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Tijdens het bezoek deed het Koninklijk Paar de vijf gemeenten in  

de streek aan: Lisse, Teylingen, Hillegom, Katwijk en Noordwijk.  

Zij maakten kennis met bedrijven en verenigingen en voerden 

gesprekken over bestuur, de gemeenschap, bollenteelt, toerisme en 

space. 

Koning Willem-Alexander gaf na afloop aan onder de indruk  

te zijn van alle ontwikkelingen in het gebied en de diverse sectoren: 

“Het is een mooie streek, en zeer divers. We hebben vandaag  
mooie plannen gehoord en het is goed om werk te maken van  
de uitvoering. Ik zie daarnaar uit en ik hoor dat ook graag terug  
via de Commissaris van de Koning.”

In dit boekje blikken we terug op het bezoek, dat mede door inzet 

van en goede samenwerking tussen alle medewerkers van provincie, 

gemeenten en verenigingen en bedrijven, zeer succesvol is verlopen. 

Contrasten in de Duin- en Bollenstreek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima 

maakten donderdag 7 april kennis 

met de veelzijdigheid en contrasten van 

de Duin- en Bollenstreek. 

Terugblik Streekbezoek 7 april 2022
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10 februari 2022 
Een bezoek aan de locaties met de adjudant, de grootmeesteres, 
de Rijksvoorlichtingsdienst en beveiliging. Op alle locaties 
bespreken we wat er precies op het programma staat.

We scherpen het programma nog verder aan, zoeken de juiste personen 
voor de gesprekken en zetten de eerste praktische zaken in gang. 

15 maart 2022  
Het programma is definitief dus… het persbericht gaat de deur 
uit! Enthousiaste reacties stromen binnen.

Ondertussen worden thema’s verder uitgediept, persbussen geregeld en 
programmaboekjes en naamkaartjes ontworpen.

24 maart 2022  
Opnieuw een bezoek aan de streek. Hoe staat het met 
alle praktische zaken? Waar komen de hekken en kan 
de Koninklijke bus eigenlijk parkeren?

25 maart 2022 
De Commissaris van de Koning neemt alle gesprekken door 
met de deelnemers aan de verschillende gesprekstafels.

De laatste hand wordt gelegd aan de briefings voor alle deelnemers, 
lunches zijn besteld en de gemeenten maken hekkenplannen.

5 april 2022  
We zetten op de locaties de puntjes op de i.  
Iedereen is er klaar voor!

7 april 2022 
Harde regenbuien en wind… maar: 
om 10 uur, als de Koninklijke bus aankomt breekt de zon door. 
Op naar een feestelijke dag!

27 mei 2014
Al in 2014 deed de Commissaris van de Koning de suggestie aan de 
Dienst Koninklijk Huis (DKH) een bezoek te brengen aan de Duin- en 
Bollenstreek, naast andere opties. Uiteindelijk viel de keuze op de 
Krimpenerwaard, waar het Koninklijk Paar in 2017 op streekbezoek 
ging. 

22 juni 2021
Vraag vanuit de DKH of de Duin- en Bollenstreek nog een geschikte 
optie zou zijn voor een streekbezoek, mede naar aanleiding van  
de brief uit 2014.

Wat ons betreft wel! En dus hebben we meer informatie over de Duin- en 
Bollenstreek opgestuurd.

14 september 2021 
Gesprek met DKH: keuze voor de Duin- en Bollenstreek als gebied 
voor streekbezoek.

In de daaropvolgende periode enkele gesprekken met de Kamerheer en 
adviseur van de Koning over het thema en mogelijke programma. 

December 2021 + januari 2022 
We gaan incognito langs bij mogelijke locaties. Niemand mag  
nog weten dat het gaat om een bezoek van het Koninklijk Paar. 

Januari 2022  
Eerste verkennende vertrouwelijke gesprekken met inhoudelijke 
sleutelspelers uit de Duin- en Bollenstreek. 

14 januari 2022 
Voorbereidingsoverleg met alle betrokken disciplines van DKH en 
provincie: van inhoud en communicatie tot beveiliging. Vaststellen 
van programma op hoofdlijnen.

Snel daarna kunnen we ook de vijf burgemeesters in de Duin- en Bollenstreek 
informeren. Net als de voorzitters en eigenaren van locaties en bedrijven waar 
we langs zullen gaan. Aan de slag met de collega’s in de gemeenten!

Route naar 7 april
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Lisse

Gesprek met burgemeesters en  
voorzitters voetbalverenigingen

6
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Lisse
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Teylingen

W.F. Leenen en gesprek met de bollensector
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Hillegom

The Tulip Barn
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Hillegom
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Het streekbezoek in cijfers

4
pitches 

van startups

11
persvakken

 120
lunchpakketten 

voor pers en organisatie

7
gesprekken 

met diverse sectoren

3
persbussen 

3
rondleidingen

60
journalisten

5
locaties

Katwijk

Gesprek met oranjeverenigingen en toerismesector

PERS
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Katwijk
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Noordwijk

Kennismaking met het spacecluster
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Noordwijk

Afsluitende receptie
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Publicaties

 ● L. Vogelaar

„De volgende keer komen we op de 
fiets”, beloofde koningin Máxima 
donderdag tijdens het streekbe-
zoek van het koningspaar aan de 
Duin- en Bollenstreek. Fietsers 
kunnen volop genieten van de 
kleurenpracht op de bloemen-
velden. Maar daar was het deze 
winderige dag eigenlijk geen weer 
voor.

Koning en koningin poseerden 
in een tulpenveld. Op een plaats 
waar dat is toegestaan: Romy 
Ruigrok uit Hillegom, telg uit een 
bloementelersgeslacht, weet welke 
schade toeristen kunnen aanrich-
ten en bedacht daarom twee jaar 
geleden The Tulip Barn, een veld 
waar toeristen doorheen mogen 

stampen om foto’s te maken. In 
de bijbehorende kas kunnen ze 
terecht voor koffie en gebak.

