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Nadat op deze wijze in vogelvlucht een beeld is
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Nederlandse ondernemers, komen er in hoofdstuk
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Voor elk tijdvak wordt vervolgens in een

hieruit voort komen zijn heel bruikbaar en vormen

mix van statistische kenmerken en meer
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dat het mkb gedoemd was te verdwijnen. In de

welke type ‘business system’ (deze term komt bij

laatste decennia van de twintigste eeuw is er in
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bubble de ceo’s van de grote ondernemingen

waarin de economie ‘ondernemersgezind’ is, de

onder vuur werden genomen wegens exorbitante

maatschappelijke waardering die aan ondernemers

beloningen en beursschandalen. Een andere
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binnen hun eigen groep prestige verkrijgen door

dit etiket wel voortdurend gebruikt blijft worden.
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op dit punt de overeenkomsten met Nederland

van Juliana en Bernhard. Hij koos dat begin deels

overheersen.

vanwege de recente archiefvondsten in de kamers
en kelders van Paleis Soestdijk na het overlijden van

jeroen touwen,

Bernhard; deels uit compositorisch en biografisch

universiteit leiden

oogpunt. Want wat de ‘affaire Hofmans’ is gaan
heten verdient inderdaad de brede aanloop vanaf
het moment dat de twee gelieven elkaar hebben
gevonden. Het betoog eindigt met de ontknoping

Fasseur, Cees, Juliana en Bernhard. Het

in 1956. Maar dan is het huwelijk juist niet ten

verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956

einde. Er volgen nog enkele decennia, waaronder
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Lockheed. Het betekent, dat de oordeelsvorming

Het portret van een koninklijke familie siert de

aanleiding biedt – toch maar halve conclusies kan

boekomslag. Het lijkt een kroon op de naoorlogse

opleveren.

gezinscultuur. De bedoeling van de fotograaf wordt

De in Soestdijk aangetroffen correspondentie

zichtbaar in de regie van de afgebeelde personen:

tussen de echtelieden leert vooral, dat beiden in

gegroepeerd in een cirkelvormig arrangement

de oorlog de tijd van hun leven hebben gehad. Van

en uitgenodigd tot een ingehouden zo niet

Bernhard in Londen was dat wel bekend (al komen

gereserveerde blik waarmee ze in de camera

nu in het boek de bewijzen beschikbaar). Maar

(moeten) kijken. Eén afgebeelde heeft haar hoofd

ook Juliana heeft in haar ballingschap in Canada –

afgewend. Dat is tegen de conventie, maar zij is het

noodgedwongen ver van haar moeder gehuisvest

jongste kind, prinses Marijke Christina, en ze hoeft

– zich ongekend vrijelijk kunnen ontplooien. Dat

op deze wijze haar ogen niet publiek te maken.

eindigt in 1948, wanneer zij wordt ingehuldigd in de

Deze ogen zijn de kern van het verhaal maar de

Nieuwe Kerk in Amsterdam. Fasseur heeft de – niet

tijdgenoten mogen die niet zien. Een geheim van

uitgesproken – zinnen in haar toespraak gevonden

Soestdijk.

die duidelijk maken, hoe pijnlijk ze de insnoering in

Het boek zelf laat weinig te raden over.
Cees Fasseur heeft niet alleen veel mogen zien

het constitutionele keurslijf heeft ondergaan.
De schrijver heeft, bij al zijn distantie tot

maar ook veel genoteerd en in zijn manuscript

haar spirituele escapades, Juliana scherp en

letterlijk geciteerd. Dat komt de karakterisering

intiem kunnen portretteren. Haar schuldbesef

van Juliana en Bernhard in deze biografie ten

over de ‘onvoorzichtige’ verwekking van Marijke

goede, maar het is ook een poging om enkele

maakt haar ontvankelijk voor de ‘doorgevingen’

geheimen uit het Koninklijk Huisarchief zo goed

van Hofmans. In dit boek is zij juist ook in haar

en zelfs definitief mogelijk te onthullen. Het

bevlogen en onwankelbaar gebleken liefde voor

resultaat is een demasqué van de hoofdpersonen

Bernhard als koningin ontsluierd en als vrouw

die in de monarchie rondom de oorlogsjaren vol

herkenbaar geworden. Voor sommige recensenten

waardering zijn verbeeld. Een demasqué maar nu

is zij zelfs de heldin van het verhaal, tegen de

met historische vakkundigheid en met een zekere

teneur van de schrijver in. Maar deze controverse is

compassie gedaan; en – nooit te missen bij Fasseur

uitvergroot. Fasseur kon, nu hij over zulke bronnen

– met humor en ironie.

