regels van haar koninklijke rol.
Verder benoemt de koningin althans formeel rijksambtenaren en burgemeesters,
die ook in haar naam worden bezoldigd. Verder is zij formeel voorzitter van de Raad
van State, waaraan jaarlijks duizenden geschillen in de ambtelijke sfeer worden
voorgelegd. Een voorbeeld hiervan uit de regeerperiode van Juliana is een conflict,
dat in de Friese gemeente Weststellingwerf was gerezen over de aanleg van een
nieuw LPG-tankstation. Het kardinale punt was of de installatie dichter dan
vijfentwintig meter van een nabijgelegen woning mocht worden aangelegd. De ruzie
liep zo hoog op, dat men zich tenslotte tot de Kroon, dus de Raad van State wendde.
Na rijp beraad besliste deze toen, mede op milieu-hygiënische gronden, dat de
garagehouder zijn pomp verder weg moest plaatsen.
Claus, die immers al in Moskou de mening had uitgesproken, dat de vrouw zich
op de eerste plaats diende te wijden aan haar gezin, voorzag dat bij een eventuele
troonsbestijging van Beatrix zijn gezin en het gezinsleven rond de drie prinsen verder
uiteen zouden vallen. En hoe meer hij vertrouwd raakte met 's lands bestuursapparaat
hoe groter zijn twijfels werden over de vraag of hij zelf ooit op betekenisvolle wijze
deel zou kunnen uitmaken van dit proces. Hij vreesde, dat hij in de nabije toekomst
steeds meer gereduceerd zou worden tot een soort ‘stand by’ echtgenoot, die grote
moeite zou moeten doen om nog enige werkelijke aandacht te krijgen.
Persoonlijkheidsontwikkeling is een proces, dat een leven lang voortduurt. Het is
een beweging binnen de totale machinerie van denken, voelen en handelen van de
mens. Het is ook een proces in fasen. Iedere fase zal doorgaans een positieve en een
negatieve component hebben. Afgezien van de schokken, die Claus na zijn entrée in
het koninklijk had moeten verduren, voelde hij zich, mede als gevolg van zijn
innerlijke onzekerheid en zijn gebrek aan een uitgebalanceerde eigen identiteit, nog
altijd in zekere zin
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buitengesloten, ook binnen het Huis van Oranje. Claus' persoonlijkheidsontwikkeling
werd steeds meer overschaduwd door negatieve componenten.
Het werkelijke IK van prins Claus en zijn collectiviteit, het pseudo-podium van
de hofhouding met alle daaraan verbonden onwerkelijke plichtplegingen, leefden in
de jaren zeventig voortdurend op gespannen voet met elkaar. In de jaren tachtig
zouden zij in een open oorlog met elkaar terecht komen. Het spelen van zijn rol, het
steeds verder verwateren van wat ooit eens een koninklijke waardigheid had moeten
voorstellen en het vervullen van de penibele taak om het mannelijk aanhangsel van
een regerende vorstin te zijn, werden samen voor Claus steeds meer een buitengewoon
geforceerde aangelegenheid. Met andere woorden, Sigmund Freuds voorspelling,
dat de neurose van de fabel op den duur zou worden overwonnen, was bij Claus reeds
in vervulling gegaan. Erger nog: Claus, die pas als volwassen man met de fabel werd
geconfronteerd, had nooit met hart en ziel in het verhaal van Oranje geloofd.
Mythen vertolken sinds mensenheugenis het leven en de geschiedenis van de mens.
Men denke hierbij aan de Gijsbrecht van Amstel, Faust, Hamlet, Don Quichot - maar
ook aan het Huis van Oranje. De psychiater dr. C.J. Schuurman heeft eens op een
bijzonder aspect van de mythevorming gewezen en gesproken over de uitwerking
daarvan op de menselijke ziel. Enerzijds, zo meende hij, kan de zuivere mythe, zoals
bijvoorbeeld de Parcival-legende, de mens begeleiden naar grotere bewustwording.
Hier komt zijn analyse dus overeen met die van de eerder genoemde Bruno
Bettelheim. Maar anderzijds, zo was Schuurman van mening, zal de mythe de elite
het machtsmiddel aanreiken om vat te krijgen op de medemens. De
Oranje-mythologie, zo zou men kunnen stellen, dient volgens deze redenering
maximaal te worden uitgebuit teneinde de gevestigde orde in stand te houden.
De mythe van Oranje heeft het volk van Nederland driehonderd jaar lang in het
gareel doen lopen, behoudens misschien enkele onderbrekingen waarin de
republikeinse staatsvorm het ‘establishment’ had overgenomen. Voor de Nederlanders
is de band met Oranje een onafscheidelijk deel geworden van het vaderlandse
arche-type, samen met de kaasmarkt in Alkmaar of de Dom in Utrecht. Er is een
soort oer-eenheid ontstaan tussen Nederland en Oranje. Wanneer men deze, om welke
reden dan ook, plotseling zou verbreken, zou dit krachten kunnen vrijmaken, die
waarschijnlijk niemand meer in de hand kan houden en waarvan
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de gevolgen niet te overzien zouden zijn. Dit is althans de argumentatie van hen, die
zich afvragen wat het alternatief voor het Huis van Oranje dan zou kunnen zijn.
Een biologisch feit blijft overigens, dat geen enkele Nederlander als Orangist wordt
geboren. De liefde voor het koningshuis wordt niet van generatie op generatie
genetisch doorgegeven. Nederlanders worden geprogrammeerd op aanhankelijkheid
voor Oranje, inbegrepen de leden van het koninklijk huis zelve. Wanneer Beatrix
niet vanaf de wieg op Soestdijk was gehersenspoeld, dat zij de kroonprinses van
Oranje was, wanneer de fabel niet van buitenaf in haar zenuwstelsel was
geprogrammeerd, zou zij een totaal ander mens zijn geworden. En dan zou zij ook
niet aan de hand van de nog altijd opgeld doende vertelsels haar liefhebbende
echtgenoot met haar geloof in Oranje tot wanhoop hebben gebracht.
Wat het leven van Claus ná 1965 zo diep tragisch heeft gemaakt, is dat hij zo
zielsveel van Beatrix en zijn drie jongens is gaan houden. Maar om ongestoord en
volmaakt van die affectie te kunnen genieten, moest hij eerst worden opgezadeld
met de oer-navelstreng tussen Nederland en Oranje. Het volk verlangde van de
nieuwbakken prins der Nederlanden, dat hij zich met verloochening van zijn reeds
gevormde Zelf zou overgeven aan het opvoeren van een rol, die voor hem grotendeels
een onwerkelijk gebeuren was. Zou daar op den duur niet iedereen zenuwpatiënt van
worden?
Claus heeft te lang zijn eigen goden moeten tarten. Hij heeft zich te lang gedwongen
bezig moeten houden met zaken, die hem geen stap verder brachten. Alle partijen,
van Beatrix tot en met de massa van het Nederlandse volk, hebben - zich van geen
enkel kwaad bewust - veel te lang van de prins verlangd, dat hij zich perfect inpaste
in de Oranje verafgoderij, zonder zich te bekommeren om de psyche en de
gemoedstoestand van de nieuwe prins-gemaal. Was het niet Blaise Pascal, die eens
zei, dat het kwaad nimmer zo grondig en naar de letter wordt bedreven dan wanneer
het met een rein geweten geschiedt?
De voorwaarden voor een depressie zijn dikwijls al aanwezig, terwijl de eigenlijke
ontsporing nog enige tijd, soms zelfs een aantal jaren, op zich laat wachten. Gevoelens
van agressie, diepe onvrede en van rebellie tegen de status quo zullen zich eerder
naar binnen keren en zich op het Zelf richten. Het is eigenlijk een standaard
afweermechanisme bij opkomende psychologische problemen. Een naderende
depressie wordt zodoende zelden tijdig onderkend.
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Vrijwel niemand, ook niet de familie op Soestdijk of in Duitsland, de zusters of de
prinsessen was op de hoogte van de eenzame, heroïsche strijd, die werd gevoerd
achter de bomen en heesters van de nu dicht beplante tuin van ‘Drakensteyn’ en die
vooral ná 1976 steeds heviger werd.
Een uitzondering was misschien één grijzende dame in een flatgebouw in Baarn,
die steeds weer duidelijk ontroerd raakte en soms tranen in de ogen kreeg wanneer
de man van Beatrix ter sprake kwam. Zij zag de kroonprinses als een dierbare dochter,
die lange tijd onder haar speciale hoede had gestaan. Zij kende en voelde het gevecht,
dat door deze twee mensen, koningskinderen, werd gestreden. Haar diepe bezorgdheid
sprak uit haar hele wezen gedurende die laatste jaren van haar leven.
Maar ook mejuffrouw Buring Boekhoudt wachtte zich ervoor zich te mengen in
de man-vrouw relatie tussen Beatrix en Claus. Zij begreep, dat Claus Ego-problemen
had gekregen in de geforceerde situatie waarin hij zich bevond. Zij begreep, dat hij
het spoor inzake zijn zelfkennis bijster was geraakt in het labyrint van zieleroerselen,
die waren voortgekomen uit de omschakeling van Bonn naar ‘Drakensteyn’. Zij
vreesde dat het onvermijdelijk zou zijn, dat zijn oorspronkelijke inzicht in zijn Zelf
zou vertroebelen onder de stroom van opgelegde en geheel nieuwe waarden en
plichten en dat er een moment zou komen, waarop hij omtrent zijn eigen IK in het
duister zou gaan tasten. Was de ware kiem van zijn oorspronkelijke Ego immers niet
te vaak geraakt door voltreffers?
Wat ‘Miss B.B.’ misschien wel het meeste zorgen baarde, was dat de ware aard
van de prinses - die zij als niet bevooroordeelde buitenstaandster, die de prinses van
jongsafaan van nabij had zien opgroeien, wellicht beter kende dan wie ook in het
koninkrijk - zelden of nooit naar buiten toe zichtbaar was. Zij vond het een uitermate
onthutsende en trieste ervaring, dat het grote publiek Beatrix niet kende zoals zij
werkelijk was.
‘Wanneer je op deze plaats bent geboren,’ zijn gevleugelde woorden geweest, die
Beatrix zonder schroom of zelf-relativering heeft uitgesproken. Dit concept heeft
zeer geleidelijk aan bezit genomen van haar psycho-sociale realiteit. Om het cru te
zeggen: Beatrix begon de wereld enigermate te beschouwen vanuit het gezichtspunt:
Ik in het koninklijk paleis en daarbuiten de rest van het Nederlandse volk.
Mejuffrouw Buring Boekhoudt had deze metamorfose bij de kroonprinses zich
voornamelijk zien voltrekken tijdens haar Leidse studentenjaren. Ze maakte zich
daar zorgen over. Ze zei
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tegen mij: ‘Zo is Trix eigenlijk helemaal niet.’ Met andere woorden: Door de
wisselwerking in het Leidse universiteitsmilieu begon prinses Beatrix signalen af te
geven, die door de psychotherapie worden aangeduid met fantasieën van grandeur.
Zij begon personen, die behoorden tot vorstenhuizen en de zogenaamde ‘upper ten’
inderdaad enigermate te categoriseren als ‘de familie’.
Het hele concept van ‘blauw’ bloed is uiteraard onzin. We weten uit de biologie
immers, dat het bloed van alle mensen uit de wereld, rekening houdend met de
bloedgroep die men heeft, onderling uitwisselbaar is. Vandaar dat antibiotica ongeacht
ras of stand kunnen worden toegediend. Alle menselijke lichamen zitten biologisch
gezien dan ook hetzelfde in elkaar en zelfs de hersens van baby's uit China, Chili of
Nederland bestaan uit dezelfde bouwstoffen. Het is de conditionering, de codering
van buitenaf, die later de verschillen tussen de mensen gaat bepalen. Onlangs zei de
neuro-fysioloog José M.R. Delgado van het hersen-instituut Centro ‘Ramon y Cajal’
tijdens een ontmoeting op het koninklijk paleis in Madrid tegen koning Juan Carlos:
‘Sire, uw hersens en die van dit gezelschap zijn in wezen identiek. Wij allen
beschikken over dezelfde drie pond roze-grijze brei in ons hoofd. Alleen ú hebt de
hersens van een vorst, omdat de invulling en programmering van uw mentale
activiteiten daarop gericht is geweest.’
De ijdele - of de grandiose - en op hoog aanzien ingestelde persoonlijkheid, de
mens die zich duidelijk anders of zelfs verheven voelt boven de rest van het volk
temidden waarvan hij of zij leeft, zal ook dikwijls inderdaad alom worden aangestaard,
bewonderd of toegejuicht - met of zonder Oranje-vlaggetjes of Gouden Koets. Het
gedrag van de menigte zal op den duur de zich boven anderen verheven voelende
persoon doen gaan geloven, dat hij of zij ook inderdaad een uitverkorene is.
De psycho-historie spreekt dan van de koning of ‘grote leider’, die zich op den
duur ‘voedt’ met de bewondering, adoratie en overvloedige bewijzen van
aanhankelijkheid van de massa. De wisselwerking tussen de in het sprookje gelovende
massa en de persoon aan de top, die de act moet opvoeren, die de fabel over de prins
en de prinses die lang en gelukkig verder leefden, in stand moet houden, is in
werkelijkheid precies die neurose, waar Sigmund Freud reeds een halve eeuw geleden
over schreef in ‘Die Zukunft einer Illusion’.
Freud schreef over een burgerlijke juffrouw, die er van droomde eens met een
prins van koninklijken bloede te zullen huwen. De
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psycho-analyse rangschikte deze wensdroom zelfs onder de reële mogelijkheden.
Maar, zo waarschuwde de Weense psychiater, het zal aanzienlijk minder
waarschijnlijk zijn, dat er opnieuw een Messias op aarde zal neerdalen, die andermaal
een gouden eeuw zal aankondigen. Freud maakte een scherp onderscheid tussen
illusies en waanvoorstellingen. ‘Voorbeelden van illusies die op waarheid bleken te
berusten,’ schreef hij, ‘zijn niet gemakkelijk te vinden, maar de illusie van de
alchemist, dat alle metalen in goud zouden kunnen worden veranderd, zou er wel
eens één van kunnen zijn.’ Hij vervolgde: ‘Om die reden noemen we een geloof (in
Oranje; toevoeging W.O.) dan ook een illusie, wanneer het in vervulling doen gaan
van een wens de voornaamste motivatie van die illusie is. Wanneer we ons aldus
gedragen, veronachtzamen we de betrekking van de illusie tot de werkelijkheid, zoals
de illusie zelf ook verder niet is te verifiëren.’
In de psychiatrie worden gevoelens van grandiositeit en het tot stand komen van
depressies soms tegenover elkaar geplaatst. Het zijn dan ook extreme voorbeelden
van derailleren, van het spoor bijster raken. Achter manifeste grandiositeit schuilt
soms constante depressie en omgekeerd. Grandiositeit is ook dikwijls een
afweermechanisme tegen depressie, terwijl de depressieve persoonlijkheid juist de
werkelijke en diepgevoelde pijn over de beschadiging of het verlies van het Zelf
probeert te verlichten of te compenseren.
