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PRINS
SJESDAG
G
Toen ik
k Tweede
e Kamerlid
d was nam
mens het CDA,
C
was Prinsjesd
dag een da
ag
waarva
an je prec
cies wist hoe
h die zo
ou verlope
en: eerst de
d Oranjeg
gebakjes in
i
het Led
denrestau
urant, dan
n de interrreligieuze bijeenkomst in Dee Grote ke
erk,
daarna
a op naar de Ridderrzaal, het opgewon
nden geroezemoes daar tot dat
d
de Gou
uden Koetts arriveerrt … en d e Koninkllijke famillie binnen
nkomt. De
e
Troonrrede …., daarna
d
de lunch aan
ngeboden
n door de NOS, gevo
olgd doorr de
aanbie
eding van de Miljoenennota d
door de Minister
M
va
an Financiiën in de
plenairre zaal, da
an door naar
n
de recceptie van
n VNO-NC
CW in een propvol
Nieuwspoort, ve
ervolgens de ontvan
ngst van de partij, thuis bij JJos van
het diner van
Gennip
p of Rein Willems of
o op het p
partijbure
eau, dan snel
s
naar h
de Burrgemeeste
er in het stadhuis (een ik kan u vertelle
en dat als het zoverr
was, je
e heel erg blij was dat
d je mak
kkelijke schoenen bij
b je had , want teg
gen
die tijd
d kan echt geen me
ens meer o
op hoge hakken
h
lop
pen) en teenslotte het
h
concerrt in de An
nton Philiipszaal. En
n natuurliijk waren daar de h
hoedjes en
n
alle fee
estelijkhe
eden die bij
b de Derd
de Dinsda
ag in septe
ember horren.
Maar ttoch, voorral was het ieder jaa
ar weer ee
en dag die
e diep onttroerde, mij
m
in iede
er geval. Want
W
al die jaren, alls ik daar in de Rid
dderzaal z
zat, kreeg ik
een brok in mijn
n keel, om
mdat ik beesefte hoe
e bijzonde
er het is in
n een
democcratie te le
even en wat
w een voorrecht het is volks
svertegen
nwoordige
er te
mogen
n zijn. En dat ik daa
ar dan zatt, niet nam
mens mijz
zelf, maarr namens al
die me
ensen die bij de verrkiezingen
n hun vertrouwen gegeven
g
h
hadden aa
an
mijn p
partij. Die ontroerin
ng ieder ja
aar weer, kwam
k
om
mdat ik de ervaring had
van wa
at het bete
ekent om te leven iin een lan
nd dat niett een dem
mocratie is
s.
Dat wa
as jaren ee
erder in het
h Chili v
van Genera
aal Augus
sto Pinoch
het. Dan weet
w
je wat het betek
kent om in
n een land
d te wonen
n waar he
et volk gééén stem heeft
h
en géén vertegenwoordig
ging en wa
aar per de
ecreet worrdt geregeeerd.
Bijzon
ndere herin
nneringen
n aan Prin
nsjesdag.
Maar d
dit jaar is op Prinsjesdag allees anders.. Dit jaar helemaal
h
geen Gou
uden
Koets – en misschien noo
oit meer eeen Goude
en Koets – maar een
n auto, ge
een
volle ridderzaall, geen dru
ukke rece pties en diners.
d
Wa
ant we heb
bben met
corona
a te maken
n en we moeten
m
lev
ven met minder
m
vriijheden. O
Ook wij als
bestuu
ur van hett Prinsjesd
dagontbijtt hebben uitvoerig gedeliberreerd overr
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hoe we gezien de omstandigheden dit ontbijt het beste konden
organiseren. U merkt het: ook onze vanzelfsprekendheden blijken niet
vanzelfsprekend te zijn, want vorig jaar hadden we niet kunnen denken
dat we vandaag hier zouden zitten, in Doorn en niet in Den Haag, en in
klein gezelschap.
Covid-19 heeft onze levens op zijn kop gezet. Niemand ontkomt eraan, het
virus heeft lak aan al die scheidslijnen die wij mensen zo graag
aanbrengen, scheidslijnen op grond van religie, leeftijd, etniciteit,
opleiding, inkomen, fysieke gesteldheid, woonplaats of wat dan ook. En
daarom hoopten we eigenlijk dat het virus de grote gelijkmaker zou
blijken te zijn, maar dat is het niet geworden…. Het heeft juist alle zwakke
plekken in het weefsel van onze samenlevingen genadeloos blootgelegd.
De meest kwetsbaren worden het eerst en het hardst getroffen. Politici,
beleidsmakers en deskundigen horen we om de haverklap zeggen “Alleen
samen kunnen we hieruit komen”, “alleen samen worden we het virus de
baas”, maar vervolgens is het in de praktijk toch steeds weer ‘eigen land
eerst’, ‘eigen groep’ eerst.
Dat is niet zo verstandig.
Want nu het individuele leven is stilgevallen in het oog van de orkaan,
kunnen wij extra scherp kijken naar de koers van ons collectieve bestaan
en als we dat zouden doen en de tijd nemen om eens echt met aandacht te
kijken naar wat er gebeurt in ons land, als we zouden kijken over onze
dijken en duinen heen naar wat er gebeurt in Europa, en in een wereld
waarin de geopolitieke confrontatie woedt tussen China en de VS, die
allebei – op de puinhopen van dit verwoestende virus – de nieuwe
wereldorde naar hun hand willen zetten, wie daar goed naar kijkt, begrijpt
dat niets meer vanzelfsprekend is.
En zeker democratie niet. Dat de vrijheden die democratie inhoud geven
ook hier in Nederland zeker niet vanzelfsprekend zijn. Ik zeg dit ook op
grond van mijn recente ervaring van vijf jaar wonen en werken in Hong
Kong.
Dit Prinsjesdagontbijt zitten wij hier in SBI, keurig op anderhalve meter
afstand van elkaar, dinsdag is er in Den Haag geen Gouden Koets, geen
mensen langs de route, geen Ridderzaal, geen luid “Hoera Hoera Hoera”,
veel van wat Prinsjesdag vorm gaf zal er niet zijn, … maar er is wel
democratie. Daar mogen we dankbaar voor zijn – dat laten mensen die de
straat op gaan in Minsk en Hong Kong ons wel zien – en daar moeten we
zuinig op zijn. Natuurlijk, volksvertegenwoordigers hebben daarin een
bijzondere taak en we mogen en moeten ze daarop aanspreken, maar niet
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zij alleen. Ieder van ons heeft hier een taak. En daarbij hebben we elkaar
nodig, in het huidige tijdsbestek kunnen we het ons niet meer permitteren
in ‘wij’ tegenover ‘zij’ te denken, want zonder diversiteit en werkelijke
inclusie, redden we het niet.
We staan vandaag stil bij 75 jaar vrijheid. Vrijheid en democratie zij nauw
met elkaar verweven, of, met de woorden van de Mexicaanse schrijver en
Nobelprijswinnaar voor de literatuur Octavio Paz: “Zonder vrijheid
verwordt democratie tot dwingelandij, zonder democratie is vrijheid een
hersenschim.”
Dank u.
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