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Als ik voor
100 woorden
koning was
Iedereen is deze week aan het woord geweest,
behalve u. Daarom sturen we de troon op tour.
32 redevoeringen van 100 woorden elk.
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O&D2 Opinie & Debat

T
ussen politiek en bedrijfsleven bestaan vanzelfspreken-
de tegenstellingen. Politici moeten publieke belangen
behartigen en voldoende kiezerssteun zien te winnen.
Bedrijven zijn particuliere organisaties die alleen overle-
ven als zij in concurrentie om klanten winst maken en

soms tegengestelde belangen (beleggers, werknemers) verenigen.
De tegenstelling is de afgelopen maanden pregnant zichtbaar ge-
worden in de verhoudingen bij staatsbedrijven, zoals ProRail en
NS. Onder commissarissen van diverse staatsbedrijven (ook Schip-
hol, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Tennet) bestaat wrevel en
onbegrip over de actieve, zo niet activistische rol van het ministerie
van Financiën als aandeelhouder, zo bleek vorige week in deze
krant. Op het ministerie mist men daarentegen het „m a at s c h a pp e -
lijk inlevingsvermogen” van commissarissen, van wie de meeste af-
komstig zijn uit het kader van beursgenoteerde multinationals.
Vandaag publiceert deze krant een onthutsende reconstructie van
de val van NS-topman Huges na de ontdekking van bedrijfsfraude
en het foutenfestival dat volgde. Minister van Financiën Dijssel-
bloem (PvdA) zegt, ook vandaag, dat hij met de huidige president-
commissarissen van staatsbedrijven om de tafel gaat zitten.
Voorop moet staan dat staatsbedrijven een publieke taak kennen,
anders kan de samenleving hun activiteiten beter aan private be-
drijven overlaten. Financiële dienstverlening is bijvoorbeeld geen
staatstaak. Adequate regelgeving zou moeten volstaan om de be-
langen van klanten, medewerkers, concurrentie én van de samen-
leving in goede banen te leiden. Daarom kan ABN Amro gerust ge-
privatiseerd worden zoals eerder, in 1994, KPN, toen nog met een
compleet postbedrijf, aan particuliere beleggers is verkocht.

E en echt staatsbedrijf heeft derhalve altijd een publieke taak.
Commissarissen die klagen dat de minister alleen maar wil
„dat de trein tussen Breda en Roosendaal op tijd rijdt” sl a a n

de plank mis. NS pleegt, in dit voorbeeld, publiek wanbeleid als de
trein naar Roosendaal structureel niet op tijd rijdt. Daarop zijn di-
rectie en commissarissen aanspreekbaar door de aandeelhouder,
en die is aan het eind van de rit ook zelf aanspreekbaar door het
parlement. Dat kan gevolgen hebben. De aftakeling van het tweede
links-liberale kabinet-Kok (1998-2002) is mede veroorzaakt door
maatschappelijk ongenoegen over de publieke dienstverlening.
Een minister wil niet struikelen over de punctualiteit van de NS.
Dat moet voor elke commissaris van een staatsbedrijf de aanspo-
ring zijn voor de verwezenlijking van punctuele dienstverlening.
Wie met zulke ‘p o l i t i e ke ’ overwegingen niet overweg kan, moet
geen commissaris worden bij een staatsbedrijf. Dat is een wezenlijk
verschil tussen een beursgenoteerd bedrijf en een staatsbedrijf.
Dijsselbloem is in twee opzichten een activist. Begrijpelijk. De sa-
menleving ziet graag minder uitbundige beloningen. Ook bij staats-
bedrijven. Dat regelt de minister. En hij corrigeert ernstige misdra-
gingen, zoals bij NS.
Zijn activisme moet evenwel ook ten dienste staan van de toekomst
en de continuïteit van de staatsbedrijven. Daarin hebben de kriti-
sche commissarissen gelijk. Nieuwe (West-)Europese markten ont-
staan voor spoor- en luchtvervoer, energie en elektriciteitsnetten.
Hoe moeten Nederlandse staatsbedrijven zich daar staande hou-
den? Hoe moeten nationale publieke belangen geborgd worden?
Dat vraagt om een combinatie van ondernemerschap en ervaring
in de publieke zaak. Ook ervaren commissarissen uit het bedrijfsle-
ven moeten daarin hun rol spelen.