Ik weet, dat mejuffrouw Buring Boekhoudt de Leidse invloeden en de sfeer van
het daar heersende dames-studenten-milieu funest heeft gevonden voor Beatrix. Zij
zag haar lievelings-prinses - want zij was immers ook lange tijd aangesteld als rectrice
over Irene en Margriet - in sommige opzichten veranderen. Zij betreurde dit, ook
omdat zij van mening was, dat Beatrix' toekomstige ‘onderdanen’ een vertekend en
onjuist beeld zouden kunnen krijgen van het ware, zeer eenvoudige en
authentiek-adellijke karakter van de kroonprinses. Om die reden geef ik hier dan ook
een voorbeeld van hoe Beatrix werkelijk is.
Het gebeurde in Boedapest. Prins Claus was naar Hongarije gereisd om een bezoek
te brengen aan de beroemde paardenfokkerijen, waar dat land bekend om is. Op de
dag dat hij naar Nederland zou terugkeren, besloot de kroonprinses in één van haar
spontane opwellingen haar man te gaan afhalen.
Bij haar aankomst werd zij opgewacht door de echtgenote van de toenmalige
Nederlandse ambassadeur in Hongarije, Agnies Beelaerts van Blokland-Pauw van
Wieldrecht. De ambassa-
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deursvrouw die, zoals zij mij heeft verteld, met personeelsgebrek had te kampen en
bijvoorbeeld zelf boodschappen deed op de markt, beklaagde zich tegenover de
prinses over het feit, dat zij tegen het middaguur een lunch moest serveren voor prins
Claus en enkele Hongaarse heren en dat zij voor deze gelegenheid geen extra
personeel had kunnen krijgen.
Voor Beatrix vertegenwoordigt een dergelijke situatie een ideale gelegenheid om
in te grijpen. Naar het voorbeeld van haar moeder zal zij prompt alle decorum laten
varen. Daarvoor moet zij zich echter wel op eigen terrein bevinden, zoals toen binnen
de muren van harer majesteits ambassade in Boedapest, een waar paleis dat eens
heeft toebehoord aan Hongaarse grootvorsten.
Omdat ambassades in het buitenland meestal beschikken over uniformen voor het
ambassadepersoneel, stelde de kroonprinses voor om samen met haar vriendin Agnies
op te treden als serveersters. Dolle pret. Alleen al de verkleedpartij in de zwarte
jurkjes met witte schortjes en kapjes in het haar bezorgde de beide dames uitbundig
plezier. Maar het allermerkwaardigste voorval kwam nog.
Toen prins Claus en het Hongaarse gezelschap wat verlaat op de ambassade
arriveerden, stonden Beatrix en Agnies in de hal, geuniformeerd en wel, om de jassen
aan te nemen. Claus herkende zijn vrouw aanvankelijk niet. Hij verwachtte niet en
wist ook niet, dat Beatrix naar Boedapest zou komen om hem af te halen, laat staan
dat hij bij de lunch door haar bediend zou worden. Op de Hongaren, die wat meer
op gelijkheid zijn ingesteld, heeft het optreden van Beatrix die dag in Boedapest een
onvergetelijke indruk gemaakt, dat staat vast.
Wie kent in dit land de koningin van bijvoorbeeld deze zijde? Werkelijke adel laat
zich niet herkennen aan ijdelheid en show, maar aan alles wat juist Juliana's leven
voor iedere Nederlander overduidelijk kenmerkte: onvervalste en oprechte eenvoud.
Soms wordt leden van koninklijke families het hoofd op hol gebracht. Zij worden
- de gedachte is van de Rotterdamse rechtsdeskundige M. Kneepkens, die erover
schreef in ‘NRC-Handelsblad’ - ‘als edelwild in natuurreservaten nagejaagd’.
Kneepkens omschreef de aanhankelijkheid voor het Huis van Oranje van de zijde
van de massa als dikwijls gelijkend op ‘bavianenliefde’. Hoe kan het ook anders als
hele volksstammen zich psychisch blijven optrekken aan het theater rond het
koningshuis? Wat er verder met de psyche van de ‘blauwbloeden’ gebeurt, zal jan
en alleman een zorg zijn. Wanneer de koningin en haar familie er
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maar voor zorgen, dat het volk zich iedere derde dinsdag van september kan vergapen
aan de Gouden Koets, dan is het goed. Waar ‘Miss B.B.’ omtrent Beatrix grote zorgen
over had, was dat de op grandeur gerichte persoonlijkheid leeft met de illusie niet
alleen uitzonderlijke prestaties te moeten leveren, maar deze waar mogelijk ook
inderdaad effectueert. Het konings-theater dreigt zodoende soms een tweede natuur
te worden. De grandioos ingestelde persoonlijkheid krijgt een tweede IK, dat sterk
verweven zal raken met ijdele en narcistische trekken van zelf-bewondering, van tot
alles in staat zijn, in bepaalde gevallen zelfs van zelfoverschatting.
De zich boven anderen verheven voelende persoonlijkheid zal bovendien gedreven
kunnen worden door een vorm van obsessie om datgene, wat moet worden uitgevoerd
tot in de perfectie te doen. Moet iemand die zich verheven voelt boven anderen
immers niet echt uitblinken? Wie anders is en op een andere plaats is geboren, moet
ook echt nummer één zijn, moet het Duits beter uitspreken dan anderen, moet tonen
tot betere prestaties in staat te zijn dan anderen. Dikwijls loopt parallel aan de
genoemde vormen van grandiositeit ook een stille bewondering van eigen talenten,
prestaties of bijzondere toewijding en moed.
Terugblikkend op de eerste vijftien jaar (1965-1980) van prins Claus' aanwezigheid
aan het Nederlandse hof, hebben we een aantal tendensen in zijn tumultueuze leven
vastgesteld. Het sprookje van ‘Drakensteyn’ zou gaandeweg de richting van een
nachtmerrie opgaan. De vrouw van zijn dromen verloor onderweg veel van haar
oorspronkelijke onbevangenheid en begon steeds meer toe te leven naar het moment,
dat zij zelf een majesteit zou zijn.
Claus was voor zijn eigen gevoel nog altijd niet van de grond gekomen. Zijn
Ego-situatie was steeds onduidelijker en verwarder geworden. De beschreven affaires
en schandalen hadden hem nog meer in het defensief gedrongen. Claus holde naar
een crisissituatie toe. En in die penibele toestand zorgde zijn schoonmoeder toch nog
voor een vroegtijdige, voor hem hoogst onaangename verrassing.
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IV
Het leek wel een sprookje uit Moeder de Gans, maar het was werkelijkheid. Koningin
Juliana schonk haar oudste dochter op haar 42e verjaardag, 31 januari 1980, de troon.
Dat was een cadeautje, dat je maar één keer in je leven krijgt. De meeste mensen
zouden ervoor tekenen, indien zij het niet hoefden aan te nemen. Maar van de veertien
miljoen Nederlanders was juist Beatrix de enige, die hierin geen keuze mocht hebben.
Zij móest. Althans, zij was zorgvuldig geconditioneerd om er diep van overtuigd te
zijn, dat dit dus haar door God opgelegde plicht was.
Op 30 april 1980 zou de kroonprinses in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de eed
op de Grondwet afleggen, zoals voor haar koning Willem I in 1815, koning Willem
II in 1840, koning Willem III in 1849 (in 1890 werd het ambt overgenomen door
koningin Emma als regentesse), koningin Wilhelmina in 1898 en koningin Juliana
in 1948. Het leek er trouwens op, dat men had gewacht tot het moment van voltooiing
van de restauratie van Huis ten Bosch, waar Beatrix en Claus zouden gaan wonen.
Het paste in Beatrix' opvatting over het uitvoeren van haar koninklijke taken om Den
Haag wederom tot residentie te verheffen. Kosten noch moeiten werden voor dit doel
gespaard. Uit de staatskas werden enkele honderden miljoenen gereserveerd om Huis
ten Bosch te restaureren. Ook Paleis Noordeinde werd in de oorspronkelijke luister
hersteld om dienst te kunnen doen als werkpaleis voor de nieuwe koningin.
Het aftreden van Juliana liet menige Nederlander niet onbewogen. Toen de 71-jarige
koningin er in haar korte televisietoespraak met betraande ogen op wees - ware het
niet voor de camera's van de NOS geweest, dan zou haar lieve hondje tijdens die
historische rede bij haar op schoot hebben gezeten - dat zich in het leven van ieder
mens een moment voordoet, dat men zich realiseert, dat de krachten afnemen, was
iedere TV-kijker geroerd. Koningin Juliana kan met recht een vrouw worden genoemd,
die met haar nobele eenvoud de harten van de mensen had gewonnen. Trouwens,
wanneer men haar op haar 75e verjaardag met een kleinkind in een kermiswagentje
ziet ronddarren, kan men stellen, dat deze Oranje bovendien over een ijzersterk gestel
beschikt.
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‘Al wat ik ná mijn aftreden wil vragen,’ sprak koningin Juliana, ‘is uw steun en
vertrouwen te geven aan de nieuwe koningin.’ Zuiverder en soberder kon het haast
niet.
Ruud Lubbers, de toenmalige fractievoorzitter van het CDA, verklaarde in een
reactie: ‘Respect, dankbaarheid, heimwee, nu al, en vertrouwen: die gevoelens komen
op bij de verklaring van koningin Juliana.’
In het parlement verklaarde het socialistische kamerlid J.J. Voogd, één van de
negen kamerleden, die in 1965 hadden geweigerd goedkeuring te verlenen aan het
huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg, dat hij er nu, in 1980, ‘geen
enkele moeite mee had’ dat Beatrix koningin werd. ‘Claus,’ zei hij, ‘heeft er sedertdien
alles aan gedaan om zich goed in de Nederlandse samenleving te integreren. Het
probleem van toen is een gepasseerd station.’
‘Mensen die bekwaam en tegelijk aardig zijn,’ schreef ‘De Volkskrant’ in die
dagen, ‘zijn in het openbare leven altijd lastig te missen. De opvolging zal geen
gemakkelijke worden. Onwillekeurig wordt altijd getoetst aan de voorafgaande
periode en hoe succesvoller die was, des te hoger zijn de eisen. Prinses Beatrix erft
met de troon ook een politieke en staatsrechtelijke structuur rond de monarchie, die
in toenemende mate slijtplekken vertoont. De problemen rond de monarchie zijn een
uitvloeisel van een maatschappelijke ontwikkeling. Juliana heeft ze allerminst
vergroot, laat staan veroorzaakt.’ ‘De Volkskrant’ signaleerde gewoon, net als menig
ander in het koninkrijk, dat de Oranjetraditie gezien de gewijzigde sociaal-culturele
verhoudingen in de samenleving voor veel mensen een andere betekenis had gekregen
dan zij honderd, tweehonderd of driehonderd jaar geleden zou kunnen hebben gehad.
In ieder geval had Nederland na honderd jaar voor het eerst weer een kroonprins
van Oranje. Volgens een in die dagen gehouden opiniepeiling was nog steeds 89%
van alle Nederlanders van mening, dat het land een koninklijk moest blijven.
De commentaren, die nu werden geschreven, nadat Claus vijftien jaar in Nederland
was geweest, stonden in schrille tegenstelling met die uit 1965. De teneur was nu
geheel anders. Na de bekendmaking van haar troonsafstand door koningin Juliana
schreef ‘NRC-Handelsblad’ bijvoorbeeld: Het allerknapste van Beatrix is, dat zij
Claus heeft gekozen. Hij biedt haar dingen, die zij niet heeft. Een ongelooflijk
verstandige man, een haarscherpe analyticus, koel. De beste beschermengel van het
Huis van Oranje. Hij heeft veel nagedacht en is zeer bescheiden in het geven van
een
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opinie. Beatrix zal gauwer zeggen wat zij ergens van vindt. Zij is dan van: dat regelen
we wel even. Hij is ervoor, dat alles puntgaaf gebeurt. Als Beatrix ergens van is
overtuigd, moet het ook gebeuren en dan neemt ze wel eens te weinig tijd om er over
na te denken. Zij is een actievrouw. Hij is een filosoof.’
De overgrote meerderheid van de Nederlanders was van mening, dat de monarchie
moest blijven voortbestaan. Er was echter ook een zéér gedecideerde en luidruchtige
minderheid, die er heel anders over dacht en die ervoor zou zorgen, dat de kroningsdag
van Beatrix een nare, bloederige, traangasachtige aangelegenheid zou worden, waarbij
meer dan honderd gewonden zouden vallen, waarvan velen er vrij ernstig aan toe
waren.
Bernhard, Juliana, Claus en Beatrix verschenen op de ochtend van de dertigste
april op het balkon van het Paleis op de Dam. Ondanks uitvoerige
veiligheidsmaatregelen en het opstellen van drommen mensen aan wier orangistische
gezindheid niet kon worden getwijfeld, zou deze klakkeloos herhaalde traditie uit
de hand lopen. Nadat Juliana de nieuwe koningin aan het publiek had voorgesteld,
sprak Beatrix de volgende woorden:
‘U zult begrijpen, dat ik de behoefte heb mij eerst te richten tot mijn moeder. Lieve
moeder. In de bijna 32 jaar, dat U onze koningin bent geweest, hebt U zich ten dienste
gesteld van Uw medemens. (Beatrix vermeed de achterhaalde term “ten dienste
gesteld van Uw onderdanen”. Dat was een vooruitgang.) U hebt daarmee de liefde
verworven van ons allen. Diep dankbaar ben ik U, voor wat U, met vader naast U,
in al die jaren voor ons land hebt gedaan. Ik kan alleen maar hopen, dat mij de kracht
geschonken wordt om het koningsschap uit te oefenen op een manier, die in de lijn
ligt van Uw wijsheid en Uw menselijkheid, op een manier, die U waardig is. U bent
niet alleen mijn moeder. U bent ook mijn voorbeeld. Op de plaats waar U het eerst
als koningin Juliana verscheen, roep ik U nu van harte toe: nog vele jaren van geluk
en voldoening als prinses Juliana!’
‘Als Uw nieuwe koningin wil ik op dit moment maar enkele woorden zeggen. Met
ernst heb ik mij voorbereid op deze zware taak en ik besef, dat er veel van mij
gevraagd zal worden. Toch wil ik deze functie aanvaarden als een grote en mooie
opdracht. Mijn uiterste best zal ik doen, om mij, met steun van mijn man, het
vertrouwen waardig te tonen, dat velen mij vandaag schenken. Moge eendracht een
basis zijn, waarop, ook in een moeilijke toekomst, onze samenleving in rijke
verscheidenheid kan bloeien. Wat mij aan krachten is geschonken, zal ik aanwenden
om die eendracht te bevorderen. Geen ander streven heb ik, dan
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mij in te zetten voor U en voor ons hele volk, en het land te dienen. Leve Nederland.’
Toch was er op de Dam een aantal jongeren, die ‘boe’ riepen. Zij werden snel
verwijderd. Zelfs tijdens de woorden van Juliana werd de orde dermate verstoord,
dat zij om stilte moest verzoeken en zelfs meerdere malen. Dergelijke reacties vanuit
het publiek waren in 1948, toen Wilhelmina bij haar troonsafstand samen met Juliana
en Bernhard op het balkon verscheen, nog ondenkbaar. De tijden waren ingrijpender
veranderd dan men zich misschien bewust was. Ik betwijfel of de balkonscène op
de Dam bij de troonsbestijging van Willem Alexander in de 21e eeuw überhaupt zal
kunnen worden opgevoerd.
