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- Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open deze 

bijzondere Statenvergadering.

Ik deel mee dat, in lijn met de regeling voor natio-

nale rouw, deze week en volgende week maandag en 

dinsdag geen openbare vergaderingen en geen com-

missievergaderingen zullen worden gehouden. 

Voor de aangekondigde Statenvergadering komt deze 

bijzondere Statenvergadering in de plaats, waarin wij 

het overlijden van Prinses Juliana zullen herdenken. 

Ik zal straks een In Memoriam uitspreken, waarbij 

ik u verzoek te gaan staan. Na het uitspreken van 

het In Memoriam zal ik u vragen een moment stilte 

in acht te nemen. Vervolgens zal ik de heer Sietsma 

vragen het Wilhelmus in te zetten, waarvan wij twee 

coupletten zingen.

Ik verzoek u te gaan staan. 

- In Memoriam 

Staten van Utrecht, afgelopen zaterdagochtend  is 

Prinses Juliana overleden. Vanzelfsprekend gaat ons 

medeleven in de eerste plaats uit naar Prins Bern-

hard, naar Hare Majesteit de Koningin, Prinses Mar-

griet, Prinses Irene, Prinses Christina en mr. Pieter 

van Vollenhoven en zeker ook naar haar klein- en 

achterkleinkinderen.

Wij zijn bedroefd door het overlijden van Prinses 

Juliana, omdat wij met haar een zeer geliefd lid van 

onze koninklijke familie hebben verloren. De mi-

nister-president memoreerde dat afgelopen zaterdag 

door te zeggen dat “zeer velen van ons het overlijden 

van Prinses Juliana als een persoonlijk verlies voe-

len”. Prinses Juliana was een vorstin die geïnteres-

seerd was in haar volk en die de afstand tussen het 

Koninklijk Huis en de burgers altijd zo klein moge-

lijk wilde houden. Voor een groot deel vormen wij, 

hier bijeen, de generatie die haar als kind geleidelijk 

aan hebben leren kennen, zo op televisie. Wie herin-

nert zich niet de beelden van het jaarlijkse defilé op 

Soestdijk, waar je haar gezin, de familie, met het jaar 

zag groeien. Een familie, zoals iedereen die zich wel 

wenst, maar een familie die natuurlijk ook bijzonder 

gekenmerkt werd door het feit dat zij het staats-

hoofd was.

Terugkijkend meen ik dat Prinses Juliana waar-

schijnlijk in de eerste plaats de geschiedenis ingaat 

als het staatshoofd onder wie het systeem van die 

typische Nederlandse parlementaire democratie zijn 

verdere afhechting heeft bereikt. Want opgegroeid 

in een tijd, waarin de positie van het Nederlandse 

staatshoofd staatkundig nog tamelijk invloedrijk 

was, vervulde Juliana op een werkelijk constitutio-

nele wijze haar koningschap. En dat in een periode, 

waarin niet alleen met de democratisering van 

het staatsbestel grote sprongen werden gemaakt, 

maar ook met de emancipatie van vele groepen in 

onze samenleving. Koningin Juliana was met haar 

vooruitstrevende instelling wat dat betreft de juiste 

vrouw op de juiste plaats in het juiste tijdsbestek. 

In tijden van democratisering en emancipatie is de 

wijze waarop een staatshoofd zijn of haar rol vervult 

zeer betekenisvol. 

In de tweede plaats zal zij in onze herinnering 

voortleven als het staatshoofd dat de monarchie, 

in de goede zin van het woord, een burgerlijker 

gezicht heeft gegeven. Ook dat heeft van doen met 

democratie. Mevróuw was zij, éérder dan majesteit. 

Hoewel dat toch ook niet helemaal juist is. Majesteit 

is immers niet alleen de titel van een vorst, het be-

tekent ook ‘waardigheid’. Waardigheid, die in steeds 

sterkere mate ook het symbool is geworden van 

onze democratie. Zij stond dicht bij de mensen, was 

informeel, zonder haar koninklijke waardigheid te 

verliezen. Wellicht werd die er zelfs door vergroot.

