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Troonrede
Leden van de Staten-Generaal,
Regeren is vooruitzien en terugkijken naar wat is geweest. Hofstad Den Haag heeft de
smaak dit jaar andermaal te pakken en weet Prinsjesdag als fenomenaal festival evenement
goed op de kaart te zetten. Dit in navolging van de Scheveningen-show alwaar een acteurPrins van Oranje uit de boot in Scheveningen voet aan wal mocht zetten. Ik nodig u uit om
samen met ons te vieren dat wij vrij en ongebonden zijn en zullen blijven. Wij zijn verheugd dat
Den Haag zich naast ‘Prinsjesnacht’ mag verblijden met nog eens ruim 80 andere activiteiten
in het feeërieke Den Haag.
Laat het alleen niet plucheplakkende bestuurders en ander pluimage zijn die deze initiatieven
bemannen maar zorg ook voor voldoende inzet van de gewone burger die in het algemeen
getooid gaat met minder Oranje Franje. Andermaal verzoek ik U voortaan te groteske hoeden
thuis te laten: het leidt Ons af.
In datzelfde Den Haag moeten wij met lede ogen aanzien dat kleine groepen het verpesten
voor een vreedzame meerderheid. Onze burgervader roepen wij op vooral ook tijdens
vakanties onze stad in capabele handen achter te laten. En het bestuur moet krachtig
antwoorden op pogingen de rust te verstoren met vreemde vaandels en in een vreemde
talen. Dat de lange arm der wet daarbij soms talmend en anderzijds evenzeer hardhandig
lijkt in te grijpen is spijtig maar niet te voorkomen gezien de aard van dit mensenwerk. De
pogingen onze Staat in een kwaad daglicht te stellen en Nederlandse staatburgers te
rekruteren voor een godsdienstige oorlog in den vreemde moet met vele middelen worden
bestreden ongeacht het aantal paspoorten dat men ongevraagd heeft gekregen.
Ondanks het 200 jarig bestaan van ons Koninkrijk wordt aan onze fundamenten geknabbeld.
Samenleven brengt ook in de toekomst onvermijdelijke multiculturele feiten en uitdagingen met
zich mee. Waar in Nederland tal van godshuizen ontstaan die niet terug te voeren zijn op een
Joods-Christelijke traditie moet niemand zich het hoofd op hol laten brengen. In Nederland
bestaat geen op andere gronden gegrondveste Staat en deze zal er ook nooit komen. Ons
land zal altijd ruimte blijven bieden aan afwijkende meningen binnen Staat en Kerk en Wij
roepen Palamedes en zelfs Johan van Oldenbarneveldt in herinnering om niet nog een
zwarte bladzijde aan onze geschiedenis toe te voegen.
De Nederlandse identiteit komt in het gedrang als Wij blijven vasthouden aan verouderde
gewoontes en gedragingen. Zwarte Piet is een teken aan de wand waarbij de vrolijke noot
door internationale meningen lijken te worden verpest. Laat Nederland niet verworden tot
vestingstadjes waar ieder stadsbestuur op eigen wijze invullingen geef aan een Kinderfeest.
Wij smeken U goed te luisteren naar de woordvoerder van de Goed Heiligman en de
komende weken het toneel te laten zijn van feestgedruis en tolerantie.
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Zwarte Piet, wie kent hem niet? Deze kindervriend werd dit jaar uit zijn context gehaald,
waarbij juist lieve kinderen in de hoek werden gezet. Uw Koning is persoonlijk van mening dat
Zwarte Piet nou eenmaal zwart is en dat daar niets aan te doen is. Wie iets anders maakt van
deze kindervriend heeft geen respect voor de Nederlandse cultuur en verdient de roe! Terwijl
de qua uiterlijk met Zwarte Piet vergelijkbare Iraanse Hadzji Firoez, die daar de aankondiger is
van het Nowruz-feest, door de VN is erkend als Cultureel Werelderfgoed. De regering zal de
VN dan ook vragen om ook het Sinterklaasfeest, met Sint en Zwarte Piet incluis, eveneens te
erkennen als Cultureel Werelderfgoed. En Onze Gouden Koets blijft getooid met
schilderingen van weleer.