Activistische aandeelhouder is
het beste voor staatsbedrijven

C O M M E N TA A R

In het nieuws:

Een humanitaire crisis.

In de politiek:

Een Wilderstsunami.

Eric Jarosinski,@NeinQuarterly

Eric Jarosinski is Amerikaans tweetfilosoof en schrijver van aforismen.

Ve r z e t s fo u t

DE IDEOLOGIE VAN ALLEDAG

DOLF JANSEN,
CABARETIER
Landgenoten, ik heb een idee. We
gaan eindelijk de massale belas-
tingontduiking en -ontwijking
door Nederlandse bedrijven aan-
pakken. Alles wat ze in ontwikke-
lingslanden ontduiken, 460 mil-
joen per jaar, wordt voortaan daar
besteed. In wat de VVD zo graag
‘de eigen regio’ noemt. En alles
wat verder via de Zuidas wordt
ontdoken – honderden miljoenen,
vermoedelijk nog meer – be steden
we aan echte verduurzaming van
onze economie, waartegen we ons
ook niet voor de rechter gaan ver-
zetten, natuurlijk. Dat gaat gelijk
klimaatverandering tegen en
scheelt ook weer armoede, on-
recht en vluchtelingenstromen.
Tot slot: er is geen overschot aan
knuffels, wat de autoriteiten ook
beweerden in deze. Je kunt name-
lijk nooit genoeg knuffels krijgen.
Hoera hoera hoera!

FLOOR RUSMAN,
CO LU M N I ST E
Leden van de Staten-Generaal en
de mensen thuis. We leven in tur-
bulente tijden, met vluchtelingen-
stromen, failliete Grieken en een
uitdijend kalifaat. Wat wij in deze
omstandigheden boven alles nodig
hebben is, zoals Milan Kundera het
noemde in zijn laatste roman, een
goed humeur. En landgenoten, als
ik heel eerlijk ben ontbreekt het
jullie daar wel eens aan. Het zou
ontzettend helpen als jullie wat
minder zouden zeuren. Als u toch
de aandrang daartoe voelt, doe
dan in plaats daarvan iets leuks.
Maak een wandeling, zet een leuk
muziekje op of haal iets lekkers bij
de snackbar. Het zijn goedkope
tips die niet drukken op uw begro-
ting. Succes ermee!

ÖZCAN AKYOL,
SCHRIJVER
Landgenoten, in het kader van ons
cultureel bewustzijn, of eigenlijk
het groeiende gebrek daaraan, zal
de overheid aankomend jaar meer
geld pompen in bibliotheken, mu-
sea en theaters. We komen terug
op de aankoop van 37 Joint Strike
F i g h te r s . De burger is meer gebaat
bij geestverheffende artisticiteit
dan een paar symbolische ge-
vechtsvliegtuigen, waarvan we in
alle redelijkheid kunnen stellen
dat wij deze nooit in eigen land
gaan gebruiken. Voorts zal de rege-
ring een beter arbeidsklimaat voor
z z p’ers creëren, teneinde werklo-
zen aan te moedigen voor zichzelf
te beginnen. En laten wij vooral
kritisch blijven nadenken over de
huidige invulling van de monar-
chie. Wij zijn een volk van tradi-
ties, dus afschaffing is nog een
brug te ver, maar een koningshuis
kan uitstekend met minder geld en
evenveel symboliek functioneren.

NICOLETTE MARIÉ,
G RO N I N G E N
Ook dit jaar hebben Wij besloten
Ons gierende begrotingstekort te
dempen met de helaas afnemende
gasbaten. Wie dan leeft, wie dan
zorgt. Bovendien moeten We er al-
les aan doen om Onze internatio-
nale vrienden tevreden te houden
en Onze aandelen te laten rende-
ren. Onze Groningse onderdanen
zijn al jaren zwaar de dupe van
Ons bandeloze gedrag, maar bij al
Onze uitspattingen zijn onderda-
nen de dupe. Ons inziens blijft de
discriminatie van de Groningers
binnen de perken. Slechts op het
gebied van veiligheid, woongenot,
levensgenot en keuzevrijheid moe-
ten zij méér inleveren dan enig an-
dere bevolkingsgroep binnen On-
ze prachtige gasnatie… eh… ve r -
zorgingsstaat. Ad Fundum!

