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Heinz-Peter Behr van Duitsland
1974. Heinz-Peter Behr spreekt het
jaartal uit met een brede grijns. Voor
Nederlanders is de verloren finale in
en tegen West-Duitsland een pijnlijke
herinnering, maar de Duitse ambassadeur kan het zich permitteren om pesterig te antwoorden op de vraag wat
zijn eerste kennismaking met Nederland was.
Voetbal komt vaak terug, de ambassadeur gebruikt het als taal waarin de
buurlanden elkaar verstaan.
Wat hij vooral tijdens het gesprek zou
willen zeggen staat op de stapel
A4’tjes die voor hem op de koffietafel
liggen. Leitfaden, staat er boven in
het Duits. Leidraad. Let me first stress
how much we value the Netherlands,

Frank Geerkens van België
Eerst een verontschuldiging: die vlek
op de schouder van zijn verder schone overhemd komt van zijn kleinste.
Dan vertelt Frank Geerkens, de Belg,
dat hij zijn zoon van 23 excuses
moest maken voor de nieuwe standplaats.
Vanuit Brussels standpunt bezien is
Den Haag misschien een prominente
functie, maar als exotische vakantiebestemming schiet het wel een beetje tekort. Ook zijn vrienden hadden
hem bijvoorbeeld liever in Rome of
Bangkok gezien. Eerder zat hij in Los
Angeles en Azerbajdzjan.
De taal werkt hier in zijn voordeel, de
geografische nabijheid, de vergelijkbare politieke discussies. Voert Ne-

derland een wietpas in? Dan heeft dat
effect voor Belgische blowers. Wil
een staatssecretaris de Hedwigepolder wel of niet laten onderlopen? Dan
is het spitsuur voor de ambassadeur.
Wordt in Nederland gewerkt aan een
pensioenakkoord? Dan kan hij Agnes
Jongerius van de FNV op de residentie uitnodigen.
Zijn dat van die voordelen van kleine
buurlandjes? „Ach”, zegt Frank Geerkens. En, helemaal enthousiast: „Dat
moet u als laatste zin opschrijven. Dat
u dat zegt, en dan mijn ‘ach’.”
En dat wij dan als journalisten vragen: ‘wat nou ach’? Dan hééft hij het
niet meer. Proestend: „Doe eens normaal man!”

dan in het Engels. En: Our military
and police cooperate closely.
Duitsers en Nederlanders, veel verschillen ziet hij niet. Want wat doet
een Nederlander met zijn tijd? Hetzelfde als een Duitser. Het typisch Nederlandse stel in Zeeland, voor de caravan in de zon. Barbecuen, bier drinken. Voor de lunch gaan ze naar een
friettent die, als je de eigenaren een
beetje kent, ook stiekem bier verkoopt. Ze praten over familie, de euro
en over voetbal. Altijd weer voetbal.
En wat is bijzonder is aan de DuitsNederlandse grens? Dat is de meest
erotische grens van Europa. Nergens
worden meer mensen verliefd op elkaar. Hij weet het zeker.

Bhaswati Mukherjee van India
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Bhaswati Mukherjee had geen cent te
makken, maar ze wilde zo graag naar
Amsterdam, naar het Anne Frank
Huis. Het was 1979, ze was jong – érg
jong, zegt ze – en werkte in Parijs als
derde secretaris op de ambassade.
Ze ging met een groepje vrienden,
stapte achterop de motor bij een erg
aantrekkelijke jonge Fransman, ze
glimt er nog van. En Amsterdam, dat
was toen een leuke stád! Nog zonder
van die gratis-drugs-plekken. Het was
meer van bier drinken en Duitse worsten eten.
Ze staat nog steeds midden in het
culturele leven. Kijk, haar cd. Tides of
eternity heet-ie, een eerbetoon aan

