
Haarlemmerolie met een fijne antenne
Het Nederlandse volk vindt dat prins
Willem-Alexander klaar is voor het
koningschap. Dat is mede te danken aan de
sturende hand van Jaap Leeuwenburg (60).
‘Hij laat een ander beter uit de verf komen.’
Door Jan Hoedeman en Remco Meijer

I
n Olympisch Nagano brak in
1998 door een artikel in
d e   Vo l k s k r a n t de pleuris uit over
de kandidatuur van prins Wil-
lem-Alexander voor het Inter-

nationaal Olympisch Comité.
Jaap Leeuwenburg, toen een

kleine drie jaar particulier secreta-
ris van de prins, besefte dat er iets
moest gebeuren. Deze beeldvor-
ming was niet goed voor de toe-
komstige koning en leidde boven-
dien af van wat centraal moest
staan: de sport.

Leeuwenburg zorgde ervoor dat
Willem-Alexander meedeed aan
een training met de Nederlandse
schaatsploeg. Foto’s en filmbeel-
den verschenen in de media, waar-
door de activiteiten van de prins
weer positieve aandacht kregen.

In het najaar van 2007 leverde de
voorzitter van de Bond van Oranje-
verenigingen, Michiel Zonnevylle,
scherpe kritiek op prinses Máxi-
ma. Zij had in een toespraak voor
de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid relativerende
opmerkingen gemaakt over de Ne-
derlandse identiteit.

De opening van De Telegraaf over
Zonnevylles opmerkingen kreeg
haar eigen dynamiek. In de boe-
zem van het hof was men decen-
nialang klakkeloos uitgegaan van
de eeuwige steun van Oranjevere-
nigingen, maar ook die relatie
vergt kennelijk onderhoud.

Dit jaar werd de algemene leden-

vergadering op 4 april dan ook toe-
gesproken door Jaap Leeuwen-
burg. Zonnevylle: ‘Leeuwenburg
heeft gezegd dat de Oranjevereni-
gingen van belang zijn voor het
voortbestaan van de monarchie.
Er is nu grote belangstelling voor
wat we doen. Dat is weleens anders
geweest.’

Het zijn zomaar twee voorbeel-
den, verspreid door de tijd, van
wat iedereen zegt: Jaap Leeuwen-
burg (60) heeft een scherp oog
voor de effecten van beeldvorming
in het mediatijdperk, maar weet
ook hoe je daarop subtiel maar
doeltreffend kunt reageren.

Bovenal is Leeuwenburg de drij-
vende kracht geweest achter het
besluit om de prins een inhoude-
lijke kroonprins te laten zijn.

Willem-Alexander kampte na
zijn studie- en diensttijd met het
imago van een rokkenjagende,
pilsdrinkende bon vivant. Leeu-
wenburg besefte bij zijn aantre-
den dat Willem-Alexander geen
lintenknippende prins moest zijn
met louter ja-knikkers om zich
heen, die weer eens een vaasje bier
of een glas champagne aanreikten
op weg naar de volgende opening
van een brandweerkazerne. De
prins moest substantiële onder-
werpen om handen hebben.

Gekozen werd voor belangstel-
lingssferen die pasten. Met water,
ruimtelijke inrichting, sport en la-
ter het Oranje Fonds is voorkomen

dat de Nederlandse kroonprins
het lot trof van menig Europese
collega: lichtelijk doelloos wach-
ten tot de troon kan worden beste-
gen. Nu acht het Nederlandse volk
de prins klaar voor het koning-
schap. De sturende hand van Leeu-
wenburg is daar mede debet aan.
Hij begeleidde de prins van 1995
tot 2009 in een exclusief program-
ma dat hem moest klaarstomen
voor de hoge functie.

‘Willem-Alexander heeft zich
echt een positie verworven en kan
het nu zelf’, zegt NOC*NSF-voorzit-
ter Erica Terpstra. ‘Het meest
prachtige vind ik dat Jaap Leeu-
wenburg het samen heeft gedaan

met Willem-Alexander. Hij heeft
hem niet als een trekpop laten
functioneren, zoals je bij andere
vorstenhuizen weleens ziet.’

Deze maand is de goedlachse
Leeuwenburg begonnen met
kwartiermaken als algemeen se-
cretaris van koningin Beatrix, na
zijn jaren als kingmaker voor de
Prins van Oranje. ‘Dit is de finale’,
heeft hij in kleine kring gezegd
over zijn nieuwe baan. Hoe houdt
iemand het zo lang uit aan het hof,
dat zijn eigen vaak moeilijk te
doorgronden spelregels kent?

‘Hij is normaal en dat maakt
hem zo geschikt voor deze curieu-
ze functies’, zegt een van zijn beste
vrienden, Jan Hein Koningsveld.
‘Want curieus is het toch wel om in

een soort consigliere-rol het tot
wasdom komen van een kroon-
prins te begeleiden. Probeer je
maar eens in te denken hoe je als
ondergeschikte op basis van je
kennis en inzicht kunt bijdragen
aan de vorming van een toekom-
stig staatshoofd. Dan is ook een ze-
kere streetwisdom van belang.’

