W.A. van Buren
Op 30 april is hij een jaar de baas van het land. Tenminste
dat denken heel veel mensen. Vorig jaar is hij met pracht
en praal in “zijn ambt bevestigd” en is hij onze koning
geworden. En uit het luisteren naar sprookjes en
ridderverhalen, die ons in onze kinderjaren door onze
ouders werden verteld, leerden we dat de koning of soms
de koningin de baas van het hele land is en in vroeger
eeuwen was dat ook wel zo. De koning was de enige die
het voor het zeggen had en de hertogen, graven, baronnen
en ridders mochten alleen maar luisteren, knikken en buigen als knipmessen als meneer de
Koning of zijn gemalin mevrouw de Koningin het woord tot hen richtte.
Maar de moderne koning heeft niet veel meer te zeggen. Hij heeft eigenlijk alleen maar lege
briefjes te lezen. Hij is dan wel onschendbaar, maar ook ondergeschikt aan de minister
president. Als hij iets zegt dat schadelijk is voor het land of er gewoon een stommiteit uitflapt,
moet de weledelgestrenge mijnheer de minister president komen opdraven om zich daarvoor
te verantwoorden. Ofwel om recht te praten wat krom is. En als zich zo iets voordoet is
Leiden in last. Waarom nu altijd Leiden in last moet zijn, is mij niet helemaal duidelijk.
Waarom andere grotere steden niet om de beurt genoemd? Als dus zich zoiets voordoet, staan
de heren en ene dame fractiechefs elkaar voor de microfoon te verdringen om hun toorn over
het hoofd van de arme minster president uit te storten, omdat mijnheer de Koning iets gezegd
heeft wat niet in het plaatje paste of hij te uitbundig was bij het bemoedigen van de atleten op
de Olympische Spelen, het drinken van een pilsje met boef Poetin toen die onverwacht in
Sotsji het Holland huis kwam binnenvallen omdat hij zin had in een vers getapte pint, het WK
of EK voetbal, hockey of volleybal, hij de wangen heeft beroerd van snelle Marianne, die slim
als een vos op de fiets iedereen steeds te vlug af is.
Je moet er toch niet aan denken dat je als man van zevenenveertig niet
eens mag zeggen wat je denkt, omdat je z.g. de baas van het land bent?
En dat je bij je geboorte en doop bent opgezadeld met een rits van namen
en titels: Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amberg. En dan
komen er nog een rits van titels achteraan, waardoor hij Markies van
Veere en Vlisisngen en heer van Sint Maartensdijk blijkt te zijn. En waarom dan W.A. van
Buren? Buren is een erg oranjegezind stadje in Gelderland, waar een van zijn voormoeders als
eerste vrouw van Willem van Oranje woonde en Anna van Buren heette. Zij heette eigenlijk
Anna van Egmond en was gravin van Buren, Lingen en Leerdam. Ze werd door Willem van
Oranje ook wel liefkozend “Tanneke” genoemd. En van Buren is natuurlijk een mooie naam
om mee onder te duiken als je de bloemetjes eens wilt buiten zetten, eens lekker op reis te
gaan met een schone dame aan je zijde of andere genoegens, die je als gezonde Hollandse
jongeman, op dat moment adoreert. Ik heb gehoord dat koningskinderen hun lief niet gewoon
liefhebben, maar adoreren. Toch weer heel wat anders dan “houden van”.
En wat Koning W.A. als W.A. van Buren al deed, n.l. een zo gewoon mogelijk leven leiden,
doet hij dat nu als koning ook. Als het moet is hij gekleed in pak, smoking of jacket, maar als
hij met zijn tangokoningin en kinderschaar naar een pretpark of sportevenement gaat, laat hij
net als zijn papa de stropdas thuis, draagt zijn Tommy Hilfiger of ander merk vrije tijdsbroek
en een kleurig shirt of trainingsjack. En dan geniet hij gewoon van het leven als u en ik en al
die andere Nederlanders, al denk ik niet dat hij bij een uitstapje met zijn dochters een koelbox
vol limo, cola en spa rood en eigen gesmeerde broodjes ham of kaas achter in de kofferbak
meeneemt.

W.A. van Buren een ongedwongen man, die alles heeft om koning te
zijn en dat op een verfrissende manier doet. Vrijer en minder formeel
als mama, maar toch met afstand en zo hoort het.
Daarom wens ik hem op zijn verjaardag van 27 april het allerbeste toe,
veel geluk en gezondheid, geen Kamergeneuzel, ook wel oranjebitter
genoemd, en af en toe een koude gele rakker. Proost!
Augustinus