Enayatullah Nabiel van Afghanistan
De inrichting is nog spaarzaam, de
gordijnen hangen nog niet al te vast
aan het plafond. Op de grond ligt een
Afghaans tapijt en op tafel naast de
thee een paar schaaltjes. Pistachenootjes en gevulde koeken. Een veelzeggende combinatie.
Enayatullah Nabiel, ambassadeur namens de Islamitische Republiek Afghanistan, zit met zijn gasten op het
groenlederen bankstel in de Haagse
woning die sinds kort de Afghaanse
ambassade in Nederland is. De eerste ooit, zegt hij.
Hij vertelt over de Nederlandse gastvrijheid. Laatst reed hij door Rotterdam en zijn navigatiesysteem bracht

Overal waar Takashi Koezuka zich beweegt, wordt precies gehandeld. De
Lexus met gordijntjes waarin zijn
chauffeur hem aflevert, stopt precies
voor de hoofdingang van de ambassade. Centimeter achteruit, twee
vooruit, dan komt Koezuka eruit.
In de antichambre komen drie medewerkers achter elkaar zich verontschuldigend afvragen of er genoeg
thee en koffie is voor het gezelschap.
Elke keer dat de deur open zwaait,
staat iedereen op. Het zou maar zo de
ambassadeur kunnen zijn.
Op zijn kaartje staat een functieomschrijving. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. Het is de
meest klassieke omschrijving van het

hem naar een opengebroken straat.
Op de stoep stond een groepje jonge
dames, meisjes eigenlijk. Hun Engels
was niet zo goed en hoe graag ze hem
ook wilden vertellen hoe hij de stad
uit moest rijden, het lukte niet.
De meisjes – eentje met een hoofddoek, benadrukt de ambassadeur –
sprongen op hun fiets. Volg ons!
En zo reden ze anderhalve kilometer
door Rotterdam. Drie meisjes op de
fiets, de ambassadeur in zijn dienstauto er achteraan. Typisch Nederlands? Nou, zegt hij, in ieder geval typisch voor immigranten. Hij denkt na.
Het zullen wel Marokkanen of Turken
geweest zijn.

ambt, nauwelijks vertaalbaar. Het gesprek duurt 61 minuten, waarin de
Buitengewoon Gevolmachtigd ambassadeur 37 maal zijn dank uitspreekt voor de compassie, steun en
solidariteit die volgde op de rampen
in Japan dit voorjaar.
Een half jaar voor de ramp kwam
Koezuka hier aan. Tussen Schiphol en
Den Haag zag hij precies wat hij verwachtte: windmolens langs de A4 en
groene weiden bij Leiden. Maar niets
heeft hem meer geraakt, hij zegt het
nog maar eens, dan de steun en solidariteit van de Nederlandse bevolking met Japan. Brieven en steunbetuigingen blijven maar binnenstromen. Nog steeds.

de eerste Indiase winnaar van een
Nobelprijs, de 150 jaar geleden geboren dichter Gurudev Rabindranath
Tagore.
Ze had ons een slap welkomsthandje
gegeven. Polsblessure. Komt van al
dat afwassen, grapt ze. Dat doet ze
zelf, in haar residentie in Wassenaar.
Het is er kalm, ze kan lange wandelingen maken met haar 4,5 jaar oude
Amerikaanse Cocker Spaniël.
Want ze kwam zonder man. Amsterdam is ze sinds die ene keer ruim dertig jaar geleden niet meer binnengereden op een motor. Misschien is er
wel iemand, glimlacht ze. Een interessante Nederlander misschien?

