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Komt Willem-Alexander op 
bezoek? Zeg ‘majesteit’ en 

bied hem geen bitterbal aan

Als de 
koning 

komt
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Als de koning of koningin je clubhuis komt openen,  
gaan de dingen net even anders dan je gewend bent. 

 ‘Het koningshuis is een Zwitsers precisie-uurwerk.’

 7 TEKST: MARK TRAA

Daar komt-ie aan. In de verte klinkt al  
geronk. Dat is het motorescorte van 
de koning. Onwillekeurig kijk je op 
je horloge. Tien uur was de afspraak, 

en zo laat is het precies. Je schikt nog even je 
stropdas. Met een snelle blik kijk 
je of de rode loper bij de ingang 
van het clubhuis wel echt goed is 
gestofzuigd. Dan gebeurt er plots 
van alles tegelijk. De donkerblauwe 
Audi A8 van de koning, kenteken 
AA-86, stopt precies bij het begin 
van de rode loper. Er stapt een  
beveiliger uit. Die opent de rechter- 
achterdeur van de auto. 
De koning stapt uit. Achter drang-
hekken juichen mensen. De foto- 
grafen in het persvak flitsen. Met 
uitgestrekte hand loop je af op de 

koning. ‘Goedemorgen Koninklijke Hoogheid, 
heeft u een goede reis gehad?’, vraag je vrien-
delijk. Maar dan kun je je tong wel afbijten. Je 
hebt zojuist je eerste vier fouten gemaakt. Nu 
al. Met de beste bedoelingen, daar niet van. 
Maar je spreekt de koning nu eenmaal niet als 
eerste aan. Je noemt hem geen Koninklijke 
Hoogheid maar Majesteit. Je stelt ook geen 
vragen uit jezelf. En je steekt niet als eerste 
een hand naar hem uit. De belangrijkste aan-
wezige neemt daarvoor altijd het initiatief,  
zo schrijft de etiquette voor. En de koning is 
overal waar hij komt de belangrijkste. 
Niet dat hij zal laten blijken dat hij je gestuntel 
feilloos heeft geregistreerd: hij wil je niet in 
verlegenheid brengen. En dat is waar ieder  
koninklijk bezoek om draait: niemand, hoog 
of laag, moet zich ongemakkelijk voelen. Maar 
hoe zorg je daarvoor?

 ANul spelfouten graag
Als iedereen zich aan de afspraken houdt, is 
de kans dat er iets misgaat het kleinst. In de 
omgang met leden van de koninklijke familie 
gelden, zeker als het een officiële gelegenheid 
betreft, regels die je als gastheer of gastvrouw 
wel even moet kennen. Het maakt natuurlijk 
uit of de koning (als we ‘koning’ schrijven, dan  
bedoelen we daarmee ook ‘koningin’) een 
staatsbanket heeft of een clubhuis opent. Niet 
alles staat even stijf van het protocol. Maar het 
is wel handig je te verdiepen in de gebruiken.
Allereerst: hoe krijg je de koning überhaupt zo 
ver dat hij je clubhuis opent? Je uitnodigings-
brief verstuur je zeer ruim op tijd. Denk aan 
máánden tevoren. Spelfouten zijn uit den boze. 
En verder? ‘Je moet goed motiveren waarom 
je juist de koning wil’, zegt Paul Rem, senior 
conservator van Paleis Het Loo. Hij is nauw 

betrokken bij vele koninklijke ontvangsten. ‘Je 
maakt een grotere kans als je evenement bij 
zijn persoonlijke belangstelling aansluit. Maar 
het Koninklijk Huis moet keuzes maken. Ze 
krijgen enorm veel uitnodigingen.’ Die worden 
elke maandagochtend doorgenomen in Paleis 
Noordeinde, het werkpaleis van de koning. Je 
maakt dus weinig kans. Maar stel dat er een 
‘ja’ komt, wat dan?