Tijdens de kroningsplechtigheid in de Nieuwe Kerk waren grote delen van
Amsterdam al in rep en roer. Bereden politie voerde met getrokken sabel charges
uit. Ambulances reden af en aan. Sirenes loeiden. Auto's werden in brand gestoken.
Straatstenen vlogen om de oren. Het was een pandemonium in de hoofdstad en dat
op een dag, die bedoeld was als nationale feestdag. Ondanks vertwijfelde pogingen
om een eeuwenoud ritueel overeind te houden, bleek de gewoonte toch aan luister
te hebben verloren. De wereld verandert. Mensen veranderen en het is onontbeerlijk,
dat tradities worden aangepast.
In Baarn volgde ‘Miss B.B.’ de kroning op de televisie. Tijdens het huwelijk van
Beatrix en Claus was zij in de Nieuwe Kerk achter een pilaar neergezet, zodat zij
nauwelijks iets van de plechtigheid had kunnen zien. Nu was zij bovendien reeds 87
jaar. Zij zei me steeds vurig te hopen, dat het haar gegeven zou zijn om haar
kroon-leerling nog enige tijd op de troon te kunnen volgen.
Voor het nieuwe koningspaar zelf waren de relletjes rond de inhuldiging in 1980
een onheilspellend teken aan de wand. Er lag een donkere schaduw over de eerste
dag van de regeerperiode van de nieuwe koningin van Nederland.
Nadat de rook in Amsterdam was opgetrokken en de feestroes was uitgeslapen,
werd prins Claus teruggeworpen in de realiteit van zijn positie, die door het
koningsschap van zijn vrouw nog verder was verslechterd. Zou zijn bewegingsvrijheid
nu nog meer worden besnoeid en gekortwiekt? Zou hij nu helemaal worden
gereduceerd tot een koninklijk ornament? Zijn zelf-realisatie zou alleen maar verder
worden gestagneerd.
Als man van de kroonprinses was het Oranje-circuit min of meer een haalbare
kaart gebleken. Opererend vanuit ‘Drakensteyn’ was er aanzienlijke speelruimte
overgebleven om allerlei privé

Willem Oltmans, Prins Claus (1965-1985)

86
dingen te doen, mensen te spreken of reizen te maken in verband met zaken die hem
interesseerden. Ik noemde reeds de reis naar Hongarije, waar verder niemand van
op de hoogte was. In de Lage Vuursche was er nog enigszins sprake van prinselijke
‘privacy’.
Dit veranderde allemaal drastisch nu zijn vrouw de regerende vorstin was geworden.
Ook voor de kinderen zouden ingrijpende wijzigingen nodig zijn, mede in verband
met hun veiligheid en de altijd aanwezige kans op kidnapping. Een voorbeeld: Beatrix
reed eens van Soestdijk over de grote weg naar ‘Drakensteyn’. Een van de jongens
zat achterin de wagen vervelend te doen, waarop ze hem uit de auto zette en naar
‘Drakensteyn’ liet lopen. Een prins van Oranje op weg naar huis, lopend langs een
drukke autoweg. Voor dergelijke strafjes zou nu geen plaats meer zijn. Claus begon
het koninklijke gedoe om hem heen steeds meer te ervaren als een soort psychische
hogedrukketel, waarvan de deksel bij tijden zat vastgeroest. De gedachte, dat hij
voortaan permanent op eieren moest lopen, maakte hem bij voorbaat neurasthenisch.
De kleurloosheid van het prins-gemaalschap - althans formeel en naar de letter van
zijn grondwettelijke positie - had op zijn persoonlijkheid een verstikkende invloed.
Het was een vorm van onmondigheid, die aan psychische zelfdoding grensde.
De ziel van de mens is juist de branding van alle leven, een ontmoetingsveld van
de aanwezige levenskrachten. De ziel van het individu is als een bruisende smeltkroes,
waarin het eigenlijke levensproces van de hij of zij zich afspeelt. Op Claus begon
het koninklijke regeer-circuit steeds moordender in te werken.
Hij had echter een moedige bondgenoot in Jan de Koning, de minister van
Ontwikkelingssamenwerking. Nog voor de betrokken kamer-commissies uit het
parlement of de leiders van de politieke partijen zich hierover hadden kunnen
uitspreken, verklaarde de minister in een televisie-interview, dat hij geen enkele
reden had en ook geen enkel overtuigend argument kende om prins Claus zijn
adviseurschap op zijn ministerie te laten beëindigen nu zijn vrouw staatshoofd was
geworden. Indertijd plaatsten het CDA en zelfs de liberalen namelijk vraagtekens
bij het aanblijven van de prins op het ministerie. De christen-democraten lieten echter
hun bezwaren varen nadat hun eigen minister zich duidelijk had uitgesproken ten
faveure van het prinselijk adviseurschap.
Claus won dus in ieder geval deze slag om het behoud van een voor hem - en voor
zijn zelf-respect - vitale functie, ondanks het feit dat zijn positie nog delicater was
geworden dan voorheen. In
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1981 zou de prins zijn eerste officiële buitenlandse reis gaan maken als echtgenoot
van de koningin én als voorzitter van een regerings-delegatie. Het doel van de reis
was India, het grootste niet-dictatoriaal geregeerde ontwikkelingsland ter wereld.
Kort voor het vertrek naar New Delhi had Claus in Scheveningen onder auspiciën
van de buitenlandse persvereniging eerst nog een ontmoeting met journalisten. Hij
hield een rede en merkte onder meer op, dat wanneer door bepaalde media het etiket
‘links’ op iemand is geplakt, het bijna niet meer mogelijk is om er nog vanaf te
komen. Dat was een stigma, een brandmerk, dat je permanent bleef vervolgen, waar
of niet waar. De prins doelde dus duidelijk op de publikaties in ‘Time’ en ‘De
Telegraaf’, waarin het koningspaar als halve communisten was afgeschilderd.
Op de afzonderlijke vraag of hij zich een gelukkig mens voelde, gaf Claus een
ontwijkend en macaber antwoord. ‘Ik bevind me in een bevoorrechte positie,’ zei
hij, ‘maar ik maak me net als elke vader met jonge kinderen zorgen over de dreiging
van een atoomoorlog en over de steeds groter wordende voedselschaarste in de
wereld.’ Wie had een ander, een persoonlijker antwoord verwacht? Een prins van
het koninkrijk der Nederlanden discussieert niet en plein publique over gevoelens,
die de familie betreffen. Later zou deze noodzaak tot het geven van cliché-matige
antwoorden tijdens therapeutische gesprekken worden gereconstrueerd. Bij iedere
neurose illustreren de afweermechanismen de grondoorzaken van het psychische
conflict. Een ontsporing tussen de vier polen van het innerlijke leven - te weten: het
instinct, het geweten; de voor het individu in zijn leven belangrijke mensen; en de
werkelijke wereld - zal via dergelijke uitwijkpogingen de ideeën, de gevoelens en
de realiteit zodanig blijven vervormen en manipuleren, dat deze naar eigen inzicht
op de omgeving kunnen worden afgestemd en toegepast. Door deze methode van
naar persoonlijke smaak verwrongen gedachten en emoties te volgen, is een proces
van zelfgenezing mogelijk, althans voor enige tijd. Sigmund Freud ontdekte al aan
het eind van de vorige eeuw, dat gevoelens uit hun voegen konden raken om zich op
andere manieren in de psyche te gaan roeren. Hij stelde vast, dat gevoelens en ideeën
konden worden losgeweekt om te worden geënt op andere, meer neutrale houvasten.
In Freuds tijd werden dergelijke opvattingen nog versleten voor kunstgrepen, soms
zelfs voor vormen van hekserij. Later zouden concepten als projectie, sublimatie,
overdracht en verdringing in brede kring worden geaccepteerd.

Willem Oltmans, Prins Claus (1965-1985)

88
De reis van prins Claus naar India was dus om meer dan één reden voor hem van het
grootste belang. In zekere zin was het een proef, een test om vast te stellen in welke
hoedanigheid hij bepaalde taken, die zowel voor het koninklijk als voor hemzelf van
bijzondere betekenis waren, zou kunnen blijven vervullen zonder net als zijn
schoonvader bijna onherstelbare brokken te maken. Ik besloot dan ook naar India te
reizen en kreeg van de Gemeenschappelijke Pers Dienst de opdracht om een verslag
over de missie van prins Claus door te geven. India zou worden bezocht van 20
februari tot 4 maart 1981. Om voor mij onverklaarbare redenen was ik blijkbaar de
enige journalist die meewilde.
De organisatoren in New Delhi zaten wat betreft het protocol met de handen in
het haar. Kwam de prins als adviseur van het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking? Was hij immers niet tegelijk de echtgenoot van het
Nederlandse staatshoofd? En moest mevrouw Indira Gandhi nu een lunch of een
diner voor hem geven? Er bestond een nerveuze onduidelijkheid over de exacte
positie van de prins. Wanneer de Engelse prins Phillip naar India kwam, leverde dat
geen enkele moeilijkheid op, want hij droeg duidelijk en alléén de pet van man van
de Britse koningin.
De Indiase tegenspeler van prins Claus was de minister van Handel, Staal en
Mijnen, Shri Pranab Mukherjee. Andere officiële besprekingen werden gevoerd met
Shri R. Venkataraman, minister van Financiën, met Shri S.B. Chanan, minister van
Onderwijs en Cultuur, met Shri Rao Birendra, minister van Landbouw, met Shri
Charandit Chajana, minister van Industrie, en met Shri Narashima Rao, minister van
Buitenlandse Zaken, om enkele van de Indiase autoriteiten te noemen. Het programma
was druk bezet, zo niet overladen.
Enerzijds scheen de prins in zijn element. Toch leek hij me veranderd. Ik had hem
enkele jaren niet meer gezien of ontmoet. Hij leek me formeler in zijn gedrag, stijver,
haast plechtiger. Anderzijds scheen hij me onzekerder, teruggetrokkener. Zijn
privé-secretaris, de heer Froger, was constant in zijn buurt. Ook mij was hij zéér
behulpzaam, zij het op persoonlijke titel.
In New Delhi werd ten besluite een persconferentie gegeven. Een Indiase journalist
vroeg de prins waarom hij en Nederland belangstelling hadden voor het verstrekken
van ontwikkelingshulp: ‘Doet u dit met het oogmerk van het maken van winst?’
Claus: ‘Om te beginnen vind ik de idee van winst maken geen verkeerd of lelijk
begrip. Maar naar mijn mening zullen de westerse landen op de eerste plaats moeten
nagaan of onze plannen en voorstellen gunstige voorwaarden bieden voor de
ontwikkelings-
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landen, die wij willen helpen.’ De prins wees er op, dat Nederland nummer twee was
op de lijst van rijke landen, die ontwikkelingshulp verleenden, direct volgend op
Zweden.
Even ontstond er een meningsverschil met professor F. van Dam, toentertijd
onderdirecteur-generaal voor internationale samenwerking van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en thans verbonden aan het Internationale Monetaire Fonds in
Washington. Wat me amuseerde was, dat het betreffende cijfer, dat prins Claus uit
het hoofd had genoemd, ná raadpleging van de dossiers door Van Dam juist bleek
te zijn.
Een ‘slip of the tongue’ leek mij de prinselijke reactie op een vraag van een andere
Indiase journalist. Deze wilde weten hoe prins Claus in het ontwikkelingswerk
verzeild was geraakt. Claus antwoordde zonder blikken of blozen: ‘Op basis van
kennis van de vraagstukken.’ Hij corrigeerde zichzelf echter vrijwel onmiddellijk en
vervolgde: ‘In werkelijkheid werk ik aan de hand van stringente constitutionele
beperkingen. Toch ben ik van mening, dat men zich behoort bezig te houden met
werkelijk belangrijke onderwerpen. De Nederlandse regering heeft mij nu deze kans
gegeven. Ik doe dit speciale werk thans sedert twee jaar.’
Dit zegt iets over het karakter van Claus. Zijn eerste, spontane reactie - ‘op basis
van kennis’ - vond hij direct al te aanmatigend. Hij trachtte vervolgens zijn verklaring
af te zwakken. Ik lunchte diezelfde dag met Shri N.N. Desai, directeur voorlichting
van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken, mevrouw C. Muthamma, de
Indiase ambassadrice in Den Haag, en enkele andere Indiase autoriteiten in het Taj
Mahal Hotel in New Delhi, waar ook prins Claus verbleef. Unaniem was men van
Indiase zijde vol lof over de wijze waarop prins Claus zich namens Nederland in
New Delhi op alle niveaus had gepresenteerd. Mevrouw Gandhi sprak ik vrij
uitgebreid vóór het bezoek van Claus; haar kon ik deze vraag niet meer stellen.
Wellicht is het juist en onontbeerlijk, dat ik hier aandacht wijd aan het feit, dat prins
Claus als eerste Oranje als getuige heeft moeten optreden voor de rechtbank. Uit
persberichten uit die dagen leek het alsof dit mijn toedoen was geweest, maar in
tegenstelling tot deze voorstelling van zaken, ligt de verantwoordelijkheid voor dit
onsmakelijke incident uitsluitend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna
verder met ‘BZ’ aangeduid) en de opeenvolgende ministers van BZ. De verschijning
van Claus voor de rechter is eigenlijk het gevolg van de sabotage van mijn
journalistieke arbeid door BZ en zijn ministers.
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Deze onwettige sabotage van mijn journalistieke activiteiten begon bij minister Luns
en diens ministerie in 1957, toen ik vanuit Djakarta openlijk stelling koos in de
kwestie Nieuw Guinea en het beleid van Luns omschreef als een ‘verloren zaak’.
Dat was vijf jaar te vroeg, maar wél waar.
Luns zond de Binnenlandse Veiligheids Dienst naar de toenmalige hoofdredacties
van de NRC, het Handelsblad en het Vaderland en ik werd door deze bladen
onmiddellijk ontslagen als correspondent in Indonesië. Alléén door het weekblad
Vrij Nederland bleef ik nog enige tijd drijvende, maar tenslotte ben ik in 1958 naar
de VS geëmigreerd. Ik kreeg als journalist nergens meer een poot aan de grond. Met
inschakeling van De Telegraaf beschuldigde de overheid mij van landverraderlijke
activiteiten. Zelfs in de VS werd ik meteen al in 1958 achtervolgd. Ambassadeur
J.H. van Roijen reisde nog in juni van dat jaar in opdracht van het ministerie van BZ
naar New York om te proberen de president van mijn lezingenbureau, W. Colston
Leigh, over te halen het met mij gesloten contract te vernietigen. De regering, de
Nederlandse overheid dus, probeerde mij rechtstreeks brodeloos te maken. Ik mocht
met mijn mening nergens aan het woord komen, ook in de VS niet.
In 1962 werd Nieuw Guinea alsnog overgedragen aan Soekarno en het beleid van
Luns had gefaald. Maar een instructie van BZ aan alle Nederlandse vestigingen in
het buitenland om mij geen enkele faciliteit als journalist te verlenen, bleef van kracht.