De vorstelijke gasten deden 
maar liefst vijf gemeenten aan. 
In Lisse ging het over voetbal. In 
Teylingen over bloembollen. In 
Hillegom ook. In Katwijk stond het 
toerisme centraal. In Noordwijk de 
Space Campus die er in aanvulling 
op het ruimtevaartmuseum Space 
Expo wordt ontwikkeld.

In Lisse zongen kinderen van 
basisschool De Akker de gasten 
toe. In Katwijk bezochten koning 
en koningin een strandhuisje en 
een strandpaviljoen. Een bezoek 
vol contrasten aan –volgens de 
aankondiging vooraf– een streek 
met contrasten.

Voetbal, tulpen,  
de zee en de ruimte

BEELDVERHAAL

1

4

10
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Duin- en Bollenstreek � Het heeft

veel weg van een vroege Konings-

dag, deze donderdag in de Duin- en

Bollenstreek. Koning Willem-

Alexander en koningin Máxima rij-

gen vijf werkbezoeken aaneen om

de ’veelzijdigheid’ van dit gebied

met eigen ogen te zien. 

Dat gebeurt in een duizelingwek-

kend tempo en tot op de millimeter

geregisseerd, maar hier en daar ook

met ruimte voor wat luchtigheid.

Op het verouderde sportpark van FC

Lisse, waar een vaste bezoeker op-

merkt dat de pisbakken nog nooit

zo fris hebben geroken als deze och-

tend, delen zeven voorzitters van

grote amateurvoetbalverenigingen

elkaar plaagstootjes uit ten over-

staan van het koningspaar.

,,Quick Boys is een rijke club met

een grote historie’’, zegt voorzitter

Bart van Kruistum trots. ,,Historie

wel’’, klinkt het naast hem, uit de

mond van collega Mart Vergouwen

van rivaal VV Katwijk. ,,Jammer dit,

Mart’’, zegt Van Kruistum lachend.

Dan, in de richting van het hoge be-

zoek: ,,Wij zijn vrienden, hoor!’’ 

Als iets de eigenheid van de dor-

pen in deze streek symboliseert, zijn

het de voetbalclubs. Hoe kan het, wil

de koning weten, dat zij er alle ze-

ven in slagen om op een hoog ama-

teurniveau te spelen. ,,De sterke on-

derlinge rivaliteit brengt ons verder

in de prestaties’’, zegt Ad Hendrik-

sen van Rijnsburgse Boys. ,,We ha-

len het beste in elkaar naar boven’’,

stelt gastheer Leon Annokkee van

FC Lisse instemmend. Vergouwen:

,,We kunnen niet zonder elkaar.’’ 

Kritische vragen over het hooliga-

nisme rond de Katwijkse derby hoe-

ven de bestuurders uit koninklijke

hoek niet te verwachten. De voorzit-

ter van VV Katwijk roert het onder-

werp zelf voorzichtig aan. ,,99 pro-

cent van de supporters beleeft er

veel plezier aan. We hebben wel wat

zorgen over die ene procent.’’

Tulpen
Uiteraard mogen de bloeiende bol-

lenvelden niet ontbreken tijdens het

streekbezoek. Verrassend genoeg

aanschouwen Willem-Alexander en

Máxima die niet bij Keukenhof,

maar bij een jongere toeristische

trekpleister: The Tulip Barn in Hil-

legom. Daar poseren zij voor de vele

fotografen tussen de tulpen. 

Dat achter die fraaie plaatjes veel

zorgen en leed kunnen schuilgaan,

krijgt het koninklijk paar van verte-

genwoordigers uit de sector te ho-

ren bij bollenbedrijf W.F. Leenen in

Voorhout. Een gebrek aan opvol-

gers, de bedreiging van bollengrond

door woningbouw, het gebrek aan

lokale politici met een bollenachter-

grond: ernstig en geïnteresseerd ho-

ren de speciale bezoekers het aan. 

Medewerker Barry van Rijn heeft

ondertussen heel andere dingen aan

zijn hoofd: de laatste van drie mil-

joen gekweekte narcissen moeten

deze week worden verhandeld. Dat

het bedrijf nu al de hele dag in rep

en roer is, komt vanwege de Paas-

drukte nogal ongelegen. Toch heeft

het ook zo zijn voordelen. ,,De hal is

keurig opgeruimd’’, zegt hij. ,,Van

mij mogen ze elk jaar komen!’’

Een groot deel van het overvolle

dagprogramma van Willem-Alexan-

der en Máxima voltrekt zich buiten

het zicht van het publiek, zoals een

bijeenkomst in Noordwijk over het

gebruik van ruimtevaarttechniek in

het dagelijks leven op aarde. 

Toch is dit ook de dag van het eer-

ste grote weerzien tussen het ko-

ningshuis en het volk. De tijd van

angstvallig geheimgehouden werk-

bezoeken vanwege de coronamaat-

regelen is voorbij. Liefhebbers van

de Oranjes krijgen, in de aanloop

naar een ouderwetse Koningsdag,

weer gelegenheid om te zwaaien. 

Tot een stormloop leidt dat ’s och-

tends in Lisse nog niet bepaald in de

tot publieksvak omgetoverde fiet-

senstalling. Halverwege de dag is

het rondom het bollenveld in Hille-

gom al een stuk drukker. In het ko-

ningsgezinde Katwijk staan de toe-

schouwers rijendik langs de route.

Vaste volgers Marjan van Ginkel

en dochter Nellie zijn er speciaal

voor uit Barneveld gekomen, nu dat

weer mag, met zoals een altijd een

bos bloemen voor Máxima. ,,We

hoeven alleen maar op een nette ma-

nier haar aandacht te trekken, zon-

der te gillen’’, zegt Marjan. ,,Ze weet

al dat we er staan. En als ik er eens

niet bij ben, vraagt ze aan Nellie:

waar is jouw moeder?’’ 

