
MAARTEN! | 19 

NEDERLAND !

TREUREN OVER 
DE GULDEN
door PAUL SCHNABEL

EUROPA. BEST BE-
langrijk.’ Een futlo-
zere slogan is moei-

lijk denkbaar. Maar de 
Nederlandse regering had 
ook weinig keus. Ze orga-
niseerde in 2005 het refe-
rendum over de Europese 
Grondwet, en wilde de 
kiezers niet te veel beïn-
vloeden.

De brochure die toen 
overal verspreid werd, 
had wel een vrolijke foto 
op het omslag, maar daar-
na was het ook uit met de 
pret. In 25 dichtbedrukte 
bladzijden van vijf kolom-
men stonden zonder nade-
re toelichting of uitleg alle 
448 artikelen van de Euro-
pese Grondwet afgedrukt. 
Als schrale troost stond er 
wel bij dat de 36 protocol-
len en vijftig verklaringen 
die er eigenlijk ook bij 
hoorden maar waren weg-
gelaten. 

De Nederlandse bevol-
king zei ‘neen’ tegen het 
hele idee van een Europe-
se grondwet, maar nog 
niet tegen de Europese 
Unie of de euro. In 2005 
vond 74 procent het nog 
een goede zaak dat Neder-
land lid was van de EU. In 
2012 was dat percentage 

gedaald tot 58. Ruim de 
helft van de bevolking 
vond toen nog wel dat Ne-
derland in de economi-
sche crisis voordeel heeft 
van de euro, maar tegelij-
kertijd vond bijna de helft 
het toch jammer dat de 
gulden was ingeruild voor 
de euro. 

KRITISCHER
Op alle vragen over de EU 
en de euro antwoorden 
hoogopgeleiden duidelijk 
anders dan laagopgelei-
den. Hoger opgeleiden 
zijn veel positiever (68 
procent) over de EU en de 
euro dan de lager opgelei-
den (26 procent). Het oor-
deel over Europa hangt 
ook duidelijk samen met 
de partijvoorkeur. Twee 
van de drie PVV-kiezers 
vinden het een slechte 
zaak dat de euro in plaats 
van de gulden is gekomen 
– tegen één op de zeven 
stemmers op D66 en 
GroenLinks. Van de PVV-
stemmers steunt één op 
de vijf het Nederlandse 

27 landen en binnenkort 
zelfs 28, met Kroatië erbij. 
De onderlinge verschillen 
in welvaart en bestuur 
zijn groot, en dat is slecht 
geweest voor het gevoel 
deel uit te maken van een 
groep landen met een ge-
zamenlijke geschiedenis 
en een gedeelde cultuur. 
‘Brussel’ is synoniem ge-
worden aan een bemoei-
zuchtige en ongrijpbare 
bureaucratie, ‘Straatsburg’ 
voor het verspillende on-

vermogen om het Europe-
se Parlement op één 
plaats te laten vergaderen.

Politici versterken dat 
gevoel nog door naar 
Brussel te wijzen als het 
om de uitvoering van lasti-
ge maatregelen gaat. Ui-
teraard is de EU ook te 
duur en is het nette Ne-
derland financieel altijd 
het haasje. Historisch ge-
zien is de Europese Unie 

WISSELKOERS Bankbiljetten in guldens uit de meest recente jaren kunt u tot 2032 omwisselen voor 
euro’s bij De Nederlandsche Bank. U krijgt voor elke gulden 0,45378 euro, conform de omrekenkoers op 
1 januari 2002, toen de euro werd ingevoerd. Qua koopkracht zou 1 gulden nu 54 eurocent waard zijn.

lidmaatschap van de EU – 
tegen bijna driekwart van 
de D66- en GroenLinks-
stemmers. 