‘Nederland is te veel met zichzelf bezig’
De gasten maken
zich zorgen.
Ambassadeurs van
ons bevriende landen
geven ongekend
openhartig te kennen
dat Nederland een in
zichzelf gekeerde
natie geworden is.
„Het is belangrijk dat
Nederland naar
buiten blijft kijken.”
Foto’s Martijn van der Griendt

Door Huib Modderkolk
en Freek Staps

Z

et alsjeblieft niet, vraagt de
Britse ambassadeur bijna
smekend, boven dit artikel
de kop ‘Britse ambassadeur waarschuwt Nederland’. En liever ook niet deze: ‘Kan de laatste ambassadeur het licht uit doen?’
Maar het punt wil Paul Arkwright
wel gemaakt hebben: „Nederlanders
gaan misschien wel naar het buitenland met vakantie. Maar het land
sluit zich steeds verder af voor de buitenwereld. En dat kan de internationale reputatie kwaad doen.”
Dat zijn ongebruikelijk harde
woorden. Voor een diplomaat. Van
een bondgenoot bovendien.
De afgelopen maanden sprak deze
krant met acht in Den Haag gestationeerde ambassadeurs van landen die

voor Nederland relevant zijn. België
wegens de geografische nabijheid,
Duitsland en Groot-Brittannië als
Europese grootmachten, Pakistan
wegens de moslimpopulatie. Japan
om zijn economische slagkracht, Afghanistan wegens de oorlog, India
als een van de snelst groeiende economieën, en Israël als het enige land dat
wordt genoemd in het regeerakkoord. Er gingen ook uitnodigingen
naar de ambassadeur van de Verenigde Staten, maar die stond op het punt
van vertrekken. En naar die van China, maar die wees het verzoek af. De
hoogste vertegenwoordigers van de
landen die wel wilden meewerken
zijn stuk voor stuk bezorgd en verbaasd over het navelstaarderige Nederland.
Er zijn gradaties – de Belg is aanmerkelijk positiever – maar de gemene deler is dat Nederland een naar
binnen gekeerd en verward land aan

het worden is. Een eurokritisch land,
dat daarmee de eigen economie benadeelt, een land dat ten onrechte bang
is voor buitenlanders die juist nodig
zijn om vacatures op te vullen, en een
land waarvan politici en bevolking
doen alsof het gevaarlijk is op straat.
De Israëliër Harry Kney-Tal: „Nederland kijkt vol vertwijfeling naar
de toekomst en weet niet welke kant
het op moet.”
De Duitser Heinz-Peter Behr: „Ik
krijg de indruk dat jullie te veel met
jezelf bezig zijn.”
De Pakistaan Aizaz Ahmad
Chaudhry: „Overal in de wereld hielden mensen van de Nederlandse
vlag. Die stond voor het oplossen van
problemen, niet voor het creëren ervan.”
De Japanner Takashi Koezuka:
„Het is belangrijk dat Nederland
naar buiten blijft kijken.”
En de Indiase Bhaswati Mukher-

jee: „Ik koop op de Haagse markt
mijn tomaten bij de Marokkaan, met
wie ik Frans praat. Ik haal mijn kaas
en olijven bij een Nederlands-Frans
stel. En bij een Indonesiër koop ik
mijn vis. Ik zie het probleem niet.”

Bevoorrechte positie
Diplomaten zijn professionele toeschouwers. Ze worden betaald om de
sfeer te proeven en daarover thuis op
evenwichtige en geserreerde wijze te
berichten. Zich uit laten over de binnenlandse politiek van het gastland
is niet de bedoeling. Hun werk is achter de schermen.
Neem de eerste werkdag van de
Brit Arkwright en zie ook hoezeer
sommige van de ambassadeurs ook
verweven zijn met de Nederlandse
dagelijkse politiek. „’s Ochtends was
ik bij de koningin, ’s middags lunchte ik met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen

en zijn Britse ambtgenoot David Miliband, ’s avonds had ik een afspraak
met Britse parlementariërs. En dat
was nog maar dag één.”
De ambassadeurs zijn zich bewust
van hun bevoorrechte positie als
hoogste vertegenwoordiger van een
bevriende natie in Nederland. En ze
buiten die uit. De Israëlische ambassadeur – die de dag na het interview
met pensioen ging – had met grote
regelmaat een wat hij noemde ‘têteà-tête’ met minister Uri Rosenthal
van Buitenlandse Zaken.
De ambassade van Pakistan organiseert jaarlijks een hockeytoernooi
met Kamerleden en ambtenaren van
Buitenlandse Zaken. Goed voor de
contacten. En zo kwam het dat Hero
Brinkman, wiens PVV in het openbaar Pakistan een corrupt land
noemt, dit voorjaar kebab met rijst at
bij ambassadeur Chaudhry thuis, in
de residentie. „Niet te scherp hoor”,

