Hoe
roze is
Oranje?
Beatrix heeft veel
minderheidsgroepen
bezocht, maar nooit
het COC. Heeft ze iets
tegen de doelgroep?
En hoe zit het met
Willem-Alexander en
Máxima?
tekst Tanya van der Spek
foto’s Koninklijk Huis e.v.a.

‘I

k ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de
vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.’ Na die woorden van

Beatrix eind januari op televisie, pinkten veel
Nederlanders een traantje weg. Het COC vindt
het jammer dat de koningin in haar 33-jarige
regeerperiode nooit is langsgekomen. Soms
leek het erop alsof Beatrix zelfs iets tegen
lesbiennes, homo’s en biseksuelen had. Maar
klopt dit wel? We zetten wat

voorbeelden

op een rij en vragen het aan deskundigen.
Wat te denken van de volgende incidenten?
Hoewel de regels later werden versoepeld,
waren de partners van ongetrouwde politici homo of hetero - bij officiële diners niet welkom.
Tot de invoering van het homohuwelijk in 2001
was dat dus discriminerend. Een werknemer
aan het hof werd ontslagen, naar vermeend
vanwege zijn seksuele geaardheid. Maar dat
Met studievriendin Marijke Harberts werd door
Beatrix geen contact meer opgenomen nadat
ze scheidde van haar man. Was de scheiding
de reden, of was het omdat Harberts vervolgens in actievoerende, feministische kringen
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kan haast niet, want veel van de lakeien zijn gay.

achtergrond
verkeerde of een lesbische relatie kreeg? Was
ongetrouwd samenwonen de reden dat Beatrix
erop aandrong de lesbische ambassadrice in
Zuid-Afrika te vervangen? Het blijft gissen. Bij
het Homomonument heeft ze nooit bloemen
gelegd. Omdat ze homoslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog gedenkt op 4 mei, aldus
de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Roze Zaterdag
Het COC heeft Beatrix nooit bezocht. Maar
dat zou ook niet passen bij de invulling die zij
aan het koningschap wilde geven. Want het
COC streeft politieke veranderingen na. Aan
de Schorerstichting, die zich bezighield met
de gezondheidszorg voor lesbiennes, homo’s,
bi’s en transseksuelen, heeft zij wel een werkbezoek gebracht. En aanwezigen waren onder
de indruk van haar dossierkennis. Ondertussen ontvingen diverse lesbiennes en homo’s
een lintje omdat ze zich hebben ingezet voor
homo-emancipatie. Gea Zijlstra, Josee Rothuizen, Jet Valk, Henk Krol, Henk Beerten, en
Wim Rueck zijn enkelen die een koninklijke
onderscheiding kregen. Ook zijn er verhalen
over hoe hartelijk Beatrix omgaat met homo’s,
bijvoorbeeld choreograaf Hans van Manen en
zijn vriend. Haar beste vriend zou gay zijn, en
zelfs ook één van de eerste mannen op wie ze
verliefd was. Toch zou Beatrix tegen het homohuwelijk zijn geweest, mede doordat bij adoptie
uit het buitenland hier door andere landen zeer
vreemd tegenaan zou worden gekeken. Maar
in 2007 antwoordde ze op de uitnodiging van
de organisatie van de Roze Zaterdag in Bergen
op Zoom dat ze het gedachtegoed van Roze
Zaterdag een warm hart toedraagt. Dit was de
allereerste keer dat de koningin zich officieel en
zwart op wit, heeft uitgelaten over homoseksualiteit. Religieuzen, waaronder politieke partij
SGP spraken hier schande van. Wat moeten
we van dit alles maken? We vragen het aan drie
deskundigen: Dorine Hermans, Justine Marcella en Coos Huijsen.