In het algemeen is de 
houding tegenover de EU 
in de afgelopen jaren kriti-
scher geworden, ook bin-
nen de pro-EU-groep. De 
EU is snel uitgebreid tot 

Voormalig 
directeur van 
het Sociaal en 
Cultureel Plan-
bureau Paul 
Schnabel sig-
naleert opval-
lende trends in 
de Nederlandse 
samenleving. 74%

vond het in 
2005 een goede 
zaak dat 
Nederland lid 
was van de EU

‘
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ELK KABINET BE- 
derft op den duur. 
Het probleem steekt 

de kop op in elke coalitie. 
Van bederf bestaan legen-
darische voorbeelden. Zo 
is onvergetelijk de wijze 
waarop eind jaren zeven-
tig, in het kabinet-Den 
Uyl, de Partij van de Ar-
beid en het CDA in op-
richting elkaar uit weerzin 
de gordijnen in joegen. 
Een cause célèbre was de 
Menten-affaire. Deze ging 
over de van oorlogsmisda-
den verdachte miljonair 
Pieter Menten, die ertus-
senuit had kunnen knij-
pen naar het buitenland 
door het getalm van mi-
nister van Justitie Van Agt, 
tevens vicepremier en 
leider van het CDA. 

Menig burger stond op 
de achterste benen. In het 
parlement beleefden we 

wildwesttaferelen. Kosto 
van de PvdA zei in het 
openbaar dat Van Agt 
geen knip voor de neus 
waard was, maar dat hij 
hem geen kabinetscrisis 
gunde en daarom geen 
motie van wantrouwen 
zou indienen. Van Agt 
kwalificeerde het optre-
den als ‘Actie Beschadi-
ging Lijsttrekker CDA, 
hoofdstuk 1’. Het duurde 
niet lang of het was ge-
daan met de regeringssa-
menwerking tussen PvdA 
en CDA. Maar goed, toen 
was men wel al bijna vier 
jaar samen. 

 De vaart en de onher-
roepelijkheid waarmee 
het bederf nu de ploeg 
van Rutte en Samsom van 
binnenuit leegvreet, tart 
de fantasie. In oktober, 
nog amper een halfjaar 
geleden, stonden ze de 

stoere jongens uit te han-
gen. Al dat hopeloze ge-
polder, dat kleffe, krach-
teloze klitten – zo vrese-
lijk ‘Lubbers’ was dat, zo 
treurig jaren tachtig. 
Mocht dat nu eens afgelo-
pen zijn? ‘We hebben el-
kaar in de ogen gekeken’ 
(Rutte) en ‘Het is gelukt’ 
(Samsom), ‘We gaan dit 
land uit de crisis helpen’ 
(beiden). In de twee frac-
ties werd op de tafeltjes 
geroffeld.

Het loont de moeite  
nog eens naar de afleve-
ring van Pauw & Witte-
man te kijken van eind 
oktober, waarin het duo 
ons de nieuwe tijd kwam 
aankondigen. Samsom 
wist zich die oudere me-
vrouw nog scherp voor de 
geest te halen die hem op 
Prinsjesdag bij het verla-
ten van de Ridderzaal bij 

NIEUWE 
NEDERIGHEID
door JAN TROMP

Jan Tromp 
verslaat voor 
Maarten! de 
gebeurtenis-
sen aan het 
Haagse Bin-
nenhof. 

een groot succes. Landen 
die elkaar vroeger te vuur 
en te zwaard bestreden, 
zijn economisch en poli-
tiek nauw met elkaar ver-
bonden geraakt. Zozeer 
zelfs dat uittreden nauwe-
lijks meer mogelijk is. 
Zelfs voor de Engelsen 
zou dat moeilijk en duur 
worden. David Cameron 
heeft zijn referendumbe-
lofte dan ook zo ingekleed 
dat de kans heel klein is 
dat het over vijf jaar echt 
tot een volksraadpleging 
komt. 

Democratisch is de Eu-
ropese Unie een pro-
bleem, maar het is de 
vraag of het probleem niet 
groter wordt gemaakt 
juist doordat men van een 
bureaucratische techno-
cratie een levende demo-
cratie wil maken. 