Stortregen
Precies op het moment dat koning

en koningin aan hun tournee begin-

nen, houdt de stortregen op. Wel

blijft het hard waaien. Gezand-

straald bereiken zij het Katwijkse

strandpaviljoen Het Strand voor een

gesprek over toerisme in de streek.

,,De grote winst van corona is dat de

mensen Nederland hebben heron-

dekt als vakantieland’’, zegt eige-

naar Rozemarijn Dees van camping

De Zuidduinen. ,,En bezoekers ko-

men hier niet alleen voor Katwijk,

maar voor de hele omgeving. Dat

vergeten we weleens. We willen

geen reclame maken voor elkaar,

omdat we bang zijn klandizie kwijt

te raken. Daar hoeven we niet bang

voor te zijn, want ieder dorp heeft

een heel eigen profiel.’’ 

BEZOEK Vroege Koningsdag in Duin- en Bollenstreek

’Wij zijn rivalen,
maar kunnen niet
zonder elkaar’ 
Gejuich stijgt op langs de Katwijkse Boulevard. ,,De koning!’’, roept een jongetje.

Vol ongeloof toont hij op zijn iPhone een zojuist gemaakt filmpje van een voor-

bijrazend busje aan zijn vriendjes. ,,Wa-jooh! Hij zwaaide naar me!’’ 

Hielke Biemond
h.biemond@mediahuis.nl

��De hal is keurig
opgeruimd, van

mij mogen ze
elk jaar komen

Het eerste grote weerzien tussen de Oranjes en het volk: koningin Máxima neemt bij voetbalvereniging FC Lisse bloemen in ontvangst van trouwe fan Nellie van Ginkel. TACO VAN DER EB

Tussen de tulpen bij The Tulip Barn in Hillegom. FOTO TACO VAN DER EB Gezandstraald aan het Katwijkse strand. FOTO JOHAN WESTRA Burgemeester Cornelis Visser ontvangt het koningspaar onder grote publieke belangstelling in Katwijk aan Zee. FOTO TACO VAN DER EB
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al dat we er staan. En als ik er eens

niet bij ben, vraagt ze aan Nellie:

waar is jouw moeder?’’ 

Stortregen
Precies op het moment dat koning

en koningin aan hun tournee begin-

nen, houdt de stortregen op. Wel

blijft het hard waaien. Gezand-

straald bereiken zij het Katwijkse

strandpaviljoen Het Strand voor een

gesprek over toerisme in de streek.

,,De grote winst van corona is dat de

mensen Nederland hebben heron-

dekt als vakantieland’’, zegt eige-

naar Rozemarijn Dees van camping

De Zuidduinen. ,,En bezoekers ko-

men hier niet alleen voor Katwijk,

maar voor de hele omgeving. Dat

vergeten we weleens. We willen

geen reclame maken voor elkaar,

omdat we bang zijn klandizie kwijt

te raken. Daar hoeven we niet bang

voor te zijn, want ieder dorp heeft

een heel eigen profiel.’’ 

BEZOEK Vroege Koningsdag in Duin- en Bollenstreek

’Wij zijn rivalen,
maar kunnen niet
zonder elkaar’ 
Gejuich stijgt op langs de Katwijkse Boulevard. ,,De koning!’’, roept een jongetje.

Vol ongeloof toont hij op zijn iPhone een zojuist gemaakt filmpje van een voor-

bijrazend busje aan zijn vriendjes. ,,Wa-jooh! Hij zwaaide naar me!’’ 

Hielke Biemond
h.biemond@mediahuis.nl

��De hal is keurig
opgeruimd, van

mij mogen ze
elk jaar komen

Het eerste grote weerzien tussen de Oranjes en het volk: koningin Máxima neemt bij voetbalvereniging FC Lisse bloemen in ontvangst van trouwe fan Nellie van Ginkel. TACO VAN DER EB
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Duin- en Bollenstreek � Het heeft

veel weg van een vroege Konings-

dag, deze donderdag in de Duin- en

Bollenstreek. Koning Willem-

Alexander en koningin Máxima rij-

gen vijf werkbezoeken aaneen om

de ’veelzijdigheid’ van dit gebied

met eigen ogen te zien. 

Dat gebeurt in een duizelingwek-

kend tempo en tot op de millimeter

geregisseerd, maar hier en daar ook

met ruimte voor wat luchtigheid.

Op het verouderde sportpark van FC

Lisse, waar een vaste bezoeker op-

merkt dat de pisbakken nog nooit

zo fris hebben geroken als deze och-

tend, delen zeven voorzitters van

grote amateurvoetbalverenigingen

elkaar plaagstootjes uit ten over-

staan van het koningspaar.

,,Quick Boys is een rijke club met

een grote historie’’, zegt voorzitter

Bart van Kruistum trots. ,,Historie

wel’’, klinkt het naast hem, uit de

mond van collega Mart Vergouwen

van rivaal VV Katwijk. ,,Jammer dit,

Mart’’, zegt Van Kruistum lachend.

Dan, in de richting van het hoge be-

zoek: ,,Wij zijn vrienden, hoor!’’ 

Als iets de eigenheid van de dor-

pen in deze streek symboliseert, zijn

het de voetbalclubs. Hoe kan het, wil

de koning weten, dat zij er alle ze-

ven in slagen om op een hoog ama-

teurniveau te spelen. ,,De sterke on-

derlinge rivaliteit brengt ons verder

in de prestaties’’, zegt Ad Hendrik-

sen van Rijnsburgse Boys. ,,We ha-

len het beste in elkaar naar boven’’,

stelt gastheer Leon Annokkee van

FC Lisse instemmend. Vergouwen:

,,We kunnen niet zonder elkaar.’’ 

