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Kamerleden zijn zich niet 
bewustvan de invloed van 

lobbyisten PlB 

Meer opinie? Lees het Opinieblog op Volkskrant.nl 

Gidslan ing lul< 
COLUMN 

Nieuw boek wil Britten en Amerikanen leren hoe Nederland opvoedt 

I
s er dan nléts opbeurend deze 
dagen? Nou, Nederlandse kin
deren zijn nog t ds officieel 
de gelukkigste ter wereld. n 

Rina Mae costa en Mlch ele Hutchi
son,een merikaanse en een Britse 
die met een Nederlandse man 
trouwden, gaan die wereld uit leg
gen waarom Uitg erij DoUbleday 
brach t hun bo kTheHappiestKids 
in tlLe World - Bringingup ehfldren the 
Duteh way net u it in Engeland. De 
Nederlan se verta li ng is vervr egd 
naar maart n Amerika volgt in 
apriL 

Wat schdjven ze? Over de Neder
landse man ditdie heeft'n ietde re
pUlatie roman tisch te zijn ( . .. ) of 
geweldig i n bed' maar is torh 'Euro
pa's bes bewaard geheim', omdat 
h ij bereid is voorzijn kind te zor
gen n pantime te werken. Mis
schien leertAmerika's net geInau
gureerde Seksist in Chiefer nog wat 
van (hler een hoUe lach bij denken). 

Rina woontin Doom en Mi hele 
Hutch ison in Ams terdam-NoOrd, 
we spreken halverwege af in 
Utrecht, Ze hebben weinig tijd: een 
week geleden stondenze al uitvoe
rig in de Britse krant TheTelegraph 
en na mij volgt nog de BBC. 

Dil boek ontstond dankzij Rina's 
biogFinding Dutehland. Dat was 
voora bekend onderexpat
moeders toen Unicef in 2013 vast
stelde dat Nederlandse kinderen de 
gelukkigste ter wereld zijn. Dit op 
basis van onder zoek in de 29 meest 
ontwikkelde landen. Rina schreef 
daarop een blogpost met moge
lijke verklaringen: 'De achtgehei
men van Nederlandse kinderen.' 
Die werd een hit op internet, ze 
haalde er zelfs Al jazeera mee en 
Doubleday zag er een boek in. Mi
chelle Hutchison, die vroeger bij 
Doubledaywerkte,werd gevraagd 
Rina 's observaties aan te vullen 
voor een wat breder perspectief, 
omdat haar kinderen hier al naar 
de basisschool gaan. 

The HappiestKids is een uitge
kiend vervolg op eerdere opvoed
bestsellers van de Amerikaanse 
Pamela Druckerman enAmy Chua. 
Druckerman bejubelde de strenge 
Franse manier van opvoeden, in Ne
derland vertaald als Franse kinderen 
gooien nietmeteten.AmyChua be
schreef de harde Chinese opvoed
stijl in het roemruchte Strijdlied van 
een tijgermoeder. Vooral Chua's op· 
voedethiek stond binnen de kort
ste keren ongeveer symbool voor 
het einde van het geprivilegieerde 
Westen en de machtvan het opko
mende China. Datwas wat veel eer, 
maar het teken t wat eenopvoed
boek kan aanrichten: Tot tn Neder> 
land betoogden ouders dat we kin
deren soms wel weer konden slaan. 

The Happiest Kids in the World be
toogt het tegendeel en prijst Neder· 
landse ouders de hemel in, omdat 
ze naar internationale (westerse, 
industriële) maatstaven ongekend 
relaxte types zijn dankzij de bereid
heid van veel moeders én vaders 

Rina Mae Acosta 

Binnenkort În Amerika 

Michele Hutchison 

om re werken i n deel tijd. Ook is er 
v el lofvoor heropvoedprincipe 
rust, reinheid en regelmaat, de 
huiswerkloze basisschool,het sa
m n eten, het onderhandelhuis
houden, de vrijheid van kinderen 
d ie overal zelf naartoe mogen flet
sen plus hoe onafhankelijk ze hun 
mening leren geven, hoe bor soms 
ook. 

Rtna Mae Acosta is zeU de docb
tervan filipijnse immigranten wt 
San Francisco en had een zwar 
jeugd op ropscholen. Háár ouders 
leefden in dedoodsangst van veel 
immigrante-n in Amerika: dat hun 
kin deren het niet zouden redden. 
'M iln moeder maakt Amy Chua te 
sd1ande', zegt Rina. Ook Michele 
werd Lhu lsal jonggeprogram· 
meerd in exceIJeren"Zoals Ameri· 
kanen geobsedeerd kunnen zijn 
door welvaart,zo zijn Britten dar 
d or k1lli~.' 