Daarnaast voelt bijna 
niemand zich Europeaan 
en ondanks alle betuigin-
gen van het tegendeel is 
er van een culturele een-
heid geen sprake. Cultu-
reel oriënteert de Europe-
aan zich op zijn eigen land 
en op de Verenigde Sta-
ten. We zijn verbonden 
door muziek, kleding of 
film, en ook door weten-
schap en technologie 
Maar daarin herkennen 
we bij elkaar vooral de 
fascinatie voor wat Ameri-
ka te bieden heeft. Door 
die gedeelde fascinatie 
worden de verschillen in 
leefstijl kleiner en kan het 
Amerikaanse Engels uit-
groeien tot de lingua fran-
ca die het in het Europese 
Parlement met zijn natio-
nalistische preoccupaties 
niet mag zijn.   "
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de arm had gepakt en hem 
had voorgehouden: ‘Me-
neer Samsom, maak er 
nou wat van.’ En gelijk 
had ze. ‘Nederland heeft 
er wel genoeg van,’ be-
aamde Samsom. Vijf ver-
kiezingen in tien jaar, kom 
op, zeg, doe eens je werk. 
Samsom, toen: ‘Als politi-
cus vind ik dat het tijd is 
geworden revanche te ne-
men voor de afgelopen ja-
ren.’

 
MEDELIJDEN
Zie ze nu eens staan, de 
lefgozers van nog maar 
een halfjaar geleden. Het 
zijn twee welpjes met hun 
petjes in de hand. Niks 
staat vast. Niemand heeft 
de wijsheid in pacht, 
toch? Maar dat regeerak-
koord, dat zou het land 
toch uit de crisis helpen? 
Zie het als een openings-

eindelijk is dat het kleine 
ongemak. Het echte pro-
bleem is dat de crisis te 
groot is gegroeid; het is 
tasten in het duister ge-
worden, voor iedereen. 
Daarvan is de nieuwe  
nederigheid de uitdruk-
king. De Pechtolds heb-
ben weliswaar een grote 
mond, maar dat is hun 
manier om de onmacht te 
tonen. Wie ziet er nog een 
gat in? 

VERLIEZERSHAAT
Rutte en Samsom hebben 
een woonakkoord geslo-
ten, met steun van 
Pechtold. Wordt de bouw 
hiermee – vreselijk begrip 
– ‘vlot getrokken’? Ren-
nen de jongverliefden nu 
en masse naar de make-
laar? Je mag van de minis-
ter als koper van één huis 
twee leningen afsluiten. 
Dan krijg je eerder een hy-
potheek, schijnt het. Wie 
hierin trapt, is straks wel 
60.000 euro extra aan kos-
ten kwijt. Spoedig zal blij-
ken dat de woningmarkt 
nog hopeloos – nog een 
vreselijk begrip – ‘op slot’ 
zit. De oplossing van het 
kabinet is alleen maar een 
rekenkundige en politieke 
oplossing; aan de maat-
schappelijke ellende van 
dalende huizenprijzen en 

INSTABIEL Van de 28 kabinetten die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gehad, hoefden er 
slechts 7 niet vroegtijdig het veld te ruimen. Ruud Lubbers (CDA) is met 12 dienstjaren de langstzittende 
minister-president geweest. Jelle Zijlstra (ARP) bekleedde het ambt het kortst, amper 5 maanden.

zet. Laten we praten. Rut-
te smeekt om mee te 
doen. ‘Ik doe dit omdat ik 
van dit land hou.’ Over al-
les valt te praten, behalve 
over de bezuinigingsbe-
dragen. Die liggen vast. 
Dat zeggen ze tenminste. 
Het zal niet lang duren of 
ook over de bedragen valt 
te praten. Over alles valt 
te praten.

Rutte en Samsom heb-
ben van het regeren een 
eerloos en kleurloos am-
bacht gemaakt. Als je er-
naar kijkt, krijg je medelij-
den.