Ze achtervolgde mij waar ik ging en saboteerde mijn journalistieke activiteiten.
Telkens opnieuw werd ik gedwarsboomd, bijvoorbeeld op het hoofdkwartier van
de UNO. Voor BZ bleef ik onaanvaardbaar. Via de beroepsorganisatie, de Nederlandse
Federatie van Journalisten, is daarop gedurende twintig jaar een permanente
correspondentie van protesten en toezeggingen gevoerd: met Luns, met Van der
Stoel, met Schmelzer en noem maar op. Er werd wel toegezegd, dat ik met rust zou
worden gelaten, maar het tegendeel was waar.
Het is een feit, dat ik iedere keer wanneer Luns na het Nieuw Guinea-fiasco de
geschiedenis probeerde te vervalsen en trachtte de schuld te schuiven op de inmiddels
doodgeschoten president Kennedy en diens broer (nu zouden volgens Luns de
Kennedy's Nederland hebben ‘verraden’) daartegen in het geweer kwam. Ook toen
Luns ook nog eens werd benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO, heb ik hier
stelling tegen genomen en onder meer gevraagd om een parlementaire enquête
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naar 's mans handel en wandel.
Dat nu, in 1981, met het bezoek van Claus aan India, opnieuw een rel in de maak
was, lag niet aan mij, maar aan BZ. Dit ministerie had namelijk een conflict met de
Indiase ambassadrice, mevrouw C. Muthamma, over het meereizen van een team
van de KRO-televisie met Claus. De Indiase regering weigerde de KRO voor dit
doel visa te verstrekken, wegens wat New Delhi beschouwde als ‘wangedrag’ van
KRO-zijde tijdens eerdere reizen naar India. Toen BZ echter zodanige druk op de
ambassade uitoefende, dat mevrouw Muthamma nauwelijks meer kon blijven weigeren
- de man van hare majesteit de koningin was immers in het geding - verleende zij te
elfder ure de KRO visa.
Tegen mij zei mevrouw Muthamma in die dagen: ‘Jij bent zojuist in India geweest
(ik had een televisie-interview gemaakt met mevrouw Gandhi). Waarom ga je niet
mee met Claus?’ Of dit een tegenzet was van de ambassadrice in verband met de
KRO-affaire wist ik niet. Ik wist zelfs niet, dat Claus naar India ging. Ik nam dus
contact op met BZ en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en kreeg
aanvankelijk alle medewerking. Een dikke map materiaal werd mij toegezonden en
niets wees erop, dat men in werkelijkheid had besloten mij niet in staat te stellen
mijn werk te doen, eenmaal in India aangekomen zijnde. Ook op BZ wemelt het
uiteraard nog van Luns-sympathisanten of althans van pover geïnformeerde heren,
die geen benul hebben van de schade, die deze man het vaderland heeft berokkend
met zijn verdraaiingen van de feiten.
Ik reisde - in tegenstelling tot het KRO-team, dat met de prins meemocht - op
eigen gelegenheid naar New Delhi. Aldaar aangekomen gebeurde er reeds meteen
iets ongewoons. Waar ambassadeur Leopold en zijn staf mij drie maanden eerder
met gepaste reserve, maar verder behoorlijk hadden ontvangen, vroeg de
zaakgelastigde nu wie ik was. Men deed of ik voor het eerst van mijn leven in India
was. Ik zei naar India te zijn gekomen in speciale opdracht van de Gemeenschappelijke
Pers Dienst, een combinatie van een dozijn Nederlandse dagbladen met een oplage
van een miljoen exemplaren per dag. De ambassade antwoordde toen ik zei, dat ik
voor de GPD werkte: ‘Is dat de Gereformeerde Pers?’
Ik begreep, dat Big Brother weer eens had toegeslagen en alarmeerde telefonisch
Jan van Beek, mijn hoofdredacteur in Den Haag. Dit had enig resultaat, maar niet
zoveel. Professor F. van Dam bleek na drie dagen bereid mij te woord te staan, maar
gaf later toe mij in New Delhi niet méér te hebben verteld dan hij de
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pers bij vertrek uit Nederland had toevertrouwd. Nog een voorbeeld. Prins Claus
ging naar een universiteit om met studenten te spreken. Ik mocht niet mee. Ik kon
trouwens nergens mee naar toe, want de ambassade weigerde mij het programma
van de prins te geven. Professor Van Dam schoof dit programma onder de deur van
mijn hotelkamer door op de dag dat Claus India verliet. De enige in het prinselijk
gezelschap, die begreep wat er aan de hand was, was de heer Froger, de secretaris
van de prins en thans consul-generaal in Houston in Texas. Hij gedroeg zich wellevend
en correct en kwam overal met uitgestoken hand naar me toe. Hij ging zelfs zover
rechtstreeks te zeggen, dat hij en prins Claus geheel buiten de affaire stonden en niet
bij machte waren om aan de openlijke sabotage van de zijde van BZ iets te veranderen.
Hij betreurde de gang van zaken. Uit beleefdheid wilde ik niet zeggen: ‘Maar prins
Claus is toch de leider van de delegatie? Ik begrijp dit niet.’ Ik was er echter van
overtuigd, dat Claus inderdaad buiten de affaire stond. Ambassadeur Leopold, die
mij drie maanden tevoren zelfs had geadviseerd bij mevrouw Gandhi eens het
onderwerp van de Indiase betrekkingen met de EEG aan te roeren, deed nu of hij
niet wist wie ik was en liep verscheidene malen straal langs me heen. Zo zijn de
manieren van de lintjesdragende heren van BZ tegenover een landgenoot, die al
dertig jaar in de journalistiek werkzaam is, wanneer deze landgenoot meningen
verkondigt (in de vijftiger en zestiger jaren) die in strijd zijn met de officiële politiek
van een minister, die uiteindelijk bovendien ook nog eens bakzeil haalde in Indonesië.
Ik keerde met lege handen in Nederland terug. Ik had tien dagen voor niets in India
gezeten. De Indiase autoriteiten en mevrouw Muthamma begrepen echter precies
wat er gebeurde. De woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken
gaf voor mij, met enkele ambtenaren en mevrouw Muthamma een speciale lunch in
het hotel waar Claus logeerde. Maar een werkelijke reportage heb ik dus nooit kunnen
maken. De GPD rekende met mij af en maakte 180 gulden over voor telegramkosten.
Ik besprak met mijn raadsman, de deken van de Amsterdamse advocaten, H.M.
Voetelink, wat mij te doen stond. Ik had immers minstens tienduizend gulden
uitgegeven en er slechts 180 teruggekregen, dankzij de sabotage van BZ. Bovendien
was het, ruim twintig jaar na het beëindigen van het Nieuw Guineaconflict, een
onredelijke zaak, dat BZ onverminderd doorging met het onrechtmatig verhinderen
van het uitvoeren van mijn journalistieke arbeid.
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Voetelink spande, met gedeeltelijke steun van zowel de NVJ als de GPD, ook
financieel, een kort geding aan tegen de Staat der Nederlanden, in casu het ministerie
van Buitenlandse Zaken. En zo kwam het, dat prins Claus uiteindelijk onder ede is
moeten komen getuigen in deze zaak, omdat hij als leider van de delegatie in laatste
instantie verantwoordelijk mocht worden geacht voor de gang van zaken en voor het
gedrag van de onder hem ressorterende ambtenaren in India. Dat was terecht het
juridische standpunt van mr. Voetelink.
Claus sprak achter gesloten deuren zeer sympathiek en distantieerde zich geheel
van de sabotage van BZ jegens mij. Ik ben in het bezit van zijn verklaring, doch het
staat mij niet vrij deze te publiceren, althans niet nu.
Ná deze reis door India waren er tal van andere officiële verplichtingen, zoals in
1982 een buitengewoon geslaagd staatsbezoek van het koninklijk paar aan
West-Duitsland, Claus' vaderland. Vrij gauw daarna stond een officiële reis naar de
VS op de agenda. Het bezoek was bedoeld om luister bij te zetten aan het feit, dat
Washington en Den Haag tweehonderd jaar diplomatieke betrekkingen hadden
onderhouden.
Aan de vooravond van de reis naar de VS verleenden de koningin en de prins een
interview aan Ferry Hoogendijk van ‘Elseviers Magazine’. Wat in dit vraaggesprek
onmiddellijk opviel, waren de sterk Europees georiënteerde politieke inzichten van
Beatrix. Zij beriep zich bijvoorbeeld op de ook in Moskou gerespecteerde voormalige
Amerikaanse ambassadeur in de Sovjet Unie, George Kennan, een diplomaat, die al
jarenlang zijn diepe bezorgdheid uitspreekt over de krankzinnige spiraal van de
atoombewapening. ‘De heer Kennan,’ zei hare majesteit, ‘heeft goed verwoord
waarover wij ons zorgen maken. Europa zou kunnen helpen bij het tot stand brengen
van de dialoog tussen de twee supermachten.’
Kennan is een man, die juist in het conservatieve en op de koude oorlog gerichte
Washington van Ronald Reagan diep wordt geminacht. Medewerkers van de president
als Cap Weinberger (Defensie) en Shultz (Buitenlandse Zaken) verafschuwen zijn
op de dialoog gerichte benadering van de betrekkingen met de Sovjet Unie. Volgens
hen zou alléén militaire superioriteit de taal zijn, die het Kremlin zou verstaan.
Praktisch op weg naar Washington etaleerden Claus en Beatrix gevoelens van
politieke en intellectuele sympathie voor deze man, die misschien één van de meest
invloedrijke tegenstanders
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van het Reagan-regiem was. Binnen enkele uren was de tekst van het koninklijke
gesprek op het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De teneur van
het interview zou Oranje beslist niet in dank worden afgenomen. In de ogen van
sommigen in Washington bewees het gesprek met ‘Elseviers Magazine’, dat de
reportage uit 1976 ‘Pink House of Orange’ in ‘Time’ misschien toch een kern van
waarheid bevatte. Absurd, die veronderstelling en die interpretatie van de woorden
van Beatrix, maar voor de regering-Reagan is deze trant van denken normaal.
Claus kwam in het interview in ‘Elseviers Magazine’ nauwelijks aan het woord.
Hij wees op een ophanden zijnde ‘cultuurcrisis’ en legde het accent op de jeugd. ‘We
zien juist nu een verschuiving optreden,’ aldus de prins. ‘Steeds meer mensen leggen
minder nadruk op materiële welvaart. Men zoekt naar andere waarden in het leven.
Het begrip welvaart is zeer relatief. Heel wat landen zijn behoorlijk welvarend, maar
er bestaat nog altijd grote armoede. Veel mensen hebben de grootste moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen. We moeten de rijkdom van het land niet overschatten,
het hoeft beslist niet te betekenen dat iedere inwoner over voldoende middelen
beschikt.’
Dertig antwoorden uit het vraaggesprek werden gegeven door koningin Beatrix
en slechts vier door prins Claus. Dat was weer die ongelijkheid waar Claus gruwelijk
het land aan had. Dát waren nu precies de momenten, waarop hij het onmiskenbare
gevoel kreeg te verkeren in een positie, waarin hij beslist niet wilde zijn. Dat zijn
vrouw als koningin moest figureren, soît, maar dat hij bij een gezamenlijk gesprek
nauwelijks de gelegenheid kreeg om op zinvolle wijze ook eens iets te zeggen, ging
hem te ver.
Het hoogtepunt van de reis naar de VS in het voorjaar van 1982 was ongetwijfeld
de rede, die hare majesteit de koningin uitsprak in de gezamenlijke vergadering van
het Congres. In de voetsporen van haar grootmoeder Wilhelmina en haar moeder
Juliana besteeg ook Beatrix de beroemde katheder van het Capitool.
Hare majesteit waagde het om in het hol van de leeuw - en geheel in tegenstelling
tot wat nu juist de regering Reagan in alle toonaarden betoogde - te pleiten voor ‘een
evenwichtige, gecontroleerde vermindering van wederzijdse bewapening’. Zij vroeg
direct en keihard eigenlijk ‘om vermindering van al die wapens die de beschaving
zelve, ja alle leven op aarde bedreigen’. De koningin pleitte beslist niet voor
Amerikaanse militaire superioriteit. Terwijl de regering Reagan een kruistocht tegen
het rode gevaar, het Kremlin, ontketende en tegelijk sterke politieke en diploma-
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tiek druk uitoefende op de westerse bondgenoten om honderden Pershing II en
kruisraketten op het oude continent geplaatst te krijgen, bestond de Nederlandse
vorstin het om in het hart van de Amerikaanse natie openlijk te verklaren, dat het
dringender dan ooit was, dat de mensheid de kernwapenrace terugdraaide. Dit was
een vrij ongehoorde zaak voor de braintrust rond de Amerikaanse president, om van
de reacties bij de inlichtingendiensten maar niet te spreken. Beatrix pleitte voor
ontspanning, Reagan richtte zich op de koude oorlog.
Claus zat met harer majesteits ambassadeur, adjudant, ceremoniemeester,
privé-secretaris en andere functionarissen in een aparte loge en luisterde droefgeestig
naar het uitspreken van de rede voor het Congres door zijn vrouw. Hij kende de tekst.
Zijn mijmering betrof zijn oudste zoon, Willem Alexander. Zou die jongen ooit
eveneens dit spreekgestoelte bestijgen?
Weinig vervulde hem met zulke beklemmende gevoelens als de gedachten, die de
toekomst van zijn zoons betroffen. Zij zouden nooit echt vrije mensen kunnen zijn,
zoals hij zelf was geweest. Altijd zouden de ogen van de natie op hen zijn gericht,
om van de roddelpers maar te zwijgen.
Claus gaf Beatrix groot gelijk, dat zij het onderwerp van een mogelijke atoomoorlog
niet uit de weg ging en waarschuwde voor de waanzin van de bewapeningswedloop.
Hij herinnerde zich een gesprek, dat hij nog onlangs had gevoerd met een
hooggeplaatste buitenlandse specialist. Ook deze militair had met klem benadrukt,
dat het onmogelijk was, dat onbeperkt atoomwapens konden worden geproduceerd
zonder dat deze vroeg of laat zouden worden gebruikt.
Claus werd eigenlijk tijdens het aanhoren van de rede van Beatrix in Washington
opnieuw overvallen door somberheid. Hij was van mening, dat hij op zijn 55e jaar
in wezen zijn tijd zat te verdoen. De ogen van alle aanwezigen in de zaal waren op
haar gericht. Wat was hij meer dan een aanhangsel van hare majesteit? Wanneer de
koningin ergens werd verwelkomd, sloeg men Claus soms gewoon over, omdat veel
Amerikanen nauwelijks waren geïnteresseerd in het feit, dat haar man ook was
meegekomen. Andere keren werd hij aangezien voor iemand uit het gevolg, omdat
hij plichtmatig altijd achter het staatshoofd liep.
Een applaus voor Beatrix deed hem opschrikken en tot de werkelijkheid terugkeren.
Hij wist, dat van hem werd verlangd, dat hij ongeacht innerlijke emoties of verdriet
onder géén beding ook maar één moment zijn representatieve taak voor de familie
en het land uit het oog verloor.
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Eerder al had het koninklijk paar een bezoek gebracht aan de National Press Club.