MARINA LACROIX,
S P E EC H S C H R I J V E R
Leden van de Staten-Generaal, de-
ze week is de EU het weer niet eens
geworden over de verdeling van
120.000 vluchtelingen. Op 500
miljoen Europeanen is dat zoiets
als geen plek kunnen vinden voor
één extra paar sokken in het gehe-
le bagageruim van een Boeing 747.
Aan de buitengrens van Hongarije
is de afgelopen tijd een stalen hek
opgetrokken. Er patrouilleren dui-
zenden soldaten. Het kabinet heeft
niet kunnen verhoeden dat ze on-
ze grenzen sluiten, maar waakt er-
voor dat hetzelfde met onze ogen
gebeurt. Daarom zal Nederland
zich internationaal hard maken
voor ruimhartige opvang van asiel-
zoekers. Wij zullen d i p l o m at i e ke
druk uitoefenen én het goede
voorbeeld geven. De begroting van
ons land is zorgvuldig doorgere-
kend op de effecten van dit beleid.
De minister van Financiën kan u
verzekeren: we hebben genoeg.

Wat ik eigenlijk
had willen zeggen
Tientallen mensen gaven gehoor aan onze oproep ‘Schrijf uw eigen
Troonrede in 100 woorden’. Veel inzendingen gingen over
vluchtelingen, natuurlijk, en over milieu. In deze bijlage vindt u een
selectie. En op nrc.nl vindt u er nog meer.
Illustraties Cyprian Koscielniak
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HANNEKE FELTEN,
P ROJ ECT L E I D E R
Leden van de Staten-Generaal, na
jaren van economische crisis gaan
we de bakens verzetten op het ter-
rein van gelijkwaardige behande-
ling van alle burgers van Neder-
land. Wij gaan werk maken van het
effectief bestrijden van discrimina-
tie in welke vorm dan ook. Zodat
Achmed straks net zo veel kans
maakt op een baan als André. Zo-
dat een huwelijk van Fatima en
Femke net zo vanzelfsprekend is
als dat van Henk en Ingrid. Tole-
rantie wordt niet alleen ons han-
delsmerk maar ook onze handels-
wijze. Samen zetten we de schou-
ders eronder. Discriminatie wordt
geschiedenis en geen toekomst.

PHILIP HUFF,
SCHRIJVER
Leden van de Staten-Generaal,
Wikipedia, Google en Facebook
komen een kroeg binnen.
Wikipedia zegt: ‘Ik weet alles’.
Google zegt: ‘Ik vind alles.’
Facebook zegt: ‘Ik ken iedereen.’
De barman, Elektriciteit, zegt:
‘Blijf maar kletsen, heren.’
Leden van de Staten-Generaal, al-
les valt of staat met elektriciteit.
Dat belast onze wereld en leefom-
geving. Over vijf tot tien jaar zijn
de Nederlandse energiereserves
op. De uitdaging is om dan niet 14
maar 20 procent van alle energie
duurzaam en Nederlands te laten
zijn: 20 in 2020. Dus, bij dezen, en
voor als u de mop al kende, daad-
werkelijk nieuwe informatie. In de-
cember, bij de presentatie van ons
energiebeleid, gaan we een plan
presenteren dat minder op gas,
olie en kolen leunt dan we tot nu
toe beogen. Dus: hoedjes af en aan
de slag!

ROOS VONK,
HOOGLERAAR
Earth Overshoot Day, de dag waar-
op de natuurlijke bronnen van de
aarde op zijn voor dit jaar, valt ie-
der jaar vroeger. Dit jaar viel de
dag op 13 augustus. Tegelijk begon-
nen de hamsterweken, de XXL-we-
ken en de Aanvalluh-weken in de
Nederlandse supermarkten. Het is
ons gelukt de economische groei
en consumptie op te rekken zon-
der dat de aarde mee groeit. Dat
doen we door winkeltje met ons-
zelf te spelen: je haalt geld uit de
kassa, je loopt om de toonbank
heen en doet aan de andere kant
een dure aankoop. Dan snel terug-
hollen om het geld in de kassa te
stoppen, en ‘s avonds thuis en-
thousiast melden dat het weer een
stuk beter gaat met de winkel. Het
is ons gelukt, we kunnen de nering
naar de tering helpen. O ja, we
hebben te zijner tijd nog drie aard-
bollen nodig, maar dat lossen we
wel op. De mensen zijn zo knap!