Hoe komt het? Doordat 
ze hun hand in flinkheid 
overspeeld hebben en bij-
voorbeeld niet over een 

Moeizaam   
Samsom en Rutte 
presenteren de 
tweede versie  
van hun regeer-
akkoord, na felle 
protesten uit de 
VVD. 12 NOVEMBER 
2012. FOTO ANP/
PIERRE CROM

5
verkiezingen  
in tien jaar,  
kom op zeg

vanzelfsprekende meer-
derheid in de Eerste Ka-
mer beschikken. Maar uit-
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DE STADSNOMADE  
op de stoep van 
het majestueuze 

Teatro Royal in Madrid 
heeft geluk: vanavond 
geen Così fan tutte. Zijn 
nacht kan vroeg beginnen. 
Half weggedoken onder 
vettige dekens zoekt hij 
dekking tegen de kou.

Wie kort na elkaar Ma-
drid, Parijs, Milaan, Brus-
sel en Amsterdam be-
zoekt, kan er niet omheen: 
in de Spaanse hoofdstad 
is de crisis zichtbaarder 
dan elders. Meer ervaren 
daklozen, meer vasthou-
dende bedelaars en meer 
professionele zakkenrol-
lers, tot in de beste restau-
rants aan toe. Geen won-
der met een werkloosheid 
van 26,2 procent – na 
Griekenland (27 procent) 
de hoogste van Europa.

Wacht dit lompenbe-
staan ook welvarender de-
len van Europa, nu overal 
de werkloosheid groeit – 

zoals in Nederland (7,5 
procent)? Niets is zeker in 
de Europese Unie van nu.

Zonnige voorspellingen 
over de eurocrisis vandaag 
zijn morgen ingehaald door 
sombere werkloosheidscij-
fers, bizarre verkiezingsuit-
slagen of nieuwe beurspa-
niek. Ik geloof nauwelijks 
nog publieke uitspraken, 

alleen feiten. Kijk niet naar 
wat leiders zeggen, maar 
naar wat ze doen. 

De economen die ik volg 
en die feiten presenteren, 
heten allebei Paul: de 
Amerikaan Krugman, No-
belprijswinnaar en colum-
nist van The New York 
Times, en de Vlaming De 
Grauwe, verbonden aan de 
London School of Econo-
mics. Krugman waar-
schuwt al twee jaar dat 
Europa zichzelf kapotbe-
zuinigt en dat Europese 
leiders niets leren van hun 
fouten. De Grauwe waar-
schuwt al twee jaar dat de 
bezuinigingsdrift van het 
rijke noorden vooral de 
werkloosheid vergroot, ze-
ker in het armere zuiden. 
Hun noodkreet: deze soci-
ale malaise ondermijnt Eu-
ropa’s politieke systeem.

Europese topfunctiona-
rissen als Herman van 
Rompuy, voorzitter van de 
raad van regeringsleiders, 

ELITAIR 
GEDRAG EN 
HYSTERIE
door ROBERT VAN DE ROER

stilgevallen bouw veran-
dert weinig tot niets. 

Er is voorlopig geen 
antwoord, behalve het 
antwoord dat alles onze-
ker is. Ongewisheid is 
voor burgers moeilijk te 
aanvaarden; voor politici 
is die onverdraaglijk. Poli-
tici denken dat het hun 
werk is om altijd vol bra-
voure met kant-en-klare 
oplossingen te komen. 
Ook als het probleem fi-
nancieel, economisch, so-
ciaal en cultureel zo om-
vangrijk is dat elke oplos-
sing een nieuw probleem 
schept. Probeer dan het 
probleem te doorgronden, 
zou je denken, en ren niet 
van het ene axioma naar 
het andere dogma. Maar 
daar zijn politici slecht in.