Ook daar had Beatrix een rede gehouden. Wat de aanwezigen vooral was opgevallen
was, dat de inhoud van de speech bepaald een andere toonzetting had gehad dan het
vrije, meer directe vragenuurtje dat erop volgde. Opnieuw werd duidelijk, dat de
teksten van de koningin, die waren geschreven onder ministeriële
verantwoordelijkheid, ingrijpend verschilden van wat hare majesteit en prins Claus
daarbuiten zeiden.
In de persclub werden dertig vragen gesteld. Minister Max van der Stoel was
aanwezig om vragen met een directe politieke strekking mee te helpen beantwoorden,
bijvoorbeeld over El Salvador, de Falkland-eilanden of over de buitenlandse politiek
van de regering Reagan. ‘NRC-Handelsblad’ was van mening, dat de koningin zich
‘met veel elan en humor overeind had gehouden’. En wie haar kent verwacht ook
niet anders.
Ook bij die ontmoeting had Claus er weer grotendeels voor spek en bonen bij
gezeten. Hij kwam slechts eenmaal spontaan en op eigen initiatief aan bod, toen
iemand de vraag stelde of de koningin inderdaad zo onafhankelijk en wilskrachtig
was als werd verteld. Claus greep de microfoon en zei te kunnen getuigen, dat hare
majesteit wel degelijk ‘tactvol, vriendelijk en teder’ kon zijn.
Claus had Beatrix in 1965 leren kennen toen zij 26 was. Hoe zij daarvóór was geweest,
is hem ontgaan. ‘Miss B.B.’, de meest vertrouwde vriendin en begeleidster van de
prinses, was steeds van mening, dat haar Leidse studententijd voor Beatrix een
keerpunt is geweest. In Leiden verloor de prinses, in de wisselwerking met haar
omgeving, een deel van haar oorspronkelijk eenvoudige en niet-geaffecteerde
persoonlijkheid. Het was juist in Leiden, dat zich subtiele, maar waarneembare
veranderingen voordeden in zowel het optreden naar binnen als naar buiten toe, die
mejuffrouw Buring Boekhoudt enige zorgen baarden. Beatrix begon zich onder
bepaalde omstandigheden een houding, een air aan te matigen, dat eigenlijk niet bij
haar paste.
‘Miss B.B.’, die ik zelf 42 jaar van nabij heb gekend, had de gewoonte om mij
van tijd tot tijd óf in een persoonlijk gesprek óf in een brief- en ik heb wel honderd
brieven van haar gekregen - over bepaalde zaken onomwonden haar mening te geven.
Dat gebeurde op zéér pedagogische wijze, altijd met veel affectie, maar wel recht
voor zijn raap. Wanneer het zinnetje kwam ‘nu moet ik weer even je oude schoolfrik
zijn, maar...’, dan wist ik, dat ik in de ogen van mijn bijzondere beschermvrouwe
ergens een scheve schaats had gereden.
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Eénmaal, nog niet zo lang geleden, trok zij een vergelijking tussen Beatrix en mij,
want tenslotte waren wij de twee leerlingen, waar zij zich het diepst en het
emotioneelst-en ongetwijfeld ook het langst - om had bekommerd. In 1964 (in Mexico,
tijdens het staatsbezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan dat land) heeft
prinses Beatrix me trouwens toevertrouwd hoezeer óók zij aan mejuffrouw Buring
Boekhoudt gehecht was geraakt. ‘Jullie zijn eigenlijk allebei hetzelfde,’ aldus ‘Miss
B.B.’, ‘jullie flappen er dikwijls te vlug uit wat jullie denken en daardoor komen
jullie maar al te vaak in moeilijkheden. Het is een vorm van eerlijkheid, die je onder
controle moet zien te brengen.’
Koningin Beatrix' openhartigheid is bijna spreekwoordelijk geworden. Het aantal
anecdotes dienaangaande is vrijwel ongelimiteerd. Soms brengt dit ook politieke en
diplomatieke complicaties met zich mee, zoals enige tijd geleden bij het bezoek van
de Amerikaanse presidentskandidaat Jesse Jackson aan Huis ten Bosch. Tijdens de
lunch sprak hare majesteit vrijuit haar voorkeur uit voor het beperken van de
wapenwedloop en het voorlopig niet plaatsen van kruisraketten op Nederlandse
bodem. De koningin ging ervan uit, dat Jackson zou begrijpen, dat hij geen
ruchtbaarheid aan het gesprek mocht geven. De Amerikaan sprak echter met een
journalist en het konijn kwam uit de hoed. De RVD moest maar weer met leugentjes
om bestwil de zaak tegenspreken.
Claus had altijd gevreesd, dat Beatrix' toch nog steeds spontane aard, met daarbij
gevoegd een flinke dosis ongeduld en zin voor perfectie, haar regelmatig parten zou
gaan spelen wanneer ze eenmaal koningin zou zijn. Bovendien botste die kant van
de persoonlijkheid van de kroonprinses vanaf 1965 ook met de veel ingetogener en
bedachtzamer wijze van optreden van prins Claus, die iedere nieuwe situatie eerst
op haar mérites beoordeelt en dat wat op hem afkomt over de hele linie
weloverwogener en kalmer benadert. Per slot van rekening is hij ook twaalf jaar
ouder dan zijn vrouw.
Een fraai voorbeeld van de wijze waarop prins Claus er geleidelijk aan in zou
slagen het temperament van Beatrix in dit opzicht naar een lager pitje terug te draaien,
werd gegeven aan het eind van de eerste reis naar de VS in 1982. Tijdens een
persbijeenkomst werd aan de koningin gevraagd wat in Amerika de meeste indruk
op haar had gemaakt. Onderling hadden Beatrix en Claus afgesproken elkaar bij
moeilijke of belangrijke vragen eerst even te raadplegen. Zij overlegden dus
fluisterend met elkaar. Daarop zei hare majesteit: ‘Wat op ons de meeste indruk heeft
gemaakt,
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is de Apollo-Soyuz koppeling van Amerikaanse en Sovjet-ruimteschepen,’ of woorden
van die strekking.
Bij de huidige gespannen verhoudingen in de wereld was dit een subliem antwoord
van het staatshoofd. Het was een perfect gecamoufleerde politieke mening, namelijk
‘Wij Beatrix, Koningin der Nederlanden, Bij de Gratie Gods etcetera’ zijn van mening,
dat de wereldpolitiek behoord te worden beheerst door détente, door ontspanning,
zoals symbolisch belichaamd in de historische en vriendschappelijke koppeling tussen
Amerikaanse en Sovjet-ruimteschepen.
Zonder haar constitutionele verplichtingen geweld te hebben aangedaan,
verkondigde koningin Beatrix ten overstaan van de wereld een duidelijk en
onomwonden politiek standpunt. Dat was knap, bijzonder knap zelfs en er bestaat
geen twijfel over, dat hier de invloed en het diplomatieke talent van prins Claus
meespeelden. Alléén in het Washington van Ronald Reagan zou men de benadering
van de wereld, zoals men die van koningin Beatrix had kunnen beluisteren, niet in
dank aanvaarden.
De aanloop naar de uiteindelijke explosie van het najaar van 1982, waarbij Claus het
vechten tegen de bierkaai opgaf en hulp inriep van de medische wetenschap, werd
genomen toen koningin en prins die zomer een tweede reis naar de VS maakten voor
een minder formeel werkbezoek. Over deze reis verscheen dan ook weinig informatie
in de vaderlandse pers. Ook de kinderen waren meegegaan. Men richtte zich zoveel
mogelijk op de privésfeer en wilde zo ongestoord mogelijk rondkijken.
‘De Telegraaf’, wier hoofdredactionele commentaren en kolommen van bepaalde
medewerkers dichter liggen bij de benadering van de wereld door Ronald Reagan
dan bij de zienswijzen van Beatrix en Claus, zond mejuffrouw Jos Hagers bij die
tweede reis mee als speciale verslaggeefster. Hagers had haar dienstverband bij het
ochtendblad voornamelijk te danken aan het opsporen van een, naar verluidt,
buitenechtelijk kind van prins Hendrik. Zij verzekerde mij vooral te zijn meegegaan
om nauwkeurig te letten op de handel en wandel van prins Claus. ‘Er zou in Amerika
wel eens iets kunnen gebeuren.’ Er gebeurde niets. Zowel koningin en prins als
mejuffrouw Hagers keerden terug en er verscheen geen letter in ‘De Telegraaf’, die
op ‘onregelmatigheden’ wees. Toch had zich in het leven van prins Claus op een of
andere wijze een schok, of misschien wel een aantal schokken, voorgedaan. Op 3
september werd hij voor een uitgebreid medisch onderzoek opgenomen in het
Nijmeegse Radboud-ziekenhuis. ‘De medi-
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sche staf,’ schreef Jos Hagers in ‘De Telegraaf’, ‘wil er de komende dagen
achterkomen wat prins Claus precies mankeert.’ Pieter van Vollenhoven zou voorlopig
waar mogelijk de taken van de prins overnemen. Pieter en Margriet werden wel meer
uit Apeldoorn gehaald om de taken van Oranje te helpen verlichten. Zo brachten zij
laatst nog een officieel bezoek aan de Eskimo's in Alaska.
Eveneens op 3 september overleed in Baarn mejuffrouw Buring Boekhoudt. Toen
ik enige dagen tevoren terugkeerde uit Cuba en haar in Baarn bezocht, begreep ik
dat de 89-jarige dame zelf op een spoedig einde hoopte. Ik waarschuwde koningin
Beatrix via de altijd behulpzame Gijs van der Wiel, ex-directeur van de RVD. Hare
majesteit bevond zich in Afrika, maar zag kans een prachtige schaal met bloemen
en een persoonlijke brief nog op tijd bij haar vertrouwelinge te krijgen.
Naast het bed van de overledene lagen 81 brieven van de koningin. Op verzoek
van ‘Miss B.B.’ zijn deze verbrand. Hare majesteit merkte zelf in die dagen tegen
een vriendin op, dat het heengaan van mejuffrouw Büring Boekhoudt voor haar ‘de
afsluiting van haar jeugd’ betekende.
Op 6 september 1982 werd de verjaardag van prins Claus, ondanks de medische
behandeling, als altijd gevierd in de familiekring op Huis ten Bosch, maar op 7
september keerde de prins terug naar het Radboud-ziekenhuis. Ook de moeder van
prins Claus, mevrouw Gosta von Amsberg von dem Bussche-Haddenhausen, kwam
uit Duitsland over. Intussen ging de koninklijke show verder. Hare majesteit sprak
op 21 september als gebruikelijk de troonrede uit in de Ridderzaal in Den Haag.
Voor het eerst in de geschiedenis gebeurde het, dat een Oranje zich op beduidende
wijze versprak in deze toespraak. Beatrix gebruikte op een gegeven moment ‘vrede
en veiligheid’ in plaats van ‘vrede en vrijheid’, wat er eigenlijk stond. Het kabinet
besloot naderhand toch maar om een correctie in de Staatscourant achterwege te
laten.
Ook de begroting van het koningshuis werd die dag bekend gemaakt. In totaal zou
f 29.277.000 voor de koninklijke familie worden uitgetrokken, waarvan f 16.297.000
was bestemd voor de salarissen van de 285 leden van de hofhouding. De koningin
ontving verder een delegatie uit het parlement en zij deelde mee, dat prins Claus zich
enige tijd zou moeten ontzien, maar dat er absoluut geen reden was tot ongerustheid.
Op 2 oktober 1982 volgde echter een nieuwe aankondiging. Prins Claus was
onverwacht opgenomen in de Universiteitskliniek van
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Bazel. Dit ziekenhuis geniet in de medische wereld bekendheid voor het behandelen
van depressieve patiënten. De prins zou worden onderzocht door de
geneesheer-directeur, professor dr. Paul Kielholz, en door professor dr. Raymond
Battegay, een specialist in gedrags-therapie. De Bazelse kliniek genoot vooral
bekendheid door behandelingsmethoden, die waren afgestemd op een pakket
medicijnen, waarmee patiënten met psychische klachten werden behandeld. Hiermee
was voorlopig een einde gekomen aan de werkzaamheden van de Nijmeegse
zenuwarts professor dr. S.J. Nijdam.
Het was duidelijk dat de persoonlijkheid van prins Claus, na een verblijf van meer
dan vijftien jaar aan het Nederlandse hof, was bezweken onder het gewicht van de
van hem verlangde taken en plichten. Hij had een punt bereikt, waarop hij in totale
onzekerheid verkeerde omtrent zijn zelfbeeld, over wie hij was, wie hij zou moeten
zijn en welke weg hij de resterende jaren zou moeten bewandelen. Hij was in totale
verwarring over zichzelf. Hij kon eigenlijk niets meer aan. Alles scheen hem een te
grote opgave. Claus was in de herfst van 1982 met andere woorden ten einde raad.
Het is zéér wel mogelijk, dat de behandelende geneesheren prins Claus zelf het
doel van zijn psychiatrische behandeling hebben laten bepalen. Wat wilde hij? Was
het zijn wens om zijn oorspronkelijke IK terug in de rails te krijgen en terug te keren
naar zijn levenssituatie van voor 1965? In dat geval zou hij Beatrix moeten verlaten
en ook zijn kinderen moeten opgeven. Of wilde hij worden geholpen in die zin, dat
hij depressievrij zijn rol als prins der Nederlanden naast zijn vrouw zou kunnen
blijven opvoeren? Welke wandeling langs zijn depressieve symptomen wenste Claus
te gaan om te komen tot een diagnose, die hem verder zou kunnen helpen? De
psychiater kan immers wegen en methoden aangeven om de innerlijke wensen van
de patiënt te helpen realiseren, nadat het uiteindelijke doel van de behandeling door
de patiënt zelf is vastgesteld. Was Claus bereid de weg van de chemische therapie
te gaan teneinde zijn vrouw en kinderen niet te verliezen en zou hij dan geleidelijk
aan weer kunnen worden ingepast in zijn rol van prins der Nederlanden? Was dit
wat de prins wilde? Vooral indien hij zijn zoons niet wilde verliezen had hij geen
andere keuze.
Professor Kielholz kondigde al spoedig aan, dat zou worden getracht prins Claus
na de gebruikelijke eerste rustperiode op te knappen met biologische middelen als
vitaminepreparaten. Pas daarna zou worden begonnen met gedragstherapie,
waarschijn-
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lijk gevolgd door een behandeling met hormonen. Kielholz deelde verder mee, dat
hij de medicamenten liever toediende via een infuus dan door het geven van injecties.
Waar het op neer kwam was, dat de prins via een chemische behandeling werd
voorbereid op de eigenlijke psychotherapie.
De roddelbladen beleefden hoogtijdagen. Heel Oranje-minnend Nederland stoof
naar de kiosken om de laatste nieuwtjes over de opnieuw in diepe zorgen gedompelde
koninklijke familie in zich op te zuigen. In dit land doet zich namelijk het
pathologische verschijnsel voor, dat dezelfde mensen, die enthousiast en schijnbaar
oprecht voorgeven zielsveel te houden van de koningin en haar familie, tegelijkertijd
alle mogelijke schandaalverhalen van de roddelpers over die toch al zo zwaar belaagde
mensen letterlijk verzwelgen. Wekelijks worden onder het volk miljoenen van de
meest sensationeel opgesmukte bladen verkocht aan mensen, die zelf menen te moeten
worden gerekend tot de trouwe Oranje-klanten.