S E B A ST I E N
VA L K E N B E RG ,
P U B L I C I ST
Leden van de Staten-Generaal, het
is tijd voor tanks. Éigen tanks voor
alle duidelijkheid, geen lease-
exemplaren van de buren. Die zijn
hard nodig, want economisch ge-
zien gaat het weliswaar wat beter,
maar vergist u zich niet. Het vre-
desdividend van weleer wordt niet
langer uitgekeerd. Na al die plei-
dooien voor meer kinderopvang-
toeslag en een verlengd bevallings-
verlof voor vaders zou je haast ver-
geten dat veiligheid het allerbe-
langrijkste artikel is dat een over-
heid moet leveren. Het spreekt
vanzelf dat bij deze koop een flinke
voorraad munitie is inbegrepen.
Met soldaten die ‘pang pang’ moe-
ten roepen wegens een gebrek aan
kogels, houd je agressors niet van
het lijf.

DIRKJAN VOS,
A M ST E R DA M
Nederlanders en medelanders. Het
gaat weer goed met de economie
en heel Nederland wenst alle
vluchtelingen hier een hartelijk en
warm welkom en bestaan. Daarom
kan ik nu zeggen dat het wegbezui-
nigen van de jazz- en soulzender
van NPO, Radio 6, wordt terugge-
draaid. Het kan niet zo zijn dat we
deze multiculturele zender met
swingende muziek uit alle wind-
streken opgeven voor een luttele
drie miljoen euro. Jazz en soul vor-
men de ritmische hartslag van on-
ze bruisende muziekcultuur. De
voorgenomen opheffing van NPO
Radio 6 was een historische vergis-
sing. Ik wens u allen een spiritueel
en soulvol jaar. Bird lives!

DERRICK BERGMAN,
SECRETARIS VOC
Komend jaar is het veertig jaar ge-
leden dat in onze Opiumwet een
fundamenteel onderscheid werd
aangebracht tussen cannabis en
harddrugs als heroïne en cocaïne.
In deze Troonrede wil ik stilstaan
bij dit historische feit. Sinds de mil-
lenniumwisseling wordt steeds
duidelijker hoezeer Nederland een
pioniersrol heeft vervuld in de ont-
wikkeling van een pragmatisch
cannabisbeleid. De rest van de we-
reld (Uruguay, VS en Spanje voor-
op) volgt inmiddels ons voorbeeld.
Daarom zetten we nu de volgende
stap: in 2016 zal de regering canna-
bis volledig legaliseren. Deze eer-
biedwaardige plant is niet langer
onze vijand, maar wordt opnieuw
onze bondgenoot.

MATHIJS VAN DIJK,
B RU SS E L
Landgenoten, conjunctureel gaat
het beter. We kunnen dan ook met
een gerust hart blijven doen alsof
er met onze economie niets struc-
tureel mis is. Helaas zijn er toch
nog existentiële bedreigingen. Ver-
ruwing en terroristen staan ons
naar het leven. De overheid erkent
dat er een kloof bestaat tussen the-
orie en praktijk van ons liberale in-
dividualisme. U bent getraind om
te geloven in persoonlijke vrijheid
en soevereiniteit maar ziet uzelf
geconfronteerd met een andere
werkelijkheid. Omdat er geen
plaats is voor paranoïde opstan-
digheid willen Wij weer terug naar
Ons eerste punt en u aanraden blij
te zijn dat u het materieel zo slecht
nog niet hebt.

JAN HEERKENS,
U T R EC H T
Nederland is rijk, te rijk. Daarom
komen zoveel vluchtelingen naar
ons land. Zolang wij niet bereid
zijn meer te betalen voor grond-
stoffen en basisproducten, zullen
zij blijven stemmen met hun voe-
ten. We moeten meer betalen voor
cacao, pinda’s en mineralen. Meer
werk en welvaart daar, betekent
minder migranten. Minder rijk
houdt ook in: niet meer een auto
voor iedereen. Delen en minder
kopen. Het openbaar vervoer
wordt vrijwel gratis, auto’s komen
de steden niet meer in. Ons land
wordt schoner, duurzamer en vro-
lijker. Meer lopen en fietsen is ge-
zond. Armer is minder zorgen en
minder vet en dat is beter voor ie-
de re e n .