Voorts zal Prinses Juliana blijvend worden gezien als 

vorstin van een land in wederopbouw, van nieuwe 

hoop na donkere jaren en dus ook van een staats-

hoofd met een vredesboodschap. 

De provincie Utrecht had een speciale plaats in het 

leven van de Prinses. Natuurlijk vooral als inwoon-

ster van deze provincie. Zij had ook een sterk gevoel 

voor symboliek en het zal daarom wellicht geen 

toeval zijn dat zij koos voor een plek in het centrum 

van het land, waar zij met Prins Bernhard in 1937 is 

gaan wonen. De renovatie van Paleis Soestdijk kre-

gen zij als huwelijksgeschenk. Zij beleefden daar vele 

jaren samen een gelukkig gezinsleven, met alles wat 

daaraan verbonden is. In goede en in slechte tijden. 

Zo gewoon mogelijk, maar wel een koninklijke fa-

milie. De kinderen naar gewone scholen, maar toch 

prinsessen. 

In 1948 kondigde Koningin Wilhelmina aan afstand 

te doen van de troon. Op 4 september aanvaardde 

Juliana de Kroon. Koningin Juliana betoonde zich 
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als staatshoofd vervolgens een fervent voorstander 

van internationale samenwerking en Europese een-

wording.

Ook na de troonsbestijging van Koningin Juliana 

bleef Paleis Soestdijk de officiële residentie. Vanzelf-

sprekend bracht Juliana veel bezoeken aan de pro-

vincie Utrecht: de opening van het woningcomplex 

“Austerlitz”, een bezoek aan het Landelijk Bureau 

Scouting, een bezoek aan Wijk bij Duurstede, de 

opening van het Rijksmuseum Het Catharijne-

convent. Maar buitengewoon veel indruk maakte 

het bezoek van de Koningin op 10 januari 1962 

bij gelegenheid van de treinramp in Harmelen. De 

grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis. 

Daar vielen 93 doden. Binnen 24 uur was zij vanuit 

Oostenrijk ter plaatse en bracht een bezoek aan het 

ziekenhuis in Woerden.

32 jaar was zij onze Koningin. Op 31 januari 1980 

deelde Koningin Juliana via radio en televisie mee, 

dat zij op 30 april dat jaar zou aftreden ten gunste 

van haar dochter Beatrix. Zij sprak daarbij de inten-

tie uit zich ook na haar abdicatie nuttig te maken 

voor de samenleving. En dat heeft zij inderdaad nog 

vele jaren kunnen doen.

Vanaf begin jaren negentig nam zij steeds minder 

deel aan publieke evenementen. In februari 1999 

liet de Prinses weten dat zij niet meer in staat was 

persoonlijk, zoals zij zo graag altijd wenste, te rea-

geren op blijken van hartelijkheid en medeleven. En 

ondanks die laatste zware jaren, kun je zeggen dat zij 

met recht een gezegende leeftijd heeft bereikt.

Zij is overleden, maar onze warme herinnering aan 

haar zal blijven voortleven. Met haar is een tijdperk 

afgerond, maar direct dient zich ook het nieuwe le-

ven aan: een nieuwe prins is geboren, met de mooie 

naam Claus, verwijzend naar zijn grootvader, aan 

wie wij met zoveel respect terugdenken.

Nu ligt er voor ons een periode van rouw, die vol-

gende week dinsdag zal worden afgesloten met de 

uitvaart van Prinses Juliana. Laten wij met name in 

deze dagen met onze gedachten zijn bij Prins Bern-

hard, de Koningin en de koninklijke familie. 

Staten van Utrecht, mag ik u voorstellen een mo-

ment van stilte in acht te nemen, om met respect 

terug te denken aan deze landsvrouwe, of misschien 

wel beter gezegd: deze landsmoeder. 

(De Staten nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

Dank u wel. 

Mag ik de heer Sietsma verzoeken het Wilhelmus in 

te zetten.

(De Staten zingen het Wilhelmus.)

- Sluiting

De VOORZITTER: Ik sluit deze bijzondere Staten-

vergadering.

(Sluiting om 14.18 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 19 april 2004.

De voorzitter,

De griffier,