Voor de Oranjes zelf vertegenwoordigt deze deplorabele, schizofrene situatie een
ware vloek. Hetzelfde geldt overigens voor leden van andere koningshuizen, soms
zelfs voor filmsterren of beroemde sportlieden. Omdat werkelijke informatie over
het doen en laten van koningen en prinsen schaars is en traditioneel slechts
mondjesmaat wordt verstrekt, is er een levendig roddelcircuit ontstaan, een soort
high society-industrie, die het volk tegen de klippen op van ‘nieuws’ voorziet, waar
of niet waar, maar het brengt in ieder geval geld op. De vurigste Oranje-aanhangers
helpen in feite de natuurlijke vijanden van het koningshuis financieren, doordat ze
deze rotzooi kopen. De Orangisten helpen juist de roddelpers in het zadel te blijven,
waardoor de meest wanstaltige produkten, die doorgaans zijn gebaseerd op achterklap
en leugens, kunnen blijven verschijnen.
Het weekblad ‘Privé’ bijvoorbeeld produceerde op 23 oktober 1982 de volgende,
misselijkmakende reportage. Verslaggeefster Karin Melis was er, tot grote vreugde
van de redactie, in geslaagd om de ziekte van prins Claus nu eveneens op diens
bejaarde moeder te betrekken. Nadat de Duitse roddelpers het bericht had verspreid,
dat Claus een poging tot zelfmoord zou hebben gedaan, zou de 80-jarige dame in
Hitzacker zijn ingestort. Een foto van haar villa werd bijgevoegd, met het
onsmakelijke onderschrift: ‘... de inwoners van het plaatsje zijn bang, dat Frau von
Amsberg verpietert.’ Dit genre journalistiek staat dan onder de fiere leiding van Henk
van der Meijden, die kans ziet om zowel in ‘De Telegraaf’ als bij de TROS-televisie
naam te maken als de meest ge-
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vierde journalist van Nederland. Wat de in roddel gespecialiseerde verslaggevers in
werkelijkheid doen, is weinig meer dan drek scheppen.
Ondanks de bepaald ernstige ziekte van prins Claus arriveerde het koninklijk paar
op 16 november 1982 met het fregat ‘De Ruyter’ op de Theems. Er zou volgens plan
een staatsbezoek aan Groot-Brittannië worden gebracht. Claus had er, tegen het
advies van de behandelende artsen in, zijn verblijf in Zwitserland voor onderbroken.
Hij wilde zijn vrouw niet teleurstellen. En de koningin ging er ten onrechte van uit,
dat haar man des te spoediger de oude zou zijn, wanneer hij zich weer helemaal aan
het koninklijke métier ging wijden en de dingen van de dag hun normale loop zouden
herkrijgen. Gevreesd moet worden, dat hare majesteit vooral in het begin van Claus'
ontsporing de ernst van de situatie onvoldoende onder ogen zag.
Beatrix had zich in het bijzonder verheugd op het afscheidsdiner, dat zij de Britse
koninklijke familie zou aanbieden in het paleis Hampton Court. Dit was gebouwd
door koning Hendrik VIII en was indertijd ook bewoond geweest door haar voorvader
stadhouder Willem III, die eens koning van Engeland was geweest. Wout Woltz, in
die dagen correspondent van ‘NRC-Handelsblad’ in Londen, wees er trouwens toen
op, dat de meeste staatshoofden die Engeland bezoeken een dank-u-wel banket geven
in het Hotel Claridges. Het vijfhonderd jaar oude paleis was namelijk nauwelijks in
een passende staat om de beide koninklijke families en hun gasten te ontvangen.
Dit betekende voor onze vorstin nauwelijks een hindernis. Hare majesteit had zich
nu eenmaal in het hoofd gezet om daar het tegen-diner te geven en dus dienden de
bezwaren met elan te worden weggewerkt. Er werden niet minder dan 73 lakeien uit
Nederland naar Engeland overgebracht. Dertien van hen konden meevliegen in de
koninklijke Friendship. De anderen namen de boot. Eveneens reed een convooi
vrachtwagens naar Londen, volgeladen met Oranje-serviezen, Oranje-glazen,
Oranje-bestek, tot en met Oranje-keukengerei toe. Voorts kwamen er tapijten en
andere uit Huis ten Bosch afkomstige koninklijke ornamenten mee, die bij een
dergelijk evenement niet gemist schijnen te kunnen worden. Het bericht over de stoet
lakeien en de andere koninklijke bagage hoorde ik indertijd over de BBC en het
klonk me ongeloofwaardig in de oren. Maar bij navraag bij de RVD bleek het nieuws
op waarheid te berusten.
Voor prins Claus was het officiële uitstapje naar Londen en Buckingham Palace
eigenlijk een hem terroriserende bezoeking.
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Met zijn verbeten afkeer voor schijnvertoningen en dat wat voor hem een onheus en
niet ter zake doend theater voorstelde, verbonden met de daarbij horende
onacceptabele en misschien zelfs oneerlijke benadering van medemensen (wie die
medemensen dan ook mochten zijn), betekende dit bezoek voor de prins een nieuwe
martelgang en een verdere verslechtering van zijn conditie. Het blijft onbegrijpelijk,
dat men reeds in november 1982 een dergelijk openbaar optreden van hem heeft
verlangd.
Koningin Beatrix hield bovendien tijdens het tegen-diner in Hampton Court Palace
een tafelrede, waarin zij behendig een verband wist te leggen tussen de zoon van
kroonprins Charles en prinses Diana - die beiden aanwezig waren - en de Oranjes.
De Britse koninklijke baby en toekomstige troonopvolger heet namelijk William,
evenals de voorvaderen van Beatrix zelf. De koningin zei dan ook: ‘Nu de kleine
prins Willem is genoemd, hoop ik, dat hij de wijsheid en het doorzettingsvermogen
zal hebben, die ooit het sieraad waren van een man, die Brits koning en stadhouder
van Holland was, maar bovenal een Europees staatsman.’ Eerder in deze reportage
werd reeds gewezen op de irrelevantie van verre voorvaderen, laat staan van een
genetische verbondenheid met stadhouder Willem III. Dergelijke verbanden bestaan
hooguit op papier en hebben niets van doen met de werkelijkheid van het
atoomtijdperk.
De ‘Telegraaf’-journalist H.F. van Loon berichtte vanuit Londen, dat prins Claus
niet ‘de oude’ was. Hij zag er doorlopend afgetobt en vermoeid uit. Hij sprak
nauwelijks hoorbaar. De lijnen in zijn gezicht hadden zich verscherpt. Tijdens de
kranslegging bij het monument voor de onbekende soldaat keek hij verstard voor
zich uit en balde zijn handen tot vuisten. Veel mensen, die de prins in die dagen
observeerden, vermoedden dat hij leed aan de effecten van de toegediende medicijnen.
Op 30 november 1982 werd door de RVD bekend gemaakt, dat prins Claus op
advies van zijn Nijmeegse psychiater, professor S.J. Nijdam, opnieuw naar Bazel
was vertrokken om de daar begonnen medische behandeling en aansluitende
gedragstherapie voort te zetten. Het was duidelijk, dat het voor 1983 geplande
staatsbezoek aan Denemarken moest worden afgezegd. Het Londense experiment
met de zieke prins was falikant mislukt.
Veel landgenoten begonnen de indruk te krijgen, dat er bovendien met prins Claus
werd gesold. De voortdurende wisseling van ziekenhuizen (Nijmegen, Bazel, Breda)
versterkten die indruk. De prins bleef duidelijk de afzondering prefereren boven het
drukke gedoe van Huis ten Bosch. Is de psycho-sociale antithese
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van intimiteit immers niet de isolatie, evenals de antithese van identiteit de
identiteitscrisis is? De prins had gewoon tijd, veel tijd voor zichzelf nodig, om zijn
gevoelens en soms hevige emoties over de situatie waarin hij en zijn gezin zich
bevonden, te ontrafelen en voor zichzelf in een nieuw invoelbare samenhang te
plaatsen.
Bij een mentale ontsporing zijn doorgaans de ingrediënten, die het voortbestaan
van de patiënt moeten verzekeren en die de wil tot leven vertegenwoordigen, in
verwarring geraakt. Wat nodig is, is hergroepering. Gevoelens en emoties zijn
innerlijke richtlijnen, die essentieel zijn voor een normaal en evenwichtig bestaan.
Gevoelens zijn ook instrumenten, die het ‘gezond verstand’ en de rationaliteit
beïnvloeden en soms dus overmeesteren of buiten gevecht stellen. Wanneer dit
gebeurt, vervreemdt de patiënt nog verder van zijn eigen leven.
Prins Claus had de therapeutische benadering bewust gekozen. Hij realiseerde
zich terdege, dat zijn levensruimte permanent zou worden vergroot indien de
behandeling zou slagen, zoals dat bij transcendente ervaringen gebeurt. In termen
van de Amerikaanse psychiater Robert Jay Lifton: ‘Dan is het of de symbolen,
waardoor de patiënt de werkelijkheid heeft gezien, zijn gereorganiseerd, zodat het
verleden meer samenhang krijgt en de toekomst weer aantrekkelijker wordt.’
Terwijl Claus zich verdiepte in gesprekken met zijn artsen, therapeuten en psychiaters,
zou er uit een totaal andere hoek langzaam een nieuwe storm gaan opsteken. Claus
was zich al onmiddellijk na het einde van de tweede reis naar de VS in 1982 bewust
van de mogelijkheid van een nieuw, misschien zelfs beslissend schandaal rond zijn
persoon als prins-gemaal van de koningin.
Journalisten, onder wie mejuffrouw Hagers van ‘De Telegraaf’, hadden de RVD
maandenlang belaagd met de meest onwaarschijnlijke en compromitterende vragen
omtrent ‘een incident’ in New York, waardoor prins Claus betrokken zou zijn geweest
bij een homoseksuele affaire. Blijkbaar had de roddelpers ergens vernomen, dat heren
van middelbare leeftijd, die overgangsmoeilijkheden hebben soms depressief zijn
en zich dan tot tijdelijke homoseksuele contacten laten verleiden. Een nieuwe jacht
werd geopend. Wie was er homoseksueel in de omgeving van de koninklijke familie?
Al spoedig werd er wat gevonden. Mr. Frits Salomonson, die was verbonden aan
de Amsterdamse rechtbank en die tevens juridisch adviseur was van koningin Beatrix
en prins Claus, en behoorde
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tot de persoonlijke vrienden van het koningspaar, zou in New York tijdens de tweede
reis naar de VS in de zomer van 1982 met prins Claus in een incident verwikkeld
zijn geraakt. Op mijn vraag aan een functionaris van de RVD of de heer Salomonson
als homoseksueel kon worden beschouwd, kreeg ik als antwoord: ‘Hij schijnt
inderdaad van de andere kunne te zijn.’
De roddelpers had een volmaakt in elkaar zittend scenario bedacht. Jos Hagers
zeurde maandenlang bij de RVD of Claus homoseksueel was en of hij was betrokken
bij een incident met de heer Salomonson. Het was de prins dus bekend, dat deze
geruchten direct na de Amerikaanse reis de ronde deden en zijn plotselinge depressie
en daarop volgende ziekte moeten in direct verband worden gebracht met die
‘rondwarende Indianenverhalen’, zoals Gijs van der Wiel de vragen van Hagers c.s.
tegenover mij bestempelde.
Nadat Claus von Amsberg in 1965 was opgevoerd als een man, die min of meer
stiekum bezig was de Nederlandse kroonprinses te kapen en nadat hij in 1976 door
Wibo van de Linde en Robert Kroon was uitgemaakt voor ‘rode Feldwebel’ en
cryptocommunist, was het nu de beurt aan de homoseksualiteit. Het was de psychische
druppel, die bij Claus de emmer deed overlopen. Hij kon zich moeilijk tegen de valse
beschuldigingen verweren, maar hij wist, dat hij ervan werd beschuldigd samen met
Frits Salomonson naar homo-bars te zijn geweest. Er werd door Jos Hagers aan
toegevoegd - voor ieder die het horen wilde - dat hare majesteit en prins Claus de
ochtend ná de nacht dat hij niet was thuisgekomen in het openbaar een ruzie hadden
gehad waar zij, Hagers, getuige van was geweest.
Vanaf september 1982, parallel lopend aan de ziekte van prins Claus, draaide de
geruchtenmachine op volle toeren. Er werd een nieuw schandaal in scène gezet. Twee
en twee zouden, zoals Blaise Pascal eens zei, weliswaar op vijf uitkomen, maar
dergelijke uitkomsten zijn voor de schandaal-pers nog nooit een beletsel geweest.
De prins was er dus goed van op de hoogte, dat men ná het mislukken van andere
smerige beschuldigingen, thans had gegrepen naar vermeende afwijkingen in zijn
seksueel gedrag. Is het een wonder, dat hij zich onder de omstandigheden nauwelijks
meer in Nederland liet zien? Welke Nederlandse journalisten zouden deze keer een
lafhartige aanval lanceren?
Gedurende de eerste maanden van 1983 kwam bij een gedeelte van de pers het
verhaal over de prinselijke nichterij langzaam maar zeker op gang. Ikzelf
concentreerde me in die maanden op de ontwikkelingen in Suriname, waar ik een
boekje schreef met
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bevelhebber Desi Bouterse. Ik volgde de ontwikkelingen rond Claus geheel niet.
Op 18 juni 1983 reisde ik toevallig samen met Ingrid Bouterse naar Nederland
(waarvan ‘De Telegraaf’ natuurlijk op de voorpagina gewag maakte) en werd op de
ochtend van mijn aankomst op een internationaal artsencongres voor het eerst van
nabij met de affaire geconfronteerd.
‘Telegraaf’-verslaggeefster Jos Hagers klampte collega Willem Klinkenberg en
mij tijdens deze bijeenkomst aan. Zij verzekerde ons, dat er rond prins Claus een
nieuw internationaal schandaal in de maak was, waarbij het Westduitse weekblad
‘Der Spiegel’ als gewoonlijk het spits zou afbijten. Hagers was immers in de VS
ooggetuige geweest van ‘het incident’. De Greet Hofmans affaire zou verbleken bij
wat er nu stond te gebeuren.
Ik belde met Gijs van der Wiel, die mij bevestigde, dat Hagers al maandenlang
voor ‘De Telegraaf’ op het oorlogspad was en dat de RVD niets tegen deze activiteiten
kon ondernemen alvorens ze ergens in druk waren verschenen. Hagers stelde enkele
dagen later voor, dat zij en Johan Olde Kalter, lid van de hoofdredactie, een gesprek
met mij zouden hebben. Ik ben hier uiteindelijk niet op ingegaan. Ik was slechts
bereid in een interview mijn mening te geven over de in de maak zijnde affaire-Claus.