 AHoud het toilet vrij
Dan komt er een geoliede machine op gang. 
Die begint met een advance party, vertelt de 
etiquette-expert Jan Jaap van Weering. Het 
gaat daarbij meestal om een adjudant of hof-
dame van de koning en iemand van het secre-
tariaat die de locatie bekijken en kennismaken 
met de organisatoren. ‘Zij spreken alles door. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten.’

Niets? Nee, niets. Waar is de vluchtweg? Is die 
wel helemaal vrij? Maar ook: is er een toilet-
ruimte die kan worden vrijgehouden voor de 
koning? Rem: ‘De koning gaat niet in de rij 
staan. Hij moet desgewenst meteen naar de wc 
kunnen.’ Wat ook van tevoren geregeld kan 
worden, is wat de koning gaat eten en drinken. 
Rem: ‘Het is aardig om hem een hapje aan te 
bieden, maar het is niet handig als hij met iets 
in zijn handen staat. Of als het opeten moeite 
kost. Maak het hem dus niet te moeilijk en 
bied hem geen bitterbal aan. De koning vindt 
het ook onsympathiek om iets te weigeren. 
Soms kun je er beter voor kiezen om helemaal 
niets aan te bieden.’

 AGecondoleerd, Majesteit!
Het is ook belangrijk om interessante gespreks-
partners te selecteren voor de koning. Tijdens 

Het portier, dat hoef je  
als koning natuurlijk  

niet zelf te openen.

Ook al doet hij zelf nog zo joviaal, 
het is niet de bedoeling dat je de 
koning zomaar aanspreekt. Laat 

staan dat je ‘Hé, Willy!’ roept.
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koninklijkhuis.nl : hier vind je onder meer 
het adres waaraan je een uitnodiging 
aan de koning moet richten en zijn 
komende afspraken.

Iedereen is nerveus als de koning en koningin 
komen, maar: ‘Het zijn echt heel lieve mensen’

M EER IN FO RMATIE

de rondleiding door het clubhuis (of waar dan 
ook) staan deze op vooraf bepaalde plaatsen 
strategisch opgesteld. De leden van het gevolg 
van de koning (waaronder steevast de burge-
meester, de commissaris van de koning en een 
geüniformeerde adjudant) zorgen dat hij vlot 
van de ene naar de andere wordt geleid. Van 
Weering: ‘De adjudant is een soort personal 
assistant in uniform. Hij faciliteert, ontzorgt, 
ziet alles en improviseert waar nodig. En dat 
alles zonder dat het opvalt. Hij is er, maar is er 
ook niet.’
Het liefst zet je de koning tegenover mensen 
die vlotjes uit hun woorden kunnen komen. 
Joviaal doen tegen de koning is uit den boze, 
maar verstijven van de schrik is voor iedereen  
ongemakkelijk. Rem: ‘Zijn mensen in hun  
gewone doen, dan verloopt zo’n bezoek het 
best. Gewone mensen kunnen echt van slag 
zijn, heb ik gemerkt. Zo’n koninklijk bezoek is 
imponerend en zelfs licht intimiderend. Dan 
gaan mensen van de zenuwen gecondoleerd 
zeggen in plaats van gefeliciteerd.’

 APrecies op tijd
Goed, dat zijn de voorbereidingen. O wacht, 
nog iets. Bij alle officiële ontvangsten geldt dat 
het niet de bedoeling is dat de eregast wordt  
overtroffen in kleding, zegt Van Weering. Een 
burgemeestersvrouw in uitbundige jurk met 
dito hoed is een risicofactor als de koningin op 
visite komt. Uit respect voor de koningin niet 
doen dus. Ook niet doen: één minuut te laat 
komen als de koning arriveert. Dan is hij er 
namelijk al een minuut. ‘Het koningshuis is 
een Zwitsers precisie-uurwerk’, zegt Rem. ‘De 
koning komt altijd exact op tijd.’ Dat heeft  
natuurlijk te maken met die motoragenten, 
maar ook met een gekozen route die vrij is van 
wegopbrekingen of ander ongerief. 