Benefietnacht
Historica Dorine Hermans, zelf lesbisch,
schreef vijf boeken over de Oranjes waarvan

Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren zojuist opnieuw is uitgebracht in een herziene en sterk uitgebreide versie. Justine Marcella is hoofdredacteur van het magazine
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Vorsten Royale. Sinds 1998 volgt ze de Oran-

de urgentie van de homo-emancipatie. Andere

jes beroepsmatig als journalist, bijvoorbeeld

minderheden hadden – uiteraard alleen maar

in het televisieprogramma Blauw Bloed. De

prijzenswaardig – haar warme aandacht, maar

derde deskundige is historicus Coos Huijsen,

de homogemeenschap leek toch eigenlijk niet

in de jaren zeventig het eerste Kamerlid dat in

te bestaan. Terwijl het toch om een categorie

Nederland uit de kast kwam. Hij organiseerde

gaat waar een extreem hoge score jongeren

in 1977 samen met Gay Krant-oprichter Henk

suïcidaal is. Als de koningin in de buurt van een

Krol en Walter Kamp (initiatiefnemer van de

moskee kwam, gingen al snel de schoenen uit

eerste Roze Zaterdag) een legendarische

en werd er een hoofddoekje omgedaan. Ik had

benefietnacht in het Amsterdamse Concert-

graag gezien dat ze eens een keer haar mantel

gebouw. De manifestatie, gepresenteerd door

had aangetrokken om naar het COC te gaan.’

Mies Bouwman en met alle bekende artiesten
en politici uit die tijd, leverde geld op voor een

Frisofeest

paginagrote advertentie in Time Magazine

Over prins Friso ging het hardnekkige gerucht

en The Miami Harald, waarmee protest werd

dat hij homoseksueel zou zijn. Er is in Eindho-

aangetekend tegen zangeres Anita Bryant uit

ven zelfs een gay party naar hem vernoemd,

Florida die een haatcampagne voerde tegen

het Frisofeest. Coos Huijsen: ‘Bij Johan Friso,

homo’s. Huijsen publiceerde diverse boeken

toen het speelde, een jonge, niet oncharmante

over partijpolitiek en het Nederlandse koning-

prins, was hier en daar de wens misschien

schap, waarvan Nederland en het verhaal van

de vader van de gedachte. Voor de prins, die

Oranje in 2012 verscheen.

steeds weer opnieuw met deze verhalen werd

Gezellige zoen

geconfronteerd, was dit irritant. Op initiatief
van premier Kok en Brouwers, de directeur van

Wat weten Hermans, Marcella en Huijsen over

de RVD, werd besloten hier een afdoende ver-

de houding van koningin Beatrix ten opzichte

klaring over uit te laten gaan. Deze vorm werd

van de Nederlandse homogemeenschap?

toen door de homogemeenschap als minder

Dorine Hermans: ‘Die is volgens mij vrij tole-

prettig ervaren. Het was slimmer geweest als

rant. Dat bleek nog eens toen haar rechter-

de prins in een interview wat meer over zich-

hand Herman Tjeenk Willink afscheid nam als

zelf had verteld, waaruit duidelijk werd dat hij

vicepresident van de Raad van State. Bij die

hetero was.’ Justine Marcella: ‘Friso heeft lang

gelegenheid dankte hij zijn vriend, omdat hij,

gestudeerd, zelfs twee ingewikkelde studies

zoals hij zei, zijn taak nooit had kunnen uit-

tegelijkertijd. Ik denk dat hij gewoon geen tijd

voeren zonder hem. Beatrix stond daar stra-

had voor een relatie toen en te serieus is om

lend bij.’ Justine Marcella: ‘Er is niet veel over

aan ‘scharrelen’ te doen. En als je dan ook nog

bekend, maar ik geloof niet dat de koningin

gezien zou zijn in het homo-uitgaanscircuit,

onderscheid maakt. Er gingen vroeger wel

telt dat makkelijk één en één bij elkaar op. Maar

geruchten dat ze niet zo gecharmeerd was van

ik vind dat te kort door de bocht.’ Dorine Her-

homoseksualiteit, maar dat geloof ik niet. Haar

mans: ‘Ik ken die geruchten, en je bent er niet

hofhouding laat zien dat homoseksualiteit ook

bij wat iemand in de slaapkamer uitspookt,

ten paleizen ‘bon ton’ is. De koningin scheidt

maar ik heb de neiging daar weinig van te gelo-

privé en werk als geen ander, wellicht ziet ze dat

ven. Friso heeft, of had, hoe je het zien wilt, een

ook zo bij haar personeel.’ Coos Huijsen: ‘De

uitstekend huwelijk met Mabel.’

