
Het was drukkend warm in augustus 1993.
Als jonge radioreporter werd ik erop uitge
stuurd om reacties te sprokkelen bij de men
sen die in het Park van Brussel stonden aan te
schuiven om een laatste groet te brengen aan
koning Boudewijn. Het werden grotendeels de
voorspelbare verhalen over een tekort aan
drinkwater en het respect voor de overleden
vorst. Tegelijk was het opvallend dat het om
heel normale mensen ging, niet om een clubje
doorgeschoten royaltyfans. Voor veel rouwen
den was het blijkbaar belangrijk dat ze dit his
torisch ogenblik zelf meemaakten. Twee de
cennia later moet ik hen gelijk geven – het zal
niet vaak meer voorkomen dat we meemaken
hoe een koning sterft in het harnas. Of je het
nu wilt of niet, je raakt toch wel onder de in
druk van zo’n dag in rouwstemming, met om
je heen alleen maar mensen die allemaal een
persoonlijke reden hadden om koning Boude
wijn een laatste keer te willen zien.
Die emotionaliteit werd nog scherper bij de
uitvaart zelf, toen een Filipijns slachtoffer van
mensenhandel aan bod kwam. We zijn intus
sen wel wat gewend van begrafenisrituelen,
waarin we nu veel meer emotie en verdriet
durven te leggen dan veertig jaar geleden, toen
het nog veel meer een puur religieuze plechtig
heid was. Maar die tekst van Luz Oral ging nog
een stap verder. Het is normaal dat kinderen
en kleinkinderen rouwen bij een begrafenis, en
diep verdrietig zijn. Het is iets minder gebrui
kelijk om een exprostituee te vragen het
woord te nemen bij de begrafenis van je echt
genoot.

Oude mensen en de dingen die voorbijgaan

Juist het feit dat je blijkbaar gemakkelijk kan
meegesleept worden in zo’n collectieve emotie,
vormt de kracht van de moderne monarchie.
Ook als nuchter mens word je meegezogen, en
dat is niet altijd een rationeel proces. Het af
scheid van een koning blijft een wat uitzonder
lijk ritueel, ook in deze moderne tijden. Het
leidt tot een vreemde weemoedigheid, die niet
altijd te verklaren valt. Na twee decennia
wordt een staatshoofd onvermijdelijk een ver

trouwd onderdeel van het meubilair, dat je
toch zal missen. Het doet me een beetje denken
aan het gevoel dat ik had nadat mijn ouders
overleden waren, en ik mezelf betrapte op de
gedachte: vanaf nu moet ik het allemaal zelf
doen, want ik heb niemand meer om raad aan
te vragen. Dat was een vreemde overweging,
want in werkelijkheid vroeg ik hen zelden raad
– niet vaak genoeg, jonge mensen maken nu
eenmaal graag hun eigen fouten. Maar toch,
als een ouder iemand weggaat, laat dat altijd
een zeker gevoel van leegte achter.
Koningen en koninginnen slagen er voor een
klein stukje in datzelfde gevoel over te dragen
– ook bij hen denken we aan oude mensen en
de dingen die voorbij gaan. Ze creëren een ge
voel dat de tijd overstijgt. Politici kunnen dat
niet, ze komen en gaan, tegenwoordig zelfs
sneller dan ooit tevoren. Ze worden gedwon
gen steeds opnieuw te reageren op de waan
van de dag, en in dit twittertijdperk zelfs op de
waan van de afgelopen minuut. Dat is geen ver
wijt: zo werkt het systeem nu eenmaal, en ook
verstandige politici worden gedwongen mee te
spelen in dat spelletje.
Koningen en koninginnen vormen daarin een
belangrijk tegengewicht omdat ze juist wel
continuïteit kunnen bieden. We vinden het
volkomen normaal dat koning Albert in zijn
toespraak op 21 juli eerst terugkomt op iets wat
vier maanden eerder is gebeurd, ongetwijfeld
een gebeurtenis die de politici al lang weer ver
geten zijn. Moderne monarchen herinneren
bovendien op een subtiele wijze aan dat gevoel
van continuïteit. In zijn afscheidsspeech had
koning Albert luid kunnen roepen: ‘Mijn fami
lie dient u nu al 180 jaar aan een stuk’, maar
zoiets zou natuurlijk buitengewoon vulgair
zijn. Zoals het hoort rept hij daar met geen
woord over, maar het portret van Leopold I
kwam heel prominent in beeld – meer hoeft
dat niet te zijn.
Het valt trouwens op dat het Nederlandse ko
ningshuis dezelfde trukendoos gebruikt. Bij de
kroning van WillemAlexander zat kroonprin
ses Amalia (negen jaar), prominent op de eer
ste rij, naast Beatrix. Een vulgair politicus die
voortdurend aan de media denkt zou daar al
licht een groot onderschrift bij zetten: ‘Uw toe
komstige koningin’. De OranjeNassaus heb
ben dat soort zelfpromotie niet nodig: dat
prinses Amalia naast koningin Beatrix zit, is
voldoende. De continuïteit van Nederland is
gewaarborgd – Je maintiendrai (ik zal handha
ven) is niet voor niets de Nederlandse wapen
spreuk. Mijn persoonlijke favoriet in dit spel is
de Britse koningin Elizabeth. In een toespraak
voor de Commonwealth herinnerde ze alle
staatshoofden eraan dat dit haar deed denken