Samenleven doen Wij niet alleen. Sinds het begrip participatiesamenleving in een eerder door
ons uitgesproken rede is gebezigd is er veel gebeurt, vooral uit bezuinigingsoverwegingen. De
3D – decentralisaties laten diepe sporen na in de samenleving en raakt de meest kwetsbaren
in het hart van hun bestaan. Uw staatssecretaris moet zich nochtans beseffen dat zowel de
jeugd alsook de ouderen ons een zorg zijn en een zekere toekomst verdienen waarbij het
vooruitschuiven van cruciale beslismomenten geen tekenen vormen van een krachtig bestuur.
Bezuinigen en teveel laten rusten op de vrijwilligers in ons land werkt in de hand dat gaten
gaan vallen in ons sociale systeem en wantoestanden voortwoekeren en voortbestaan.
Deze kabinetsperiode heeft de regering plannen ondernomen om het aantal Nederlandse
provincies terug te dringen. Deze plannen bleken te stuiten op ongekend lokaal verzet.
Om die reden zijn onze plannen in de spreekwoordelijke IJskast gezet, de verantwoordelijke
minister incluis - die overigens een riant topsalaris blijft verdienen. Daarmee zijn de
bestuurlijke vernieuwingen in Nederland echter niet van de baan.
Over twee weken is het exact 1000 jaar geleden dat de Nederlanden werden opgeschrikt
door een watersnoodramp die zijn weerga niet kende. Op 28 september 1014 richtten
overstromingen zware schade aan. Met name het Zeeuwse eiland Walcheren werd zwaar
getroffen. Heden ten dage zouden we spreken van een tsunami. Een tsunami in de
oorspronkelijke zin van het woord, wel te verstaan.
Leden van de Staten Generaal, weest gewaarschuwd. Dergelijke rampspoed kan ons anno
2014 nog steeds overkomen. De wereldwijde stijging van de waterspiegel zal ons kleine
kikkerlandje
niet
sparen.
Wij
moeten
maatregelen
nemen.
De
huidige
kustversterkingsprogramma’s zullen niet voldoende zijn. Daarom zal de regering het
aankomende jaar een programma opstarten om alle ministeries, Rijksoverheidsdiensten en
bestuurscentra gefaseerd te verplaatsen naar hoger gelegen gronden.
Groningen, Twente en Zuid-Limburg zullen gevraagd worden een bid uit te brengen, waarna
een commissie onder Mijn persoonlijke leiding zal besluiten waar de nieuwe Hofstad zal
worden opgebouwd. Dit programma, dat de titel ‘DryFeet2024’ zal voeren, zal zijn weerga
wereldwijd niet kennen. Wij hopen dan ook van ganser harte, dat wij na de realisatie van het
programma, de verworven kennis mondiaal kunnen inzetten als leading partner in
‘replacement of government facilities’.
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Gelijkheid is van alledag maar komt soms in het nauw. Ons oog viel op een recent onderzoek
waaruit blijkt dat afbeeldingen van vrouwen in Nederlandse kranten te vaak als vulling worden
toegepast zonder nieuwswaarde. Dezelfde nieuwswaarde is bij mannen anders en ook is er bij
hen minder sprake van een pose en onnatuurlijke emotie. Het moge duidelijk zij dat Wij
ongekunstelde fotografie en een gebalanceerde afbeelding aanbevelen en dat verdergaand
onderzoek in deze ook in internationaal verband wordt aangemoedigd.