Nog dezelfde week gaf ik een uitgebreid interview aan John Jansen van Galen van
de ‘Haagse Post’, met het doel de roddel rond prins Claus met één voltreffer uit de
wereld te helpen. Jansen van Galen gaf in zijn wekelijkse rubriek min of meer een
overzicht over wat ik inderdaad had gezegd, maar zijn hoofdredacteur, die de kopij
reeds op de persen zag staan, schrok dermate, dat hij het artikel zodanig mishandelde,
dat er weinig zinnigs van overbleef. Van de zijde van de RVD werd mij later gezegd,
dat men dáár uitstekend had begrepen wat ik had willen doen, maar helaas zijn
journalisten, zelfs op verantwoordelijke posten, soms te weinig geïnformeerd over
bepaalde zaken om met behoorlijke publikaties te komen. Wanneer daar dan nog het
bange-wezel-syndroom bijkomt, voornamelijk omdat men niet zeker genoeg is van
zijn zaak, dan worden er wangedrochten gepubliceerd, zoals de reportage van Jansen
van Galen in de H.P. van 2 juli 1983.
Op 9 juli 1983 had het weekblad ‘Privé’ weer een primeur inzake de komende
affaire-Claus. Men had bij het blad met vereende krachten erop gestudeerd zodanige
taal te gebruiken, dat de persoonlijke vriend van prins Claus als homoseksueel te
boek zou komen te staan zonder dat het blad in rechte zou kunnen worden
aangesproken. Frits Salomonson was vijftig jaar geworden en
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had een diner gegeven in het luxueuze Amstel Hotel. Nu Claus ziek was, ging Beatrix
niet meer naar feesten, aldus ‘Privé’. Ook als Claus niet ziek was geweest, had Beatrix
deze openbare bijeenkomst nooit bij kunnen wonen, maar dat zijn details waar een
blad als ‘Privé’ zich verder niet om bekommert.
De zin waar de pikanterie van ‘Privé’ om draaide was de volgende: ‘Tafelheer
van de heer Salomonson, die niet is getrouwd, was de industrieel Munster van Heuven,
die een fraaie tafelspeech hield en de jarige gelukwenste.’ Voilà. De juridische
adviseur van hare majesteit de koningin had geen tafeldame, maar een tafelheer. Un
bon entendeur en vaut deux, oftewel de goede verstaander heeft maar een half woord
nodig. Dit was dan de ‘coup’ van ‘Privé’ als voorgerecht van het komende grote
schandaal omtrent de homoseksualiteit van prins Claus. Ik ergerde me groen en geel,
maar aangezien mijn poging in de H.P. was mislukt, besloot ik me met andere zaken
te gaan bezighouden.
Wie schetst mijn verbazing toen op 3 augustus 1983 ster-reporter Erich Wiedemann,
redacteur van ‘Der Spiegel’, vanuit het Amstel Hotel opbelde met het verzoek me
te mogen bezoeken in mijn Amsterdamse pied-à-terre. Zou het dan toch waar zijn,
dat idioten het serieuze blad ‘Der Spiegel’ voor hun karretje hadden weten te spannen,
in navolging van de affaire Greef Hofmans uit 1956?
Wiedemann kwam mijn werkkamer binnen met de woorden: ‘Iedereen zegt, dat
u kunt bevestigen, dat prins Claus homoseksueel is.’ Deze uitspraak alarmeerde mij.
Waar was men mee bezig? Het is een geijkte methode om te proberen via de meest
onwaarschijnlijke omwegen de stelling bewezen te krijgen, die men bij het publiek
ingang wil doen vinden. Later zou dat weer blijken bij de opgeklopte sensatie over
de zogenaamde homoseksualiteit van de Westduitse NAVO-generaal Kiessling. In
de zaak-Kiessling werd de redacteur van een Zwitsers homo-blad in een legervliegtuig
als kroongetuige naar Duitsland overgevlogen. Ik verzekerde Wiedemann dan ook,
dat het hier ging om een gemene streek teneinde het Huis van Oranje een nieuwe
poets te bakken en dat prins Claus misschien veel in de schoenen kon worden
geschoven, maar dát zeker niet.
Ik trachtte Wiedemann ervan te overtuigen, dat er geheel andere factoren ten
grondslag lagen aan de verwarring in het brein van Claus en probeerde iets te schetsen
van de achtergronden van de problemen, die sedert 1965 in zijn leven hadden gespeeld
en die hem tenslotte tot wanhoop hadden gebracht. Tegelijkertijd begon ik echter de
ernst te beseffen van de roddel, die Claus nu dus al
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vele maanden boven het hoofd had gehangen. Ik bepleitte bij Wiedemann gedurende
enkele uren, dat prins Claus in werkelijkheid vocht voor het behoud van zijn
psychische autonomie, die tenslotte de kern van de menselijke waardigheid vormt.
Mijn pleidooi scheen echter voor dovemans oren te zijn gehouden. Het was duidelijk,
dat Wiedemann uit was op sensatie en een rel.
De koninklijke familie verbleef in augustus 1983 op het jacht van Freddie Heineken
en maakte een tocht over de Middellandse Zee. Claus was erbij. Eindelijk enige rust.
De geruchten, dat ‘Der Spiegel’ zou komen met het gewraakte omslag-artikel,
waarin Claus ditmaal voor het oog van de wereld zou worden afgeschilderd als
homoseksueel, werden steeds sterker. Op 22 augustus 1983 kondigde ‘De Volkskrant’
reeds in een vierkoloms artikel aan, dat officieel Den Haag hoogst verontrust was
over de binnenkort in Hamburg te publiceren reportage over het koningshuis.
Wiedemann had me uiteengezet, dat het omslag-artikel de pech zou behandelen, die
Nederland deze eeuw met de drie Duitse prinsen Hendrik, Bernhard en Claus zou
hebben gehad. De Nederlandse regering had via de ambassade in Bonn inmiddels
reeds stappen genomen om vroegtijdig in bezit te komen van de tekst van het artikel.
Ook een serieus te nemen Brits blad had een dergelijke publikatie in voorbereiding,
aldus ‘De Volkskrant’.
Harry van Wijnen schreef indertijd in ‘Het Parool’: ‘Royalty is handel. Naar die
handel bestaat een onverzadigbare vraag.’ Hij vervolgde: ‘Tegen die onbeteugelbare
en epidemische journalistiek is weinig kruid gewassen, net zo min als tegen het
opportunistische ondernemerschap van journalisten, die in het geniep aan buitenlandse
bladen verkopen wat zij in eigen land nooit zouden durven publiceren. In ethisch
opzicht verschillen die journalisten niet van spionnen, landverraders en ondernemers
die wapenembargo's schenden.’
Ik besloot ter plekke opnieuw een poging te wagen om te voorkomen, dat een
dergelijk onwaar homo-verhaal de wereldpers zou bereiken. In enkele uren schreef
ik een reportage van enkele duizenden woorden voor het weekblad ‘Nieuwe Revu’.
De redactie kocht het materiaal en reserveerde zes pagina's in het volgende nummer.
De advocaten van ‘Nieuwe Revu’ kwamen echter tussenbeide en vijf van de zes
pagina's werden geschrapt. Daarop besloot de redactie mijn artikel niet te plaatsen.
Dat was op zondag 21 augustus 1983.
Inmiddels had ik contact gelegd tussen de journalist Willem Brugsma en Erich
Wiedemann, die op 19 augustus vanuit Ham-
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burg bevestigde, dat zijn omslag-artikel over de Oranjes gereed was en ter verificatie
was toegezonden aan de advocaten van het blad. Het complete schandaal stond er
dus aan te komen; naar men kon verwachten met alle mogelijke verschrikkelijke
gevolgen voor onze monarchie.
Op maandag 22 augustus 1983 brachten zowel ‘De Telegraaf’ als ‘De Volkskrant’
op de voorpagina het nieuws, dat ‘Der Spiegel’ op het punt stond een uitermate
opzienbarende reportage over prins Claus te publiceren. Ik belde dus al om acht uur's
ochtends de heren van de ‘Nieuwe Revu’ uit hun bed met de mededeling, dat zij de
boot hadden gemist, omdat de ochtendbladen reeds melding maakten van de komende
reportage in ‘Der Spiegel’. Zij hebben zich toen naar Haarlem gehaast om in allerijl
in het komende nummer nog iets van mijn verhaal te kunnen opnemen. Ze hadden
het beter kunnen laten, want niemand kon er meer een touw aan vast knopen. Zwaar
gehavend en versnipperd kwamen slechts flarden van mijn informatie over.
Daarop besloot ik de knoop door te hakken en het gevecht tegen deze muur van
stupiditeit, onwil en samenzwering op eigen wijze voort te zetten. Ik reserveerde
voor woensdag 24 augustus 1983 om elf uur in de ochtend de opkamer van het Haagse
perscentrum ‘Nieuwspoort’. Ik liet op het bord zetten: ‘Persconferentie prins Claus
door Willem Oltmans.’ Die aankondiging zou een zestigtal journalisten op de been
brengen.
Die ochtend gaf ik een overzicht van wat er in de loop van het jaar, dat prins Claus
op deze datum bijna onder medische behandeling was, in feite voortdurend boven
zijn hoofd had gehangen. Dat mejuffrouw Hagers collega Klinkenberg en mij ervan
had proberen te overtuigen, dat het Washington van Ronald Reagan zich ernstige
zorgen maakte over de linkse politieke gerichtheid van het Nederlandse koningspaar.
Dat vooraanstaande kringen in het Amerikaanse Congres zelfs gealarmeerd waren
over de pro-Sovjet benadering van de internationale politiek door Beatrix en Claus.
Kortom, dat er tussen de regels door gelezen kon worden, dat er krachten aan het
werk waren geweest om via het compromitteren van prins Claus de Nederlandse
koningin in verlegenheid te brengen.
Een Westduitse journaliste vroeg mij waarom ik me opwierp als ‘edele ridder’ om
het koningshuis te verdedigen. Mijn antwoord was: ‘Wanneer we met zijn allen niet
ophouden Claus en Beatrix te pesten met roddel en schandalen, dan zitten straks álle
Oranjes bij de psychiater. Ik vind, dat ze dat niet verdienen. Ik werp me absoluut
niet op als de “edele ridder”. Ik ken de situatie véél te
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goed. En ik vind de druk waaronder ze staan en waaronder ze na de tweede reis naar
de VS nu al maanden staan gewoon misdadig. Ik vind het schandalig, dat allerlei
smerige verhalen over vermeende homoseksuele verhoudingen van prins Claus door
Nederlandse journalisten van onder meer “De Telegraaf” bij buitenlandse media
worden ondergebracht, omdat ze zelf te laf zijn om met hun wanprodukten voor de
dag te komen. Zodra het in het buitenland is gepubliceerd, ja dan komen de helden
in Nederland de voorpagina's verrijken met de drek, die ze zelf bij elkaar hebben
geschept.’
Een andere journalist stelde de vraag hoe ik wist, dat er geen incident in de VS
rond Claus was geweest, terwijl Hagers beweerde het zelf te hebben meegemaakt.
Ik profiteerde van het feit dat Hans Janmaat van de Centrumpartij daags voor mijn
persconferentie in allerijl onder meer deze vraag had gesteld aan premier Ruud
Lubbers. En wat nog nooit eerder was gebeurd: Lubbers antwoordde Janmaat binnen
enkele uren nog op dezelfde dag, 23 augustus 1983. De premier ontkende met klem
het bestaan van een incident rond prins Claus in de VS. Ik antwoordde dus op de
vraag van de journalist: ‘Ik houd mij aan Lubbers, die zegt dat er geen incident is
geweest. Jos Hagers zegt van wél. Prima. Dan weten we morgen wie er liegt. Wanneer
Hagers er morgen niet mee komt in “De Telegraaf”, dan heeft Lubbers gelijk en liegt
Hagers.’ ‘De Telegraaf’ zweeg de volgende dag. De mededelingen van Hagers waren
dus gebaseerd op roddel, op kletspraatjes die notabene door ‘Der Spiegel’ en
Wiedemann bijna waren gepubliceerd.
De ‘feedback’ van de persconferentie van 24 augustus was heel duidelijk. Mr.
M.J.D. van der Voet, directeur van de RVD, verklaarde tegenover Lex Runderkamp
in het weekblad ‘Vrij Nederland’, dat mijn persconferentie de roddel rond de
koninklijke familie had ‘gezuiverd’. De RVD had dan ook mijn mededelingen in
‘Nieuwspoort’ op mijn verzoek op de band laten opnemen. Rechter Frits Salomonson
gaf enkele uren na mijn bijeenkomst met journalisten in Den Haag een communiqué
aan het ANP, waarin hij aantoonde, dat hij ten tijde van de tweede reis naar de VS
van koningin en prins werkzaam was geweest op de rechtbank te Amsterdam en dat
hij zodoende nooit bij een incident rond prins Claus betrokken kon zijn geweest.
Ondanks vertwijfelde pogingen van ‘Privé’ en andere kwade tongen om een liaison
onder de gordel tussen de prins en de advocaat Salomonson - met zijn tafelheer
Munster van Heuven - te leggen, bleek dit alles dus een ‘feu de paille’, een strovuurtje
te zijn.
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‘Der Spiegel’ had het angekondigde omslag-artikel, mede onder druk van mijn op
handen zijnde persconferentie, een week uitgesteld en toen het blad uiteindelijk kwam
met een sterk verwaterde versie van de door Wiedemann vergaarde onzin (geen
omslag-artikel), werd ik ‘en passant’ nog even in het zonnetje gezet als zijnde sterk
anti-monarchie en pro-Sovjet. Mijn raadsman protesteerde bij het blad hiertegen en
graaf von Bismarck, de advocaat van ‘Der Spiegel’ antwoordde, dat het blad bereid
was mijn protest tegen die pro-communistische bestempeling op te nemen. Mijn
advocaat zond daarop een zorgvuldig geconcipieerde brief in, die nimmer werd
geplaatst. Toen de hoofdredacteur van ‘Der Spiegel’ met twee collega's in de herfst
van 1983 Academicus Georgi Arbatov, directeur van het USA-instituut van de Sovjet
Akademie van Wetenschappen in Moskou kwam interviewen, heeft professor Arbatov
enige tijd uitgetrokken om de heren uit Hamburg over mijn zogenaamde
anti-monarchistische gezindheid de mantel uit te vegen.
Opvallend was verder, dat de vaderlandse pers over de ‘Nieuwspoort’-ontmoeting
in alle talen zweeg. Behoudens enkele cryptische stukjes in ‘Het Parool’ en ‘Vrij
Nederland’ scheen het of een onzichtbare knop de anders zo roerige monden van de
pers met één ommedraai effectief had gesnoerd. Eigenlijk ging de publiciteitskraan
ten aanzien van Claus dicht. Er werd helemaal niet meer over hem geschreven. Het
leek een vorm van verstandsverbijstering, die onmiddellijk na 24 augustus intrad.
Claus was plotseling geen nieuws meer. De onheilspellende bui, die sedert een klein
jaar boven de hoofden van het koningshuis - althans Beatrix en Claus - had gehangen,
scheen een uitbarsting te hebben ondergaan, die een blijvende rust en stilte had
bewerkstelligd.