‘Overal op het oude 
continent groeit de verlie-
zershaat,’ schreef filosoof 
Hans Schnitzler in de 
Volkskrant – mooi begrip, 
‘verliezershaat’. Het gaat 
om een groeiende groep 
die leeft, aldus Schnitzler, 
‘in het sombere besef 
overtollig te zijn’. In een 
hoofdartikel constateerde 
de commentator van 
Trouw dat ‘elke crisis een 
keer ophoudt’. Ook nu zal 
de crisis voorbijgaan, stel-
de de krant gerust. Maar 
vervolgens werd, haast 
terloops, opeens een on-
heilspellend zinnetje toe-
gevoegd: ‘Hopelijk dit 
keer zonder wereldoor-
log.’  "

Robert van 
de Roer is 
diplomatiek 
deskundige 
en volgt voor 
Maarten! 
de politiek in 
Brussel.

26,2%
van de Spaanse 
beroepsbevolking 
is werkloos
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en begrotingscommissaris 
Olli Rehn zeggen sussend 
dat het beter gaat nu de 
beurzen kalm zijn. Mis-
schien hebben ze gelijk. 
Maar hun communicatie 
is niet effectief en klinkt 
al snel elitair. Burgers zien 
een andere werkelijkheid.

CLOWNS
Het politieke landschap 
blijft een vulkaan. De Brit-
ten weten niet of ze wel 
EU-lid willen blijven, de 
Italianen kiezen clowns 
als Grillo en Berlusconi, 
de Duitsers mijden risico’s 
om de euroboekhouding 
tot aan hun september-
verkiezingen op orde te 
houden, en de Fransen 
schenden nu al de verkie-
zingsbelofte van de 3-pro-
centsnorm. Over het ge-

wil weer een ander refe-
rendum en hekelt al even 
hijgend en ongefundeerd 
de ‘soevereiniteitsover-
dracht’ aan Brussel.

Of het klopt wat al die 
sprekers beweren vraagt 
niemand, want tv-redacties 
hebben geen tijd om dat 
uit te zoeken. Scoringslust 
verdraagt zich niet met 
tijdrovende vragen over in-
houd. Voor kwaliteit moet 
u bij de bakker of de slager 
zijn – niet in Hilversum of 
Den Haag.

MISKLEUN
Ik ben voor overdracht 
van bevoegdheden aan 
Europa, als leiders op ba-
sis van feiten kunnen aan-
tonen dat Nederland daar 
beter van wordt. Dat ver-
eist open communicatie – 
geen elitegedrag en ook 
geen hysterie.

Zelfs de pro-Europese 
PvdA-minister Timmer-
mans kritiseerde onlangs 
Van Rompuy in Buitenhof 
als een te voortvarende 
aanjager van de Europese 
integratie. Hij had beter 
Commissievoorzitter Bar-
roso kunnen gispen, die 
recentelijk een voorlopig 
onhaalbare blauwdruk 
voor een federaler Europa 
publiceerde. ‘Ach, Frans 
was even populistisch,’ 

vergoelijken partijgenoten 
tegenover mij. Het was 
een onjuiste weergave van 
de macht van het behoed-
zame ‘oliemannetje’ Van 
Rompuy. ‘Niet meer dan 
een uitvoerder die pro-
beert te balanceren tussen 
27 lidstaten,’ zegt een Eu-
ropese topambtenaar die 
hem adviseert.

Van Rompuy zei een 
week later in Buitenhof te-
recht dat de regeringslei-
ders de integratiebesluiten 
nemen, niet hij. Maar in-
middels had Timmermans’ 
scoringsdrift annex mis-
kleun al een week lang 
voor ruis op de lijn gezorgd. 

Realistischer en con-
structiever is zijn jaarlijk-
se ‘Staat van de Europese 
Unie’. ‘Ondertussen trekt 
de crisis diepe sporen,’ 
schrijft hij. ‘De hoge werk-
loosheid en de toenemen-
de armoede in een aantal 
EU-lidstaten hebben een 
gevoel van urgentie doen 
ontstaan dat de sociale ge-
volgen van de crisis aan-
gepakt moeten worden.’