De media zijn de waakhond van de democratie. De vrijheid van meningsuiting en de
aanwezigheid van een vrije pers vormen de ijkpunten, waaraan Wij kunnen aflezen of een land
een democratische rechtsstaat is. Ook het Onze. Het goed functioneren van de media vormt
een randvoorwaarde en daaraan lijkt het steeds vaker te ontbreken. Een goede journalist is
een kritisch waarnemer van de werkelijkheid, doet aan hoor en wederhoor, en kwijt zich goed
van zijn of haar taak met het scheiden van feiten en commentaar. De burger dient eerlijk en
openhartig te worden geïnformeerd, zowel door de Staatstelevisie als de wat sneller ogende
formats. Als media tekortschieten, dient aandacht te worden besteed aan verbetering van de
vakbekwaamheid.
Nimmer mag de vrijheid van handelen ter discussie worden gesteld. Aan eenzijdige
berichtgeving en ophitsende sensatiezucht moet een halt worden toegeroepen. Ook oogt het
eeuwig 'bashen' van de Verenigde Staten, Defensie en de JSF, de Katholieke Kerk, het
klimaat, enz. wellicht als goedkoop amusement, het leidt er toe dat bepaalde media door hun
gekleurde en eenzijdige berichtgeving de waarheidsvinding eerder bemoeilijken dan helpen.
Prof. Cliteur wees al jaren geleden op het cultuurrelativisme als bron van de onwil maar
wellicht is het nog erger gesteld en hebben we te maken met journalistieke onwetendheid,
onkunde en onwil, vooral op het gebied van defensie en buitenlandse politiek? Het is aan
gevestigde en nieuwe media gelegen waarheidsvinding toe te passen en te erkennen wanneer
met de waarheid een loopje is genomen. Gebrek aan deskundigheid dient met pek en veren
te worden bestreden.
Met de recente Europese Verkiezingen in het verse geheugen en de aanstormende Staten
Verkiezingen in het nabije vooruitzicht tekent zich een grote uitdaging af. Jong en oud lijken
zich steeds minder te interesseren voor het uitbrengen van hun stem in ons vrije Nederland.
Een kloof tussen de politiek en de burger wordt niet overbrugd door de sociale media, maar
door beslissingen te nemen en deze uit te dragen.
Wij staan aan de vooravond van een belangwekkende politieke gebeurtenis. Morgen kiezen de
Schotten mogelijk voor hun onafhankelijkheid. Wat de uitkomst van het referendum ook zal
zijn, het kabinet neemt het afgegeven signaal ter harte. Het signaal dat volkeren niet tolereren
dat het bestuur geen of onvoldoende rekening met de eigen identiteit en eigen wensen van het
volk, een bestuur dat op te grote afstand staat van de gewone mensen. 4000 jaar Europa
leert dat de identiteit van een volk uiteindelijk altijd sterker blijkt te zijn dan welke heerser of
Superstaat gedachte dan ook. Ook in Nederland ziet het kabinet dit terug, met een steeds
groter wordende antipathie tegenover de Europese Unie, vooral gevoed door de vergaande
overdracht van bevoegdheden waardoor ook onze Nederlandse identiteit onder druk komt te
staan. Omdat dit vroeg of laat, net als bij Schotland zal leiden tot verzet, moet een andere
koers overwogen worden ten aanzien van de rol van Europa.
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De regering kijkt ook om een andere reden met veel belangstelling naar de
onafhankelijkheidsstrijd binnen het Verenigd Koninkrijk. Mochten de separatistische
Schotten erin slagen om een meerderheid te behalen, en daarmee een onafhankelijk
Schotland inluiden, dan zal onze regering geen activiteiten ondernemen jegens Nederlandse
separatisten – mits zij voldoen aan twee criteria. Deze luidt dat de separatisten in hun
onafhankelijkheidsbeweging in ieder geval Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg
meenemen. Dan zijn we daar ook van af.