Kritische vragen over het hooliga-

nisme rond de Katwijkse derby hoe-

ven de bestuurders uit koninklijke

hoek niet te verwachten. De voorzit-

ter van VV Katwijk roert het onder-

werp zelf voorzichtig aan. ,,99 pro-

cent van de supporters beleeft er

veel plezier aan. We hebben wel wat

zorgen over die ene procent.’’

Tulpen
Uiteraard mogen de bloeiende bol-

lenvelden niet ontbreken tijdens het

streekbezoek. Verrassend genoeg

aanschouwen Willem-Alexander en

Máxima die niet bij Keukenhof,

maar bij een jongere toeristische

trekpleister: The Tulip Barn in Hil-

legom. Daar poseren zij voor de vele

fotografen tussen de tulpen. 

Dat achter die fraaie plaatjes veel

zorgen en leed kunnen schuilgaan,

krijgt het koninklijk paar van verte-

genwoordigers uit de sector te ho-

ren bij bollenbedrijf W.F. Leenen in

Voorhout. Een gebrek aan opvol-

gers, de bedreiging van bollengrond

door woningbouw, het gebrek aan

lokale politici met een bollenachter-

grond: ernstig en geïnteresseerd ho-

ren de speciale bezoekers het aan. 

Medewerker Barry van Rijn heeft

ondertussen heel andere dingen aan

zijn hoofd: de laatste van drie mil-

joen gekweekte narcissen moeten

deze week worden verhandeld. Dat

het bedrijf nu al de hele dag in rep

en roer is, komt vanwege de Paas-

drukte nogal ongelegen. Toch heeft

het ook zo zijn voordelen. ,,De hal is

keurig opgeruimd’’, zegt hij. ,,Van

mij mogen ze elk jaar komen!’’

Een groot deel van het overvolle

dagprogramma van Willem-Alexan-

der en Máxima voltrekt zich buiten

het zicht van het publiek, zoals een

bijeenkomst in Noordwijk over het

gebruik van ruimtevaarttechniek in

het dagelijks leven op aarde. 

Toch is dit ook de dag van het eer-

ste grote weerzien tussen het ko-

ningshuis en het volk. De tijd van

angstvallig geheimgehouden werk-

bezoeken vanwege de coronamaat-

regelen is voorbij. Liefhebbers van

de Oranjes krijgen, in de aanloop

naar een ouderwetse Koningsdag,

weer gelegenheid om te zwaaien. 

Tot een stormloop leidt dat ’s och-

tends in Lisse nog niet bepaald in de

tot publieksvak omgetoverde fiet-

senstalling. Halverwege de dag is

het rondom het bollenveld in Hille-

gom al een stuk drukker. In het ko-

ningsgezinde Katwijk staan de toe-

schouwers rijendik langs de route.

Vaste volgers Marjan van Ginkel

en dochter Nellie zijn er speciaal
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Mart’’, zegt Van Kruistum lachend.

Dan, in de richting van het hoge be-

zoek: ,,Wij zijn vrienden, hoor!’’ 

Als iets de eigenheid van de dor-

pen in deze streek symboliseert, zijn

het de voetbalclubs. Hoe kan het, wil

de koning weten, dat zij er alle ze-

ven in slagen om op een hoog ama-

teurniveau te spelen. ,,De sterke on-

derlinge rivaliteit brengt ons verder

in de prestaties’’, zegt Ad Hendrik-

sen van Rijnsburgse Boys. ,,We ha-

len het beste in elkaar naar boven’’,

stelt gastheer Leon Annokkee van

FC Lisse instemmend. Vergouwen:

,,We kunnen niet zonder elkaar.’’ 

Kritische vragen over het hooliga-

nisme rond de Katwijkse derby hoe-

ven de bestuurders uit koninklijke

hoek niet te verwachten. De voorzit-

ter van VV Katwijk roert het onder-

werp zelf voorzichtig aan. ,,99 pro-

cent van de supporters beleeft er

veel plezier aan. We hebben wel wat

zorgen over die ene procent.’’

Tulpen
Uiteraard mogen de bloeiende bol-

lenvelden niet ontbreken tijdens het

streekbezoek. Verrassend genoeg

aanschouwen Willem-Alexander en

Máxima die niet bij Keukenhof,

maar bij een jongere toeristische

trekpleister: The Tulip Barn in Hil-

legom. Daar poseren zij voor de vele

fotografen tussen de tulpen. 

Dat achter die fraaie plaatjes veel

zorgen en leed kunnen schuilgaan,

krijgt het koninklijk paar van verte-

genwoordigers uit de sector te ho-

ren bij bollenbedrijf W.F. Leenen in

Voorhout. Een gebrek aan opvol-

gers, de bedreiging van bollengrond

door woningbouw, het gebrek aan

lokale politici met een bollenachter-

grond: ernstig en geïnteresseerd ho-

ren de speciale bezoekers het aan. 

Medewerker Barry van Rijn heeft

ondertussen heel andere dingen aan

zijn hoofd: de laatste van drie mil-

joen gekweekte narcissen moeten

deze week worden verhandeld. Dat

het bedrijf nu al de hele dag in rep

en roer is, komt vanwege de Paas-

drukte nogal ongelegen. Toch heeft

het ook zo zijn voordelen. ,,De hal is

keurig opgeruimd’’, zegt hij. ,,Van

mij mogen ze elk jaar komen!’’

Een groot deel van het overvolle

dagprogramma van Willem-Alexan-

der en Máxima voltrekt zich buiten

het zicht van het publiek, zoals een

bijeenkomst in Noordwijk over het

gebruik van ruimtevaarttechniek in

het dagelijks leven op aarde. 

Toch is dit ook de dag van het eer-

ste grote weerzien tussen het ko-

ningshuis en het volk. De tijd van

angstvallig geheimgehouden werk-

bezoeken vanwege de coronamaat-

regelen is voorbij. Liefhebbers van

de Oranjes krijgen, in de aanloop

naar een ouderwetse Koningsdag,

weer gelegenheid om te zwaaien. 