In Oranjedienst  
De koning gaat nooit zomaar op pad.  

Hij heeft een Dienst Koninklijk Huis die 
alles nauwgezet voorbereidt. 

Adjudanten
Bereiden de openbare optredens voor  
van leden van het Koninklijk Huis en 
ondersteunen bij grote evenementen. 
Adjudanten komen van de krijgsmacht. 

Hofdames
Zijn betrokken bij de voorbereiding van 
evenementen waar de koning en koningin 
samen aanwezig zijn. Ook zorgen ze dat die 
evenementen soepel verlopen. Hofdame is 
geen betaalde baan.

Algemeen secretaris
Gaat over het agendabeleid van de koning 
en koningin en de eerste voorbereidingen 
van de binnenlandse bezoeken. Bij het 
secretariaat werken ook de persoonlijke 
adviseurs van de koning en koningin.

Kamerheren
De koning heeft in elke provincie (plus 
Amsterdam) een kamerheer die bezoeken 
ondersteunt. Het is een onbetaalde baan. 
Onlangs is de eerste vrouwelijke ‘kamer-
heer’ benoemd, in Overijssel.

Ceremoniemeester
Coördineert de uitvoering van buitenlandse 
bezoeken en staatsbezoeken in Nederland.

Grootmeester
Heeft de leiding over de Dienst Koninklijk 
Huis en is betrokken bij de organisatie van 
buitenlandse bezoeken. 

De Oranjes  
aanspreken?  
Zo heurt het!
7 Koning Willem-Alexander wordt 
aangesproken met ‘Majesteit’ en 
aangeschreven als ‘Zijne Majesteit  
de Koning’. 
7 Koningin Máxima wordt ook 
aangesproken met ‘Majesteit’. Ze 
wordt aangeschreven als ‘Hare 
Majesteit Koningin Máxima’. 
7 Prinses Catharina-Amalia, de  
oudste dochter van koning Willem-
Alexander en koningin Máxima,  
wordt aangesproken als ‘Koninklijke 
Hoogheid’. In een brief schrijf je haar 
aan als ‘Hare Koninklijke Hoogheid  
de Prinses van Oranje’. 
7 Prinses Beatrix, Prinses Alexia, 
Prinses Ariane, Prins Constantijn, 
Prinses Laurentien en Prinses Margriet 
worden net als Amalia aangesproken 
met ‘Koninklijke Hoogheid’. Je schrijft 
ze aan met ‘Hare/Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins(es) (voornaam) der 
Nederlanden.’ 
7 Pieter van Vollenhoven, de man van 
prinses Margriet, wordt aangesproken 
met ‘professor’ en aangeschreven als 
‘De Hooggeleerde Heer Professor mr. 
Pieter van Vollenhoven’.

Incognito
Niet iedere keer dat de 

koning en koningin zich 
buiten de deur begeven, gaat 
dat met toeters en bellen 
gepaard. Het paar legt ook 
privébezoeken af, bijvoor-
beeld aan de familie van 
Máxima in Argentinië. Ook 
kruipt Willem-Alexander, 
zonder dat passagiers het 
weten, met enige regelmaat 
in de cockpit van een KLM- 

toestel om zijn vlieguren  
op peil te houden. Vroeger 
kwamen koninklijke incog-
nitobezoekjes veel vaker 
voor. Voordat er foto’s in de 
kranten verschenen (eind 
negentiende eeuw) wisten 
maar heel weinig mensen 
precies hoe hun vorst er in 
het echt uitzag. Van koningin 
Juliana is bekend dat ze  
erg hechtte aan bezoekjes 

zonder ceremonieel. In 1957 
bracht ze, slechts vergezeld 
door prinses Margriet en een 
hofdame, een bezoek aan de 
Keukenhof. Ze bleef onop-
gemerkt. In 1972 bezocht ze 
met twee vriendinnen de 
Floriade. Ook ging ze graag 
incognito naar het theater. 
Koningin Beatrix werd bij 
haar privébezoekjes veel 
vaker betrapt door camera’s. 