Straatwijsheid had Leeuwen-
burg voldoende op het moment
dat hij als man van 46 voor de toen
28-jarige Willem-Alexander begon
te werken. De gymnasiast Leeu-
wenburg studeerde rechten in
Utrecht en Amsterdam. In dienst
volgde hij de opleiding tolk/verta-
ler Russisch in Harderwijk. Hij was
een tijdje als vertaler actief en
werkte voor een reclamebureau,
voordat hij in 1982 in dienst trad
van het ministerie van Binnen-
landse Zaken.

Daar maakte hij snel carrière. Hij
scherpte er zijn politieke antenne
maar leerde er ook te kijken met
de ogen van ‘tante Mien uit Appel-
scha’  – een perceptie die hem later
rond het Koninklijk Huis zeer van
pas is gekomen.

Hij werkte bij de directie Brand-
weer, waar hij bezig was met de re-
gionalisering van de korpsen. Zijn
directeur-generaal Openbare Orde
en Veiligheid was de huidige VVD-
partijvoorzitter Ivo Opstelten.
‘Leeuwenburg was een bindende
figuur in de organisatie, sociaal
zeer vaardig. Hij was een goede
communicator die uitstekende
contacten onderhield met burge-
meesters en brandweercomman-
danten.’

Toen Jozias van Aartsen, de hui-
dige VVD-burgemeester van Den
Haag, in 1985 op Binnenlandse Za-
ken secretaris-generaal werd,
maakte hij een projectenpool
waarin hij vier getalenteerde amb-
tenaren zette met als baas Wim
Kuijken, nu secretaris-generaal op

Verkeer en Waterstaat. Leeuwen-
burg was er een, naast Pien Zaaijer,
sinds eind 2002 persoonlijk advi-
seur van prinses Máxima. ‘Wij wa-
ren gedurende vier jaar een leuke
club’, zegt het derde lid, Ineke Don-
kervoort. ‘We konden werken aan
zaken die belangrijk waren voor
het hele departement en hadden
steun van de top. Binnenlandse Za-
ken is in die jaren ten goede veran-
derd. Je hoorde: BiZa swingt weer.’

Het vierde lid was John Steegh,
nu wethouder voor GroenLinks in
Leiden. ‘We noemden onszelf het
pioniersgroepje. We deden inte-
rim-projecten. Jaap was van ons
vieren veruit de diplomatiekste.
Hij kreeg de projecten waarbij je
op eieren moest lopen, bijvoor-

beeld zaken in de sfeer van de eeu-
wige ruzie met Justitie. Hij had een
bepaalde charme die mensen
zachter maakte.’

Vanuit zijn woonplaats Oegst-
geest carpoolde Leeuwenburg met
D66-wethouder Matt Poelmans.
Leeuwenburg was vicevoorzitter,
later voorzitter van de plaatselijke
afdeling. Poelmans: ‘We hadden
een goede as als wethouder en par-
tijvoorzitter. Jaap is aardig, slim en
bestuurlijk competent. Een poli-
tiek dier, hij regelt en controleert.
Hij is het redelijk alternatief. Als
partijvoorzitter bekeek hij tegen-
stellingen en had hij een goede
neus hoe je daaruit komt. Hij kijkt
waar het compromis ligt.’

Harry Vissers zat in de D66-
raadsfractie ten tijde van het par-
tijvoorzitterschap van Leeuwen-
burg. ‘Jaap had moeite met conflic-
ten en tegengestelde belangen. Hij
liet soms de factor tijd problemen
oplossen. Daarin zit ook de char-
me van Jaap, hij is een soort media-
tor. En in een gemeente als Oegst-
geest lost de tijd natuurlijk veel
problemen op.’

In 1995 is Leeuwenburg hoofd
van de afdeling crisisbeheersing
en rampenbestrijding, als hem ge -
vraagd wordt te solliciteren op de
vacature particulier secretaris van
de kroonprins. Bij wijze van uit-
zondering rekruteert het hof dit-
maal niet onder ambtenaren van
Buitenlandse Zaken met – meestal
– een Leidse achtergrond. Het is de
tijd van vóór de Bestuursdienst,
die topambtenaren veel mobieler
zou maken. Leeuwenburg krijgt
een terugkeergarantie.

De beroerde beeldvorming over
de prins is Leeuwenburg niet on-
bekend. Zijn vrienden plagen hem
dat Willem-Alexander een ram-
penbestrijder goed kan gebrui-
ken. Hoewel aanvankelijk aan een
leeftijdgenoot als begeleider

wordt gedacht, stelt iedereen snel
vast dat het klinkt tussen de prins
en zijn secretaris. Samen vliegen
ze de hele wereld over, maar ze blij-
ven tot op de dag van vandaag u
zeggen tegen elkaar.