FRANK EERHART,
E I N D H OV E N
Nu ook het Van Goghmuseum zijn
verbouwing achter de rug heeft, is
het Museumplein weer een cultu-
rele trekpleister van internationale
allure. Het daaruit voortvloeiende
toerisme zorgt voor een enorme
positieve economische impuls.
Maar een mens leeft niet van
brood alleen. Juist de immateriële
waarde van de kunsten bepaalt de
kwaliteit van ons bestaan en relati-
veert het pragmatische denken. De
regering onderkent daarom het be-
lang van kunstenaars en vormge-
vers voor de samenleving. Er zul-
len extra middelen beschikbaar
worden gesteld voor muziekles-
sen, museumbezoeken, bezoeken
van schrijvers, kunstenaars en
vormgevers aan scholen om het
creatieve denken in een zo vroeg
mogelijk stadium te bevorderen.
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ADJIEDJ BAKAS,
T R E N DWATC H E R
Landgenoten, wij introduceren de
Nationale Windmolensloopdag als
nieuwe feestdag. Het rampzalige
SER Energieakkoord wordt begra-
ven en we bouwen een slimme
energie-economie, met Thorium
MSR centrales, geothermie en an-
der moois. In financieel opzicht
worden we daar allemaal beter
van. We sluiten vrede met Rusland
en innoveren op het scherpst van
de snede, om het geweld vanuit
het Midden-Oosten het hoofd te
bieden. Voor vluchtelingen bou-
wen we Asilia’s, ‘nieuwe kansen-
s te de n’ in (Noord-)Afrika, en het
krijgen van kinderen wordt in ei-
gen land meer beloond. Wij done-
ren onze loonsverhoging aan het
KNGF, dat hulphonden opleidt.
Hondenbeestjes kunnen patiënten
met doorligwonden in bed keren.
Louter beloond met hondenbrok-
jes! Wij ontbozen en gaan vrolijk
2016 in. Moedig voorwaarts!

ALEXANDER
PECHTOLD, D66
Minder cadeautjes, meer banen.
Die optimistische boodschap mis-
te ik in de Troonrede van het kabi-
net. Het was mij een te somber ver-
haal. De koning mocht de kranten-
koppen van de afgelopen weken
met al het gelekte nieuws nog eens
samenvatten. En waarom toch
moesten de vluchtelingen en de
duurzaamheid worden afgeraffeld
in een voetnoot? Een gemiste kans!
Er is reden voor optimisme. Als we
het goede blijven doen. Een fat-
soenlijke opvang voor vluchtelin-
gen en een eerlijke verdeling over
Europa. En, niet als Sinterklaas de
mensen paaien met geleend geld,
maar als banenmotor aan de slag
om 600.000 werklozen aan een
baan te helpen. Dat is mijn doel.
Minder cadeautjes, meer banen.

VIOLET COTTERELL,
A M ST E LV E E N
Velen van u zullen er niet bij stil-
staan, maar er is een vergeten
groep Nederlanders die een leven
lang hard heeft gewerkt en het niet
verdient opnieuw vergeten te wor-
den. Voor hun bijdrage aan onze
welvaart verdienen zij alle respect.
Het zijn de gepensioneerden die de
afgelopen crisisjaren tussen 10 en
25 procent hebben ingeleverd.
Handhaving van hun koopkracht
zal hun vertrouwen in de politiek
herstellen en de economie stimu-
leren. De regering is daarom voor-
nemens om er met belastingmaat-
regelen voor te zorgen dat ook alle
gepensioneerden eerlijk delen in
de economische groei. Voorstellen
daartoe zullen u binnenkort berei-
ke n .

HANNAH
B OV E N K E R K ,
A M ST E R DA M

In 2019 zal de helft van de volwas-
senen in Nederland 50-plus zijn.
De huidige 50-plusser is vitaal,
goed opgeleid en wil zijn kennis en
ervaring delen met anderen. De
hele dag aquarelleren, golfen of le-
zen wordt stomvervelend zolang
daar geen werk in welke hoedanig-
heid dan ook tegenover staat. L eef-
tijdsdiscriminatie ontstaat vooral
door vooroordelen. Het beeld van
de uitgebluste, krakkemikkige of
mopperende oudere overheerst.
Terwijl uit onderzoek blijkt dat ou-
deren juist over die eigenschappen
beschikken die node worden ge-
mist door de jongere generatie.
Een enkeling lukt het om door de-
ze barrière heen te breken: prinses
Beatrix (75), Paul van Vliet (80), Ni-
co van Hasselt, huisarts (90). Hun
‘k l a n te n’ bepalen zelf wat zij be-
langrijk vinden. Het wordt tijd dat
de arbeidsmarkt dat tot zich laat
doordr ingen.

