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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

1121 
Vragen van het lid Janmaat (Centrum-
partij) over Koningin Beatrix en Prins 
Claus. (Ingezonden 23 augustus 1983) 

1 
Is de Regering op de hoogte van 
artikelen in binnenlandse en buiten-
landse nieuwsbladen, waarin wordt 
gespeculeerd over troonsafstand door 
Koningin Beatrix, gelet op de toestand 
van Prins Claus?1 

2 
Acht de Regering het langer verant-
woord, dat Prins Claus in zijn huidige 
situatie in aanmerking zou blijven 
komen voor eventueel regentschap, 
gelet op de mededeling vanwege 
de Rijksvoorlichtingsdienst dat hij 
geen publieke functie meer zal 
vervullen. Is deze mededeling juist?2 

3 
Kan de Regering meedelen of er een 
incident heeft plaatsgevonden in de 
Verenigde Staten rond Prins Claus in 
de zomer van 1982, ten einde Koningin 
Beatrix te compromitteren?3 

4 
Behoort het tot de taak van de 
Regering het staatshoofd te verdedi-
gen tegen lastercampagnes? Dient de 
Regering dringende maatregelen te 
treffen om Prins Claus in bescherming 
te nemen tegen deze lastercampagnes 
in de binnenlandse en buitenlandse 
pers? 

1 «Bild» dd. 19 augustus 1983, kop over 12 
kolommen «Aftreden van Koningin Beatrix in 
verband met de toestand van haar man». 

«Bild am Sonntag» 21 augustus art. van M. 
Jeannée, F. J. Ricker en J. Felonke, waarin de 
journalist Oltmans speculeert over troonsaf-
stand. 

de Volkskrant en Telegraaf beide dd. 22 
augustus 1983, waarin duidelijk wordt gemaakt, 
dat Der Spiegel slechts om juridische redenen 
vooralsnog afziet van al aangekondigde 
publikatie inzake «de Pech die Holland had 
met Duitse prinsen». 

Mededelingen van E. Wiedemann, redacteur 
van Der Spiegel dd. 11 augustus 1983 tijdens 
zijn tour d'horizon langs de Nederlandse pers. 
2 Deze mededeling wordt vermeld in Telegraaf 
22 augustus 1983 en Story 22 augustus 1982. 
3 Nieuwe Revue, 26 augustus 1983. 

Antwoord 

Antwoord van Minister-President 
Lubbers (Algemene Zaken). (Ontvan-
gen 23 augustus 1983) 

1 
Ja. 

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft een 
zodanige mededeling niet gedaan. 
Voor het overige zij verwezen naar de 
Wet op het regentschap (Stb. 382, 
1981) en de desbetreffende bepalingen 
van de Grondwet. 

3 
Een zodanig incident heeft niet plaats-
gehad. 

4 
Ja, zulks behoort mede tot de taak 
van de onder mij ressorterende 
Rijksvoorlichtingsdienst. Het is echter 
geen gebruik op iedere publikatie in 
de sensatiepers te reageren. 
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