beschikte – met een belangrijke uitzondering:
haar nog gesloten dagboek – de intieme feiten
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over beide hoofdpersonen – waartoe dit boek alle
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en gedachten niet alleen ‘doorgeven’ maar juist

doen aan zijn persoon en treedt nadrukkelijk

ook professioneel herscheppen in een waarachtig

voor hem in het krijt wanneer de gepubliceerde

portret. Dat het in deze context sympathiek uitvalt,

onwaarheden onhoudbaar blijken op basis van

is dus niet zijn opzet.

bronnenonderzoek en rationaliteit. Een kritische

Na 150 bladzijden – ruwweg een derde van het

waarnemer als de inmiddels overleden journalist

boek – betreedt Greet Hofmans het toneel. De

Wim Klinkenberg wordt herhaaldelijk op zijn

‘doorgeefster’ zoals Fasseur haar karakteriseert;

nummer gezet. Bernhard is niet alleen de eerste

de zelfverkozen middelares tussen aarde en

die Greet Hofmans heeft binnengehaald, hij is ook

hemel. Haar portret is bij gebrek aan betrouwbare

de eerste – na hilarische ‘doorgevingen’ over de

bronnen onvolledig gebleven. De oogziekte van

verzorging van zijn paarden – om terug te keren tot

prinses Marijke is de aanleiding voor het contact.

het gezonde verstand.

De verbindende schakel is een hofcamarilla,

Wat aanvankelijk de sensatie van het boek

die in het boek van alle kanten wordt belicht.

leek – volledige publicatie van het rapport van de

Een deel daarvan treedt op als kwade genius.

commissie Beel – blijkt achteraf een anticlimax.

Het boek is onbedoeld ook een studie van het

Maar niet voor fijnproevers. De letterlijke tekst van

hofleven in Nederland. Een Florentijnse intrige

de mannen die in 1956 om hun politieke ervaring

wordt het niet, de hoofdpersonen kunnen door

en wijsheid werden uitgekozen, is een schitterende

hun karakterzwakte slechts beperkt worden

bron van tijdgebonden eerbied voor de monarchie

gedramatiseerd. Het is evenwel begrijpelijk, dat de

en van persoonlijke kritiek in ambtelijk proza.

commissie van drie wijze mannen, die in opdracht

Er is ook een basso continuo in het verhaal van

van de regering de Hofmans affaire tot een goed

Fasseur. Juliana heeft bij alle aandacht voor de

staatkundig einde moest brengen, een zuivering

‘doorgevingen’ haar constitutionele taak er niet of

onder de hovelingen heeft geadviseerd.

nauwelijks door laten beïnvloeden.

De ‘doorgevingen’ – het woord is sinds het
verschijnen van dit boek gemunt in de Nederlandse

jan bank,

taal – betreffen ook de politiek. De conferenties

amsterdam

in Het Oude Loo zijn een plaats van uitwisseling
van de wonderlijkste ideeën over wereldvrede
en wereldreligie. De geschiedschrijving ervan
is hoe langer hoe minder van de komedie te
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universiteit 4; Hilversum: Verloren, 2008,

dat bij leven en welzijn en haken af. De ‘heilige
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rest’ houdt vol en staat nu te kijk als een groep
van wereldverbeteraars in en rondom Baarn die

De titel mag dan enigszins gekunsteld klinken, hij

hun rationaliteit hebben ingeruild voor kinderlijke

dekt wel de lading. Van Helvoort beschrijft in De

eenvoud en hardnekkige intriges.

chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening

Het decor is zo absurd, dat de andere

de geschiedenis van een halve eeuw scheikunde

hoofdrolspeler er bij voorbaat door is

aan de Groningse universiteit. De titel van

verontschuldigd. Bernhard komt er bij al zijn

hoofdstuk 15 vat het boek goed samen: ‘excelleren

economische en amoureuze escapades in het

in de chemie onder universitaire turbulenties’.

boek van Fasseur goed van af. De auteur wil recht

Het gaat Van Helvoort niet zozeer om de