De humeuren op Huis ten Bosch klaarden zienderogen op. Prins Claus verbleef
niet meer bij zijn vrienden in Duitsland. Hij ging samen met zijn vrouw naar een
Bach-concert. Samen brachten zij Willem Alexander weg, die in Engeland op een
kostschool zou gaan. Prins Claus nam vlieglessen. Geleidelijk aan waagde de prins
zich wederom op het gladde ijs en begon zijn ‘isolation à deux’ op te heffen en zijn
inmiddels geheroriënteerde Ego-situatie weer uit te testen aan de werkelijkheid van
de paleisomgeving. Claus koos voor Beatrix en zijn gezin. Het weekblad ‘Panorama’
had al eens in een omslag-artikel koningin Beatrix eveneens geadviseerd voor haar
gezin te kiezen en desnoods de troon op te geven. Maar hoe zielsveel zij ook van
haar gezin houdt, voor koningin Beatrix zal het koninkrijk altijd de eerste prioriteit
blij-
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ven. Een koningin van Oranje verlaat haar van God gegeven post nooit en onder
geen enkel beding. Ook niet wanneer zij hiervoor haar persoonlijk geluk of zelfs
haar man zou moeten opgeven. Dit is bij Beatrix een ferme en diep-gewortelde
overtuiging. Haar gedecideerdheid op dit punt heb ik zelf onderschat, bijvoorbeeld
toen ik in 1979 - één jaar voor de kroning - in een open brief een beroep op haar deed
om te kiezen voor haar gezin in plaats van voor de troon. Ook in een later boekje
‘Made in Soestdijk’ bepleitte ik, dat in een tijd dat serieuze staatslieden de
mogelijkheid van oorlog in de ruimte niet alleen te berde brengen, maar ook
daadwerkelijk tot de mogelijkheden rekenen, het de hoogste tijd wordt om met man
en macht te proberen de breinen van de mensen op deze aarde te demythologiseren
en te zuiveren van neurotische waandenkbeelden in het algemeen.
Ik kom terug bij wat Sigmund Freud in 1928 schreef over de wijze waarop mensen
overal op uiterst naïeve manier hun werkelijkheid ervaren. Een geloof is een illusie.
Dit geldt voor religieuze doctrines, maar ook voor een vorm van blinde overgave
aan het Oranje-symbool. Intussen zijn de menselijke samenleving en de beschaving
in feite gebaseerd op een oneindige reeks van dergelijke illusies. Het merendeel van
de mensen is namelijk niet in staat de werkelijkheid van het leven te verdragen noch
de realiteiten van het universum onder ogen te zien zonder verlichting en troost te
vinden in religieuze en politieke sprookjes en fabels of totems en symbolen.
In Freuds woorden: ‘Religie heeft duidelijk enorme verdiensten voor de menselijke
beschaving. Het geloof in God heeft veel bijgedragen tot het temmen van de asociale
instincten. Maar niet voldoende.’ Hij vervolgde: ‘Religie is de universele geobsedeerde
neurose van de mensheid, zoals de kwellende neurose bij kinderen, die voorkomt uit
het Oedipus-complex als gevolg van de relatie tot de vader. Infantiele neuroses
worden spontaan verwerkt gedurende het proces van opgroeien. Andere psychische
moeilijkheden kunnen worden opgelost in psycho-analyse.’ Volgens Freud gelden
dezelfde regels voor de mensheid in haar geheel, die in de loop van de eeuwen in
analoge neurotische situaties is gaan verkeren. Geloof in God of geloof in Oranje en dit trachtte ik in mijn boekje ‘Made in Soestdijk’ duidelijk te maken - zijn in
wezen psycho-pathologische afwijkingen. Misschien zijn ze noodzakelijk voor het
mentale evenwicht bij veel mensen, maar desalniettemin blijven ze neurotisch.
Dit is zonder meer ook de benadering van de moderne Amerikaanse psycho-historie.
Waar Nederland sinds 1965 - met Bea-
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trix voorop - mee bezig is geweest, is een poging om prins Claus ervan te overtuigen,
dat niet wij psychisch zijn gestoord, maar hij. Misschien is het echter precies
andersom. Wanneer wij bijvoorbeeld in de nationale pers lezen (geïllustreerd met
foto's), dat ná het bekend worden van de psychiatrische behandeling van Claus
honderden mensen met brandende kaarsen in de hand naar Kevelaar trokken om te
bidden voor de prins, kan met feilloze zekerheid worden vastgesteld, dat we hier te
doen hebben met een ontsporing, die kan worden beschouwd als aanmerkelijk
alarmerender dan de depressie waar de prins in verkeerde. Wat Claus eigenlijk is
overkomen, is dat hij na achtendertig jaar normaal te hebben geleefd ging houden
van een vrouw, die heilig geloofde in God en Oranje. Wat men nu met een chemische
behandeling en psychotherapie bij hem heeft proberen te breiken, is een waar
kunststuk. Hij moest van een normaal, gezond denkend mens worden omgevormd
tot iemand die in het gareel kon meelopen, misschien niet naar Kevelaar, maar wel
in de pas met de wonderlijke illusie dat de Oranjes op aarde een van God gegeven
taak hebben te vervullen. Het is daarom ook opvallend, dat Newsweek-correspondent
Friso Endt mij zei zijn redactie te hebben geseind, dat niet Claus was gestoord, maar
Beatrix en wij. Endt zal deze uitspraak wel in de psycho-analytische zin des woords
hebben bedoeld. Tegen de achtergrond van de genoemde analyse van Sigmund Freud
zou er in zijn stelling zelfs een grond van waarheid kunnen zitten. Tegenwoordig is
de hele wereld lichtelijk gestoord. Wanneer men constateert, dat in Iran het symbool
van de keizer omver is geworpen om te worden vervangen door levensgevaarlijke
vormen van godsdienstwaanzin, dan moet men zich in Nederland vooralsnog gelukkig
prijzen, dat we het Huis van Oranje hebben. En voor diegenen, die sceptisch staan
tegenover de mening van Freud, die de grondlegger was van de psycho-analyse, wil
ik de president van de National Academy of Sciences in Washington citeren. Dr.
Philip Handler, van origine een biochemicus, zei me in een terugblik op zijn leven
als wetenschapperen als hoofd van de voornaamste ‘denk-tank’ van de VS: ‘Ik heb
het onmiskenbare gevoel, dat de wereld waanzinnig is geworden.’
Voorlopig heeft de persconferentie van 24 augustus 1983 in ‘Nieuwspoort’ de
roddelaars en intriganten, die erop uit waren de ziekte van prins Claus in de sfeer
van de homoseksualiteit te trekken, buiten gevecht gesteld. Het gevaar is echter niet
geweken. Prins Claus zelf is na de behandeling in Nijmegen, Breda en Bazel
weliswaar voorzichtig teruggeplaatst in dezelfde positie als
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van vóór 1982, maar de psychiatrie herinnert eraan, dat dit juist de omgeving was,
die een medische behandeling noodzakelijk maakte. Er zal behoedzaam en verstandig
met de prins moeten worden omgesprongen. De pers heeft grosso modo het
alarmsignaal van ‘Nieuwspoort’ opgevangen. Met uizondering van de notoire sensatieen roddelverspreiders worden Claus en Beatrix van de kant van de media met fluwelen
handschoenen aangepakt.
Anderzijds kan worden geconstateerd, dat ook de gesprekken van de psychiaters
en artsen met koningin Beatrix schijnbaar het beoogde resultaat hebben bereikt. Veel
zal afhangen van de vraag of hare majesteit nu werkelijk begrijpt, dat ze feitelijk is
getrouwd met ‘een man van een ander geloof’. Claus kan nog zo zijn best doen om
mee te dansen in de droomwereld van de Oranjes, maar men zal nooit mogen vergeten,
dat hij zich in zijn hart geen Oranje voelt, dat hij er ook nooit een kan zijn en ook
nooit een zal worden. Men heeft met zoveel kracht geprobeerd van Claus von Amsberg
een prins der Nederlanden te maken, laatstelijk zelfs via een biochemische therapie,
dat hij er van in de war raakte.
Maar prins Claus is en blijft terecht wars van ieder fetisjisme. Hij verafschuwt
snobisme, laat staan geredekavel over verre voorouders en hun genetische invloed
op huidige Oranjes. In Claus' herinnering leven geheel andere, authentieke gedachten
en gevoelens. Hij zal nooit de beelden uit zijn jeugd kwijtraken van uitgemergelde,
ondervoede kinderen in donker Afrika of zijn ervaringen uit de oorlog in belegerd
Hitler-Duitsland.
De bouwstenen van de psyche van Claus zijn totaal andere dan die van Beatrix of
van velen van ons. Dat maakt van hem ook zo'n geheel ander mens dan prins
Bernhard. Claus heeft de barre armoede van Afrika al leren kennen toen hij nog een
jongen was. Hij heeft het oorlogsleed aan den lijve ondervonden. Dat hij haast
onoverkomelijke moeilijkheden ondervindt bij zijn pogingen zich aan te passen bij
wat na 1965 van hem werd verlangd, is eerder een blijk van zijn psychische
gezondheid dan een kenmerk van een psychisch zwakke of depressief aangelegde
mens. Van wat deze man heeft moeten meemaken zou iedereen op den duur een
zenuwinstorting hebben gekregen.
Koningin Juliana heeft eens tegen president Ferrier van Suriname gezegd: ‘U hebt
vier jaar, ik heb levenslang.’ Voorlopig hebben Claus en Beatrix eveneens levenslang.
Voor Beatrix houdt dit ten nauwste verband met haar diepste geloof of, in Freudiaanse
termen, met haar geconditioneerde illusie. Claus von Amsberg is en blijft bereid mee
te varen in het Nederlandse schip van staat, op voorwaarde dat ook zijn vrouw er
voor openstaat te werken aan
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een relativering van het koningsschap, naar het eminente voorbeeld van haar
koninklijke moeder. Hij hoopt, dat Beatrix haar rol van majesteit ook buiten het
paleis in een wat minder orthodox kader zal plaatsen. En er bestaat alle reden om
aan te nemen, dat Beatrix deze eerste vier jaren heeft moeten wennen aan het koningin
zijn. We herinneren ons koningin Juliana tenslotte ook voornamelijk uit de laatste
periode van haar regering. Wie weet stelt ook koningin Beatrix zich over tien jaar
wat eenvoudiger op tegenover het officiële gedeelte van haar verplichtingen. Dat
zou haar niet alléén door prins Claus, de kroonprins en haar omgeving in dank worden
afgenomen, maar dat zou ook een warm onthaal vinden bij de bevolking van
Nederland in haar geheel.
De vraag is namelijk of Willem van Oranje in 1584 ooit heeft kunnen
veronderstellen of ooit heeft gewenst, dat zijn nazaten - voorzover zij werkelijk
nazaten van hem zijn - in 1984 met blijdschap en fleur hun persoonlijke vrijheid en
zelfs hun privé-geluk zouden willen opofferen om de folklore van Oranje in stand
te helpen houden.
Psycho-historisch gezien wordt van de Oranjes een mentaal ongezond offer
gevraagd. Zij zijn hier echter toe bereid, in het besef met het koningsschap te
beantwoorden aan een onvolwassen droomwereld van het brede publiek. Wij zijn
het immers, die van de koninklijke familie eisen en verlangen - en het zelfs als de
gewoonste zaak van de wereld beschouwen - dat zij van eeuwigheid tot zaligheid in
de Gouden Koets zullen blijven uitrijden.
Het ware te wensen, dat aan de hand van dit overzicht de Nederlandse lezer iets
meer begrijpt van wat zich soms achter de hekken van de koninklijke paleizen in
werkelijkheid afspeelt. Eigenlijk hangt het huis-tuin-en-keuken geluk van het door
ons zo geliefde vorstenhuis voor een groot deel af van het gedrag van het volk.
Wanneer nog altijd miljoenen mensen de roddelbladen blijven kopen, die een
verslaggeefster naar de villa van de moeder van prins Claus in Duitsland sturen om
met een sensationeel en onsmakelijk verhaal over de bejaarde moeder van de prins
thuis te komen, zolang dat gebeurt, pesten en treiteren we diezelfde mensen, die we
zeggen zo lief te hebben en die notabene voor ons het sprookje van Oranje overeind
houden.
Wanneer het meest verkochte ochtendblad van Nederland, ‘De Telegraaf’, erop
kan rekenen, dat een meerderheid van het Nederlandse volk voldoende onbeschaafd
is gebleven om liever de verzinsels van de drek-scheppers te kopen dan de dag- of
weekbladen, die misschien minder gezellige lectuur bij het ontbijt bieden, maar zich
op serieuze informatie richten, tot zolang kan het
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gebeuren dat Jos Hagers naar Amerika wordt gezonden om op de loer te liggen of
prins Claus misschien met een vriend een New Yorkse nichtenbar in zal duiken. En
zelfs al was dit gebeurd, rechtvaardigt dit dan dat de prins in een psychiatrische
kliniek terecht komt, omdat de lafbekken van de roddelpers hem terroriseerden door
maandenlang met het zogenaamde ooggetuigeverslag te leuren op de burelen van
buitenlandse media?
Ik zou me levendig kunnen voorstellen, dat hare majesteit zich nog eens zal
verspreken in de troonrede en deze zal beëindigen met de woorden: ‘zo helpe mij
God almachtig, dat het Nederlandse volk ons Oranjes met rust zal laten.’ En de eerste
stap op weg naar welverdiende rast en misschien zelfs geluk in het leven van Claus
en Beatrix en de koninklijke familie in haar geheel hangt af van ons Nederlanders.
We zouden moeten ophouden met het kopen van bladen, die reportages aan de man
brengen over ‘De bokser van prinses Irene’ of ‘Waarom Beatrix en Irene ruzie hebben’
of ‘Claus bezoekt nichtenbars’.
Voor normale mensen zou het de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, dat
ze de roddelpers links laten liggen. Het feit, dat mede aan dit onderwerp een heel
boek moet worden gewijd, stelt zowel dr. Philip Handler in Washington en zeker
Sigmund Freud volledig in het gelijk. De wereld is zo gestoord geworden, dat we de
waanzin van ons gedrag niet eens meer opmerken en onder ogen zien. Het feit, dat
er bijvoorbeeld over de plaatsing van kruisraketten in ons land nog door serieuze
mensen moet worden vergaderd, dat er moet worden gedemonstreerd en dat er door
jongeren tentenkampen moeten worden opgezet, bewijst hoe rampzalig gek we zijn
als natie, als continent en als wereld. Niet Claus heeft een psychiater nodig, maar
wij.
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Beatrix en Oltmans in Mexico (1965). Tijdens het toen gevoerde gesprek ontdekten ze eikaars affectie
voor gouvernante G. Buring Boekhoudt.
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Claus en Beatrix in gesprek met de Nederlandse ambassadeur in West-Duitsland, Dhr. De Beus,
tijdens de ‘Club van Rome’-vergadering van 1974 in West-Berlijn.
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Prins Claus tijdens de reis naar India in gesprek met de Indiase premier, mevrouw Indira Gandhi.
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Prins Claus in gesprek met de president van India, Shri N. Sanjiva Reddy at Rashtrapati Bhawan, in
New Delhi op 21 februari 1981.
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Prins Claus bij zijn aankomst in India in februari 1981.

Willem Oltmans, Prins Claus (1965-1985)

123

Prins Claus verlaat het gerechtshof in Den Haag, waar hij heeft moeten getuigen na de klacht van
Oltmans inzake de sabotage van diens werkzaamheden als journalist tijdens de reis naar India in 1981
door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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