Wellicht heeft Rusland interesse? Ten tweede dienen de initiatiefnemers zich ervan te
vergewissen dat zij hun onafhankelijkheid in het weekeinde uitroepen, als de eega van de
burgemeester van Maastricht aldaar aanwezig is. Als directe actie zal de Nederlandse
regering namelijk de grenzen met de onafhankelijk verklaarde gebieden sluiten en is er
geen reisverkeer meer mogelijk. Dan zijn we eindelijk ook van die misselijke meneer Verlinde
af
Het kabinet heeft de overtuiging dat economische samenwerking in Europa alleen
duurzaam zal zijn met een breed draagvlak onder de bevolking. Daarom zal het kabinet
inzetten dat de Europese Unie minder haar stempel weet te drukken bij het opstellen van
uitvoeringsmaatregelen. Vanuit de samenwerking in Europa zal de Europese Commissie een
aantal doelen formuleren om een gelijk speelveld te garanderen voor bedrijven, om financiële
stabiliteit te waarborgen en het welzijn van de bevolking te verbeteren. Echter op welke wijze
dit zal worden uitgevoerd zal iedere lidstaat voor zichzelf kunnen bepalen, daar zal de
Europese Unie geen zeggenschap in krijgen. Frans Timmermans kan hierbij als Europees
Oliemannetje fungeren.
De economische vooruitzichten zijn somber. Onze strijd tegen het water pakken Wij
eveneens aan om vooruitzichten om te buigen naar een betere periode. Om de opgelopen
staatsschuld terug te dringen is een jaarlijks economische groei van minimaal 4%
noodzakelijk. Deze groei zal niet autonoom ontstaan en vergt inspanning van U, Ons en het
Kabinet. Het kabinet heeft daarom besloten grote, maar tevens slimme
stimuleringsmaatregelen te effectueren. Maatregelen die aansluiten op de krachtigste sectoren
van Nederland, Watermanagement en Landbouw.
Versneld zal het kabinet uitvoering geven aan de Motie Atsma uit 2007 en zal op korte termijn
een aanvang maken met de inpoldering van een deel van de Noordzee. Hierbij heeft het
kabinet meer ambitie dan in genoemde motie is vastgelegd. Wij streven naar een areaal van
200.000 hectare, strekkend van de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tot aan de zuidzijde
van de Noorderhaaks. Dit nieuw te vormen eiland zal ten gunste komen van de versterking
van onze eigen landbouw (40%), Toerisme en Recreatie (25%), Woningen (20%) en Energie
voorzieningen (5%).
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Dit project dat naar verwachting 30 jaar zal duren kent vele voordelen. Het creëert langdurig
werkgelegenheid voor 100.000 - 150.000 man/vrouw. De lagune die tussen de huidige kust
en het nieuwe eiland ontstaat zal een strand en watersport bestemming krijgen en daarmee
de toeristische sector een enorme stimulans geven. Het streven van het kabinet is dat deze
lagune het belangrijkste toeristisch centrum van Europa zal worden. Visserij zal hier niet
mogelijk zijn, de lagune zal als kraamkamer dienen voor het herstel van de fauna in de
Noordzee. Het eiland zal zichzelf terugverdienen door de opbrengst van de landbouwgrond
(3200 mld), de verkoop van woningen (4000 mld) en de toegenomen economische activiteit
(5 mld).
Duurzaam moet geen duurkoop worden. Nederland kiest met steeds grotere inzet voor het
stimuleren van ‘duurzame energie’. Bij het inzetten van hernieuwbare energie zijn ook hierbij
kanttekeningen te plaatsen. Het door de overheid op grote schaal stimuleren van wind en
zonne-energie, evenals het inzetten van biomassa voor onze energievoorziening kan tot een
te kostbaar en inefficiënt energiebeleid leiden. Deze energiebronnen als kritiekloos
duurzaam te kenschetsen in een gestimuleerde, premature marktorganisatie is onverstandig.
De Duitse 'Energiewende’ heeft ertoe geleid dat bij onze Oosterburen de energierekening
voor burgers en bedrijfsleven dramatisch is gestegen en bovendien in de praktijk een sterke
toename van steenkool en zelfs bruinkool als brandstof heeft veroorzaakt. Dit illustreert dat
onze energievoorziening geen ideologische wensdroom is maar een economische afweging
blijft. Bij de bouw van windturbines wordt dusdanig veel energie gebruikt en o.a.
staal aangewend dat niet alleen de ROI, de 'return on investment', maar ook de EROI, de
'energy return on investment' ongunstig kunnen uitvallen. Nogmaals, laat duurzaam geen
duurkoop worden.