PIET BORST,
K A N K E RO N D E R ZO E K E R
Wat gruwelijk mist zijn investerin-
gen in nieuwe kennis. Er is wel
geld voor consumptie nu, maar
geen geld voor de kennis-intensie-
ve banen waarmee onze
(klein)kinderen straks kunnen
concurreren op de wereldmarkt.
De half miljard aardgasgeld, die bij
het onderzoek is weggehaald,
komt niet terug nu de economie
aantrekt. Het blijft bij het ‘u i t b ou -
wen van sterke punten in de we-
te n s c h a p’ en ‘keuzes maken’,
maar dat is alleen herverdeling
van schaarste. Waarom kunnen de
Duitsers zonder aardgasbaten hun
begroting sluitend krijgen en ruim
in onderzoek investeren en Neder-
land niet? Durf en visie ontbreken
hier kennelijk.

TIM WAGEMAKERS,
REDACTEUR DE BALIE
Leden van de Staten-Generaal, zie
hoe de mening het afgelopen jaar
dieper is ingegraven in de loopgra-
ven van het eigen gelijk. Aan de
ene kant de goedpraters, de weg-
wuivers, de gekwetsten, de vluch-
telingen. Aan de andere kant de ra-
cisten, de gelukszoekers, de tun-
nelkijkers, de angstigen. Daar staat
ieder dan, aan één kant van de
kloof tussen arm en rijk, volksfeest
en racisme, uitgestoken hand of af-
werend gebaar. De regering zet
daarom dit jaar in op empathie.
Voor het ándere standpunt, wat
dat ook mag zijn. Achterover leu-
nen kan wel degelijk goed zijn, als
het is om naar de ander te luiste-
re n

RONALD BUIJT,
LEEFBAAR
ROT T E R DA M

Leden van de Staten-Generaal, de
Nederlander gaat iets minder méér
betalen. Na jaren van forse lasten-
verhogingen en dalende koop-
kracht als gevolg van het kabinets-
beleid, gaat hij er nu wat schamele
e u ro’s op vooruit. Vooral veroor-
zaakt door externe factoren. Dat
kleine investeringen in de jaren-
lang afgebroken verpleeghuiszorg
en nationale veiligheid volledig te-
niet worden gedaan door de onge-
breidelde asielinstroom en de bo-
demloze Griekse put, daar moet u
niet te zwaar aan tillen. Tot slot wil
ik u wijzen op onze harde aanpak
„wanneer de onder- en bovenwe-
reld elkaar raken”. Niet duidelijk is
of dit een interne VVD-maatregel
betreft, maar te prijzen valt het ze-
ker. Kortom: een Miljoenennota
om trots op te zijn!

MIRJAM HOMMES,
FRANKRIJK
Leden der Staten Generaal, het
verheugt ons zeer uit uw stukken
te lezen dat u de term ‘belasting’
hebt vervangen door het woord
‘b i j d ra ge ’. Het bewijst dat u, na
eeuwen van eerst aristocratische
en vervolgens sociale bevoogding,
thans alle volwassen burgers als
verantwoordelijke medemensen
beschouwt die uit eigen beweging
bereid zijn bij te dragen aan de kos-
ten die een rechtvaardige samenle-
ving nu eenmaal met zich mee-
brengt. Uw voornemen om voort-
aan van iedereen de bij wet vastge-
stelde en van het inkomen afhan-
kelijke bijdrage, inclusief de per-
soonlijke voorkeur voor beleids-
terreinen, in een openbaar regis-
ter te vermelden, juich ik dan ook
van harte toe.