aan de allereerste vergaderingen van het Ge
menebest, meer dan een halve eeuw geleden.
Natuurlijk weet de Queen op dat ogenblik zeer
goed dat driekwart van haar publiek toen nog
niet eens geboren was, en ik vermoed dat ze
juist dat effect wil bereiken.

Een oud erfstuk dat er mag wezen

Of we nu voor of tegen de monarchie zijn, doet
er eigenlijk niet toe. We beseffen allemaal dat
er een tijdperk wordt afgesloten. Gelet op zijn
leeftijd vervulde koning Albert II met verve de
rol van een soort politieke grootvader, die niet
te beroerd was om ook balorige politici al eens
de les te lezen. Iemand met zijn leeftijd en er
varing mag dat. Je kunt je moeilijk voorstellen
dat een jonge blaag van een politicus het zou
aandurven te reageren: ‘Sire, u kent er niets
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Koningen die twee decennia of langer aanblijven: het geeft een
zeker gevoel van stabiliteit. En ook in een moderne democratie
kunnen dat soort meer emotionele bindingen wel degelijk een rol
spelen, stelt MARC HOOGHE.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke weten
schappen aan de KU Leuven.
Wat? Koning Filip luidt het einde
van een tijdperk in, terwijl hij ook
voor continuïteit en de band met
het verleden staat. Dat is iets waar
politici veel minder in slagen.

‘Als je dit leest,
dan behoor je
feitelijk al tot
het verzet.’
De Rus
ALEKSEJ NAVALNY blogt
voor het laatst, aan de
vooravond van de uitspraak
die hem naar het strafkamp
zal sturen (gepubliceerd op
‘Live Journal’).

©
ig

Een vreemde
weemoedigheid

De monarchie is een
beetje als een oud erfstuk:
je draagt er zorg voor, ook
al past het niet echt meer
in een modern interieur

April 2013. Kroonprinses Amalia naast koningin Beatrix in De Nieuwe Kerk. © belga
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‘migrant’, ‘kutmarokkaan’, ‘al
lochtoon’, ‘moslim’. Alsof er iets
grondig mis is om iemand die in
België is geboren een Belg te
noemen. Alsof het woord iets
magisch heeft, iets waar je eerst
heel wat punten voor moet sco
ren om zo genoemd te mogen
worden. Alsof dat woord meer
betekent dan de simpele mede
deling dat je in België bent ge
boren, of dat je er al jaren leeft.
Het woord ‘vreemdeling’ maak
te plaats voor ‘nieuwe Belg’. Ik
ben hier 33 jaar geleden gebo
ren; zo nieuw ben ik heus niet.
Hoeveel generaties nieuwe Bel
gen moeten we verslijten om
van die idiote benaming af te
geraken? In het slechtste geval
moeten we misschien net zoals
de Aboriginals paren met blan
ke, blauwogige mannen die on
ze kinderen van hun vuile
kleurtje zullen verlossen.