Het was de voorbije jaren in
Leeuwenburgs positie geen over-
bodige luxe het hoofd leeg te ma-
ken door te joggen of aan trimhoc-
key te doen. Dat doet hij nog
steeds. Leeuwenburg is lid van
Ouwe Knarren Hockey, dat op zon-
dagochtend met veertigplussers
op een laag niveau de stick han-
teert bij de Leidse en Oegstgeestse
Hockey Club (LOHC). Ondanks zijn
reizen ging hij ook zo veel moge-

lijk kijken naar zijn hockeyende
dochter Sesanne en zoon Wouter,
hockeykeeper. Sinds een half jaar
is hij voorzitter van de tuchtcom-
missie van de LOHC; Leeuwenburg
is vicevoorzitter geweest van de
vereniging tussen 2003 en 2007.

Uit die periode wordt zijn ge-
bruik van de haarlemmerolie ge-
roemd. Hij liet mensen samenwer-
ken die dat niet bedacht zouden
hebben, zegt Chris Bierman, pen-
ningmeester uit hetzelfde bestuur.
De probleemloze komst van een
lichtinstallatie op de kunstgrasvel-
den was een wapenfeit van Leeu-
wenburg. Bierman: ‘We waren
bang dat we door bezwaarschrif-
ten van buurtbewoners niet met-
een na de zomer aan de competitie

konden beginnen. Jaap is bij alle
buurtbewoners gaan koffiedrin-
ken. Er kwam niet één bezwaar-
schrift binnen.’

Vermoedelijk gaat Willem-
Alexander Jaap Leeuwenburg mis-
sen. En andersom. De rol van vlie-
gende keep voor de Prins van
Oranje is verslavend. Soms wist
Leeuwenburg van voren niet dat
hij van achteren leefde. Daarom
zou zijn detachering zo’n vier jaar
duren. Er lag eind 1999 een con-
tract voor hem klaar om directeur
voorlichting van Binnenlandse Za-
ken te worden. Maar een beroep
van Willem-Alexander weerhield
hem ervan terug te keren naar het
departement.

Leeuwenburg heeft de kwaliteit
onzichtbaar te blijven en toch aan
de touwtjes te trekken. Hij staat
zelden op foto’s. Als hij meegaat op
staatsbezoek of met Willem-
Alexander en prinses Máxima op
pad is, loopt hij twee passen rechts-
achter zijn werkgevers. Aan exter-
ne vergadertafels doen zijn bazen
het woord, zelf heeft hij aan een
blik of twee woorden voldoende
om Willem-Alexander iets duide-
lijk te maken. Maar meestal heeft
niemand in de gaten dat hij er ook
bij zat. ‘In een heel hectische omge-
ving met veel stress en tijdsdruk is
Leeuwenburg heel relaxed’, zegt
Sadik Harchaoui, directeur van
multicultureel instituut Forum.

Leeuwenburg heeft een grote
zelfrelativering en is bij machte
het theater in de juiste proporties
te zien, zonder de schijn te wekken
dat hij er geen respect voor heeft.
Die eigenschappen gebruikt hij
vanaf nu in zijn nieuwe spilfunctie
ten paleize. ‘Zijn opvatting van
dienstbaarheid is het een ander
naar de zin te maken, waardoor
die beter uit de verf komt’, zegt Ko-
ningsveld. ‘Het komt dicht in de
buurt van the perfect match.’

 
‘Jaap heeft het
samen gedaan met
Willem-Alexander’
Erica Terpstra
voorzitter NOC*NSF
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CV
1949 - geboren op 23 juni in Ou-

derkerk a/d IJssel
1963 - 1969 gymnasium alfa, Gou-

da
1970 - 1972 militaire dienst
1972 - 1980 studie staats- en be-

stuursrecht in Utrecht en
Amsterdam

1980 - 1982 werkt voor reclame-
bureau

1982 - 1995 ambtenaar op minis-
terie van Binnenlandse Za-
ken in diverse functies

1995 - 2009 particulier secretaris
van prins-Willem-Alexan-
der; vanaf 2002 ook van
prinses Máxima

2009 - sinds 1 augustus algemeen
secretaris van koningin Be-
atrix

Jaap Leeuwenburg is getrouwd met
logopediste Eveline Grijseels. Ze
hebben een zoon, Wouter, en een
dochter, Sesanne.

Jaap Leeuwenburg, tot voor kort particulier secretaris van prins Willem-Alexander en prinses Máxima, sinds 1 augustus algemeen secretaris van koningin Beatrix. Foto Martijn Beekman / de Volkskrant

 
‘Hij is het redelijk
alternatief, kijkt waar
het compromis ligt’
Matt Poelmans
voormalig D66-wethouder
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