zegt Chaudhry. „Dat zijn ze niet gewend.”
Telt Nederland mee? Voor België
wel. Voor dat land is er bijna geen belangrijker land dan Nederland, in het
buitenlands beleid trekken de twee
bijna altijd samen op. Geen van de
ambassadeurs is dan ook zo enthousiast over het kabinet als de Belgische.
Voor Pakistan – die hier „tekenen
van islamofobie” constateert – komen eerst de buurlanden, zegt ambassadeur Chaudhry: India, China,
Iran en Afghanistan. Dan de wereld-

‘Nederland kijkt vol
vertwijfeling naar
de toekomst’

machten VS, Rusland, het Verenigd
Koninkrijk, Japan, Duitsland. Op de
derde rang zit de Europese Unie – en
daarmee België – en Italië. „En daarna komt de tweede categorie in Europa. In die categorie zit Nederland.”
Nederland stond jarenlang bekend om zijn blik naar buiten. Stónd,
want de ambassadeurs constateren
dat dit veranderd is. Maar waar Nederland dan precies moeite mee
heeft, daarover heerst verwarring.
Nederlanders zijn kritisch over
Europa, begint de Duitser Behr, maar
dat hoeft niet negatief te zijn. Deze
„euroscepsis” kan een beter functionerend Europa tot gevolg hebben.
Mits het maar niet doorslaat naar klagen om het klagen. Dat zou contraproductief zijn. Het is überhaupt een
kwestie van volksaard, denkt de
Duitser. „Nederlanders zijn over alles kritisch.”
De Brit Arkwright ziet zowel poli-

tieke als economische gevaren van
het gegeven dat Nederland in zichzelf gekeerd is. Volgens hem bestaat
de perceptie bij organisaties als de
VN, de EU en de NAVO dat „de Nederlandse blik naar buiten niet meer
zo vol vertrouwen is”. Het gevaar
daarvan? Het kan geld kosten. En:
„Er is een risico dat een land dat eerst
beschouwd werd als een betrouwbare internationale bondgenoot, nu
minder als zodanig wordt gezien.”

Ali & Najiba
De ambassadeurs zoeken de oorzaken van de Nederlandse verwarring
in een potpourri van historische gebeurtenissen (de dood van Fortuyn
en Van Gogh, de opkomst van Wilders), economische problemen (de
eurocrisis) en sociale en demografische eigenaardigheden. Dit zegt de
Israëliër Kney-Tal: „Er is een crisis in
de Nederlandse familiestructuur

ontstaan.” Als hij met zijn kleinkinderen naar de Efteling gaat, ziet hij
kinderen met één ouder. „Zelden
met allebei.” Dat doet hem denken
aan de Verenigde Staten, aan de armste bevolkingsgroepen daar. Aan
zwarte Amerikanen. Kney-Tal maakt
zich zorgen over de afbrokkelende
familiewaarden in Nederland. Minder religie in de maatschappij, meer
druk op familiewaarden. „Dat de
kerken leegstaan of worden gebruikt
voor een concert, dat zegt iets.”
Van Henk en Ingrid, de door de
PVV bedachte ‘ijk-Nederlanders’,
hebben alleen de Belg en de Brit gehoord. Als hij dan snapt wie en wat er
mee bedoeld wordt, begint de Afghaan Enayatullah Nabiel te gniffelen. Mag hij een voorstel doen? Vanaf
nu, zegt hij, moeten we deze Nederlanders maar Ali & Najiba noemen.
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