Dat de JSF het gered lijkt te hebben ten faveure van onze vele tanks lijkt prijzenswaardig maar
een vlucht zwaluwen maakt nog geen zomer. U moet zich afvragen welk beeld Wij
schetsten bij de vijand en welke indrukken ons land achterlaat bij haar bondgenoten als zware
wapens zijn verdwenen en enkel een schamele operatie in Afrika rest. Gelukkig mogen we
ons prijzen bij het aanblik van de Zr. Ms. Karel Doorman nummer IV tijdens de Wereld
Havendagen. Deze boot kon gelukkig nog gered worden van de bezuinigingsstapel.
Onze defensie kent nog meer uitdagingen. In Nederland regelt onze grondwet de vrijheid die
Wij hebben en die ook u geniet. Het 3-D beleid (Defence, Diplomacy and Development) gaat
uit van een geïntegreerde aanpak. Echter, in deze steeds gevaarlijker wordende wereld dient
de D van Defence komen te staan voor Deterrence. Elke ons vijandig gezinde Staat of
groepering dient van tevoren te beseffen dat de prijs voor het bedreigen van de vrede in en
van Nederland te hoog is.
Defensiedruppels op de gloeiende plaat bieden geen soelaas en dat mag de verantwoordelijk
bewindpersoon best hardop zeggen tegen Uw Minister-president. Het budget van dit ministerie
moet de komende jaren geleidelijk worden verhoogd naar de NAVO-norm van 2% BNP.
Terwijl zelfs dat relatief gezien nog een lage prijs voor de veiligheid van Nederland en haar
burgers is. Nederland is een warm pleitbezorger van intensivering van de dialoog binnen de
NAVO-Rusland Raad. De NAVO zal voor deze regering het monopolie krijgen op de
beveiliging van het Europees territoir, in EU verband zal de regering – op de
Petersbergtaken na – alle militaire activiteiten afbouwen. Deze regering is tegen een EU-leger.
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In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal dit kabinet uiteraard niet het budget voor
Ontwikkelingssamenwerking verhogen ten koste van onze ouderen, een van de
regeringspartijen is namelijk een partij die op sociale grondbeginselen is gevestigd. Een partij
die is gekozen voor en door Nederlandse kiezers en niet door te subsidiëren burgers
woonachtig in andere landen. Sterker, het budget voor Ontwikkelingssamenwerking wordt
verlaagd naar EUR 500 miljoen. Terwijl dat budget alleen nog bestemd zal zijn voor
noodhulp.
Alle vormen van ontwikkelingssamenwerking worden in de toekomst privaat gefinancierd
door de betreffende NGO’s zelve, die dit bij burgers en bedrijven dienen op te halen middels
collecten, giften, etc. Dus ook de vastgoed projecten van Uw Koning zullen voortaan louter
door private middelen worden gefinancierd. Het Koninklijk Huis zal dan ook snel Giro 555
vorderen om ongestoord door te kunnen bouwen in Griekenland met uw giften.
Na het even geleden uitreiken van de Burgerprijs aan Frans Timmermans en de versterking
van onze krijgsmacht zal de diplomatieke dienst eindelijk weer kunnen beschikken over het
geproefde instrument ‘kanonneerboot diplomatie’ als de belangen van het Koninkrijk
worden bedreigd. Daarmee krijgt de diplomatieke dienst weer een serieus instrument in
handen waarmee onze diplomaten dan nog wel wat bereiken in den vreemde.