Ach, ik overdrijf. Ik heb het
goed hier. Ik ben gewapend met
een goed stel kritische herse
nen en een flinke dosis relative
ring, dus het komt wel goed met
mij. Ik maak me echter zorgen
over de toekomst van België.
Want als al die nieuwe Belgen
besluiten om te verhuizen naar
NieuwBelgië, zal dit landje en
kel bevolkt worden door oude
Belgen, en wie is er dan om voor
hen te zorgen?

nist in mij vindt dat een mooi vooruitzicht.
Geen flauw idee of België in 2045 nog bestaat
als soevereine staat, of dat we tegen dan ge
woon een provincie van de Verenigde Staten
van Europa zijn geworden, maar dat koningin
Elisabeth in dat alles een rol zal spelen, staat
als een paal boven water.
Natuurlijk is de monarchie als dusdanig een
achterhaalde instelling. Er is geen enkel land
dat de afgelopen decennia onafhankelijk is ge
worden, dat nog gekozen heeft voor een mo
narchie. Een republiek is daarin een veel mo
dernere vorm. Maar het is een beetje zoals een
oud erfstuk: je draagt er zorg voor, ook al past
het niet echt meer in een modern interieur.
Landen als Denemarken, Zweden, Noorwegen
en Nederland zijn juist daarom gehecht aan
hun koningshuis: het vormt een levende band
met het verleden, en dus ook met de toekomst.
Het zal ooit wel verdwijnen, maar laten we er
maar aan vasthouden zolang het nog kan.

Van een ander kaliber

De monarchie vormt daardoor ook een mense
lijk gelaat van de staatsinstellingen. Politici
zijn allemaal hetzelfde, en daarom kan ik bij
mijn studenten al aanwijzen wie er talent heeft
om later in de politiek te gaan. Alle politici die
ik ken zijn intelligent, gedreven, hardwerkend,
zeer overtuigd van het eigen gelijk, en ze heb
ben weinig aanleg om naar de argumenten van
anderen te luisteren. Misschien maken die ei
genschappen hen juist tot goede politici. Maar
er zijn allicht weinig toppolitici die u als oma
of opa van uw kinderen zou willen hebben, al
was het maar omdat oma toch nooit tijd zou
hebben. Koningshuizen bieden daarin een wat
ruimer assortiment van mogelijke persoonlijk
heidstypes. Je kan uiteraard kritiek hebben op
de beslissingen van koningin Fabiola, maar
daarbij vraag ik me dan af of mensen in de ei
gen familie geen koppige hoogbejaarden heb
ben die nu en dan wat excentrieke voorkeuren
laten blijken?
We sluiten op 21 juli een tijdperk af. Het is een
bijzonder lang tijdperk geweest, omdat je de
regeerperiode van Albert II kunt beschouwen
als het verlengstuk van het regnum van koning
Boudewijn. Voor het eerst sinds 1950 is het een
nieuwe generatie die het roer overneemt. Bij
dat soort overgangen die we maar een paar
keer in ons leven meemaken, past een zekere
weemoedigheid, maar ook het vertrouwen dat
het wel goed komt. Na de verkiezingen van vol
gend jaar zullen de politici er wel voor zorgen
dat koning Filip zijn vuurdoop krijgt. Maar er
is geen enkele reden waarom dat verkeerd zou
aflopen: het land heeft al voor heter vuren ge
staan.
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Hoeveel
generaties
nieuwe Belgen
moeten we
verslijten om
van die idiote
benaming af
te geraken?