Tot een stormloop leidt dat ’s och-

tends in Lisse nog niet bepaald in de

tot publieksvak omgetoverde fiet-

senstalling. Halverwege de dag is

het rondom het bollenveld in Hille-

gom al een stuk drukker. In het ko-

ningsgezinde Katwijk staan de toe-

schouwers rijendik langs de route.

Vaste volgers Marjan van Ginkel

en dochter Nellie zijn er speciaal

voor uit Barneveld gekomen, nu dat

weer mag, met zoals een altijd een

bos bloemen voor Máxima. ,,We

hoeven alleen maar op een nette ma-

nier haar aandacht te trekken, zon-

der te gillen’’, zegt Marjan. ,,Ze weet

al dat we er staan. En als ik er eens

niet bij ben, vraagt ze aan Nellie:

waar is jouw moeder?’’ 

Stortregen
Precies op het moment dat koning

en koningin aan hun tournee begin-

nen, houdt de stortregen op. Wel

blijft het hard waaien. Gezand-

straald bereiken zij het Katwijkse

strandpaviljoen Het Strand voor een

gesprek over toerisme in de streek.

,,De grote winst van corona is dat de

mensen Nederland hebben heron-

dekt als vakantieland’’, zegt eige-

naar Rozemarijn Dees van camping

De Zuidduinen. ,,En bezoekers ko-

men hier niet alleen voor Katwijk,

maar voor de hele omgeving. Dat

vergeten we weleens. We willen

geen reclame maken voor elkaar,

omdat we bang zijn klandizie kwijt

te raken. Daar hoeven we niet bang

voor te zijn, want ieder dorp heeft

een heel eigen profiel.’’ 

BEZOEK Vroege Koningsdag in Duin- en Bollenstreek

’Wij zijn rivalen,
maar kunnen niet
zonder elkaar’ 
Gejuich stijgt op langs de Katwijkse Boulevard. ,,De koning!’’, roept een jongetje.

Vol ongeloof toont hij op zijn iPhone een zojuist gemaakt filmpje van een voor-

bijrazend busje aan zijn vriendjes. ,,Wa-jooh! Hij zwaaide naar me!’’ 

Hielke Biemond
h.biemond@mediahuis.nl

��De hal is keurig
opgeruimd, van

mij mogen ze
elk jaar komen

Het eerste grote weerzien tussen de Oranjes en het volk: koningin Máxima neemt bij voetbalvereniging FC Lisse bloemen in ontvangst van trouwe fan Nellie van Ginkel. TACO VAN DER EB

Tussen de tulpen bij The Tulip Barn in Hillegom. FOTO TACO VAN DER EB Gezandstraald aan het Katwijkse strand. FOTO JOHAN WESTRA Burgemeester Cornelis Visser ontvangt het koningspaar onder grote publieke belangstelling in Katwijk aan Zee. FOTO TACO VAN DER EB
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DEN HAAG • Klimaatminister Rob Jetten verwacht
dat Nederland de CO2-reductiedoelen die volgen
uit het Urgenda-vonnis niet gaat halen. Volgens de
D66-bewindsman is dat bijkans onmogelijk omdat
er afgelopen jaren ’een achterstand’ is ontstaan.
Jetten zegt tegen de Tweede Kamer dat hij er
’helemaal klaar mee is’ dat Nederland alleen doe-
len haalt als er ’een pandemie’ is of sprake is van
’economische krimp’. Jetten zegt dat er de afgelo-
pen tien jaar ’te weinig is gedaan’ om de uitstoot
van broeikasgassen te reduceren. „Dat proberen
we met een enorme inhaalslag alsnog te bewerk-
stelligen. Maar ik houd er ook rekening mee dat
ook ik een aantal keren een doelstelling niet ga
halen.” Jetten zegt de komende tijd ’beleid bij te
sturen’ om te zorgen dat 65 procent CO2-reductie
in 2030 wel gehaald wordt.

Jetten: Urgenda-vonnis
is onmogelijk geworden 

’TIEN JAAR TE WEINIG GEDAAN’

ASSEN • Voor de recht-
bank in Assen is zeden-
verdachte Peter O. (53)
uit Roden donderdag
veroordeeld tot acht-
tien maanden celstraf
en tbs met voorwaar-
den. Justitie acht bewe-
zen dat hij in juni 2020
een toen 4-jarig meisje
misbruikte in het
Drentse dorp Roden
(Noordenveld). Ook had
hij op een oude compu-
ter kinderporno staan,
aldus de rechtbank in
het vonnis. 
Hij werd schuldig be-
vonden aan het plegen
van een verregaande
seksuele handeling
(formeel ’seksueel bin-
nendringen’) en bezit
van kinderporno. Ver-

oordeelde is vermin-
derd toerekeningsvat-
baar gebleken, hij lijdt
aan diverse stoornis-
sen. 
Het opleggen van tbs
betekent dat de veroor-
deelde langere tijd
behandeld zal moeten
worden in een psychia-
trische kliniek. Er was
eerder 2,5 jaar celstraf
geëist. 

Cel en tbs voor misbruik

SLACHTOFFER 4-JARIG MEISJE

AMERSFOORT • In de bebouwde kom van Amers-
foort is een wolf gespot, maakte de provincie
Utrecht bekend. Het is de eerste keer sinds de
terugkeer van de wolf in 2015 dat er eentje in een
stad is gemeld.
Op beelden die een automobilist maakte, is te
zien dat het wilde dier op de weg rende. De afge-
lopen dagen kwamen er meerdere meldingen
binnen over wolven in de regio Utrecht. „Het is
niet uitgesloten dat het bij deze meldingen steeds
om hetzelfde dier gaat”, aldus de provincie.
Woensdag werd bekend dat wolven en sporen van
het wilde dier de afgelopen maanden fors meer
zijn waargenomen dan in drie maanden daarvoor. 