paarse kabinetten Kok I en Kok II betekenden
het definitieve einde van de dominantie van de

Willem II was biseksueel

orthodox christelijke ethiek in de politiek. Het

Ooit waren er geruchten over koningin Juliana

maakte ook de openstelling mogelijk van het

en Greet Hofmans, een alternatieve geneze-

huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht.

res die jaren lang heel close was met Juliana

Formeel had de koningin hier uiteraard geen

en uiteindelijk door prins Bernhard werd weg-

bemoeienis mee. Wel is duidelijk dat de konin-

gestuurd. Dorine Hermans: ‘Bij een relatie

gin hartelijk communiceerde met homoseksu-

tussen Juliana, die eeuwig verliefd is gebleven

elen in haar omgeving. Tijdens een staatsban-

op Bernhard, en de uiterst religieuze Greet

ket kreeg de partner van Tjeenk Willink een

Hofmans en Juliana kan ik me niets voorstel-

gezellige zoen van een hofdame. Het lijkt me

len.’ In 1983 werd er in de roddelpers uitvoerig

wel dat koningin Beatrix niet echt zicht had op

bericht over vermeende homoseksuele
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‘Máxima vroeg
haar lesbische
peettante als
getuige op
haar huwelijk’
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ze zijn relatief jong, geven over het algemeen

LESBIENNES EN HET KONINGSHUIS

blijk van moderne opvattingen, dus mag je aan-

Het koningshuis heeft een magische

nemen dat ze er niet negatief tegenover staan.

aantrekkingskracht op homomannen.

Máxima komt bovendien uit Argentinië, welis-

Gay royalty watchers zijn er in overvloed:

waar een katholiek land, maar het eerste dat

Peter van der Vorst, Jeroen Snel, Marc

in Zuid-Amerika het huwelijk openstelde voor

van der Linden en Peter Rehwinkel. Ze

partners van gelijk geslacht. En vergeet niet

zeggen dat ze houden van de glamour,

dat de prinses wel een keer het COC bezocht.’

het sprookjesachtige en tegelijkertijd

Máxima woonde in 2008 een bijeenkomst bij

ongrijpbare van het koningshuis. En wat

waar met minister Plasterk een overeenkomst

hebben lesbische en biseksuele vrouwen

werd getekend ter bevordering van de soci-

met het koningshuis?

ale acceptatie van homoseksualiteit onder de
Nederlandse bevolking. Dit was de eerste keer
dat de Oranjes bij zoiets aanwezig waren.

‘Ik stond
met een
mond vol
tanden.’

magazine Vorsten Royale.

Majesteit
Welke conclusie kunnen we trekken na al
deze informatie? De koningin scheidt privé en

foto: Daan Stringer

Justine Marcella is hoofdredacteur van het

contacten van Prins Claus. Hij zou tijdens een

werk als geen ander, zegt Justine Marcella. En

staatsbezoek aan de VS in New York gesigna-

dat blijkt wel. Beatrix hecht aan protocol. Ze

Koninklijk onderscheiden

leerd zijn in een homobar. Dorine Hermans:

wilde na het koningschap van haar moeder,

Gea Zijlstra:

‘Die geruchten gaan, maar ik weet sinds ik een

‘hippiekoningin’ Juliana die dicht bij het volk

‘Tijdens de receptie van het LKP

boek over Pieter van Vollenhoven schreef dat

stond, de koninklijke waardigheid herstellen.

(Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk

er rond die koninklijke figuren altijd behoorlijk

Haar moeder liet zichzelf ‘mevrouw’ noemen,

en homoseksualiteit), werd ik opeens

wat geruchten de ronde doen die niet kloppen.

maar Beatrix wilde ‘majesteit’ zijn. Dit gaf haar

door de Amsterdamse wethouder

Dus het zegt me niet al te veel.’ En in de histo-

als koningin een statig, afstandelijk, koel en

Andrée van Es naar voren geroepen.