Als mensen me vragen of ik me
zelf beschouw als een Belgische
of een Marokkaanse, antwoord
ik steevast dat ik mezelf be
schouw als mens, en dat de rest
er niet toe doet. Ik geef met op
zet zo’n geitewollesokkenant
woord omdat ik er moe van
word om mezelf steeds te moe
ten verantwoorden. Het blijft
grappig (en schrijnend) dat
mensen niet beseffen hoe over
bodig die vraag is voor iemand
die in België geboren is uit Ma
rokkaanse ouders.
Ik heb jarenlang een gele iden
titeitskaart voor vreemdelin
gen gehad. Zo’n groot, geel vod
dat zelfs niet geplastificeerd
werd. Ik snapte toen nog niet
hoe vernederend de titel eigen
lijk was: identiteitskaart voor
vreemdelingen. Vreemd was
dat. Toen ik achttien werd,
mocht ik een aanvraag indie
nen om Belg te worden. Goh,
wat was ik blij toen ik mijn
handtekening zette onder dat
ding. Eindelijk een identiteits
kaart die in mijn portefeuille
paste. Maar eigenlijk was ik
vooral blij omdat ik dacht dat
de term ‘Belg’ betekende dat ik
er nu eindelijk bij hoorde. Ik
had nu alle rechten, en de plich
ten waren wat verminderd te
genover die van ‘de vreemdelin
gen’.
Toen werd ik ouder, en wijzer.
En misschien ook meer mens.
Ik besef steeds meer dat identi
teit zo verraderlijk en verander
lijk is. Dat identiteit iets vloei
baars is, organisch, en altijd in
beweging. Ik heb mijn ik nooit
vastgehaakt aan de talen die ik
spreek, of aan het land waar ik
me het meeste thuis voel. Dat
land is trouwens niet België,
noch Marokko. Ik voel me ner
gens en overal thuis. Niet dat ik
op de dool ben, maar ik hou er
van me te bewegen in een plek
die ik voor de eerste keer zie. Ik
ben bereid dit land op te geven
voor een ander land, want wat
zijn grenzen nu eigenlijk meer
dan onze eigen beperkingen?
Het woord ‘vreemdeling’ werd
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‘KUTMAROKKAAN.’
MOI?

Abbie Boutkabout
Communicatiemedewerker bij
‘De Zomer van Antwerpen’

WIJ ZIJN OOK
‘VAN BELGIE’

van en u vertelt flauwekul.’ Leeftijd is nog al
tijd een prima manier om respect af te dwin
gen. We weten allemaal dat koning Filip het op
dat vlak veel moeilijker zal krijgen, en het valt
niet uit te sluiten dat hij in de nabije toekomst
wel een dergelijke repliek zal krijgen van zo’n
balorige politicus.
Een factor van stabiliteit is dus weggevallen,
en de nieuwe vorst zal zichzelf moeten bewij
zen, net zoals Boudewijn en Albert dat ook
hebben moeten doen. Als het Nederlandse
voorbeeld wordt nagevolgd, zal prinses Elisa
beth daarbij aandachtig op de eerste rij toekij
ken en dat wijst naar de toekomst. Rekening
houdend met de gemiddelde levensverwach
ting heb ik nog 32 jaar te leven, en dus zal ik
het tijdperk van Elisabeth, koningin der Bel
gen, nog meemaken. De conservatieve femi

Er zijn allicht weinig
toppolitici die u als oma
of opa van uw kinderen

zou willen hebben, al was
het maar omdat oma toch

nooit tijd zou hebben
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‘In onze betere huizen die
nu door de Polen worden
gebouwd zullen straks
jonge Griekse artsen
op de kinderen passen
of poetsen.’
Programmamaker CHRIS DUSAUCHOIT
windt zich op over de Europese waanzin
die ‘jeugdwerkloosheid’ heet
(in ‘de mening’ in dS Avond).