 AEen koning zit nooit alleen
Als de koning eenmaal binnen is, is het raad-
zaam aan nog een paar dingen te denken. Het 
is belangrijk dat de koning nooit hoeft te 
wachten. Niet alleen op een vrije wc, maar ook 
op het begin van het programma. In een club-
huis is het minder van belang, maar als je de 
koning in een zaal wilt laten luisteren naar een 
voordracht of een concert, dan zorg je dat alle 
‘gewone’ toehoorders ruim van tevoren hun 
plek al hebben ingenomen. ‘De belangrijkste 
persoon komt altijd als laatste’, vertelt Van 
Weering. En zoals we eerder schreven: de 
vorst is altijd en overal de belangrijkste. Pas  
op het allerlaatst komt hij binnen. Zodra de 
koning zit, begint de voorstelling.

Het kan zomaar gebeuren dat degene die 
naast de koning zit moet opstaan om een aan-
kondiging te doen. Op dat moment gaat een 
belangrijke regel gelden: de koning zit nooit 
alleen. Echt nooit. Beide stoelen naast hem 
moeten te allen tijde bezet zijn. Hoe lossen 
doorgewinterde hoogwaardigheidsbekleders 
dat op? Zodra degene die naast de koning zit 
opstaat, neemt degene die naast hém of háár 
zit het vrijgekomen plekje in. Het valt weinig 
mensen op omdat iedereen op de koning let, 
maar deze stoelendans hoort helemaal bij  
het protocol.
Als de koning zelf een toespraak houdt, zien 
we een mooie demonstratie van een andere 
regel. Die luidt: de koning heeft zo veel moge-
lijk zijn handen vrij. Het is ondenkbaar dat de 
koning een zaal komt binnenlopen met een 
stapeltje papier met zijn speech in de hand, of 
dat hij met dat stapeltje papier op schoot gaat 
zitten. Nee, het gaat zo. De koning gaat papier-
loos zitten op de eerste rij. Vervolgens wordt 
hij aangekondigd en reikt hij over zijn rechter-
schouder. Want daar, schuin achter hem, zit 
zijn adjudant. Ook die zat niet de hele tijd met 
het stapeltje papier op schoot. In de seconde 
dat de koninklijke arm wordt uitgestoken, viste 
de adjudant de papieren uit zijn tas. Sneller 
dan argeloze toeschouwers het beseffen, is  
de koning op weg naar het podium om de 
mensen toe te spreken.

 AZoef, weer weg
De koning blijft nooit lang. Een uurtje is al 
heel wat. Zo stipt als zijn aankomst is ook zijn 
vertrek. Voordat hij je clubhuis verlaat, staat de 
Audi al te draaien voor de deur. De majesteit 
neemt afscheid, zwaait naar de mensen die al 
die tijd achter de hekken stonden te wachten 
en zoef, weg is hij. Een last valt van je schouders: 
alles is vlekkeloos verlopen. Dankzij al die  
regels waar iedereen zich netjes aan hield.  
En ja, iedereen was nerveus. Logisch. Van 
Weering: ‘Mensen zijn altijd gespannen als ze 
leden van de koninklijke familie zien. Maar 
het zijn echt heel lieve, makkelijke mensen.’ 7
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‘Ja Majesteit. Nee Majesteit.  
Dag Majesteit!’

Dankzij zijn escorte en een weg die vrij is 
van verkeer komt de koning altijd op tijd.

Drie keer raden: wie is  
de belangrijkste man of 

vrouw in dit kamertje?
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