Het straatbeeld liegt 
niet. Een paar weken te-
rug fietste ik langs de Opé-
ra Bastille in Parijs. Daar 
bivakkeren aan de zijkant 
altijd daklozen. Maar nu 
zag ik over een afstand 
van pakweg zeventig me-
ter tientallen zwervers 
voor kruiptentjes, overdag 
in de vrieskou. Hun ‘ge-
voel van urgentie’? Laat 
het snel lente worden.  "

OP STRAAT Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in Nederland rond de 18.000 ‘feitelijk 
daklozen’, die voor hun nachtrust zijn aangewezen op de straat of de opvang. Van hen is 80 procent man 
en 70 procent ongehuwd. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar en 36 procent is van niet-westerse afkomst.

teisterde zuiden zwijg ik 
verder maar.

Nederland staat er am-
per beter voor. Extra be-
zuinigingen, getouwtrek 
met vakbonden, dalende 
peilingen voor de coalitie, 
Henk Krol als rijzende 
ster en gekrakeel over Eu-
ropa zorgen voor weinig 
rust en kwaliteit op lei-
dersniveau en in de pu-
blieke opinie. 

Wie wil meetellen,  
moet inhakken op Brus-
sel. PvdA-leider Samsom 
laat ballonnetjes op over 
een EU-referendum ‘bin-
nen een jaar of vijf’, zon-
der de vraagstelling con-
creet te maken en zonder 
besef hoe hij zo’n delicaat 
proces gaat leiden. Pre-
mier Rutte wil geen refe-
rendum. Het Burgerforum 

Malaise   
Dakloze 
vrouw in 
Spanje, waar 
de crisis dui-
delijk zicht-
baar heeft 
toegeslagen. 
BARCELONA, 28 
DECEMBER 
2012. FOTO AP/
DANIEL OCHOA 
DE OLZA
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EEN KWARTEEUW  
Amerika heeft mij 
verpest. Ik kan met 

geen mogelijkheid meer 
wennen aan de monarchie, 
alle opwinding rond de 
aanstaande inhuldiging ten 
spijt. Dat krijg je ervan als 
je te lang woont in een land 
waar de burgers hun staats-
hoofd gewoon zelf mogen 
kiezen, elke vier jaar op-
nieuw. Dan raak je eraan 
gewend dat om de top job 
in de democratie keihard 
geknokt wordt. Dat de sol-
licitatieprocedure jaren 
duurt en de kandidaten van 
alles moeten bewijzen, 
behalve dan wat in Neder-
land de enige eis is: dat het 
nieuwe staatshoofd familie 
is van zijn voorganger. 

Bij de wisseling van de 
wacht had ik op z’n minst 
wat kritische vragen ver-
wacht. Niet alleen over 
alle schandalen rond het 
koningshuis, de krankzin-
nige bedragen die het op-
strijkt (veel meer dan 
Amerika’s First Family), 
en de twijfelachtige talen-
ten van de aanstaande ko-
ning. Maar vooral over de 
hamvraag: moeten we in 
de eenentwintigste eeuw 
wel doorgaan met dit in-
stituut, dat door een over-
weldigende meerheid van 

heeft het geweldig ge-
daan, en híj is er helemaal 
klaar voor. Vanaf een lege 
Dam wisten onze verslag-
gevers te melden dat ‘wij’ 
haar vreselijk gaan missen. 

Ook in Den Haag klonk 
geen enkele twijfel over 
de monarchie. En dat ter-
wijl parlementair verslag-
gever Frits Wester mij ooit 
op tv vertelde: ‘Ik weet 
bijna zeker dat als je het 
de Kamerleden persoon-
lijk zou vragen, in het ge-
heim met de deuren en ra-
men dicht, 75 tot 80 pro-
cent zou zeggen: “Jongens, 
laten we ermee stoppen.” 
Maar ja, je kunt het niet 

ONZICHTBARE 
ORANJES
DOOR MAX WESTERMAN

maken, dus naar buiten 
toe staat iedereen te jui-
chen.’