Rina studeerde voor arts toen ze 
bij to val haar grote liefde ont
moeUe: 'een jongen uit ce typisch 
Nederlandse hockeyfam ilie', waar 
ze al generaties lid zijn van hetslu
demencorps. 'Ik was de eerste per· 
soon van Ideur waarmee mij 0 

schoon familie sprak' , grin ntlcr ze. 
De eerste roman die Rina in hel Ne
derlands las:A/leen maornette men
sen van Robert Vu ijsje, die de inteJ 
lectuele elite van Arnsterd m-Zuid 
persifleert. 'Ik her ende zoveel I , 

The Happiest Kids in the World is 
ook wel een typisch expatboekvan 
moeders d ie in tamelij kbevoor
rechte omstandigheden leven en 
dus alles énigvinden. Er staan on
bedoeld komische aannamen in: 
dat alle Nederlanders zich een bak
fiets ku nnen veroorloven, da t het 
Nederlands is om de 4de verjaa r-

g van je zoontje te vieren mel 
drie (! ) dagen Efteling, dat alle Ne
derlandse kinderen 'happily' in de 
regen spelen en dat de 'boterham 
met tevredenheid' hier 'door
gaans' als lunch wordt gegeten_ 

Maar Acosta en Hutchison ver
diepten zich ook grondig in cijfers 
en r elevante opvoedonderzoeken 
en zien vooral heel goed hoe de 
druk om fulltime te werken en kin
deren genadeloos af te rekenen op 
prestaties hier ook toeneemt. 

Michele: 'Daarom juistook d it 
boek.' 

Rina: 'Jullie zijn speciaal en heb
ben de wereld iets bijzonders te Ie
ren, maar jullie laten je te veel beïn
vloeden door Amerika. Niet doen!' 

Margriet Oostveen 
m.oostveen@volkskrant.nl 
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PresidentTrump 

De aanval van DonaJd Trump o p de politiek Is ooJuJst en 
zijn autoritaire ondertoon verontrustend. 

V
oor degenen die hoopten dat Donaid Trump in het 
Witte Huls zijn LOon zoumatigen, is het begin van 
zIjn presidemsch pe nschok De inauguratie is 
traditioneel een momen t van eenheid , waarop de 

n ieuwe president de hand reikt aan alle Amerikanen, ook 
politlek tegenstanders. Trum p deed het rad icaal anders. 
Metgebalde vuist verklaarde hij de oorlog aan de hele poli
tiek. inclusief d Congre51eden en -presidenten van beide 
partljenop het bordes naast hem. Een rekervan hergewo
nevolk is naar het verdorven Washingrongekomen, waarde 
ehte al die jaren aan het feestvieren was ten lostevan gewo· 
neAmerikanen. 

Ditzat bevrijdend klinken voormensen die zich bena
deeld voclen en teleurgesteld zijn In de poli tiek. Het is ook 
Amerikaans: de machtaan hetvolkwas hel ideaal van de 
Joundinl5fathers. 

Toch is Trurnpszwart·wi t chema onjuisten Verontrus
tend. Onjuist om dat er weinig klopt van zijn dystopische 
beeldvan een Ineenstortend Amerika, uitgebuit dOOT an
dere landen. Over de poli llek vertel t hij een sprookje: de elite 
die uitslechdgheid besluit het volk te benadelen, de man 
van het volk d ie dat stopt. 

Politiekls in werkelijkheid een taaie belangenstrijd. 
Tromp Îs er onderdeel van. wil hij iets gedaan krijgen, dan 
heeft h ij he[Congres hard nodig. De teleurstelling van kie
zers zal groot zijn, ne t als bij Obama. 

Verontrustend is deautorita ire ondertoon. Alleen et volk 
is zuiver, en de leider na.ru urllJk. Politici zij n oneerlijk, we to
lereren hun gepraat niet meer want h t is tijd om te hande
Ie .D t soort retoriek hoort historis h gezien bij de dictatu
ren waartegen Amerika de vri jheid heeft verdedigd. 

Het eerste weekeinde viel het Witte Huis de media frontaal 
aan en benspte het een overheidsinstantie omdat die het 
waagde te tonen dat niet zo veel mensen de inauguratie be
zochten.Trump en de populisten om hem heen laten hun 
rancune de vrije loop. 

Maarvanaf nu stuit hij op de gecompliceerde werkelijk
heid, in de politiek en op het wereldtoneel. Het valt te hopen 
datTrum ps pragmatische kant dan bovenkomt, en verstan
digermensen invloed krijgen op de koers. 

Philippe Remarque 

T KEL 

Europese droomleiders 
Als een club het mceIHJk er In het verleden toe 
heeft, zijn aansprekende noopte afstand t e 
voormannen eerder be~ren tot Italli!. Enig 
noodzaak dan luxe. De overblrjvend EU-kopstuk 
Europese Comm!ssle had met een beetje charisma 
in de vorm van de eh Integriteit Is de 
gortdroge, PooÎse EU-pres!dent 
l uxemburgse Oonald lUsk. Om een 
sjoemelaar Juncker trlum~i:,aat in stij l te 
al een van de minst krijgen, kan hij 
aansprekende worden vervangen door 
voorzitters denkbaar. Françols Hollande, vanaf 
Woensdag ko(JS het mei beschikbaar. Als 
parlement Berlusconi's Europa Nederland weer 
s luwe vertrouweling eens een post wil 
Tajani tot voorzitter, gunnen, ~an worden 
die In zijn eentje gedacht aan Balkenende. 
personifieert wat landen Olaf : ernpelman 


