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“...hoe alle onze landgenooten 
zich, meer en meer, met 
hartelijke liefde en 
vertrouwen, scharen om 
den Nederlandschen Troon.”

“De regering wil met alle 
burgers samen bouwen aan 
een land dat vertrouwen 
heeft in zichzelf .”

1823 2009“Zoodra het evenwicht in de 
Rijksbegrooting zal zijn 
verzekerd, zullen U 
voorstellen worden gedaan 
(…) ten einde de ellende der 
werkloosheid te lenigen.”

“Er is veel inzet en 
vindingrijkheid nodig om 
èn de werkloosheid omlaag 
te brengen èn de 
koopkracht te behouden.”

1933

1986

“Er is geen alternatief. In 
Europa ligt onze toekomst.”

“De schuldencrisis in 
Europa kan ook onze 
economie raken.” 2011
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Wat de
Troonre de

over ons zegt
Milieu (-beleid, -hygiëne), duurzaam
Nieuw woord in 1969: milieuhygiëne.
(‘O p e n l u c h t re c re a t i e’was toen al
acht jaar oud, op ‘zure regen’moes-
ten we nog zestien jaar wachten.)
„Inmiddels streven velen naar een
nieuwe wereld en naar een nieuwe
wijze van leven”, zegt koningin Julia-
na dat jaar en zo krijgt vanaf de jaren
70 een reeks nieuwe en vernieuwen-
de begrippen (‘we l z i j n s b e l e i d ’, 1971;
‘middenschool’, 1973) een politiek
platform. Maar het is geen garantie
voor blijvende aandacht. In de
Troonredes van 2011 en 2013 komt
natuur of milieu niet meer voor.

Nederlanders, burger(s), mensen, vaderland, volk, natie, ingezetenen
De 19de eeuw de eeuw van de bur-
ger? Niet in de Troonrede. De Wil-
lems spreken van ingezetenen, van
natie, van volk. Maar ze spreken
vooral ver óver het hoofd van de bur-
gers heen. Het kantelpunt ligt, als zo
vaak, in de jaren 60. „De individuele
burger en zijn vrijheid in een goed
geordende samenleving staan bij dit
alles in het middelpunt.”Daarna wint
dit individu snel veld op de politiek.
In 2007 wordt de kloof gedicht, met:
„een slagvaardige en dienstbare
overheid die bondgenoot is van bur-
g e r s”. Op papier dan.

In 1999 wordt het er nog eens inge-
hamerd: „De Europese Unie is een
van de grootste verworvenheden
van deze eeuw.”Zeven jaar later: „De
uitslag van het referendum over een
nieuw verdrag voor de Europese
Unie heeft de noodzaak onder-
streept om ons te bezinnen op wat
de Unie ons heeft gebracht.”
Ach, Europa. Het koninkrijk is een
Europees product, inclusief zijn
vorst. Willem I bewijst elk jaar lip-
pendienst aan zijn buren. Vanaf 1949
is een verenigd Europa het perspec-
tief. Tot aan de euro. Daar stokt het.

Europa, Europees(ch), euro, lidstaten
Twee eeuwen Troonredes is meer dan een
lange beleidsopsomming, meer dan
s p i e rb a l l e n vertoon van een willekeurige
coalitie. Het is een spiegel van de samenleving,
en van de politici die de spiegel ophouden.
Van Grondwet tot krotopruiming, van
inlandsche christenen tot islamitische
leefwijze – 200 jaar betekenisvolle begrippen.
Te k s t Bas Blokker
I n f o g ra p h i c Erik van Gameren

Ve r t ro u we n
Met ‘ve r t ro u we n’gebeurt iets won-
derlijks in twee eeuwen. De manne-
lijke Vorsten hebben het gewoon, en
het volk geeft het hun in overvloed.
In vertrouwen, met vertrouwen, vol
vertrouwen – zo heet het. Maar na
1956 – als door de Suez-crisis „het
vertrouwen in de internationale
rechtsregels hersteld moet worden”
– zal het woord nooit meer zo fier
worden gebruikt. Vanaf 2000 is het
steeds gedaald, ontbrekend, hoog-
uit hersteld of hernieuwd vertrou-
wen. De Troonrede is de zaklamp
waarmee de Vorst vertrouwen zoekt.

Werkloos(heid), werklozen
Hoeveel woorden ook gewijd wor-
den aan het gevoel van de Vorst en
aan de stemming in het land, het hart
van de Troonrede klopt zakelijk. De
meest voorkomende begrippen zijn
handel, nijverheid, landbouw, eco-
nomie, financiën. En de keerzijde
daarvan: werkloos. Als het woord in
de 19de eeuw niet voorkomt, dan is
het omdat ze toen gewoon armen
heetten. Je vindt ze in de grafiek te-
rug in de crisisjaren 30 en 80 van de
20ste eeuw. Daar liggen de pieken
van de „bron van zoveel leed” (1932) .

Indië, Indisch, inlandsch, Guinea, koloniën, gewesten
„De schoone kunsten bloeijen.”
„De vruchten des velds zijn weder-
om overvloedig geweest.”
O, de lyriek in de Troonrede van
1822! Geen toeval dat dat jaar ook de
koloniën gedijen. Het is wel eens
roerig, zeker op Sumatra, zeker rond
Atjeh. Maar als het rustig is, dan tiert
Nederland welig. Alleen: het blijft
niet rustig. In 1945 laat premier
Drees de koningin al zeggen: „Ik be-
treur diep het leed dat tot aan het
herstel der orde over Java’s bevol-
king onvermijdelijk zal komen.”En
zo gaan we op weg naar het einde.
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Van het eerste ‘Ed e l ’ in 1814 tot het
laatste ‘b i d d e n’ in 2013 – alle woor-
den in alle Troonredes zijn geteld en
gewogen. Op deze pagina’s zijn en-
kele betekenisvolle begrippen uit de
redes gelicht. Hun frequentie is ge-
plaatst op de tijdlijn. Als de meeste
grafieken aan de rechterkant –meer
naar het nu –breder worden, dan is
dat vooral doordat de troonredes
langer werden. Dat is te zien in de
grafiek hiernaast, met het aantal
woorden. Het recordjaar is 1993:
3.195 woorden van premier Lubbers.

Van ‘Ed e l ’ tot ‘b i d d e n’
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