De Amerikanen wisten 
vier eeuwen geleden al 
dat ze dit niet meer wil-
den. Toen ze hun grond-
wet schreven, keken ze 
ter inspiratie naar die van 
de oudste republiek: die 
van de Zeven Verenigde 
Nederlanden. Je zou het 
haast vergeten, maar de 
monarchie waarvan wij 
denken dat die even Hol-
lands is als klompen en 
tulpen is ons door een 
paar grote mogendheden 
opgedrongen, precies 
twee eeuwen geleden. We 
gaan dat nu, beginnend 
met de troonopvolging, 
vieren en hebben voor de 
tentoonstellingen, docu-
mentaires en volksfeesten 
maar liefst twee jaar uit-
getrokken. 

Twee jaar lang, waarin 
alle drogredenen voor het 
instituut er weer uitvoerig 
bij het volk zullen worden 
ingestampt. Er is er één 
waar ik als ex-correspon-
dent redelijk over kan oor-
delen. Na elk staatsbezoek 
hoort u dat de Oranjes 
weer zulke geweldige 
goodwillambassadeurs wa-
ren voor ons land. Feit is 
dat ze juist op dit punt, 
waarop ze enigszins van 
nut zouden kunnen zijn, 
weinig presteren. Een ko-
ningshuis is een levend 
sprookje. De grootste 
waarde ligt op het gebied 
van de publiciteit. Maar in 
Amerika is van alle Europe-

Afstand Beatrix 
tijdens een 
staatsbezoek met 
Ronald Reagan 
bij het Witte Huis, 
afgeschermd van 
de pers. 19 APRIL 
1982. FOTO ANP/BE-
NELUX PRESS

Voormalig Ame-
rika-correspon-
dent Max Wes-
terman duidt de 
ontwikkelingen in 
het machtigste 
land ter wereld.

400 JAAR
geleden wisten 
de Amerikanen  
al dat ze dit niet 
meer wilden

naties intussen is afge-
schaft en als achterhaald 
wordt beschouwd?

Maar na de berichtge-
ving over de abdicatie 
volgden slechts urenlange 
lofzangen op commerciële 
en publieke zenders. Zíj 
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graferen als het mag – zo-
als ze ook alleen vragen 
stellen als de RVD hun 
toestemming geeft. 

Leg dat maar eens uit 
aan een Amerikaanse 
journalist, die als hij zijn 
president in het vizier 
krijgt hem gewoon een 
vraag toeroept – en dan 
meestal nog een antwoord 
krijgt ook. Met de buiten-
landse media vallen geen 
afspraken te maken, weet 
men dan ook bij de RVD. 
En dus houden ze die 
goed op afstand. Bij 
staatsbezoeken zie je vaak 

een Nederlandse diplo-
maat een touwtje spannen 
waarachter de journalis-
ten zich moeten opstellen. 
No questions, please! Gek 
dat die bezoeken ter plek-
ke dan ook weinig of geen 
aandacht krijgen? Nee 
dus. Maar het geeft niet.

Want wat vooral telt, is 
dat de eigen onderdanen 
in de mythe blijven gelo-
ven, en daar zorgen de va-
derlandse pers en politiek 
wel voor.  "

Media-angst  
Willem-
Alexander 
stond tijdens 
het jubileum 
van Hollands 
New York de 
pers nauwe-
lijks te woord. 
ALBANY, NEW 
YORK, 7 SEP-
TEMBER 2009. 
FOTO ANP/LEX 
VAN LIESHOUT

VORSTELIJK INKOMEN Het salaris van de koning(in) van Nederland bedraagt dit jaar 825.000 euro. Dat is 
fors meer dan wat de Amerikaanse president Obama verdient: 325.203 dollar (251.374 euro). Overigens 
vult Obama zijn inkomen met de verkoop van zijn boeken aan tot ongeveer 5,5 miljoen dollar per jaar.

2 JAAR
lang zullen alle 
drogredenen voor 
de monarchie  
er weer worden  
ingestampt

se vorstenhuizen het Ne-
derlandse koningshuis wel-
licht het minst bekend, om-
dat het de publiciteit juist 
angstvallig uit de weg gaat. 