Wolf binnen bebouwde
kom Amersfoort gezien

TOENAME SPOREN EN MELDINGEN

De Jonge gehavend na mondkapjesdebat

’Iedereen is een
loer gedraaid’

Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG • Het debat
over de mondkapjes-
deal met Sywert van
Lienden laat Hugo de
Jonge zwaar gehavend
achter. De CDA’er kreeg
donderdagavond een
motie van wantrouwen
aan zijn broek, die
binnen de oppositie
veel steun kreeg maar
het niet haalde. Daar-
mee heeft hij het explo-
sieve debat overleefd.

72 Kamerleden stemden
tegen de motie van wantrou-
wen, en 52 voor. Maar toch
is het een klap voor De Jon-
ge: dat de motie door de
PvdA met steun van GL
werd ingediend maakt het
pijnlijk. „Het valt mij zwaar
maar de minister heeft zo-
wel in de Kamer als in de
media laten zien dat hij be-
schikt over beperkt vermo-
gen om eerlijk te zijn”, licht-
te PvdA-Kamerlid Attje Kui-
ken haar motie van wan-
trouwen toe. GL-leider
Jesse Klaver spreekt van een
’patroon’ in het handelen
van De Jonge, die niet in de
’nieuwe bestuurscultuur’
zou passen, die door de op-
positie zo vurig wordt ge-
wenst. 

Oppositiepartijen mer-
ken nog maar weinig van de
’nieuwe bestuurscultuur’,
die het kabinet in de nasleep
van de ’functie elders’-rel
van afgelopen voorjaar
meermaals beloofde, bena-
drukten ze ook donderdag-
avond.

De Jonge –
inmiddels
woonminis-
ter – ver-
scheen don-
derdag in de
Kamer om
zijn betrok-
kenheid bij
de pijnlijke
’Sywertdeal’
in het vorige
kabinet toe te lichten. Toen
was hij coronaminister en
bracht hij Sywert van Lien-
den in contact met zijn de-
partement, waarna Van
Lienden – die eerder zei het
’om niet’ te doen – zijn zak-
ken kon vullen met 9 mil-
joen aan belastinggeld. 

Tijdens een lang en soms
warrig debat moest De Jon-
ge zich op verschillende
fronten verdedigen: van het
appcontact met Van Lien-
den, tot het aansporen van
zijn ambtenaren om contact
te zoeken met de gevallen
CDA’er tot aan het gebruik
van zijn privémail voor
werkgerelateerde zaken. 

Hij erkende dat hij veel za-
ken achteraf gezien anders
had moeten doen, maar ver-
wees ook naar het feit dat hij
zich destijds in een crisis

bevond. Daarnaast ontken-
de hij een sleutelrol te heb-
ben gespeeld in de deal met
Van Lienden. „Iedereen is
een loer gedraaid door Van
Lienden”, zei De Jonge. Dat
er sprake zou zijn van
vriendjespolitiek, een sug-
gestie die door PVV’er Age-
ma werd gedaan, ontkent
hij. „Het is een idioot idee en
ik werp het verre van mij.”

Woordspelletje 
Andere oppositieleden

stoorden zich aan zijn ver-
weer. „Ik was betrokken, al-
leen niet bij de deal”, zei De
Jonge bijvoorbeeld, over
zijn contact met Van Lien-
den. „Een woordspelletje”,

beet SP-Ka-
merlid Hijink
hem toe, en
hij kreeg bij-
val van veel
van zijn colle-
ga’s, ook in de
coalitie. Het
urenlange be-
toog van De
Jonge eindig-
de met een

mea culpa. „Ik vond het
geen gemakkelijke week”,
constateerde De Jonge. „Het
heeft me diep geraakt. We
moeten het wantrouwen be-
strijden. Ook ik heb het
wantrouwen onbedoeld ge-
voed. Daarom bied ik mijn
excuses aan. Ook als antigif
tegen het wantrouwen.”

Maar het wantrouwen van
een groot deel van opposi-
tiepartijen PVV, SP, GL,
PvdD, FvD, Denk, BBB en
Van Haga wist hij daar niet
mee af te wenden. De partij-
en verwijten hem vooral ge-
brek aan zelfreflectie en het
slecht informeren van de
Kamer. 

Dat laatste geldt ook voor
Conny Helder (Langdurige
Zorg). Zij maakte een pijn-
lijk eerste debat in de Kamer
door. ’s Middags moest het

debat zelfs geschorst wor-
den omdat Kamerleden von-
den dat ze onbevredigende
antwoorden gaf op vragen
over waarom er woensdag –
een dag voor het debat – op-
eens een hele trits aan app-
jes van De Jonge werden ge-
openbaard. De Kamer vroeg
daar al tijden om, maar pas
toen De Jonge er groen licht
voor gaf, kwam de informa-
tie los. Een vreemde gang
van zaken, aldus een groot
deel van de Kamer, dat daar
wederom de ’oude bestuurs-
cultuur’ in ontwaart. 

Tijdens het debat opende
overigens niet iedereen het
vuur op De Jonge. De coali-
tiepartijen VVD, CDA, D66

en CU hielden samen met
oppositiepartijen als SGP en
JA21 De Jonge uiteindelijk
toch in het zadel.

Hoewel hij van een meer-
derheid nog altijd steun ge-
niet, is vooral het verlies van
vertrouwen van partijen als
GL en PvdA pijnlijk: die par-
tijen hebben in de Eerste
Kamer relatief veel macht.
Het mandaat dat De Jonge
heeft als woonminister is
door zijn handelen als coro-
naminister een stuk kleiner
geworden.