HERMAN VUIJSJE,
S O C I O LO O G
Leden van de Staten-Generaal, in
deze tijd van ideologische versnip-
pering moeten wij zuinig zijn op
gedeelde waarden, en actief bij het
uitdragen daarvan. De overheid
heeft daarbij een voorbeeldfunctie
en dat geldt ook voor mij en mijn
familie. Te lang zijn wij vriend-
schappelijk omgegaan met onaar-
dige, ja gemene mensen, onder het
motto dat het met hen zo goed za-
kendoen is. Wij willen onze kinde-
ren de beelden besparen waarop
wij het glas heffen met mensen die
Nederlandse vliegtuigen laten
neerschieten. We generen ons als
ze ons zien theedrinken met men-
sen die homoseksuelen of godslas-
teraars stokslagen geven of laten
stenigen. Voortaan laten wij dat
over aan onze ministers en drin-
ken wij thee met mensen waaraan
onze dochters en alle Nederlan-
ders een voorbeeld kunnen ne-
men. Waardenmanagament wordt
een belangrijke pijler van mijn ko-
n i n g s c h a p.

JOOP BUDDINGH',
I J SS E L ST E I N
Landgenoten, ter afsluiting van de
Troonrede stel ik u op de hoogte
van twee van mijn persoonlijke
vo o r n e m e n s .
Ten eerste: zojuist heb ik de laatste
rit per Gouden Koets gemaakt. Ik
vind het niet passend mij nog te
presenteren in een rijtuig dat zo
duidelijk herinnert aan een donke-
re periode in onze geschiedenis.
Ten tweede: de thans niet bewoon-
de paleizen stel ik de eerstkomen-
de jaren ter beschikking van vluch-
telingen om in Nederland een
nieuw bestaan op te bouwen. Op
De Eikenhorst kunnen wij het nog
wel even volhouden.
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JAN
KU I T E N B RO U W E R ,
COLUMNIST NRC

‘Dankzij de inzet en het doorzet-
tingsvermogen van ondernemers
en werknemers staat Nederland er
goed voor.’ Dat u door in te leveren
deze groei zou hebben bewerkstel-
ligd is onzin, maar misschien is het
een troost voor u.
‘De onderlinge omgangsvormen.’
Dit itt de niet-onderlinge.
‘Een belangrijk resultaat van het
hervormingsbeleid is dat het hoger
onderwijs er 4000 docenten bij
krijg t.’ Een kleine reparatie van ja-
renlange bezuinigingen noemen wij
nu ook ‘her vorming’.
‘De regering stelt vanaf 2016 struc-
tureel extra geld beschikbaar
vo o r…’ ‘ Structureel geld’. G oeie
vondst toch? Ja, dat was lachen.
‘Ervoor zorgen dat dit zo blijft,
vraagt om blijvend investeren in
de samenleving.’ Hebben wij zo-
juist ontdekt. Sorry voor al die be-
zuinigingen .

ZIHNI ÖZDIL,
P U B L I C I ST
Leden van de Staten-Generaal, Ne-
derlanders hebben veel hervor-
mingen moeten doorstaan. Eerder
kondigde ik de participatiesamen-
leving aan. Dit jaar moet u nuchter
blijven. Nuchter participerend
naar de toekomst: zonder vaste
contracten of pensioenen en, net
als in de Middeleeuwen, uw fami-
lie of kerk als vangnet bij ellende.
Vanaf 2016 zal ik daarom uw Flex-
Koning zijn. Mijn vaste uitkering
verdwijnt. Net als u zal ik op flex-
basis opdraven wanneer ik een op-
dracht krijg. Daarna stuur ik een
factuur. U zult mij voortaan ook op
een bakfiets zien. Geen achter-
haald paneel van dienende slaven
op de Gouden Bakfiets, maar een
portret van Johan Vlemmix. U mag
zich gesteund weten dat ik zo bij-
draag aan ons project om Neder-
land volledig te individualiseren,
ik bedoel flexibiliseren, ik bedoel
par tic iperen.

SYWERT VAN
LIENDEN, G500
Beste Willem, daar sta je dan. Je
zag dit moment al zo vaak in je
dromen. En daar is ’t dan. Een
Troonrede vol koopkrachtwolken,
bbp-cijfers en hoopvolle economi-
sche indicatoren. Bobby Kennedy
zei het al in 1968: „Het probleem
van het bbp is dat het alles meet,
behalve dat wat ertoe doet.” Wa t
doet ertoe? Geluk. En we zijn nu
een beetje bang, Willem. Bang
voor IS. Bang voor de baas. Bang
voor de ander. Onderzoek toont:
economische groei leidt niet tot
meer geluk, meer geluk leidt wel
tot hogere economische groei.
Laat die Troonrede en wordt een
ceremoniële en koninklijke hu-
meurtherapeut: dans, eet, lach en
vier met ons en maak wat extra
Luck y’s. Je zult zien: het land is zo
weer uit het slop.