HARING ETEN
Een paar jaar geleden 
werd gevierd dat Hollan-
ders vier eeuwen geleden 
aan de wieg van New York 
stonden. U kunt het zich 
vast herinneren, want er 
zijn vele miljoenen van uw 
belastinggeld besteed aan 
het promoten van de ver-
jaardag. Veel ervan ging op 
aan de reiskosten van Ne-
derlandse functionarissen, 
onder wie het kroonprin-
selijk paar – allemaal aan-
wezig in New York bij het 
Oerol-achtige festival, de 
Hollandse designweek, de 
fietsplanconferentie, het 
haring eten op Wall Street 
en nog wat andere dingen 
die de New Yorkers, voor 
wie het was bedoeld, vol-
ledig zijn ontgaan. 

De enigen die de focus 
van het New Yorkse media-
geweld op Nederland had-
den kunnen richten, waren 
onze royals. Maar toen het 
razend populaire tv-ontbijt-
programma Today hun om 
een interview vroeg, kreeg 
het nul op het rekest. Onze 
royals doen namelijk geen 
livetelevisie, zo kreeg To-
day te horen. Uit goede 
bron weet ik dat een Ame-
rikaans Congreslid van Ne-
derlandse afkomst een uit-
nodiging voor Willem-
Alexander wilde regelen 
om het Congres toe te spre-
ken. Het was een publici-
tair buitenkansje, maar het 
aanbod werd afgewimpeld. 
The New York Times ver-

zocht Willem-Alexander en 
Máxima, die elkaar hadden 
leren kennen in New York, 
hun favoriete stekjes te de-
len met de lezers. Het ver-
zoek werd, aldus de krant, 
‘door een woordvoerder’ 
afgewezen, ‘uit zorg dat de 
Nederlandse media er dan 
op af zouden gaan’.

Al die terughoudend-
heid verwonderde me 
niets. In vijfentwintig jaar 
Amerika moest ik die va-
ker constateren. Eind ja-
ren tachtig zond Good 
Morning America een 
week lang uit vanuit Ne-
derland. Op hun verlang-
lijst stond een bezoek aan 
de koningin. Thanks, but 
no thanks. ‘We begrepen 
er niets van,’ zei een me-
dewerker van het pro-
gramma. ‘Toen we in Zwe-
den waren, werden we 
met open armen ontvan-
gen door koningin Silvia. 
En als zij nu in New York 
is, belt ze uit zichzelf op 
om te vragen of ze langs 

mag komen.’ Voor een in-
terviewtje natuurlijk, 
waarin ze Zweden gratis 
kan promoten. 

Vaak huren bezoekende 
royals zelfs pr-bureaus in 
om zo veel mogelijk aan-
dacht voor hun land bin-
nen te halen. Die investe-
ring werd dubbel en dwars 
terugverdiend toen het 
Belgische kroonprinselijk 
paar in 2000 New York 
aandeed. Mathilde en Phi-
lippe waren tijdens hun 
bezoek niet uit de kranten-
kolommen te slaan. ‘De 
Belgische mystiek heeft 
zich nu definitief in Ameri-
ka gevestigd,’ feliciteerde 
een organisator zichzelf 
met het succes. Bij het Ne-
derlands Bureau voor Toe-
risme keken ze jaloers toe. 
‘Wat meer betrokkenheid 
van het Koninklijk Huis bij 
de Holland-promotie zou 
heel goed zijn voor Neder-
land,’ zei de directeur. 

RECHTER
De angst en minachting 
voor de media zitten diep 
bij de Oranjes. Welk ander 
koningskind zou het in 
zijn hoofd hebben gehaald 
om, zoals Willem-Alexan-
der in 2009, het Ameri-
kaanse persbureau Asso-
ciated Press voor de rech-
ter te slepen omdat het 
een foto had verspreid 
van hem en zijn gezin op 
een Argentijnse skipiste? 
Nederlandse journalisten 
zijn intussen zo goed ge-
kneed dat ze alleen foto-
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