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van het politieke debat

Oranje dient neutraal

te

mag geen

blijven

partij kiezen in beleidskwesties

De uitglijder van Willem- Alexander staat niet op zichzelf
patie

Vrouwen

Etnische Minderheidsgroepen Dit

uit

Eerder

Participatie

der zagen we zijn echtgenote al opduiken in de commissie

orgaan

raakte niet alleen omstreden door de wel erg fikse honorering van

maar ook vanwege de lofzangen op
de multiculturelesamenleving waarin de voormalige GroenLinksaanvoerder
voorzitter Paul Rosenmller

aanvoerder namens de commissie uitbarstte en de zowel prijzige
als

tamelijk naeve aanbevelingen

Prinses

Maxima had

zich op

sleeptouw laten nemen door de eenvoudigen van geest
En dan was

er

van Vollenhoven

afgelopen jaar nog de kruistochtvan mr Pieter
Als voorzitter van de

Onderzoeksraadvoor

Veiligheid

ligheid trok hij zelfs met behulp van een Michael Moore-achtig
filmpje van leer tegen het kabinet dat te weinig zou hebben gedaan

om de Schipholbrand
Het

is

te

voorkomen Twee ministerssneuvelden

begrijpelijk dat leden

handen willen hebben
willen brengen

Maar

van het Koninklijk Huis iets

als ze

omhanden

de monarchie niet in opspraak

moet het kabinet ervoor zorgen dat

ze bij

de keuze

’

van hun hobby

KONINGSHUIS

Oranje

Partijdig

Met advies over waterveiligheid mengt
kroonprins

e
is

onrechte

zich ten

in

de

politiek debat

Adviescommissie Water
niet heel

bekend

haar voorzitter wel
Prins van Oranje

maar

Z

de

Daarom

krijgen

gen de adviezen van het gezelschap

onvermijdelijk extra
schap
aandacht en wat belangrijker
is

een Oranje-tintje

Zoals het vorige week
publiceerde advies
tegen

Vfei

Willem-

orersfro

Alexander

roept

gepubliceerde

de

minister
’nadrukkelijk’

van Verkeer en Waterstaat

een hogere prioriteitte geven

op om

Bovendien moet

waterveiligheid

de financieringvan

de veiligheidtegen overstromingen beter worden gewaarborgd

Deze aanbeveling is gebaseerd op het oordeel dat het kabinet te
weinig geld uittrekt voor onderhoud aan de dijken Het kabinet
schiet dus tekort Nu hoor je dit wel vaker maar niet van de kroonprins
prins

En

dit

zou je ook niet uit zijn

mond moeten horen Een

lid

van het Koninklijk Huis behoort zich namelijk afzijdig te houden

s

uit

politiek vaarwater blijven

Gerry van der List