Hadden Wij al gezegd dat kanonneerboten ideaal zijn om de Griekse privéhaven van uw
Koning te beveiligen? De wereld is een steeds onveiliger plek aan het worden, niet alleen in
de Schilderswijk, maar bijvoorbeeld ook in het Midden-Oosten. De regering is van mening
dat er – nationaal en internationaal - actief moet worden opgetreden om Veiligheid en Vrede
in de wereld te waarborgen. De regering maakt zich daarbij ook grote zorgen over de
voortdurende confrontaties die Washington met Rusland rond de Oekraïne zoekt en roept op
tot grote Amerikaanse terughoudendheid. De geschillen in en rond de Oekraïne moeten
vreedzaam worden opgelost, in ogenschouw nemende de belangen van alle
belanghebbenden, dus ook van Rusland.
De regering stelt alle betrokken partijen voor om een Vredesconferentie in Den Haag te
organiseren, de stad van (on)recht en (on)vrede: Hotels des Indes biedt toepasselijk logies en
de kersverse Commissaris voor een Betere Regulering stelt zich beschikbaar als
getalenteerd vertaler en masseur. Een rapport laat minstens een jaar op zich wachten.
Desbetreffende sancties tegen het met Nederland bevriende Rusland worden gezwind
teruggedraaid, desnoods unilateraal door Nederland zelf.
De regering erkent – in tegenstelling tot de aanstaande euroreguleringsman Frans
Timmermans – dat er een genocide in het door IS bezette gebied gaande is. De regering zal
haar verantwoordelijkheid meer dan ooit nemen door samen met o.a. de Verenigde Staten
actief deel te nemen aan de strijd tegen IS en soortgelijke theo-terroristen. Hoe klein de
wapens ook mogen zijn, een concrete bijdrage zal er komen. De regering steunt de aspiraties
van de Koerden om te komen tot een vrij en onafhankelijk Koerdistan en zal indien Koerdistan
wordt uitgeroepen, deze staat erkennen.
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De aanhoudende stroom vluchtelingen die de Middellandse Zee weet over te steken
beschouwt de regering als destabiliserend voor het Europees continent en zij overweegt dan
ook het Vluchtelingenverdrag van Geneve op te zeggen en weer soeverein te worden over ’s
lands grenzen. De regering roept de overige lidstaten van de Europese Unie op om hetzelfde
te doen. De regering zal in Europa lobbyen om de Australische benadering van
bootvluchtelingen serieus te kunnen overwegen: terug-sturen. De regering zal haar steun aan
opvang in de eigen regio versterken en bijdragen in de financiering daarvan door NPO 3 op te
heffen. De regering financiert liever geen reisprogramma’s, ook niet van bekende
Nederlanders.
De regering maakt zich grote zorgen over de richting die Turkije op gaat: het land neigt
steeds meer te verworden tot een door pasha Erdogan geleide religiestaat waarin burgerlijke
vrijheden steeds verder worden teruggedrongen. De regering stelt zich dan ook op het
standpunt dat er geen sprake meer kan zijn van toetredingsonderhandelingen en het jaarlijks
storten van Europese kom-er-maar-bij-subsidies. Beide moeten dan ook worden gestaakt
en tot dat moment worden er geen onderhandelingshoofdstukken meer geopend. Ook niet als
de erkende vrienden van voornoemde pasha dat wel willen en luidkeels scanderen op enig
Plein.
Zonder dat de waarheid volledig lijkt te achterhalen, heeft het MH-17 gebeuren diepe sporen
achtergelaten in het vertrouwen in ons rechtvaardigheidsgevoel en binnen onze
samenleving. Het geeft geen pas passagiersvliegtuigen onderdeel te laten worden van een
internationaal conflict en pers en hulpverleners de deur te weigeren als elke minuut telt. Een
dag van nationale rouw is een eerste stap naar onze gezamenlijke rouwverwerking en een
vollediger rapport de volgende.
Op U, leden van de Staten-Generaal en Burgers in het algemeen, rust een belangrijke taak.
Alleen met U samen kunnen Wij een zijn.
U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid toewensen en met mij
en mijn vrouw om kracht en Gods zegen voor U bidden.