rie van de Oranjes? Dorine Hermans: ‘Willem

ongenaakbaar imago. Wanneer het gaat om

‘Het had Hare Majesteit de Koningin

II was biseksueel, in een tijd dat homoseksu-

officiële aangelegenheden zoals ongehuwde

behaagd...’ Ik stond met een mond vol

aliteit strafbaar was. Als kroonprins werd hij

partners bij een officieel diner kiest Beatrix

tanden! Ik vond het al zo merkwaardig

daar fors mee gechanteerd. Meer is mij niet

voor

om mijn broer en jongste zus, en vier

bekend.’ Overigens was de koningin niet blij

75-jarige koningin (inmiddels) veel moderner

mensen van mijn kerk, daar te zien.

met de eerste versie van Voor de troon wordt

te zijn. Volgens royalty journalist Marc van der

Iedereen had haar/zijn mond gehouden!

men niet ongestraft geboren, het boek van

Linden heeft Beatrix haar kinderen opgevoed

Dat ik een lintje opgespeld zou krijgen

Hermans waarin dit is te lezen. Via de RVD liet

met de boodschap dat het oké is als ze gay

voor mijn werk binnen het COC en als

Beatrix weten dat het boek ‘geen recht deed

zouden zijn. Als dit klopt, dan heeft opvolger

bestuurslid van het LKP, om te laten zien

aan haar voorvaderen’. Er werden toch 40.000

Willem-Alexander mooie waarden en normen

dat de combinatie van homoseksualiteit

exemplaren verkocht.

meegekregen. Coos Huijsen: ‘In juridisch

en geloof wel mogelijk is, had ik nooit

opzicht is er heel wat bereikt op het gebied

kunnen bedenken. Wat mooi dat mensen

van de emancipatie van homo’s en lesbiennes,

het zo hebben gewaardeerd. Sinds de

Tot slot, wat kunnen we van de toekomst ver-

maar in sociaal opzicht is er nog een wereld te

tweede helft van mijn studietijd ben

wachten? Hoe staan Willem-Alexander en

winnen. Het koningschap heeft een bindende

ik radicaal links, ik was ook lid van de

Máxima tegenover homoseksualiteit ? Justine

functie in de samenleving, ik hoop dat het

Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).

Marcella: ‘Ik geloof oprecht dat het geen issue

nieuwe koningspaar inziet dat ze ook ten aan-

Maar toch had ik een foto van Beatrix

is. De journalist, wijlen Willem Oltmans heeft

zien van de homogemeenschap een taak heeft

boven de deur van mijn studenten-

wel beweerd dat Willem-Alexander tegen het

en dan denk ik in het bijzonder aan de jonge

kamer. Ook al was ik er geen voor-

homohuwelijk zou zijn. Maar hij dacht ook dat

homo’s.’ De toekomst ziet er wat dat betreft

stander van, het koningshuis heeft toch

de moord op Pim Fortuyn door het buitenland

roos- en rozekleurig uit. Máxima was immers

haar bestaansrecht bewezen door altijd

was geregisseerd.’ Dorine Hermans: ‘Máxima

al bij het COC en had haar lesbische peettante

de goede, sociale positie in te nemen.

vroeg haar lesbische peettante als getuige op

als getuige bij haar huwelijk. Kroonprinses Vic-

Met de organisatie van Roze Zaterdag

haar huwelijk. Die tante had in de familie een

toria van Zweden reikte onlangs de Gay of the

in Utrecht denken we erover om

schok veroorzaakt toen ze uit de kast kwam.

Year award uit. Misschien staat Máxima dan

Willem-Alexander en Máxima misschien

Maxima rehabiliteerde haar voor het oog van

een keer te wuiven op een Amsterdam Pride

uit te nodigen voor de oecumenische

de wereld.’ Coos Huijsen: ‘Ik weet het niet, maar

boot? ■

kerkdienst.’

Moderne opvattingen
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oude waarden. Maar privé schijnt de

achtergrond
‘Ik ben
trots op
WillemAlexander.’

foto: Brenda Oosterbaan

‘Achter de
schermen
is alles
anders.’

foto: Meulenhoff Boekerij

foto: Frank Ruiter

‘Wij doen
een loop’

Camera-journalist en

Historica Dorine Hermans:

Elfstedentochtrijder Leny

fotograaf Anita Janssen &

‘Ik had niets met het koninklijk huis

Wiggers:

Tosca Niterink:

tot ik Pieter van Vollenhoven in 1999

‘Ik heb wel iets met het koningshuis.