’Beperkt
vermogen
om eerlijk
te zijn’

Minister Hugo de Jonge kwam
laat met excuses, ’als antigif
tegen het wantrouwen’. 
FOTO ANP/HH

door Olof van Joolen 
en Peter Winterman

DEN HAAG • Het ministe-
rie van Defensie bekijkt
of Nederland een ’dienst-
plicht’ naar Scandina-
visch voorbeeld kan in-
voeren. Zweden en Noor-
wegen krijgen hier dui-
zenden rekruten per jaar
mee en bestrijden zo de
personeelstekorten bij de
krijgsmacht.

Nederland heeft een
groot tekort aan militairen.
Ruim 9000 militaire func-
ties zijn niet ingevuld, een
kwart van het totaal.
Staatssecretaris Christop-
he van der Maat (Defensie)
onderzoekt mogelijkheden
om de animo voor de krijgs-
macht te vergroten. Daarbij
kijkt hij nadrukkelijk naar
Zweden en Noorwegen. 

In Zweden, dat het gevaar
van Rusland in 2018 na-

drukkelijk onderkende,
geldt sinds dat jaar een
vorm van dienstplicht. Het
is feitelijk een lichtere vari-
ant van de plicht waarmee
Zweden net als ons land in
de Koude Oorlog tiendui-
zenden jonge mannen on-
der de wapenen bracht. 

Vrijwillig
Uit de groep 18-jarigen se-

lecteert Zweden tegen-
woordig vierduizend man-
nen en vrouwen. Het gaat
om jongens en meisjes die
zich vrijwillig aanmelden
nadat ze een oproep in de
bus hebben gekregen en
ook om kandidaten die wor-
den aangewezen. Ze krijgen
een militaire basisopleiding
van elf maanden en blijven
daarna mobiliseerbaar.

Buurland Noorwegen
kent een vergelijkbaar sys-
teem. Hier selecteert de
krijgsmacht uit de 18-jari-

gen door middel van vra-
genlijsten met name de jon-
gens en meisjes die gemoti-
veerd zijn om te dienen.
Het levert de krijgsmacht
jaarlijks 7500 militairen op.
Zweden wil komende jaren
groeien naar 8000 mannen
en vrouwen die zo onder de
wapenen komen.

Het Zweedse model,
waarover in de wandelgan-
gen van het ministerie van
Defensie al een paar maan-
den met enthousiasme
wordt gesproken, biedt
meer voordelen dan alleen
de permanente aanvoer van
nieuwe soldaten. Het
brengt meer jongeren in
contact met defensie, waar-
door de krijgsmacht bij hen
beter in beeld komt als
loopbaanoptie. De Zweden
profiteren hiervan door
ook meer personeel in cate-
gorieën waar schaarste
heerst – zoals medisch en

technisch – naar zich toe te
trekken. 

„Er ligt nog geen besluit
of een concreet plan”, stelt
de woordvoerder van De-
fensie over de status van
het dienstrecht in ons land.
„We laten ons nu informe-
ren over de mogelijkheden,
daarbij kijken we ook wat

andere landen – zoals Zwe-
den – doen.” Staatssecreta-
ris Van der Maat kreeg in
maart een briefing over de
situatie in Zweden. „Dat
was interessant”, zei de be-
windspersoon daar recent
over tijdens een Kamerde-
bat. 

Opgave
Mocht Nederland de

Scandinavische voorbeel-
den volgen, dan ligt er wel
eerst een grote opgave wat
betreft de aanstelling van
onderofficieren. Deze erva-
ren beroepsmilitairen in de
rangen sergeant en ser-
geant-majoor zijn degenen
die nieuwkomers opleiden
en trainen. Ze zijn dus es-
sentieel om een systeem
met dienstrecht te laten
functioneren. Aan onderof-
ficieren heeft Defensie ook
een groot gebrek en de ca-
paciteit om nieuwe op te

leiden is beperkt. 
Nederland kent anders

dan vaak wordt gedacht nog
altijd een dienstplicht,
maar de opkomstplicht is
sinds 1997 opgeschort. Wie
17 jaar wordt, ontvangt een
brief over de inschrijving
voor de dienstplicht. Die
geldt sinds 2020 ook voor
vrouwen.

Als Nederland het Scan-
dinavische voorbeeld zou
volgen, lijkt er hoe dan ook
geen sprake van gedwon-
gen dienst nemen. Bij het
uitbreken van de oorlog in
Oekraïne benadrukte het
ministerie van Defensie na-
melijk nog dat ons land niet
van plan is de opkomst-
plicht weer in te voeren.
„Nederland heeft een be-
roepsleger dat in staat is om
in NAVO-verband grondge-
bied te verdedigen”, zei een
woordvoerder eind febru-
ari.

DEFENSIE FLIRT MET ’DIENSTPLICHT’ NAAR ZWEEDS VOORBEELD

De dienst-
plicht in
Nederland is
niet werkelijk
afgeschaft,
maar de
opkomst-
plicht is
opgeschort.
FOTO ANP/HH
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door Hielke Biemond

LISSE • Gejuich stijgt op
langs de Katwijkse Boule-
vard. „De koning!”, roept
een jongetje. Vol ongeloof
toont hij op zijn iPhone
een zojuist gemaakt film-
pje van een voorbijrazend
busje aan zijn vriendjes.
„Wa-jooh! Hij zwaaide
naar me!”

Het heeft veel weg van een
vroege Koningsdag, deze
donderdag in de Duin- en
Bollenstreek. Koning Wil-
lem-Alexander en koningin
Máxima rijgen vijf werkbe-
zoeken aaneen om de ’veel-
zijdigheid’ van dit gebied
met eigen ogen te zien.

Dat gebeurt in een duize-
lingwekkend tempo en tot
op de millimeter geregis-
seerd, maar hier en daar ook
met ruimte voor wat luch-
tigheid. Op het verouderde
sportpark van FC Lisse de-
len zeven voorzitters van
grote amateurvoetbalver-
enigingen elkaar plaag-
stootjes uit ten overstaan
van het koningspaar.

