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Royaltyjournalisten Marc van der Linden (tijdschrift ‘Royalty’ en RTL Boulevard) en Peter van
der Vorst (RTL 4) willen de Vereniging Royalty Verslaggevers oprichten. Ze willen zich zo
toegang verschaﬀen tot de informatie die leden van de Vereniging Verslaggeving Koninklijk
Huis (VVKH) krijgen. De twee komen ondanks herhaalde pogingen al jaren niet door de
ballotage van de VVKH. Van der Linden: ‘Wij willen dezelfde informatie. Daarom richten we
zelf maar een vereniging op, terwijl ik eigenlijk jeuk krijg van bestuursvergaderingen en
penningmeesters.’ De vereniging heeft al een aantal aanmeldingen, waaronder Frits Wester
(RTL Nieuws): ‘Ik vind het raar dat de VVKH mensen buitensluit.’
De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) staat volgens Van der Linden ‘positief en welwillend’
tegenover het initiatief.
Algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ vindt echter dat het Koninklijk Huis zijn
verantwoordelijkheid moet nemen omdat ze - ten dele - een politieke rol heeft en daarom niet
met de VVKH zou moeten inlaten, aangezien deze kwalitatieve criteria voor het lidmaatschap
hanteert. Bruning: ‘Dát de VVKH die criteria hanteert - het zij zo. Je kunt er iets van vinden,
maar er bestaat nu eenmaal zoiets als vrijheid van vereniging.’
Die kwalitatieve criteria van de VVKH (welke dat zijn is overigens onbekend) vormen voor
Frits Wester reden lid te worden. ‘Ik vind het raar dat mensen worden buitengesloten. Toen ik
dat hoorde ben ik meteen opgestapt.’ Zijn aanmelding bij de nieuwe vereniging moet vooral
als ‘steunbetuiging’ worden gezien. ‘Ik hou me vooral bezig met de staatsrechterlijke kant van
royalty.’
Chris Breedveld, plaatsvervangend directeur-generaal van de RVD: ‘Wij geven al dezelfde
informatie aan Van de Linden en Van der Vorst - net als aan andere journalisten. Dat
verandert uiteraard niet wanneer er een nieuwe vereniging wordt opgericht. En indien
vertegenwoordigingen van media verzoeken doen, worden die welwillend behandeld. Dat
geldt voor de VVKH, voor het Genootschap van Hoofdredacteuren, voor de BPV
(Buitenlandse Persvereniging, red.) en ook voor een eventuele nieuwe vereniging.’
Bruning benadrukt dat als leden van het Koninklijk Huis opnieuw zouden ingaan op een
uitnodiging van de VVKH de NVJ hier actie op zal ondernemen en mogelijk Kamerleden zal
vragen hierop in het geweer te komen. ‘Het Koninklijk Huis zou niet mee moeten doen aan
kwalitatieve selectie. Dat geldt net zo goed voor de Mediacode (die werd opgesteld om leden
van de koninklijke familie te beschermen tegen ‘boulevardpers’ en ‘paparazzi’).
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