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De koningen van
de toekomst

De val van
koningen werd
vaak gevolgd
door oorlogen

Voor royaltywatchers is dit een
topweek, met het aanstaande

huwelijk van prins William van
Wales, gevolgd door onze eigen
Koninginnedag. Ook landen zon-
der koningshuis, zoals de Verenig-
de Staten, zijn al weken geobse-
deerd door de sprookjeswereld van
Het Huwelijk. Koninklijke fami-
lies zijn een dankbaar object in de-
ze gemediatiseerde wereld, waarin
men leeft van sensatie naar sensa-
tie. In deze tijd, waarin velen zo
hun vraagtekens hebben bij het
koningschap, is het zinvol om nog
eens te bezien welke toegevoegde
betekenis een koning kan hebben
voor een natie boven een gekozen
staatshoofd.

Met koningshuizen is veel aan
de hand. Minstens twee ko-

ninklijke families staan deze we-
ken voor de grootste beproeving in
hun bestaan. In Marokko en Jorda-
nië – en misschien in Saoedi-Ara-
bië – ligt de sleutel tot modernise-
ring bij het koningshuis en daar-
mee bij een nieuwe betekenis van
de koning in een ontluikende de-
mocratie. De situatie is delicaat. In
beide landen zijn de koningen, en
niet te vergeten hun echtgenotes
(en trouwens ook een aantal van de
Saoedische prinsen), redelijk voor-
uitstrevend. Ze kennen de wester-
se wereld. Ze worden omgeven
door vaak uiterst conservatieve
hofhoudingen, die erop uit zijn
om hun privileges te handhaven.
Zij aarzelen niet om hard op te tre-
den tegen de bevolking. Gevallen
van intimidatie zijn bekend van de
hoogopgeleide klasse, die zich uit-
spreekt ten faveure van hervor-
mingen.

De overgang naar een parlemen-
taire of een constitutionele monar-
chie vereist politieke partijen en
verkiezingen. Minstens zo belang-
rijk zijn een vrije pers en een onaf-
hankelijk justitieel apparaat. Ma-
rokko voldoet nog het meest aan
deze voorwaarden, al moeten de
conservatieve krachten geenszins
worden onderschat. Die liggen
niet alleen bij de eerder genoemde
hofhouding, maar ook bij de poli-
tiek diverse pluimage van degenen
die recent de straat hebben opge-
zocht. Koning Mohammed VI
heeft tot nu toe met wijsheid gere-
ageerd op de protesten, door een
hervorming van de Grondwet aan
te kondigen die de politieke macht
bij de regering legt en de rol van de
koning afzwakt, volgens het mo-
del van een constitutionele monar-
chie. Toch is de afgelopen dagen
opnieuw geprotesteerd. Het is
maar de vraag of dit de onrust kal-
meert of juist aanwakkert.

In Jordanië heeft de koning
eveneens snelle hervormingen
aangekondigd, net als strijd tegen
corruptie. De regering is vervan-
gen. De nieuwe premier heeft de
opdracht gekregen om snel maat-
regelen te nemen ter bevordering
van de democratie. In Saoedi-Ara-
bië zijn de protesten nog niet uit-
gekristalliseerd.

Overal in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika zijn de verwachtin-
gen hooggespannen – te hoog. El-
ke stap naar meer democratie faalt
als de economische hervorming
niet streng ter hand wordt geno-
men. Juist dat maakt ontluikende
politieke partijen impopulair. De
grote groep werkloze jongeren die
niets te verliezen heeft en geen ga-
rantie op werk krijgt, vormt een
lont in het kruitvat.

Naast hen staan tienduizenden
afgestudeerden die geen enkel uit-
zicht hebben op een baan op hun
niveau. Voor Jordanië en Marokko
geldt bovendien dat streng moet
worden gesaneerd bij het over-
heidsapparaat. Dat raakt onher-
roepelijk degenen die nu wel werk
hebben – ambtenaren en hun kin-
deren, die vaak automatisch rech-
ten konden doen gelden op een
veilige baan. Hun protesten wor-
den nu al gehoord. Ook moet, net
als in Nederland, het pensioenstel-
sel worden herzien. Dat is op-
nieuw een bron van onrust.

In een dergelijke situatie, van
wankelende belangen, moet tegen-
gewicht bestaan tegen de middel-
puntvliedende krachten in de sa-
menleving. In Jordanië, Marokko
en Saoedi-Arabië zijn de konings-
huizen nog de samenbindende
kracht. Het grote risico is dat ze te
langzaam en onvoldoende zullen
reageren op de roep om verande-
ring en dat te weinig politieke lei-
ders de onrust zullen ombuigen
tot adequate hervormingen.

Koningen en hun koninkrijken
zijn kwetsbaar. In de geschiedenis
werd de val van koningen als ge-
volg van protesten vaak gevolgd
door periodes van repressie en oor-
logen.

Afgelopen week heeft Spanje
hulp aangeboden bij hervor-

mingen van koningshuizen in
Noord-Afrika en het Midden-Oos-
ten. De belangstelling van Spanje
ligt uiteraard bij het buurland Ma-
rokko, waarmee het eeuwenoude
banden heeft. Het Spaanse initia-
tief is belangrijk en komt op het
juiste moment. Europa heeft een
lange ervaring met diverse vormen
van koningschap. Het zou een
mooi gebaar zijn als ook Neder-
land, samen met andere landen,
aanbiedt om een dialoog te organi-
seren met de diverse Europese en
Arabische landen met koningshui-
zen – geen mediageniek onderons-
je tussen koningen, maar een ge-
sprek tussen staatsrechtsgeleerden
over de drie fundamentele rechten
van de monarch: om te worden ge-
hoord, om aan te moedigen en om
te waarschuwen, en hoe deze vorm
krijgen in een parlementaire de-
mocratie.

Zelden bestond een zinvoller
moment om de samenbindende
functie van het koningschap te be-
vestigen – in symbolische, maar
vooral in praktische zin, voor de
velen die hopen op een nieuwe toe-
komst.


