
Nieuwsbrief: no. 9, september 2014 

 

“Gelukkig of succesvol zijn, wat heeft jouw voorkeur?” 

 

De nieuwsbrief van september, geschreven op de dag voorafgaand aan Prinsjesdag. 

Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, de dag die in het teken staat van een 

ceremonieel geheel, maar ook de dag waarop de miljoenennota verschijnt en waarbij 

Nederland en alle inwoners te horen krijgen hoe er het komende jaar omgegaan wordt 

met het geld. Dat deze  nieuwsbrief in het teken mag staan van Prinsjesdag zal iedereen 

na het lezen ervan duidelijk zijn. 

 

Want geluk en succesvol zijn wordt helaas nog te vaak gekoppeld aan geld. Dat ik voor 

deze nieuwsbrief een groot deel één op één heb overgenomen van Wikipedia, wil en 

mag ik met iedereen delen. Geld, de begroting, dat wat men verwacht te kunnen 

besteden, dat wat men verwacht uit te kunnen geven en natuurlijk de onderdelen 

waarop bezuinigd zal moeten gaan worden. Dat er bij de troonrede, die door de Koning 

voorgelezen wordt, niet alleen over het geld gesproken wordt, maar daarbij ook meteen 

hetgeen er in de afgelopen periode in Nederland en elders in de wereld is voorgevallen, 

zal ieder mens die de tijd neemt om naar de troonrede te luisteren, inmiddels zelf weten.  

 

Daarnaast zal de Koning ook de aankondiging van plannen en maatregelen op het 

gebied van wetgeving en bestuur meenemen. De troonrede wordt in hoofdzaak 

geschreven door de ministers en wordt uitgesproken onder politieke 

verantwoordelijkheid van het kabinet. Dit is het geval sinds de grondwetsherziening van 

1848, waarbij de ministers verantwoordelijk werden voor al het doen en laten van de 

Koning. 42 dagen voor Prinsjesdag krijgen de ministers het verzoek hun aandeel in de 

troonrede te leveren. Op dat moment liggen intern al ambtelijke tekstvoorstellen klaar. 

Elk departement moet een plaats krijgen in de opsomming van beleid, en departementen 

streven naar maximalisatie van hun inbreng. 

 

De tekst van de troonrede wordt door velen bewerkt voordat deze wordt uitgesproken. 

De minister-president heeft daarbij de regie: hij moet ervoor zorgen dat het een 

alomvattend en samenhangend verhaal is, met een logische lijn. Een eerste concept 

wordt in de ministerraad behandeld. 

 

Dat het taalgebruik van de troonrede meerdere malen tot kritiek heeft geleid, zal niet 

iedereen weten. Net zo min, als het feit, dat deze kritiek ertoe geleid heeft, dat sinds 1987 

twee medewerkers van het Genootschap Onze Taal ingeschakeld worden, om de 

troonrede stilistisch te beoordelen. Zij letten op de zinsconstructies en op het 

woordgebruik, (bijvoorbeeld op dubbelzinnigheden of taalgebruik dat voor leken 

moeilijk te begrijpen is). Ook halen ze de laatste taalfouten uit de tekst.  



 

 

In 2010 werd in de troonrede een acrostichon (ook: naamgedicht of lettervers genoemd) 

verwerkt: de beginletters van de eerste vijftien regels vormen de naam Willem van 

Nassov, net zoals bij het Wilhelmus. 

 

In 2002, onder verantwoordelijkheid van CDA-premier Jan Peter Balkenende, keerde de 

bede terug aan het eind van de troonrede: “Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging 

inspiratie en kracht vinden voor uw  verantwoordelijke werk. Ik wens u daarbij Gods 

zegen toe.” In de tijd van de Paarse kabinetten  (1994 – 2002) kwam deze in de troonrede 

niet voor, en sloot de Koningin de troonrede af met: “Van Harte spreek ik de wens uit 

dat u uw verantwoordelijke taken met toewijding en grote inzet zult vervullen, in het 

vertrouwen dat velen met mij u wijsheid toewensen en om zegen voor u bidden.” De 

bede is in het verleden regelmatig aangepast of weggelaten, en is onderwerp geweest 

van politiek debat. Met de bede uit 2002 gebeurde dit eveneens. Omdat sommigen 

vonden dat te direct Gods zegen werd toegewenst, wordt sinds 2003 weer een andere 

variant uitgesproken, namelijk: “U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat 

velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.” 

 

De troonrede, is mede door de bede een wens en een boodschap voor de toekomt. Een 

wens en boodschap met een terugblik op wat het afgelopen jaar, de afgelopen maanden, 

weken, dagen en uren met zich mee heeft of hebben gebracht. Meegebracht, in het kader 

van geluk en succesmomenten. Daarbij zal ongetwijfeld ook leed, wat er zich in grote 

lijnen heeft afgespeeld, genoemd en of onder de aandacht gebracht worden. Leed, wat in 

de ogen van velen niet geleden had mogen worden. Leed, wat in de ogen van velen niet 

verdiend en niet terecht is, terecht was. Maar voor wie is leed wel terecht? Wie verdient 

het om te lijden. Wie verdient het lijden? Kan en mag een mens daarover oordelen?  

 

Dat de mate van geluk en succes in het leven, niet los staat van de hoeveelheid leed in 

ieders persoonlijk leven, in zijn of haar stukje wereld, dat zal iedereen zelf op enig 

moment gaan ervaren. Dat het tevreden zijn en vrede kunnen vinden met de of elke 

situatie, in het dagelijks geheel daar onderdeel van vormt, zal ieder mens uiteindelijk 

mogen ervaren. Daarbij mag ook ieder mens nog steeds zelf een eigen keuze maken. De  

keuze die het best bij hen past, de keuze die het best bij hem of haar past. Direct, de 

keuze die bij jou past, de keuze die je past. Dat deze keuze voor ieder mens ongeacht de 

invulling gelijk mag zijn, hebben we als mens aan God en Zijn Zoon Jezus te danken. 

 

Want de kerstgedachte en wens voor 2014 van De Hof van het Heden geldt nog steeds: 

“Gelukkig, wanneer jouw onvoorwaardelijke liefde, om ieder mens en alles wat leeft 

draait”. Want, wanneer je als mens volmaakt gelukkig jezelf bent, heel bent, kun je dit 

ook toestaan van ieder ander! Dat het beleid, dan met beleid zal moeten worden 

uitgevoerd, iets is wat de mens die belijdt mag begrijpen. En voor allen die dit niet zo 

willen zien, kan ik alleen zeggen dat de Heer het hen zonder twijfel vergeeft, want niet 

voor niets zal Prinsjesdag in 2014 na verwachting de Warmste Prinsjesdag ooit zijn!  

 

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor! 

 
                  De Hof van het Heden     
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