LIVIA DE METZ,
DEN HAAG
Een groeiend deel van de bevol-
king verwerft structureel onvol-
doende inkomen om van rond te
komen, laat staan reserves op te
bouwen voor bijvoorbeeld bijscho-
ling, verzekering of pensioen. Dit
mag in een beschaafd land als het
onze niet voorkomen en zadelt de
volgende generatie op met onfat-
soenlijk hoge lasten. Wij doen
daarom een klemmend beroep op
werk- en opdrachtgevers bij de
overheid en in het bedrijfsleven
om de huidige race-to-the-bottom
een halt toe te roepen. Fatsoenlijke
beloning en ingrijpende herverde-
ling van betaalde arbeid zijn zeker
ook in hun belang, om onder meer
maatschappelijke onrust en een
nieuwe recessie te voorkomen.

THOMAS VAN
SLOBBE, GROESBEEK
In de Troonrede staat niets over
het feit dat veel kinderen denken
dat diepvriesspinazie in vierkante
blokjes aan de struiken groeit. Na-
tuur is helemaal geen thema. Geen
woord over hoe gezond natuurbe-
leving is, hoeveel stress of depres-
siviteit het kan voorkomen, hoe-
veel lusteloosheid, hoeveel zorg-
kosten, hoeveel vervreemding.
Geen woord over de smaak van
zelfgeplukte bramen. Over het ge-
voel van vrijheid als de wind strak
door je haren waait. Over de
schoonheid van een goudvink.
Terwijl het juist die kwetsbare ele-
menten van het leven zijn, die on-
ze bescherming verdienen. Om,
als land, weer op verhaal te ko-
men.

STEFAN POPA,
SCHRIJVER
Staten van de generale leden, nee,
generale leden van de staten, of is
het gewoon hallo iedereen, fijn dat
jullie er weer zijn? Verdikkeme!
Wat een gedoe voor iets waar toch
niemand naar luistert. Het gaat jul-
lie alleen om de hoedjes, om het
gedraal met het koffertje. Hashtag-
lekkervluchtig. Wat ik hier zeg
wordt verdraaid of jullie zetten er
woorden onder van een of andere
nasynchronisatiemalloot. Van ko-
ning naar nar. Weet u wat? Lach
maar. Maar alstublieft geen ‘smi-
ley ’ en weer door. Neem er de tijd
voor, want morgen keert altijd de
ernst terug. Of je het nu like vindt
of niet.

TAHMINA AKEFI,
S C H R I J FST E R
Landgenoten, we mogen vaker
aan ze denken, ze een bezoekje
brengen thuis of een wandeling
met ze maken. Ik heb het over on-
ze ouderen. Heb je weleens opge-
let wat er gebeurt als je ze begroet
op straat? Ze leven helemaal op!
Die glimlach is onbetaalbaar! Hoe
komt het dat wij ze steeds meer als
een last zien? Zijn we vergeten dat
we dankzij hen in een welvarend,
beschaafd land, in vrijheid leven?
Of is die vrijheid inmiddels zo van-
zelfsprekend geworden dat we ons
niet meer afvragen waar die van-
daan komt? Vragen waar we af en
toe bij stil mogen staan.

BRAM VAN KEMPEN,
KAPELLE
We leven in onzekere tijden, van
veel schuld en weinig inkomsten.
En nu het beter dreigt te worden,
de economie weer begint te groei-
en en mensen weer wat meer kun-
nen uitgeven, ontstaan er ook
weer theorieën als het economis-
me van Jesse Klaver. Een theorie
die volkomen tegen het ‘re n de -
m e n t s de n ke n’, en het Westerse ka-
pitalisme, ingaat. Deze theorieën
schetsen mij een zeer sombere toe-
komst. Een toekomst waarin er
geen geld meer wordt verdiend,
maar alleen nog maar schuld
wordt opgebouwd. Een toekomst
waarin we een economie als die in
de jaren ’90 nooit meer terug zul-
len zien. Maar aan het einde van de
dag kunnen we deze zorgen geluk-
kig achter ons laten. Want onze
staatsman heeft gesproken. Dus ja,
die nieuwe voetbal, die komt er
we l !




