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HIGHLIGHT: Politiechef José Rooijers (54) veranderde van standpunt over het koningshuis.

180 graden
Oude standpunt
'Het koningshuis heeft niet veel meerwaarde, anders dan feestvieren op Koningsdag. Het kost de maatschappij vooral veel geld en wat krijgt de gewone burger ervoor terug?
Het is een afstandelijk, nutteloos instituut. Met die opvatting ben ik opgegroeid. Ik kom uit een rood nest. Goed doen, voor elkaar zorgen, daar draait het om. Met een vader als
maatschappijleraar werd er thuis aan tafel veel gediscussieerd. Mijn ouders waren kritisch op institutionele organisaties en toetsten die op de waarde ervan voor de
maatschappij. Aan het koningshuis had de samenleving niets, vonden zij. Ik ben dus bepaald niet Oranjegezind opgevoed.'
Het kantelpunt
'Op de dag van de vuurwerkramp in Enschede, op 13 mei 2000, had ik als officier van dienst bij de politie late dienst. Na de tweede knal in de vuurwerkopslagplaats was ik
snel ter plaatse om met collega's de hulpverlening te organiseren. In de nabijgelegen woonwijk kwamen door de brand na de explosie 23 mensen om het leven, onder wie vier
brandweerlieden. Het vuurwerk knetterde in de lucht, er hingen zware rookwolken boven de stad. Bebloede en gewonde mensen renden weg. Het was een chaotische
toestand. We wisten niet of er nog meer explosies zouden volgen. De ramp kwam voor mij ook persoonlijk dichtbij omdat er collega's in die wijk woonden: zouden zij onder de
slachtoffers zijn?
'Zo rond 4 uur in de nacht stuurde de commandant mij naar huis. Hij zei dat ik de volgende ochtend koningin Beatrix moest rondleiden op de rampplek en daarom een paar
uur moest gaan slapen. Ik wond mij op: we zijn nog mensen kwijt, hebben nog niet alle stoffelijke overschotten geborgen, er is nog zoveel te doen, waarom moet nu al de
koningin komen kijken? Ik ging naar huis, maar deed geen oog dicht.
'De volgende ochtend inspecteerde ik de route langs de rampplek die ik met de koningin zou lopen. Ik zat nog in een hulpverleningsroes en wilde liever aan het werk. Nadat
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de koningin uit de auto was gestapt en we elkaar hadden begroet, bood ik haar een mondkapje aan. Dat weigerde ze, omdat ik er ook geen op had. Dat vond ik bijzonder. Er
was meteen contact van mens tot mens. In de stoet van hoogwaardigheidsbekleders die meeliepen was de koningin geheel gefocust op mij. Ze wilde alle feiten weten omdat
ik op de rampplek had gewerkt. Ook vroeg ze hoe ik alles had beleefd. Ze was oprecht geïnteresseerd en vroeg door.
'Op een gegeven moment kreeg ik op mijn telefoon een naar bericht door. Ik was van slag en dat pikte de koningin op. Ze sloeg een arm om mij heen. Ik voelde zo'n oprechte
betrokkenheid dat ik mij daadwerkelijk gesteund voelde. Met haar gebaar verkleinde de koningin de afstand en was ze niet meer het instituut waar ik het koningshuis altijd
voor had aangezien. Zoals zij met mij omging paste niet in het beeld dat ik had van een koningin. Ze wilde ook zonder pers met slachtoffers en andere hulpverleners praten. Ik
zag daar hetzelfde gebeuren: opnieuw nam ze alle tijd om te luisteren en iedereen voelde zich gesteund door haar oprechtheid.
'In 2010 was ik bij haar thuis uitgenodigd voor de presentatie van een boek over bijzondere ontmoetingen met de koningin. Beatrix zei mij dat ik het niet zo leuk vond dat ze de
dag na de vuurwerkramp langskwam. Ik schrok, vertelde dat er nog zoveel te doen was, en dacht: wat een scherp waarnemingsvermogen!'
Nieuwe standpunt
'Het stabiele politieke klimaat in Nederland hebben we mede te danken aan ons koningshuis. Onze monarchie zorgt voor een solide basis in onze samenleving. Het
koningshuis is er altijd, waardoor we niet afhankelijk zijn van politieke grillen. Het is een onafhankelijk instituut, waardoor je weet dat achter de belangstelling voor burgers
nooit een politieke agenda schuilgaat.
'De koninklijke familie is vooral belangrijk bij grote gebeurtenissen. Met hun aanwezigheid bij een groot sporttoernooi of na een ramp en het tonen van oprechte betrokkenheid,
dichten zij de kloof tussen de instituties en de behoeftes van burgers. Ze zijn er als het ertoe doet, zonder politieke lading. Zij zijn waardevol als samenbindende factor in onze
samenleving. Dat staat of valt wel met de invulling die eraan wordt gegeven. Willem-Alexander en Máxima laten net zoals Beatrix duidelijk zien dat het hen kan schelen wat er
in de bevolking omgaat.'
Het effect
'Ik vind het koningshuis geen geldverspilling meer, hoewel het wel een tandje minder kan. Er is dus nog wel iets blijven hangen van mijn opvoeding. In discussies over het nut
van het koningshuis vertel ik over mijn persoonlijke ervaring en laat ik zo de andere kant van het verhaal zien. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het ouder
worden dat ik genuanceerder ben gaan denken.'
Het is een onafhankelijk instituut, waardoor je weet dat achter de belangstelling voor burgers nooit een politieke agenda schuilgaat.
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