„Quick Boys is een rijke
club met een grote historie”,
zegt voorzitter Bart van
Kruistum trots. „Historie
wel”, klinkt het naast hem,
uit de mond van collega
Mart Vergouwen van rivaal
VV Katwijk. „Jammer dit,
Mart”, zegt Van Kruistum la-

chend. Dan, in de richting
van het hoge bezoek: „Wij
zijn vrienden, hoor!”

Uiteraard mogen de bloei-
ende bollenvelden niet ont-
breken tijdens het streekbe-
zoek. Verrassend genoeg
aanschouwen Willem-
Alexander en Máxima die
niet bij Keukenhof, maar bij
een jongere toeristische
trekpleister: The Tulip Barn
in Hillegom. Daar poseren
zij voor de vele fotografen
tussen de tulpen.

Dat achter die fraaie
plaatjes ook zorgen en leed
schuilgaan, krijgt het ko-
ninklijk paar te horen bij
bollenbedrijf W.F. Leenen in
Voorhout. Een gebrek aan

opvolgers, de bedreiging
van bollengrond door wo-
ningbouw, het gebrek aan
lokale politici met een bolle-
nachtergrond: ernstig en
geïnteresseerd horen de
speciale bezoekers het aan.

Het is ook de dag van het
eerste grote weerzien tus-
sen het koningshuis en het
volk. De tijd van corona-
maatregelen is voorbij. Vas-
te volgers Marjan van Ginkel
en dochter Nellie zijn er
speciaal voor uit Barneveld
gekomen, met een bos bloe-
men voor Máxima. „Ze weet
al dat we er staan. En als ik
er eens niet bij ben, vraagt
ze aan Nellie: waar is jouw
moeder?”

Werkbezoeken Duin- en Bollenstreek net een vroege Koningsdag

Oranjeliefde in volle bloei

Oranjes
horen
zorgen 
en leed
achter
fraaie
plaatjes
ernstig
aan

Er is ’verwarring’ ontstaan, hij had
’completer’ kunnen zijn en hij
’betreurt de gang van zaken’. In de

lijst Spijtbetuigingen 2022 staan de
excuses van ex-mondkapjesminister
Hugo de Jonge ver achter de acteer-
prestaties van Glennis Grace en Lil
Kleine, die bereid waren veel dieper
door het stof te gaan om hun carrière te
redden. 

Het gebruik van eufemismen is een
geliefd verdedigingsmechanisme van
menig politicus, in de hoop dat de ver-
zachtende woorden automatisch zullen
leiden tot verzachtende omstandighe-
den. Je hoeft geen politicoloog te zijn
om daar doorheen te prikken. 

Met het woord verwarring wordt een
regelrechte leugen verbloemd. Comple-
ter? Nee, De Jonge verzweeg en ontken-
de zijn bemoeienis met de Sywert-deal.
En het betreuren van de gang van zaken
is hetzelfde als het betreuren van de
ophef: daarmee steekt een politicus
niet zozeer hand in eigen boezem, maar
in die van degenen die het waagden de
beerput te openen. Meestal zijn dat
journalisten. Niet de daad, maar de
vervelende gevolgen voor de politicus
zelf worden betreurd. 

De Jonge is nog lang niet door de
politieke platitudes heen. ’Ik herken me
niet in het geschetste beeld’ heb ik nog
niet van de bingokaart kunnen afstre-
pen. 

Bij de taal van Hugo de Jonge is extra
alertheid geboden, omdat hij als geen
ander van alles een woordenspel kan
maken. Beeldspraak is immers het
favoriete ’instrument’ in zijn ’gereed-
schapskist’. 

Van gezegden en spreekwoorden tot
metaforen en vergelijkingen: hij heeft
een heel arsenaal aan tegeltjeswijshe-
den tot zijn beschikking. Je hoeft geen
taalkundige te zijn om te herkennen dat
hij zo een rookgordijn optrekt waarmee
hij niet alleen zijn politieke tegenstan-
ders, maar ook journalisten én kiezers
het bos instuurt. Om maar even wat van
zijn eigen instrumenten uit de gereed-
schapskist te trekken: wat niet weet wat
niet deert, zal hij hebben gedacht.
Daarmee heeft de minister echter bui-
ten de waard gerekend dat vertrouwen
te voet komt, maar te paard gaat. 

Door dit taalgebruik kan hij nader-
hand altijd beweren dat er ’verwarring’
is ontstaan, zoals hij ook in eerste in-
stantie zijn Dansen met Janssen-blun-
der vergoelijkte. Later kwamen alsnog
halfbakken excuses. 

Tot slot hoef je ook geen psycholoog
te zijn om vast te stellen dat zelfkritiek
niet het sterkste punt is, vandaar de
onmacht om welgemeende excuses te
maken en fouten te erkennen. Het idee
om aanwezig te zijn bij het debat is dan
ook ingegeven door een onwrikbaar
zelfvertrouwen. Maar het ego zit het
landsbelang in de weg. Dat is niet alleen
fnuikend voor zijn eigen geloofwaardig-
heid, maar ook voor het vertrouwen in
de gehele politiek. Zo is Hugo de Jonge
de laatste die gestalte zou kunnen ge-
ven aan de broodnodige nieuwe be-
stuurscultuur die dit kabinet zegt na te
streven. 

Ach, laat ik nu alvast excuses maken
voor de beeldspraak van mijn moeder
zaliger, die zo haar eigen manier had
om dit type politicus te karakteriseren.

Zo glad als een paling in een emmer
snot.

Beeldspraak

Hugo’s ego zit het
landsbelang in de weg

Tulpen, maar vooral lachende
gezichten bepalen het beeld 
in The Tulip Barn in Hillegom.
FOTO ANP/HH
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