‘Op geheel eigen wijze luiden wij al

interviewde voor het blad Elsevier. Hij

Het grappige is dat toen er tijdens

wandelend een nieuw tijdperk in. We

had destijds een heel slecht imago,

een rustpauze in Dokkum tijdens

zijn wandelamateurs en over onze

maar hij bleek anders - leuker- dan ik

de Elfstedentocht in 1986 aan mij

voettocht naar Santiago de Compostella

dacht. Ik besloot een boek over hem te

werd verteld dat Willem-Alexander

hebben Tosca Niterink en ik het boek

schrijven, omdat hij de eerste niet-

ook mee reed, ik direct dacht aan al

Klimmen naar kruishoogte gemaakt. Nu

adellijke Nederlander was die trouwde

die schaatsers die waren uitgeloot.

wandelen we voor een serie in dagblad

met een Oranje. Tijdens mijn zoektocht

Dat nam ik hem kwalijk. Maar nu

NRC de Koninklijke weg. Het begint

bleek dat alles achter de schermen van

ben ik toch trots op hem, omdat hij

bij paleis Noordeinde en eindigt 170

het Koninklijk Huis anders ligt dan voor

straks bij de volgende Elfstedentocht

kilometer verderop bij paleis het Loo.

de schermen. Dat heeft mijn interesse

precies weet wat het voor al die

We lopen iedere week een stukje van 25

gaande gehouden, met vijf boeken als

deelnemers betekent. Het was voor

kilometer en komen op 30 april aan. Dan

gevolg. Drie daarvan heb ik geschreven

hem een goede voorbereiding op het

ben ik jarig! l

met Daniela Hooghiemstra.’

koningschap!’

‘Met oranje
tompouce
voor de
buis.’

foto: André Sjouerman

‘Dat
telegram
ontroerde
me.’

foto: D. Groenberg

foto: D.Janna Bakker

‘Beatrix
is kunstliefhebber.’

Kunstenaar Nikki Genee (zus

Schrijver en muzikant Karin

Actrice Kim van Zeben:

van tv-presentator Wilfred

Giphart:

‘Het enige dat ik met het koningshuis

Genee:

‘Mijn moeder Wijnie Jabaaij was tussen

heb, is de herinnering dat ik altijd met

‘Voor de expositie Beeld van Beatrix

1977 en 1989 lid van de Tweede Kamer

mijn moeder voor de buis een oranje

naar aanleiding van haar 75ste

voor de PvdA. In haar functie heeft

tompouce at, voordat we naar de

verjaardag op 30 januari, heb ik een

ze Beatrix een paar keer ontmoet. Je

vrijmarkt gingen!’ ■

vrolijk schilderij gemaakt. De associatie

zou het niet verwachten van mijn zeer

van hoed naar taart was gauw gemaakt.

vooruitstrevende moeder, maar ze was

In april wordt een versie ervan gebruikt

monarchist. Ze was dol op Juliana en

bij een evenement in Beverwijk en wordt

Beatrix, dat vond ze sterke vrouwen.

het geveild voor een goed doel. Koningin

De ochtend na mijn moeders overlijden

Beatrix maakt op mij een intelligente,

in 1995 kregen we een telegram, van

hartelijke en bewuste indruk. Hoofd,

Hare Majesteit, met haar condoleance.

hart en ziel in evenwicht. Ze is een

Dat deden ze waarschijnlijk bij elk

liefhebber van kunst, maakt zelf ook

overleden Kamerlid, maar toch. Ik

beelden en is een beschermvrouw

voelde me zowaar getroost. Ook omdat

voor de kunstwereld. Het koningshuis

mijn moeder dat echt gewaardeerd zou

zie ik als een toneelstuk, binnen het

hebben. Want zij en Bea konden het

toneelstuk dat leven heet. Ik aanschouw

prima vinden met elkaar. Dat telegram

het met verbazing en vermaak. En ik

heb ik nog steeds. En ik moet eerlijk zijn,

ben blij dat ik niet de troonopvolger

terwijl ik niets met het koningshuis had,

ben. ‘

kreeg ik er wel traantjes van.’

